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 ملخص الرسالة
 

لثقا ددة التنميميددة السددا دة  ددي وزارة التربيددة والتعلدديم هددد ت هددذه الدراسددة إلدد  التعددر  علدد  واقددع ا
العالي)المقر الر يسي مدينة غزة( وأثرها علد  جدودة الحيداة الومي يدة وقدد اتبعدت الدراسدة المدنه  الو د ي 
التحليلدددي مدددن خدددنل اتسدددتعانة بت دددميم اسدددتبانة كدددأداة لجمدددع البياندددات، وتدددم اسدددتخدام اسدددلوب الح دددر 

موم دداو وتددم توزيددع اتسددتبانة علدد  كا ددة أ ددراد مجتمددع  259سددة والبددالد عددددهم الشددامل علدد  مجتمددع الدرا
 %.78استبانة أي بنسبة  202الدراسة وقد تم استرداد 

 وقد توصل الباحث الى عدة نتائج أهمها: 
الدراسة عل  جميع متغيرات الثقا ة  مجتمعوجود موا قة بدرجة متوسطة من قبل أ راد  .1

%(، أيضاو 64.33بوزن نسبي )بشكل عام، دات، األعرا ، التوقعات( التنميمية)القيم، المعتق
   عل  متغيرات جودة الحياة الومي ية  مجتمع الدراسةهناك موا قة بدرجة متوسطة من قبل أ راد 

) مرو  العمل المادية، العوامل الومي ية، عوامل مالية، العوامل ال حية والسنمة المهنية( 
 %(.60.83بوزن نسبي )  بشكل عام

ذات دتلة إح ا ية بين الثقا ة التنميمية السا دة  ي الوزارة وبين جودة الحياة إيجابية وجود عنقة  .2
 الومي ية.

 وجود تأثير لمتغيرات الثقا ة التنميمية السا دة  ي الوزارة عل  جودة الحياة الومي ية.  .3
 تعليم العالي عل  جودة الحياة الومي ية.عدم وجود تأثير للقيم التنميمية السا دة  ي وزارة التربية وال .4
حول أبعاد الثقا ة  مجتمع الدراسةتوجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات تقديرات  .5

     التنميمية السا دة  ي الوزارة وأبعاد جودة الحياة الومي ية تعزى إل  البيانات الشخ ية 
 سنوات الخدمة(. )المسم  الومي ي، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد

العوامل    حول المجالين"  مجتمع الدراسةتوجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات تقديرات   .6
وذلك ل الح الذين  " تعزى إل  المؤهل العلميالومي ية" و" العددوامددل ال حية والسنمة المهنية

  مؤهلهم العلمي دبلوم.
 همها :وقد توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات أ

الثقا ددة التنميميددة  ددي الددوزارة ألنهددا مددن أهددم مكونددات البي ددة الداخليددة والتددي تددؤثر  مسددتوى تعزيددز
مجددال جددودة الحيدداة الومي يددة بعلدد  سددلوك المددوم ين وتجسددد ال كددر اإلداري الحددديه، وتحسددين اتهتمددام 

ل جيددددة تسددداعد لكدددون هدددذين المجدددالين يسددداهمان  دددي تنميدددة وتطدددوير الدددوزارة وموم يهدددا وخلدددق بي دددة عمددد
 الموم ون بأداء مهامهم ور ع ك اءتهم ودا عيتهم للعمل.
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Abstract 
This study aimed to acquaint the reality of organizational culture 

prevailing in the Ministry of Education and Higher Education, with reference 

to its headquarter in Gaza City, and its impact on the quality of work life. The 

study applied the descriptive analytical approach by using the questionnaire as 

a tool for data collection. The study used the method of Census method of the 

study population, since the questionnaire was distributed for all the concerned 

259 employees. A total of 202 questionnaires were filled, which represented a 

return percentage of (78%). 

The researcher has reached several results, the most important of which 

are: 
1. There is generally a moderate approval by the study population members for all 

the  organizational culture variables (values, beliefs, norms, expectations) with a 

relative weight of (64.33 %).There is also generally a moderate approval by the 

study population members for the quality of work life variables (physical, 

functional, financial, health and occupational safety factors), with a relative 

weight of (60.83%). 

2. There is a statistically significant relation between the organizational culture 

prevailing within the Ministry and the quality of work life.  

3. There is an effect of the organizational culture variables values prevailing within 

the Ministry on the quality of work life. 

4. There is no effect of the organizational values prevailing within the ministry on 

the quality of work life.  

5. There are no statistically significant differences between the average scores of the 

study population in the fields of “the dimensions of the organizational culture 

prevailing in the Ministry” and the “dimensions of the quality of the career life” 

that could be attributed to the personal variables (job title, gender, age, academic 

qualification, and number of years of service). 

6. There are statistically significant differences between the average scores of the 

study population evaluation concerning the two fields of "the functional factors" 

and "health and functional safety factors " that could be attributed to the variable 

of academic qualification in the benefit of those who have a diploma.   

The researcher reached some recommendations, the most important of which 

are: 

The organizational culture in the Ministry should be strengthened because it 

is one of the most important components of the internal environment. This is 

essential because it has a great influence on the behavior of the employees. It also 

reflects the modern administrative theory, and increase the attention paid to the 

field of functional life quality, given that these two fields significantly contribute to 

developing the Ministry and its employees, and create a healthy work environment 

which helps the employees to perform their duties and improve their efficiency and 

motivation to work . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

  ِالهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهذ ُ   يَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  يَْرفَِع هللاه
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 داءـــــــــــــــــهإ
 يوم أشرقت لي بسماتهم...إل  الذين كان وجودهم يؤنسني .. 

 وكانت دعواتهم لي نعيما ..  امتألت بهجة وحبورا .. كانت دعواتهم لي سندا ... 
                       غاراته حالت بيني وبين أن يكونوا معي هنا .. ولكن  رو  الزمان و 
                      ... ذهبوا ..ولما كنت شي ا ..ولم أك شي ا ...  ي هذا اليوم كانوا شي ا
         ميلة  ي حياة ضاع منها الجمال...     جتر الذكريات الجوتركوا هذا اإلره الثقيل ي

       "  قل رب ارحمهما كم ربياني  غيرا و" يا أمي إنه من يحمل اسمك يا أبي وليدك  إنه
 * وسنم عليكم  ي عليين *

 ددددددددددددددددددددداءإهددددددددددد
بناء أو أخي الشهيد يوس  إل  أرواح الشهداء إل  إخوتي وأخواتي وأبنا ي وزوجتي إل  روح 

 ....أحبتي ي و دقا أأمي...م تلدهلم إل  أخوة لي  جميعاو  وعمومتيعا لتي 
 المحترم  بري  يدم  الدكتور/ وزير التربية والتعليم العالي معالي إل  

ل  و المحترم ب ري  الح   الدكتور/الوزارة  وكيلل  السيد إ السلك التعليمي جميع العاملين با 
 كا ة....
ر من وأذاخ ،نأتنس به وذخيرة أليام  ادية إل  اساتذتي الكرام إليكم يا من خزَنْتكم جوانحنا ذخراو 

دي هذه وتعطر المكان إليكم جميعا أه ..وتعطر الزمان ..ومرابعنا ..أنسامكم ال ا حة تعطر لمتنا
 .جديد  ي درب اإلنسانم باح  ، م باحالرسالة المتواضعة  تكون مشكاة  يها 
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 شكر وتقدير
ولدك  ،لشدة والرخاء و ي السراء والضدراءولك الحمد  ي ا ،ُلُد به رضاكبالحمد هلل حمداو أ
ل بتددذلي علددي   الحمددد هلل مددن   ،ن التو يددق، ولددك الشددكر أوتو واخيددراو علدد  حسددالحمددد علدد  كددل حددال

ن أ دبت  مدن هذه الدراسةومن  علّي انجاز ال عاب وت ري  الهموم  .  إن اخطأت  من ن سدي وا 
 اهلل وحده .

ت أنسددد   دددي هدددذا المقدددام كدددل أول دددك الدددذين وق دددوا معدددي مددد زرين إلمهدددار هدددذه إنندددي هندددا 
نمية منددارة العلددم الجامعددة اتسددت أنسدد  و  ،حتدد  تتددت أكلهددا الرسددالة  ددي أبهدد  حلددة لهددا  مهددرت

القددددير الدددذي اذي تأسدددو دددي زاويدددة مشدددعة ت أنسددد    ،داري وكليدددة التجدددارةكددداديمي واإلوكادرهدددا األ
المشدر  علد   رشـدي عبـد اللطيـف وادي/ إرشاداو وتوجيهدا الددكتور ال اضدل اشر  عل  رسالتي

لدك  ،الرسدالةواشكره لمدا قدمده لدي مدن إثدراءات وتوجيهدات واهتمدام طيلدة  تدرة إعدداد  ،الرسالة هذه
 ، وزادك اهلل علماو ور عة وجزاك اهلل خيراو .مني خالص اتحترام والتقدير

 /ال اضددل  لجنددة المناقشددة والحكددم الدددكتور تقدددم بخددالص الشددكر والعر ددان ألعضدداءأكمدا و 
 مناقشددداو راضدددي عبدددد القدددادر أيمدددن / ال اضدددل  والددددكتور ،مناقشددداو داخليددداو سدددامي علددد  أبدددو الدددروس 

 أثدروا، والدذين والحكدم عليدهول مناقشة هدذه الرسدالة وتشري هما لي بقب علي   خارجياو عل  ت ضلهما
 .السديدة ون ا حهم العلمية القيمةالدراسة بتوجيهاتهم 

لمدا قددموه لدي / أكدرم حمداد والددكتور ال اضدلشكر  ديقي اتسدتاذ بدنل الم دري أكما و 
 م العالي.  وكل اتخوة   ي وزارة التربية والتعلي ،من توجيهات ودعم ومساندة

يرعددداكم اهلل ويسددددد خطددداكم ونمدددل  دددي  امتندددانيإلددديكم جميعدددا أقددددم وا دددر شدددكري وعمددديم 
خ ية أمام شموس وقدادة مدن ندبنء الرجدال شدموس ت ينط دج لهدا جدذور وت يخ دت  النهاية نجوماو 

 منها شعاع وت يبهت  يها حنين وسط  لك دا ر وكوكب سيار. 
         
 الباحه          
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة:  1.1
ر تدددأثير القيدددادي والتدددأثيتعتبدددر الثقا دددة التنميميدددة هدددي ح ددديلة عددددة عوامدددل مدددن بينهدددا ال

ساسدية المحدددة لنجداح وت دوق العوامدل األ ىحددإرز دور القوى البشدرية باعتبارهدا هذا يب داري،اإل
خا ددة  ددي الوقددت الحددالي الددذي تتميددز  يدده بي ددة العمددل  ،العددالي ال لسددطينية وزارة التربيددة والتعلدديم

المح دددز  لهدددا الددددور التددديهددددا ها أداء الدددوزارة وتحقيدددق يدددرات سدددريعة مدددن شدددأنها التدددأثير علددد  أبتغ
الدوزارة  دي تحديدد ندوع الثقا دة اإلدارة العليا  دي حيه تشكل  ثر لعمليات التطور والتقدم  يها،والمؤ 

مدن خدنل ت دوي  المتمثلة بأبعادهدا )القديم، والمعتقددات، واألعدرا ، والتوقعدات( وذلدك التنميمية 
 .ي المن متنميموخلق المناخ ال ،وتوزيعها دارية والومي ية نحيات وتقسيم المهام اإلال

ا وحيدداة العدداملين  يهدد بي ددة العمددل،تمثددل ا نهدد ددي أكمددا يبددرز دور جددودة الحيدداة الومي يددة 
 البي يددددة المن مددددة  ددددي تعزيددددز الرضددددا لخلددددق وتددددو ير المدددرو  ومدددرو  العمددددل الماديددددة والماليددددة،
ق التدي هدي الطريدو  داريدة،أسداليبها اإلترك ب ماتها وقيمها و ت و  الومي ي من خنل تو ير المكا 

والسدددماح للعددداملين  دددي  ،لدددومي ي و دددرص النمدددومدددن ااألو  األجدددور والرواتدددب دددي اإلدارة تعتمددددها 
ممدا  جدور  ضدنو علد  سدنمة بي دة العمدل،وتحقيدق العدالدة  دي نمدام األاتخاذ القرارات المشاركة و 

أن  دركتدالتدي ، لمؤسسدات الناجحدةل يجابيدةإيؤدي إلشباع رغبدات العداملين بمدا يحقدق ردود  عدل 
المؤسسدات  ،علد  سدبيل المثدال ت الح درم تداح لنجاحهدا، و  هدي ةالمدوارد البشدريبدإدارة اتهتمام 
هددذا مددا  ،اتجتماعيددةعتمادهددا علدد  التشددكيلة الثقا يددة و األلمانيددة، حيدده ارتددبط نجاحهددا بااليابانيددة و 

حيددده أولدددت هدددذه المؤسسدددات أهميدددة ق دددوى  ،سدددمح بتطدددابق أهددددا  ال دددرد مدددع أهددددا  المؤسسدددة
عدددرا  واأل المعتقددددات التنميميدددة،و  التنميميدددة،قددديم الالتنميميدددة التدددي تسددداعد علددد  نجددداح لثقا دددة ل

المبدددعين باإلضددا ة إلدد  تشددجيع للك دداءة و  ددي تقدددير  ،المنا سددةوالتوقعددات التنميميددة و  التنميميددة،
ي لدددوزارة التربيدددة والتعلددديم العدددال كدددل هدددذه العنا دددر تددددخل ضدددمن الثقا دددة التنميميدددة ،اتقتراحدددات

 . (77ص ،م2016ال لسطينية وتأثيرها عل  جودة الحياة الومي ية )المطيري، 
القددوى البشددرية العاملددة  ددي بتنميددة  تهددتمن وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي ال لسددطينية إحيدده 

القادر عل  القيدام بواجباتده بك داءة  إعداد المواطن ال لسطيني المؤهل،القطاع التعليمي، من أجل 
ال لسددطينية منددذ توليهددا قيددادة د ددة التعلدديم علدد  العددالي حر ددت وزارة التربيددة والتعلدديم قددد و ، واقتدددار

النهو  بالعملية التربوية، وبذلت جهوداو كبيرة  ي هذا المجال وسط مرو  سياسية  عبة،  قد 
خّل هدددددددا اتحدددددددتنل  وبنيدددددددة تربويدددددددة شدددددددبه مددددددددمرة، عب ددددددداو كبيدددددددراو وورثدددددددت تركدددددددة ثقيلدددددددة، تحملدددددددت
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وزارة ووضددعت ذلدددك ن دددب عينيهددا هدددد او للتحقيدددق ) قهدددا أن تدددنجح،وأخدددذت علدد  عات اإلسددرا يلي.
، ونمدددراو ألهميدددة الثقا دددة التنميميدددة ودورهدددا  دددي (م2011 ،قاعددددة بياندددات ،التربيدددة والتعلددديم العدددالي

 حدددد مدددوم ي الدددوزارة ومدددن خدددنل تجربتدددهتحسدددين جدددودة الحيددداة الومي يدددة،  دددإن الباحددده باعتبددداره أ
وضددع اإلداري والتنميمددي يوجددد بدده العديددد مددن المددواهر الغيددر سددليمة وحالددة أن ال أىالشخ ددية ر 

 األزمة التي تعيشها الوزارة نتيجة التجاذبات السياسية .  

 مشكلــة الــــدراسة: 2.1
اتساع المؤسسات التعليمية وزيادة  روعها أدت ال  زيادة وتنوع العاملين والموم ين إن 

سات الثقا ة التنميمية التي تنمم العمل بين أعضاء تلك المؤسل  تنوع أنماط إ يها مما أدى 
ي احب بي ة كما لحياة الومي ية للموم ين، عل  جودة ونوعية االتعليمية والتي بدورها تؤثر 

بعاد الثقا ة أل  تغيير بع  إدى أعمل وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية من معيقات 
ن عدم إشراك الوزارة مع المؤسو  التنميمية السا دة بالوزارة،  سات التعليمية  ي الدول الرا دة،ا 

التطور العلمي  ضع  مثل دولة ماليزيا التي تعتني بالكادر البشري والتدريبي هذا أدى إل 
قدرة وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية من التعامل  تدنيوأدى أيضاو إل   ،والتقني

والجانب  ،هذا من جانب متقدمة  ي المجال التقني والتعليمي،والتوا ل مع هذه الدول ال
ل  ضع  إبين قطاع غزة والض ة ال لسطينية  الداخلي ال لسطينيالثاني قد شكل اتنقسام 
ومن الدراسات التي ساهمت ، بعاد جودة الحياة الومي يةأمن الومي ي و المقدرات التعليمية واأل

 المؤسسةإدارة أنه يجب عل  والتي أوضحت م( 2015)الحويحي،  ي تحديد المشكلة دراسة 
خلق ثقا ة تنميمية مح زة ومشجعة للرغبة  ي اتنجاز والقدرة عل  اإلبداع ومشاركة اإلدارة 

ما يتوقعه الموم  من وتلبية قات التعاون عنمن خنل  والعمل بروح ال ريق ، ي النجاح
 ( التي أوضحت عل  أن2011)العاجز، ، وساهمت كذلك دراسةالعنوات والحوا ز والمكا  ت

يتم تشجيع الموم ين عل  إبداء رأيهم  ي القيم والمعتقدات واألعرا  والتوقعات المعمول بها 
ودراسة  داخل وزارة التربية والتعليم العالي لتطويرها بما ين م بي ة العمل اتلكترونية. 

قة العاملين من ثالمنممة ل كسب إدارة  ضرورة العمل علالتي أوضحت  (م2017،)السراج
، وساهمت ( ي العمل عاإلبدا -قات اإلنسانيةالعن -بقواعد العمل اتلتزام -)العدالةل خن

التي أو ت بضرورة اتهتمام بر ع مستوى جودة الحياة ( 2013 ،ن ار)كذلك دراسة 
الحكومي من خنل  الومي ية  ي دا رة التربية والتعليم  ي وكالة الغوه ووزارة التربية والتعليم

ر ع الرواتب، وتحسين نمام المكا  ت، وتو ير بي ة العمل المادية، وتو ير متطلبات اتستقرار 
 الومي ي...الخ. 
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من هذا  كانومن خنل مراجعة أدبيات البحه وبع  الدراسات السابقة عن الموضوع 
وزارة التربية والتعليم جاءت هذه الدراسة لتبحه  ي واقع الثقا ة التنميمية  ي أن المنطلق 
إضا ة إل  عمل الباحه  ثرها عل  جودة الحياة الومي ية(  وأ ي  لسطين )قطاع غزةالعالي 

السؤال الر يس تتمثل مشكلة الدراسة  ي حيه  ي ن س بي ة العمل المطبق عليها الدراسة. 
 :اآلتي

 

فـي قطـاع غـزة ومـا عـالي الما واقع الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربيـة والتعلـيم 
الســؤال الــرئيس مجموعــة مــن األســئلة  هــذا الحيــاة الوظيفيــةي  ويتفــرع مــنعلــى جــودة  أثرهــا

 الفرعية وهي: 
 ؟(عرا  والتوقعاتبعاد الثقا ة التنميمية ) القيم والمعتقدات واألأما مستوى تو ر   .1
 لدديم العددالي ال لسددطينيةبعدداد جددودة الحيدداة الومي ددة  ددي وزارة التربيددة والتعأمددا مسددتوى تددو ر   .2

 العوامل المالية، بي ة العمل ال حية(؟ ،ي يةالعوامل الوم مرو  العمل المادية،)
ما مدى وجود عنقة بدين الثقا دة التنميميدة وجدودة الحيداة الومي يدة لددى العداملين  دي وزارة   .3

 التربية والتعليم العالي ال لسطينية ؟
 ؟  جودة الحياة الومي يةلسا دة علما أثر الثقا ة التنميمية ا  .4
مددا مدددى وجددود  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية حددول أثددر الثقا ددة التنميميددة علدد  جددودة الحيدداة   .5

  ؟الومي ية

 متغيرات الدراسة: 3.1
 المتغيرات التابعة                             المتغيرات المستقلة                
 بعاد جودة الحياة الومي ية أ                       بعاد الثقا ة التنميميةأ              

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 (: يوضح متغيرات الدراسة1.1شكل )

 التنميمية القيم  -
 المعتقدات التنميمية -
 التنميمية  األعرا  -
 التوقعات التنميمية  -

 مرو  العمل المادية -
 العوامل الومي ية -
 العوامل المالية -
 لسنمة المهنيةالعوامل  حية وا -

 المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة  العمر،الجنس،  ،المسمى الوظيفي
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توضح الثقا ة التنميمية والتي  ... كلٌ  مناعتماداو عل  دراسة   مم بواسطة الباحه المصدر:
  (م2011العاجز،)(م201()الحارثي،م2012معيلق،)أبو (م2015برجراجة،()م2015)الحويحي،(م2016)المطيري،

 توضح جودة الحياة الومي ية
  (م2012)البلبيسي،(م2013ار،)ن (م2014ماضي،()م2016البربري،)(م2016)الشنطي،(م2017)السراج، 

 الدراسة:  هداف أ 4.1
السددا دة بددوزارة التربيددة والتعلدديم الثقا ددة التنميميددة  واقددععلدد   التعددر يهددد  الباحدده إلدد  

كما يرمي إل  التعر  علد   أداء المؤسسة،جودة الحياة الومي ية و ل  أثرها عو العالي ال لسطينية 
بعداد جددودة الحيداة الومي يددة وأثددر الثقا دة التنميميددة بأبعادهددا أوالتعددر  علدد  بعادهدا أو وزارة الددثقا دة 

 عل  جودة الحياة الومي ية.
 

  - ي:  ساساو أهدا  التي تتمثل تسع  الدراسة الحالية لمحاولة تحقيق األ
 .مستوى تو ر أبعاد الثقا ة التنميمية ) القيم والمعتقدات واألعرا  والتوقعات(عر  عل  الت  .1
 التعر  عل  مستوى أبعاد جودة الحياة الومي ية  ي وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية.  .2
 الكش  عن مستوى العنقة بين الثقا ة التنميمية وجودة الحياة الومي ية.  .3
 .عل  جودة الحياة الومي يةر أبعاد الثقا ة التنميمية التعر  عل  أث  .4
علددد  بددين متوسددطات اسددتجابات المددوم ين  يمدددا يتعلددق بددأثر أبعدداد الثقا ددة التنميميددة تحديددد   .5

 . جودة الحياة الومي ية
اسددتخنص بعدد  النتددا   وتقددديم مجموعددة مددن المقترحددات والحلددول التددي تسدداهم  ددي محاولددة   .6

 داء موم يهدداأوبالتددالي اترتقدداء  ددي ي وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي،  ددتحسددين الحيدداة الومي يددة 
ي الها ل ناع القرار بوزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية   . وا 

 لدراسة:أهمية ا  5.1
 تنبع أهمية الدراسة من خنل ما يلي: 

 : يةملالعاألهمية  .1
 للباحث: . أ
 ادة قدراته  ي مجال البحه عل  زيو دراسة عملت عل  إثراء معر ة الباحه حول موضوع ال

 .العلمي
  المجاتت همية دور الوزارة باترتقاء بالتعليم ومواكبة أتمد الباحه بمعلومات جديدة عن

 الحديثة. التعليمية
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 العلمي:للبحث  . ب
  يعتبر موضوع الثقا ة التنميمية وجودة الحياة الومي ية من الموضوعات الحديثة والمهمة

تساهم بر ع درجة والتي والتي نالت اهتمام الباحثين واألكاديميين  ،ة اتعمال ي مجال إدار 
 .لديهم الوعي

 التي تحاول التعر   -عل  حد علم الباحه – عد هذه الدراسة من الدراسات البحثية القليلةت
 ةبقطاع غز  عل  واقع الثقا ة التنميمية السا دة  ي وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية

 .وأثرها عل  جودة الحياة الومي ية
 .إثراء المكتبة العربية نمراو تحتياجها لمثل هذه األبحاه 
  من جه، ومن جهة  الثقا ة التنميميةبمجال نتا   تتعلق تساهم  ي إضا ة معلومات و

معر ة اتحتياجات الكمية والنوعية واحتياجات القوى و  جودة الحياة الومي يةاخرى مجال 
للمقبلين عل  البحه العلمي  انمهم انواضح انمرجع ماكونههذا  ،ي المؤسسة البشرية 

لرسا ل الماجستير والدكتوراه، كما وي تح مجال البحه كموضوع مهم بالنسبة لنرتقاء 
بالتعليم  ي  لسطين، والتعر  عل  اتحتياجات العلمية والتطويرية والبحه العلمي وسبل 

 تعزيزها كماًّ ونوعاو.  
 : ليةممية العاأله  .2

 للوزارة . . أ
  إعادة السياسات ووضع خطط استراتيجية مستقبلية لتطوير أبعاد الثقا ة التنميمية

 الوزارة.موم  داخل وتطوير وتحسين جودة الحياة الومي ية مما ينعكس عل  انتاجية ال
  وتطوير تعزيز  ي  ال لسطينيةالعالي  وزارة التربية والتعليم ناع القرار  ي تساعد

ال ا دة عل  المسيرة بوالخروج بنتا   وتو يات تعود وعنج نقاط الضع  قاط القوة ن
  .تؤدي باترتقاء بالكادر البشري والمهنيكما و  ،التعليمية

 للموظفين:  . ب
تساعد الموم  عل  كش  مضامير سير العمل داخل الوزارة وتسهيل مهمة التومي   

واترتقاء  ي  سل الومي ي داخل الوزارة ي خدمة ال  ات المستهد ة وتساعد عل  التسل
 أداءه.

 المجتمع.  . ت
نسبة  العاليالمؤسسة التي طبقت عليها الدراسة، حيه تقدم وزارة التربية والتعليم  حيوية

 كبيرة من الخدمات التعليمية التي يحتاجها المواطن ال لسطيني. 
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 فرضيات الدراسة:  6.1
و أمدى  حتها  ال رضيات والتي ستثبتمجموعة من   ي ضوء هذه الدراسة تم  ياغة

  اآلتي:وقد جاءت عل  النحو  ه ال رضية من خنل مجريات البحه،ر   هذ
 :ةة الرئيسالفرضي

ــة توجــد  ــة ذات دلل ــة  إحصــائية عالق ــد مســتول دلل ــين (α ≤ 0.05) عن ــة  ب الثقاف
وبين  العالي ة والتعليمالسائدة في وزارة التربي التوقعات()القيم، المعتقدات، األعراف، التنظيمية

ــة ــاة الوظيفي ــة، جــودة الحي ــة، العوامــل الوظيفي ــة، العوامــل )ظروف العمــل المادي ــل المالي العوام
 .الصحية والسالمة المهنية(

  -:اآلتية الفرضيات  يةويتفرع من هذه الفرضية الرئيس 

ميميدددة التنالقددديم بدددين  (α ≤ 0.05) ح دددا ية عندددد مسدددتوى دتلدددة إتوجدددد عنقدددة ذات دتلدددة  .1
 .وجودة الحياة الومي ية

التنميميدة المعتقدات بين  (α ≤ 0.05) ح ا ية عند مستوى دتلة إتوجد عنقة ذات دتلة  .2
 .ومي يةجودة الحياة الو 

التنميميدة  عدرا األبدين  (α ≤ 0.05) عندد مسدتوى دتلدة إح دا ية توجد عنقة ذات دتلة  .3
 .وجودة الحياة الومي ية

التنميميدة التوقعدات بدين  (α ≤ 0.05) عندد مسدتوى دتلدة إح ا ية توجد عنقة ذات دتلة  .4
 .وجودة الحياة الومي ية

 الفرضية الثانية: 
فـي قطـاع غـزة علـى العـالي توثر الثقافة التنظيميـة السـائدة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم 

 جودة الحياة الوظيفية.  
 الفرضية الثالثة: 

بعـــاد أحـــول  (α ≤ 0.05) تول الدالـــة عنـــد مســـإحصـــائية توجـــد فـــروق ذات دللـــة 
 بعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيـة تعـزلأو العـالي السائدة في وزارة التربية والتعليم الثقافة التنظيمية 

المؤهــل العمــر،  الجــنس، ،المســمى الــوظيفي) لــى الســمات الشخصــيةإلديمغرافيــة للمتغيــرات ا
 .(دمةالخعدد سنوات  ،العلمي

 

 حدود الدراسة: 7.1
 .م 2017  ي قطاع غزة سنةالعالي تعليم حدود الدراسة  ي نطاق وزارة التربية وال تتمثل 
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  اقت رت الدراسة عل  واقع الثقا ة التنميمية السا دة  ي وزارة التربية  :عيةالحدود الموضو
 ثرها عل  جودة الحياة الومي ية. أ ي قطاع غزة و العالي والتعليم 

 الوزارةالعالي  ي المقر الر يسي تعليم ي وزارة التربية وال جميع العاملين:ةـريــدود البشــالح( .) 
 مدينة غزة (المقر الر يسي )الوزارة العالي وزارة التربية والتعليم :ــــــــــانيمكــد الــالح. 
 م2017 ال ترة الزمنية التي تم بها جمع البيانات العام :ــــــانيد الزمــــــــالح.  

 سية:يالمصطلحات الرئ 8.1
 تعريف مفهوم الثقافة التنظيمية:  أولا:  

عر دت الثقا ددة التنميميددة علدد  أنهددا "مدزي  مددن القدديم واتعتقددادات وات تراضددات والمعددايير 
والتوقعددددات التددددي يلتددددزم ويشددددترك بهددددا أ ددددراد منممددددة أو وحدددددة معينددددة، ويسددددتخدمونها  ددددي توجيدددده 

 (. 3م، ص2015سلوكياتهم وحل مشكنتهم" )براجرة،
( أن الثقا ددددة التنميميددددة هددددي مجموعددددة مددددن القدددديم التنميميددددة م2015  مختددددار )يضدددديو 

ك المددوم ين لتحقيددق والمعتقدددات والعددادات والتقاليددد والمعددايير التنميميددة التددي تحدددد وتضددبط سددلو 
 الثقا ددة التنميميددة إذاو تتضددمن مجموعددة مددن القدديم والمعتقدددات التددي يتشددارك بهددا  ،أهدددا  التنمدديم

السلوك هو التي تؤثر  ي سلوكهم وت ر اتهم وتحكم معايير السلوك لتحدد ما أعضاء المنممة و 
تعدددر  الثقا دددة التنميميدددة كدددذلك  .(34م، ص2015مختدددار)السدددلوك المر دددو هدددو مدددا و  ،المقبدددول
دارة إدارة العليددا بالمنممددة، وكي يددة أنهددا" مجموعددة مددن المعتقدددات المشددتركة بددين أعضدداء اإل أيضدداو 

 (.24ص م،2012لمنممة وكي  يسيرون أعمال منممتهم" )ابو معيلق،دارة أ راد اا  أن سهم و 
 التعريف اإلجرائي: 

عل  أنها مجموعة من  جرا ياو إ العالي تعري  الثقا ة التنميمية  ي وزارة التربية والتعليم
وتؤثر الوزارة، عضاء أ عرا  والتوقعات التي يتشارك بهاالقيم والمعتقدات واألو  ال كرية األنماط

داراتهم و وتحدد  ،نماطهم السلوكيةأ  ي السلوك المقبول والمر و  شكل العنقة بين الموم ين وا 
 .المؤسسة التعليمية بشكل عامدارة أن سهم وتنميم سير أعمال إ  ي والتي تؤثر أيضاو  الوزارة ي 

 تعريف مفهوم جودة الحياة الوظيفية: ثانياا: 

 تحسدددين تسدددتهد  والمسدددتمرة، والتدددي والمخططدددة المتكاملدددة العمليدددات مدددن مجموعدددة هدددي
 والدددذي الشخ دددية أيضددداو، وحيددداتهم للعددداملين الومي يدددة الحيددداة علددد  تدددؤثر التدددي الجواندددب مختلددد 
جداد )معهدا  والمتعداملين  يهدا، والعداملين للمنممدة، اتسدتراتيجية األهددا  قتحقيد  ي بدوره يساهم
 (.9ص، م2008،الرب
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 التعريف اإلجرائي: 
 العوامدل  يهدا تتدوا ر بدالوزارة التدي العمدل جرا يداو وهدي بي دةإلومي يدة تعري  جدودة الحيداة ا

 ممدددا ،مدددر    بشدددكل مكوناتهدددا بمختلددد والومي يدددة والماليدددة والعوامدددل ال دددحية  والمعنويدددة الماديدددة
  ي ممكن جهد أق    يبذل الومي ي، واألمان بالرضا  يشعر الموم  عل  إيجاباو  ذلك ينعكس
 .الوزارة خدمة
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 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مقدمة:  1.2
نسدددان هدددو اإل نّ إ دددي ع دددرنا هدددذا، تعتبدددر القدددوة البشدددرية هدددي رأس مدددال المنممدددات حيددده 

اك وهندد ككددل.لدده الدددور األكبددر  ددي أنشددطة المنممددة نتدداج والتنميددة و اإلالوحدددة األساسددية للعمددل و 
املين  ددي المنممددة وكددذلك وت هددم ردة  عددل العددالكثيددر مددن العوامددل والمددؤثرات التددي تحدددد سددلوك و 

حدددى العوامددل المددؤثرة  ددي سددلوك تعتبددر الثقا ددة التنميميددة إإذ  ل خدداص.رضدداهم الددومي ي بشددكو 
خطددط المنممددة بشددكل سددلوك المددوم ين  يمددا يحقددق أهدددا  و نهددا تشددكل إأعضدداء المنممددة حيدده 

 ي تكوين  هاماو  دارة الحديثة وتعتبر عن راو عتبر الثقا ة التنميمية من أهم منمح اإلكذلك ت، عام
ن ثقا دددة إداري الحدددديه حيددده منممدددات األعمدددال حيددده تقدددوم بددددور حيدددوي  دددي تطدددوير ال كدددر اإل

  وجددود عنقددة علدد  ا تددرا ر يسددية لنجدداح المنممددات أو  شددلها،المنممددة تعتبددر مددن المحددددات ال
لد  اتلتدزام والعمدل الجداد إالم اهيم التدي تدد ع أعضداءها وتركيزها عل  القيم و  بين نجاح المنممة

 ات والعمدددددل للمحا مدددددة علددددد  الجدددددودة وتحسدددددين الخدمدددددةاتبتكدددددار والمشددددداركة  دددددي اتخددددداذ القدددددرار و 
 (.2م، ص2015)حويحي،

 خنلده العداملين أعرا ها المسار الذي يحقق منتحدد الثقا ة التنميمية ومعتقداتها وقيمها و 
يعتبدر اتهتمدام بجدودة الحيداة و ، مميزةتحقيق جودة حياة ومي ية  عالة و  من ثمرضاهم الومي ي و 

الومي يدة الددداعم إليجدداد بي ددة عمددل تمنددة و ددحية ومناسددبة، تتددوا ر  يهددا أشددكال مشدداركة العدداملين 
ليددة مددن  ددي عمليددات اإلدارة، واتخدداذ القددرارات جميعهددا مددن جهددة، واتهتمددام بالحيدداة األسددرية والعا 

يعمددل علدد  تحقيددق التددوازن بددين بي ددة العامددل  ددي العمددل ومتطلباتدده العا ليددة. حيدده جهددة أخددرى، 
إضا ة لذلك،  إن جودة الحياة الومي ية تمثل األعمال واأل عال والممارسات التي تقوم بها اإلدارة 

ان  دي حيداتهم سدعادهم، وزيدادة شدعورهم بالثقدة واتطم ندا  العليا مدن أجدل إرضداء العداملين لدديها، و 
الومي يددة واألسدددرية، والدددذي بدددوره يسددداعد العددداملين علدد  أن يكوندددوا أكثدددر مقدددرة وسدددلطة  دددي أداء 

 (.3م، ص2016 ي،إل  تحقيق أ ضل النتا   )البربر أعمالهم بما يؤدي 
يددة وجددودة الحيدداة الومي يددة ومددن هنددا جمعددت الدراسددة الحاليددة بددين م هددومي الثقا ددة التنميم

 ة التنميمية عل  جودة الحياة الومي ية حيه ركز هذا ال  دل  دي مبحثده األول ثر الثقاأمعر ة و 
أهميتهدا. ومدن ثددم خ ا  دها وأندواع الثقا دة التنميميدة و أبعادهدا و الثقا دة التنميميدة، و علد  م هدوم 

الحيداة  ةبعداده وأهميدة جدودأيركز المبحده الثداني علد  جدودة الحيداة الومي يدة مدن حيده م هومده و 
الحيدداة الومي يددة.  قددة بددين الثقا ددة التنميميددة وجددودةوا ددق تطبيقهددا ومددن ثددم تحديددد العنالومي يددة وع
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التعلديم العدالي  ددي ت والمعلومدات  دي وزارة التربيددة و هدم البياندداأيليده المبحده الثالده والددذي يتنداول 
بعد  الدراسة و  مجتمعقطاع غزة واتهتمام بكا ة الكوادر البشرية العاملة ومن خنلها يتم توزيع 

 ح ا يات الهامة المتعلقة به.اإل
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 المبحث األول: الثقافة التنظيمية
 مفهوم الثقافة التنظيمية: 1.1.2

ت  ي بداية الثمانينات من القرن الماضي، إعده الحقيقي لم يأخذ م هوم الثقا ة التنميمية بُ 
لمعالجة المشاكل  تخدامهداريين بشرح هذا الم هوم وكي ية اسحيه اهتم الكثير من الباحثين اإل

حيه يمكن تعري  الثقا ة عل  أنها مجموعة من المعتقدات والمشاعر المشتركة بين  ،داريةاإل
كذلك يمكن تعري  ثقا ة العمل عل  (. و Dastjerdi & Pour,2015, p325أ راد المجتمع )

عمل  ي عن ت اعل العاملين مع بي ة ال (1)أنها مزي  من الممارسات واأليديولوجيات الناش ة
(. من جهة أخرى تم Dastjerdi & Pour,2015, p328جميع قطاعات العمل المتنوعة )

حات تعري  الثقا ة التنميمية عل  أنها القيم السا دة  ي المنممة من اتجاهات، واعتقادات واقترا
تقاليد وانطباعات ومشاعر مما يعني وجود جانب غير رسمي و ت اعنت وتوقعات ونشاطات و 

   (.29م، ص2013مة )جلولي، ي المنم
 داريةال لس ات اإلوالقواعد و  أنها مجموعة من المعتقدات (Whitaker,2011)كذلك عر ها 

 . (Whitaker,2011, p3) والقيم والمشاعر التي يؤمن الموم ون بها داخل بنية المنممة
ة من ات تراضات األساسيالثقا ة التنميمية عل  أنها نمط  )م(Schein 1992عر  و 

التي تعلمتها مجموعة من الناس كحل لمشاكلهم من أجل التكي  الخارجي واتندماج و  المشتركة
بالتالي يتم تعليمها  حيحة و  ل  اعتبارها أنماطاو إالتي عملت بشكل جيد مما أدى اخلي و الد
 Heyecan etاتعتقادات لحل المشاكل التي تواجههم )عضاء جدد كطريقة جيدة للت كير و أل

al.2011, p 2.) 
عن أسباب قدرة المجتمعات عل  ح م ثقا تها من (Geert Hofstede) يتساءل هو ستيد

ثم يجيب بأنه  تتكون منها هذه الطبقات الراسخة،خنل تعاقب األجيال مست سراو عن المادة التي 
نما الثقا ة هي كتاب غير مدون لقواعد اللعبة  ت توجد جينات لكي تحمل  ي طياتها الثقا ة وا 

(. وكذلك عر ت 123م، ص2010 ،قولهم )عبد اللطي  وجودةاتجتماعية التي يتم  ي ع
الثقا ة التنميمية أنها " نمط من ات تراضات األساسية مبتدعة أو مكتش ة أو مطورة من قبل 
 ،جماعة كما تعلمتها من خنل التنؤم مع مشكنت العالم الخارجي وضرورات التنؤم الداخلي

يجب تعليمها لألعضاء الجدد  ي المنممة باعتبارها  او  نحيتها لكي تعتبر قيموالتي أثبتت 

                                                 

 . األيديولوجيات الناش ة هي غداء ال كر او علم ات كار 1
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م، 2011طرق  حيحة لإلدراك والت كير واإلحساس  يما يتعلق بتلك المشكنت")الحارثي،
 (. 9ص

( أنه يمكن تعري  الثقا ة التنميمية هي مجموعة من م2012يشير أبو معيلق ) 
دارة أ راد ا  دارة أن سهم و إكي ية دارة العليا بالمنممة وتعني المعتقدات المشتركة بين أعضاء اإل

 .(12م، ص2012معيلق أبو  )سيرون أعمال منممتهمالمنممة، وكي  ي
 مجموعات، األول  تجد  ي الثقا ة يمكن ت ني  م اهيم الثقا ة التنميمية ضمن أربع

ا الثانية  تراها منمومة أم التنميمية نماذج تعليمية توضح للعاملين طريقة العمل  ي المنممة،
المعتقدات، بينما المجموعة الثالثة تعدها م هوما استراتيجيا، أما الرابعة  تنمر لم هوم للقيم و 

 (.11م، ص2016 )المطيري، الثقا ة التنميمية عل  أنها برنام   كري يجمع العاملين معاو 
ى أنها مجموعة من في ضوء هذه التعريفات، يعرف الباحث الثقافة التنظيمية عل   
وزارة التربية والتعليم عضاء أ عراف والتوقعات التي يتشارك بهاالقيم والمعتقدات واألاألنماط و 

داراتهم و نماطهم السلوكية وتحدد أ وتؤثر في العالي ك السلو شكل العالقة بين الموظفين وا 
المؤسسة عمال سير أدارة أنفسهم و إ في التي تؤثر أيضاا و  الوزارةالمقبول والمرفوض في 

 .التعليمية بشكل عام 

 خصائص الثقافة التنظيمية:  2.1.2
م( أن الثقافة التنظيمية تتميز بعدة خصائص والتي يمكن إجمالها 2016يرل المطيري ) . أ

 فيما يأتي:
 يحتوي عل  عدد من المكونات ال رعية التي تت اعل مع بعضها، حيه تحتوي نظام مركب :

والمعتقدات، وعل  الجانب السلوكي كالعادات والتقاليد، وعل   عل  الجانب المعنوي كالقيم
 الجانب المادي الذي يعني كل ما ينتجه المجتمع من أشياء ملموسة.

 أي أنها تتجه باستمرار إل  خلق اتنسجام بين عنا رها مما يعني أن أي نظام متكامل :
 النمط الثقا ي. تغيير يطرأ عل  أحد جوانب الحياة ينعكس أثره عل  باقي مكونات

 حيه يعمل كل جيل عل  تعليمها وتوريثها لألجيال النحقة بالتعلم نظام تراكمي مستمر :
والمحاكاة، كما يضي  كل جيل إل  مكونات الثقا ة بع  العنا ر وطرق ت اعلها وطرق 

 انتمامها.
 نما ت قد أثناء تطورها منمح قنظام متطور ومتغير ديمة : أي أنها ت تنتقل كما هي وا 

 وتكتسب منمح جديدة  ي الوقت ن سه مما يجعلها  ي تطور وتغير مستمر.
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 بمعني أنها مرنة تستطيع التكي  مع مطالب اإلنسان البيولوجية والن سية ومع نظام متكيف :
 .(22م، ص2016 ،متطلبات البي ة الجغرا ية والثقا ات المحيطة) المطيري

 

 ظيمية لها خصائص وهي كاآلتي:( أن الثقافة التنم2015يرل برجراجة )  . ب
 درجة قبول المخاطرة وتشجيع الموم ين عل  أن يكونوا مبدعين ولديهم اإلبداع والمخاطرة :

 روح المبادرة.
 للت ا يل. منتبهين: الدرجة التي يتوقع  يها من العاملين أن يكونوا دقيقين النتباه للتفاصيل 
 داخل المنممة.راد رها عل  األ : درجة اهتمام اإلدارة بتأثيالتوجه نحو الناس 
 درجة تنميم  عاليات العمل حول ال رق ت األ راد.التوجه نحو الفريق : 
 معهموتنا سهم، ت سهولة وودية التعامل األ راد : درجة عدوانية العدوانية. 
 من النمو. بدتو : درجة تأكيد  عاليات المنممة المحا مة عل  الحالة الراهنة الثبات 
 وليس التقنيات،المخرجات   ، أو: درجة تركيز اإلدارة عل  النتاحو النتائجن النتباه ، 

 (.15صم، 2015 ة،اجوالعمليات المستخدمة لتحقيق هذه النتا   )برجر 

 أهمية الثقافة التنظيمية ووظائفها: 3.1.2
 ن ن الممكتزود الثقا ة التنميمية للمنممة والعاملين  يها باإلحساس بالهوية.  كلما كان م

قوة ارتباط العاملين برسالة التي تسود  ي المنممة من جهة، و  القيمالتعر  عل  األ كار و 
 المنممة من جهة ثانية، زاد شعورهم بأنهم جزء حيوي منها.

  ن بأن و نه كلما شعر العاملإتعمل الثقا ة التنميمية عل  ترسيخ اتلتزام برسالة المنممة حيه
 هم للمنممة.ؤ اماتهم كلما زاد انتمابة من اهتماهتمامات المنممة قري

 خا ة للموم ين الجدد  الثقا ة عايير السلوك بالمنممة وتوضحها و تدعم الثقا ة التنميمية م
من ال رد  ي األوقات بذلك يتحقق استقرار السلوك المتوقع  عالهم و أقوال العاملين و أتوجه 

م، 2013)الشمري،   س الوقتعدد من العاملين  ي ن كذلك السلوك المتوقع منالمختل ة، و 
 (.17ص

  هي:قا ة التنميمية لها عدة وما   و ن الثأ( م2016من جهة أخرى، يرى المطيري )
  ب عالية. العمل معاو أ راد المنممة من خنل اتت ال و تعزيز التكامل الداخلي بين 
 البي ة الخارجية ذات ال لة.لتكي  بين العاملين  ي المنممة و تحقيق ا 
 لجهود نحو تحقيق أهدا  انشطة  ي المنممة لتوجيه ال كرة و األور المرشد لأل راد و القيام بد

 رسالتها.المنممة و 
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  منء بما احتياجات العراد المنممة لتحركات المنا سين و سرعة استجابة أ سلوب و أتحديد
 .(13م، ص2016 ،المطيري) نموهايحقق للمنممة تواجدها و 

  إن هناك ثنثة عوامل تؤدي دوراو مهماو وهي: وللمحا مة عل  الثقا ة التنميمية
: إن ردود  عل اإلدارة العليا تعد عامنو مؤثراو  ي ثقا ة المنممة من خدنل القدرارات اإلدارة العليا .1

التي تتخذها.  إل  أي مدى تلتزم اإلدارة العليا بالسلوك المنتمم مدن خدنل اسدتخدام لغدة واحددة 
. وكدددذلك المعدددايير السدددلوكية التدددي تتضدددمن التوجهدددات وم دددطلحات وعبدددارات وطقدددوس مشدددتركة

حددددول العمددددل و لسدددد ة اإلدارة العليددددا  ددددي كي يددددة معاملددددة العدددداملين وسياسددددة اإلدارة تجدددداه الجددددودة 
 والغياب، وكذلك سياستها حول تن يذ القواعد واألنممة والتعليمات.

ــاملين .2 ــار الع ي المحا مددة علدد  ثقا ددة تددؤدي عمليددة جددذب العدداملين وتعييددنهم دوراو كبيددراو  دد :اختي
المنممة، والهد  من عملية اتختيار هو تحديد واستخدام األ راد الذين لديهم المعر ة والخبرات 

 والقدرات لتأدية مهام العمل  ي المنممة بنجاح.
عنددد اختيددار عنا ددر جديدددة  ددي المنممددة  ددإن هددذه العنا ددر ت تعددر   :الجتماعيــة المخالطــة .3

يقددع علدد  عدداتق اإلدارة أن تعددر  المددوم ين الجدددد بدداأل راد العدداملين ثقا ددة المنممددة، ومددن ثددم 
 (.127م، ص2010 ،منممة ) عبد اللطي  وجودةوعل  ثقا ة ال

 أنواع الثقافة التنظيمية: 4.1.2
 منها:متعددة  مية أنواع  للثقافة التنظي

ألعضاء يتبعون يمكن تعري  الثقا ة التنميمية عل  أنها " الحد الذي يجعل ا الثقافة القوية: .1
 الثقا ة القوية هي التي تنتشر عبر المنممة كلها  يمل  عليهم من قوانين وتعليمات، ما

ويشتركون  ي مجموعة متجانسة من  من جميع أو معمم أ راد المنممة، وتحم  بالثقة والقبول
داخل  القيم والمعتقدات والتقاليد والمعايير وات تراضات التي تحكم سلوكياتهم واتجاهاتهم

 هما:ين و يقا ة القوية عل  عن رين أساسالمنممة." وتعتمد الث
   شددددددة تمسدددددك أعضددددداء المنممدددددة بدددددالقيم لددددد  قدددددوة أو إيرمدددددز هدددددذا العن دددددر عن دددددر الشددددددة و
 المعتقدات.و 
 يعتمدد دات  دي المنممدة مدن قبدل األعضداء و المعتقدجمداع والمشداركة لدن س القديم و عن ر اإل

 علد  الحدوا ز مدن عوا دد ومكا د تو السدا دة  دي المنممدة جماع عل  تعري  األ راد بدالقيم اإل
 (.39م، ص2015 تمنح لأل راد الملتزمين )مختار،

عتناقها بقوة من أعضاء المنممة وت تحم  بالثقة هي الثقا ة التي ت يتم ا :الثقافة الضعيفة  .2
ين سك المشترك بت تقر المنممة  ي هذه الحالة إل  التموالقبول الواسع من معممهم، و 
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توحد مع العضاء المنممة  عوبة  ي التوا ق و هنا سيجد أأعضا ها بالقيم والمعتقدات، و 
 ،يحتاج العاملون إل  التوجيهات قيمها.   ي حالة الثقا ة الضعي ةالمنممة أو مع أهدا ها و 

د  ي نمم اإلدارة الوثا ق الرسمية المكتوبة، كما تتجسوتهتم اإلدارة بالقوانين واللوا ح و 
 يها تنخ   اإلنتاجية ويقل الرضا الومي ي لدى توقراطية ونمط اإلدارة العا لي والسياسي و األو 

راب هي ماهرة اتغتيها الشعور بالغربة عن الثقا ة والمجتمع والمحيط و العاملين، كما قد يتم  
رد ا دة عديمة المعن  لل رد، ويشعر ال المعايير اتجتماعية الساتجتماعي، حيه تبدو القيم و 

 اإلحباط .بالعزلة و 
أكثر من اعتمادها عل  الشخ يات والمنت ، الوما   وتعتمد عل  األدوار و  :ثقافة الدور  .3

جراءات ال ارمة التي يجب اتباعها إلنجاز اإلمل  يها و ق منمومة من القواعد و يتم العو 
حدد يجب ن كل  رد يقوم بدور مإالمهام وتحقيق األهدا ،  ي مل هذا النوع من الثقا ة  

 (.45م، ص2013عليه التقيد به )جلولي،
النوع من الثقا ات عل  التعاط  والعنقات والخدمة يركز هذا  :نسانيةثقافة العالقات اإل   .4

يعطي الناس وقتهم لآلخرين  هم يهتمون اس يتعاط ون مع بعضهم  ي العمل و تتميز بأن النو 
                 آلخرين.انجازات إيقدرون هم ويقدر الناس بعضهم البع  و بغير 

تتميز بأن الناس النمو والتميز، و النوع من الثقا ات عل  النجاح و  : يركز هذانجازثقافة اإل   .5
  ضل بانتما هم ألعضاءوأ يشعرون بأهمية وسرعة تحقيق األهدا ، ويشعرون بأنهم أقوى

م، 2012،معيلق)أبو ون للقواعد واللوا ح بأن تق   ي طريق عملهمت يسمحالجماعة، و 
 .(39-25م، ص2015ة،اج(، )برجر 23ص

 

 مصادر الثقافة التنظيمية: 5.1.2
تسدداهم  ددي ل علدد  تكددوين الثقا ددة التنميميددة و تعددددت م ددادر الثقا ددة التنميميددة والتددي تعمدد

 :يأتيتشكيلها ومن أهم هذه الم ادر ما 
نها تؤثر إحيه  هي تمثل قيم المجتمع الذي يعيش  يه ال رد،و  األعراف:يد و التقالالعادات و   .1

كما أنها تؤثر  ي شخ ية ال رد  ،موم او  مأ مشر او  مأ كان مديراو   ي سلوك الموم  سواءو 
البي ي التي يعيش  يها ال رد تحدد نمطه السلوكي و ق هذه التقاليد حسب الموقع الجغرا ي و و 
 تتواجد  يها المنممة.و 
عليها المنممة، من خنل  : هي العادات التي تحرصالمناسباتالطقوس والحتفالت و   .2

ل  التعبير والتعزيز من قيمها األساسية، كما أنها إ عاليات متتابعة تسع  المنممة من ورا ها 
ساليب اتحت ال باألعياد أيق د بها األكثر أهمية بالنسبة للمنممة و  تعبر من خنلها عن القيم
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وذلك مثل اتحت ال بالعيد  ي دارية  ي بع  المنممات. المناسبات اإلالمناسبات القومية و و 
ل  العمل والتقا هم ببعضهم  ي احت اتت إالمنممات، بعد عودة الموم ين جهزة و بع  األ

ل  عمل تخر أو إبداية السنة أو نهايتها، أو استقبال مدير جديد أو توديع موم ين انتقلوا 
 ل  التقاعد .إأحيلوا 

عهم عل  التجديد يللعاملين لتشجة : تعكس رسالة معيناألساطيرالقصص والحكايات و   .3
مثل أن تسرد للموم ين كي ية تطوير  ي  ي العمل لتحقيق أهدا  المنممةاتبتكار والت انو 

 ونمو هذا الجهاز وكي ية رو منممة معينة وال عوبات التي واجهت تطو أداري، إجهاز 
 مقارنة بوضعه الحالي. عدد أ راد العاملين بهتنميمه و 

  تؤخذ كقدوة اريخ وغيره، و التدارة و اإل ي ق ص القادة  ي مجال السياسة و  تتمثل :األبطال  .4
 ومثال يحتذى به  ي منممات العمل الحديثة.

نممة من تمكن أعضاء المو  او حداه تحمل معن  خا ّ أهي أشياء أو ت ر ات أو : و الرموز  .5
 الرسا ل العاط ية.تبادل األ كار المعقدة و 

     ي تعكس الثقا ة الخا ة بالمنممة ز الكنمية التهي مجموعة من الرمو : و اللغة  .6
 .(48م، ص2014 )جلولي، ،(11م، ص2012 (، )أبو معيلق،12م، ص2011)الحارثي، 

 مصادر الثقافة التنظيمية :(1.2) جدول
 الوصف العام المصدر
   .ت الرمزية لمنممتهمعضاء التنميم باألساطير والبطوتت والشخ ياأهي مناسبات خا ة يحت ل بها  اتحت اليات 
 .غرا  محددة أنجاز إو أ كار معينة أنشطة احت الية تستهد  تو يل أوهي  الطقوس 
ومجاتت التركيز  يما يتعلق  وتعزز القيم الر يسة  ي المنممة، نشطة ذات  بغة متكررة تعكسأهي  التقاليد

   . رادو األأهمية النسبية للمراكز باألهدا  واأل
الق ص 

 كايات الحو 
عرا  حداه التاريخية  ي حياة المؤسسة والتي تنقل وتدعم القيم والعادات واألو األأعر  الوقا ع 

  .التنميمية
و المواق  التي تتسم أحداه و األأنشطة هي ق ص من وحي الخيال وتساعد  ي شرح وت سير األ اتساطير 

   .بالغمو   ي غياب مثل هذا الت سير
لمتميزة التي تركت ب مات واضحة  ي حياة المنممة ونجحت  ي غرس بع  القيم الشخ يات ا اتبطال

 ساهمت  ي تطويرها وشهرتها.عرا  التي واأل
 كار عضاء المنممة من تبادل األأحداه تحمل معن  خا او وتمكن أو أو ت ر ات أشياء أوهي  الرموز 

 المعقدة والرسا ل العاط ية . 
 ز الكنمية التي تعكس الثقا ة الخا ة بالمنممة. وهي مجموعة من الرمو  اللغة 

 

 (.12صم، 2012 : )الحارثي،المصدر
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تنميميدددة ممكدددن أن تتعددددد م ددددادرها ( أن الثقا دددة الم2010جدددودة )ويضدددي  عبدددد اللطيددد  و 
 :يأتييلخ ها كما و 
 ـــاملين ن إخ دددا ص العددداملين قدددد تدددؤثر  دددي تكدددوين الثقا دددة التنميميدددة حيددده  :خصـــائص الع

تحدت م بالدذين يتشداركون معهدا  دي القديم التدي تدؤمن بهدا. وبمدرور تختدار وتعدين و المنممة قد 
ول دك الدذين يت قدون أيسدتمر بالعمدل رضدون قديم المنممدة يتركدون العمدل و ن الدذين يعاإالزمن  

 مع الثقا ة التنميمية للمنممة.
 تقدداتهم معمنممدة تسدتمد مدن شخ دية المؤسسدين و معمم القديم الثقا يدة لل :أخالقيات المنظمة

دارة العليدا. وتقدوم المنممددات بتطدوير قديم أخنقيددة معيندة وتحديدد السددلوك األخنقدي وغيددر واإل
األخنقي للتحكم  ي سدلوك أعضدا ها مدن خدنل تعداملهم مدع بعضدهم ومدع األطدرا  المعنيدة 

 بالمنممة.
 ك تقوم المنممة بتحديدد حقدوق كدل مومد  ومسدؤولياته إذ يندت  عدن ذلد :نظام حقوق الملكية

وجدددود األعدددرا  والقددديم واتتجاهدددات، إذ تمدددنح اإلدارة العليدددا حقدددوق ملكيدددة كبيدددرة ألنددده قدددد تدددم 
إعطدداؤهم مقددداراو كبيددراو مددن مددوارد الشددركة كالرواتددب واتمتيددازات األخددرى، والعدداملون اآلخددرون 
لديهم حقوق ملكية تتعلق بأجورهم وحق التومي  مدى الحياة واتشتراك  ي األرباح، ومقابدل 

ك هددم مسددؤولون عددن مهددامهم. وبددذلك  ددإن توزيددع حقددوق الملكيددة يددؤثر  ددي القدديم التددي تحدددد ذلدد
سددلوك ال ددرد. إن محاولددة تخ ددي  هددذه الحقددوق قددد يددؤدي إلدد  عدددم الرضددا ومددن ثددم إلدد  تددرك 
العمددل، وبالمقابدددل  ددإن زيدددادة حقددوق الملكيدددة يشدددجع العدداملين علددد  اتهتمددام بدددالعمنء وعلددد  

 مي.اإلبداع والوتء التنمي
 يمكدددن للهيكددددل التنميمدددي أن يعدددزز القدددديم الثقا يدددة التددددي تشدددجع التكامددددل  :الهيكـــل التنظيمــــي

والتنسددديق الجيدددد. وهنددداك كثيدددر مدددن األعدددرا  والقواعدددد التدددي تسددداعد علددد  تخ دددي  مشدددكنت 
 م،2010 جددددودة، ،عبددددد اللطيدددد )اتت ددددال وتمنددددع تشددددويش المعلومددددات وتسددددرع مددددن تددددد قها

 .(125ص
 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مصادر الثقافة التنظيمية. 1.2شكل )
 (125ص م،2010 جودة، ،عبد اللطي ): المصدر
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جدراءات م  دلة تقدود المؤسسدة إهدي  دي مجملهدا  دور الثقا دة التنميميدة أن ثيرل الباحـو 
داريدة بشددكل عددام وهددي تعبددر عدن سياسددة ممنهجددة تتمحددور حددول هدددا ها التنمويددة واإلألد  تحقيددق إ

ن أويؤكدددد الباحددده هندددا ا بالقواعدددد واللدددوا ح التنميميدددة، لدددزام العددداملين  يهدددا  تليدددات عمدددل المؤسسدددة و 
لتدددي تمكدددن المؤسسدددة القويدددة بإداراتهدددا الناجحدددة والتدددي تسددديطر علددد  مقددددرات الثقا دددة القويدددة هدددي ا

ن الثقا دددة الضدددعي ة هدددي انعكددداس لسياسدددة المؤسسدددة الضدددعي ة أومخرجدددات العمدددل المؤسدددس كمدددا 
 .وبالتالي تعكس عل  سوء مخرجاتها بإدارتها اللوجستية والتنميمية

 أبعاد الثقافة التنظيمية: 6.1.2
 (Whitaker 2011,)ز األبعداد الر يسدية للثقا ددة التنميميدة وكمدا يددرىيجدداإاختل دت اآلراء  دي 

 وهي: ،بعادأبعاد الثقا ة التنميمية تتشكل من ستة أأن 
 .الخ ا ص السا دة الر يسية للثقا ة 
 .القيادة التنميمية داخل الثقا ة 
 دارة الموم ين.إ 
 .مكونات الثقا ة التنميمية التي تبقي المنممة مستدامة 
 يجية التنميمية.اتسترات 
 معايير النجاح داخل المنممة (,2011,P55 Whitaker). 

ري" لمكوندددات الثقا دددة التنميميدددة  دددي كتابددده " التطدددوير التنميمدددي واإلدا ي دددن  السدددكارنه 
 . والموروه الثقا ي مادية وغير مادية ية إل  مكونات الذي قسم  يه مكونات الثقا ة التنميمو 
 : التنظيمية كونات المادية للثقافةالم  .1
 العادات التنظيمية الطقوس و  . أ

 ميي تعكس القالتيقوم بها العمال  ي المنممة و األنشطة التي وتتمثل  ي األحداه و  
األساسية  ي المنممة كطقوس التحاق موم  جديد بالمنممة أو ترقية مسؤول أو  المثاليات و 

وة أو الشاي، وهذا يؤدي إل  أسبوعي غير رسمي أو  ترات استراحة لتناول القه اجتماع غذاء 
دارة اتجتماعات وطريقة الكنم ا  الترابط والتكامل بين العمال. كذلك طريقة تحضير و  يق تعم
موم ،  ضل ومناداة األ راد، أو إجراء احت ال سنوي لتكريم أ وكي ية مقاطعة الحديه،  ،كتابةالو 

وهذا يعني تثبيت الثقا ة    المنممة،ة الشعور باتنتماء إلبالتالي زيادأو تكريم المتقاعدين، و 
 التنميمية. 
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 الرموز  . ب
معينة،   عبير عن معان  والتي تكون عادة  ي شكل لون أو  ورة أو حركة تستخدم للت 

المنممة  ي شكل أشياء وأ عال كاألسهم التجارية للمنممة، وت ميم المباني  تمهر  ي و 
وأحسن مثال عل   المنممة.م يل رموزاو ترتبط بقالتي تحماألثاه ونمط اللباس، و  ع المكاتب ونو و 

الشركة يتمثل  ي دا رة داخل ط ل ير ع رأسه باتجاه النجمة  هو رمز  "دانون"  شعار ذلك شركة 
 . النمولعالم والتي تحمل معاني األمل و معرو   ي ا 

 المكونات غير المادية للثقافة التنظيمية  .2
 : القيم التنظيمية . أ

 رد من المنممة بتقييم األشياء أو الحكم عليها وتتجسد أهميتها  ي  وهي التي تسمح لكل 
المعبر عنه من خنل القانون الداخلي للمؤسسة والتي عبارة عن الدستور أو المرجع و  ا كونه

 . راك الحسن من السيج  ي السلوكياتوالتعبير عن اإلد بت ور القرار، يسمح 
 المعتقدات التنظيمية:  . ب

 ي بي ة العمل  جتماعيةاتالحياة كار مشتركة حول طبيعة العمل و أ  وهي عبارة عن 
يجابي، وهناك تكمن إ، وما هو أن هناك من المعتقدات ما هو سلبيونجد  العمل، نجاز إوكي ية 

: كال داقة، والتقدير، والوتء يجابية لأل راداإلدارة  ي تعزيز وتقوية المعتقدات اإل مسؤولية 
 واألنانية وغيرها.  جل التخلص من المعتقدات السلبية،أوالسعي من  ، التنميمي

 الموروث الثقافي للمنظمة:  .3
التي تحاول جابي و يإالمواق  التي مرت بها المنممة منها ما هو وهي تلك األحداه و  

ومنها ما هو سلبي تحاول المنممة لأل راد،  او مح ز  او التركز عليه ونشره باعتباره مرجع المنممة 
ل  عيوب أثناء مراحل إنتاجه مما يجعله غير مطابق إحد المنتجات أكتعر   هعنالتغاضي  
 -373ص ،م1992 ،)السكارنهسوق بمنتجات بديلة  ي السوق.لللموا  ات المطلوبة  ي ا 

374 .) 
 

 : اآلتيةن الثقا ة التنميمية تتكون من العنا ر أالجزراوي ويرى المدهون و 
عن ات اقات مشتركة بين أعضاء التنميم اتجتماعي الواحد  وهي عبارة :ولا: القيم التنظيميةأ

حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، جيد أو غير جيد، مهم أو غير مهم، والقيم التنميمية 
تمثل  ي القيم  ي مكان أو بي ة العمل، بحيه تعمل هذه القيم عل  توجيه سلوك العاملين ضمن 

يم المساواة بين العاملين، واتهتمام بإدارة الوقت، المرو  التنميمية المختل ة، ومن هذه الق
 واتهتمام باألداء، واحترام اآلخرين.
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حول طبيعة العمل والحياة  كار المشتركة األهي عبارة عن  :ثانياا: المعتقدات التنظيمية
همية أ هام التنميمية ومن هذه المعتقداتاتجتماعية  ي بي ة العمل، وكي ية إنجاز العمل والم

المساهمة  ي العمل الجماعي وأثر ذلك  ي تحقيق و  ي عملية  نع القرارات،  لمشاركةا
 األهدا  التنميمي. 

وهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون  ي المنممة عل  اعتبار  :عراف التنظيميةثالثا: األ
 ي ن س المنممة ب واتبن تعيين األ. مثال ذلك التزام المنممة بعدم نها معايير م يدة للمنممةأ

 عرا  غير مكتوبة وواجبة اتتباع .ن تكون هذه األأوي تر  
: تتمثل التوقعات التنميمية بالتعاقد السيكولوجي غير المكتوب والذي التنظيميةرابعاا: التوقعات 

يعني مجموعة من التوقعات يحددها أو يتوقعها ال رد أو المنممة كٌل منهما اآلخر خنل  ترة 
، المرؤوسين والمرؤوسين من الرؤساء ي المنممة مثال ذلك توقعات الرؤساء من عمل ال رد 

تنميمية ومناخ اتحترام المتبادل وتو ير بي ة والزمنء من الزمنء اآلخرين والمتمثلة بالتقدير و 
 ،الجزراويالن سية واتقت ادية )المدهون و  ،تنميمي يساعد ويدعم احتياجات ال رد العامل

 (.399، صم1995
 : هيالثقا ة التنميمية  أبعادن أ (م2013 و ترى ) ديقي،

: وهي عبارة عن ات اقات مشتركة بين أعضاء التنميم القيم والمعتقدات التنظيمية  -
اتجتماعي الواحد حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، جيد أو غير جيد، مهم أو غير 

العمل، بحيه تعمل هذه القيم عل   مهم، والقيم التنميمية تمثل  ي القيم  ي مكان أو بي ة
توجيه سلوك العاملين ضمن المرو  التنميمية المختل ة، ومن هذه القيم المساواة بين 

كما تشمل المعتقدات  ،هتمام باألداء، واحترام اآلخرينالعاملين، واتهتمام بإدارة الوقت، وات
ماعية  ي بي ة العمل، وكي ية حول طبيعة العمل والحياة اتجت  كار المشتركةالتنميمية: األ

همية المشاركة   ي عملية  نع القرارات، المساهمة أ) إنجاز العمل والمهام التنميمية ومنها:
 (. ة ي العمل الجماعي وأثر ذلك  ي تحقيق األهدا  التنميمي

: وهي عبارة عن إجراءات وقواعد يلتزم بها العاملون  ي المنممة عل  المعايير التنظيمية -
راءات غير مكتوبة وواجبة نها معايير م يدة للمنممة وغالبا ما تكون هذه اإلجأار اعتب

 . اتتباع
: هي عبارة عن مجموعة من األشياء المتوقعة التي يحددها أو يتوقعها التوقعات التنظيمية -

وذلك خنل  ترة عمل ال رد  ي  وكذلك تتوقعها المنممة من ال رد،ال رد من المنممة 
 .(12م، ص2013 ) ديقي،بعد انتهاء عمله  يهاالمنممة أو 
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ن قياس توا ر مكونات الثقا ة التنميمية من خنل األبعاد أ( م2012يضي  النسور )
 :  اآلتية

هي عبارة عن ات اقات مشتركة بين أعضاء التنميم اتجتماعي  :القيم والمعتقدات التنظيمية .1
، مهم أو غير مهم، والقيم جيد د حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، جيد أو غيرالواح

بحيه تعمل هذه القيم عل  توجيه سلوك  ثل القيم  ي مكان أو بي ة العمل،التنميمية تم
واتهتمام  ذه القيم المساواة بين العاملين،ومن ه ضمن المرو  التنميمية المختل ة، العاملين

األ كار  عتقدات التنميميةتهتمام باألداء واحترام اآلخرين، كما تشمل المبإدارة الوقت، وا
العمل والمهام  المشتركة حول طبيعة العمل والحياة اتجتماعية  ي بي ة العمل، وكي ية إنجاز

أهمية المشاركة  ي عملية  نع القرارات، والمساهمة  ي العمل الجماعي،  التنميمية ومنها:
 وأثر ذلك  ي تحقيق األهدا  التنميمية. 

عبارة عن إجراءات وقواعد يلتزم بها العاملون  ي المنممة عل   وهي :المعايير التنظيمية  .2
 اعتبار أنها معايير م يدة للمنممة وغالباو ما تكون هذه اإلجراءات غير مكتوبة وواجبة اتتباع.  
: هي عبارة عن مجموعة من األشياء المتوقعة التي يحددها أو يتوقعها التوقعات التنظيمية .3

ل  ترة عمل ال رد  ي تتوقعها المنممة من ال رد، وذلك خنال رد من المنممة وكذلك 
 المنممة أو بعد انتهاء عمله  يها. 

ويق د به ما يقدمه العاملون من مخرجات عمل وما يضي ونه، ونوعية  العاملين:أداء  .4
 .(191ص، م2012، النسور)عنقتهم باآلخرين وانضباطهم والتزامهم باألنممة والتعليمات

 

هي أحد عنا ر البي ة الداخلية للتنميم وهي  ( أن الثقا ة التنميميةم2012)ارثيويرى الح    
ية التي تشكل أنماطا سلوكتماعية المتكررة بين العاملين، و عبارة عن مح لة العنقات اتج

تكامله من خنل التقاء العاملين للنمام اتجتماعي التنميمي، وبذلك تساهم  ي وحدة التنميم و 
 م،2012)الحارثي،التوقعاتاألعرا  والمعايير، القيم، والمعتقدات، و  المتمثلة  يحول عنا رها 

 (.13ص
فيما أبعاد رئيسية تتلخص  ةن الثقافة التنظيمية لها أربعأمما سبق يستنتج الباحث  

 :يأتي
 

هم أحد أإذ تعتبر  نميمية أهمية كبرى  ي التنميمات،تحتل القيم الت : القيم التنظيمية .1
اعية  ي باعتبارها كانت مرتبطة بالقيم اتجتم األخيرة، التي تبن  عليها هذه ت المحددا
مهارها ومحاولة استغنلها  يما يخدم م الح إوقد ساهمت المنممات الحديثة  ي  بدايتها،

ليات التي تسمح لهم  بالنسبة لأل راد  هي تلك اآل  راد والتنميمات عل  حد سواء،األ
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أما بالنسبة للتنميم  نق د قدرته عل  تحديد  لزمنء  ي التنميم،والتأقلم مع اباتندماج 
نحو تحقيق أهدا هم، بمعية جملة من ين لالمعايير والسعي نحو ضبط اتجاهات العام

وسنحاول اتقتراب أكثر من خنل  و اإلداري أو الثقا ي،أالشروط عل  السبيل القانوني مثن 
 :اآلتيةالتعري ات 

نبني عليه  دي   رانسيس ومايك وودوك: " بأنها اتعتقاد الذيحيه يعر ها كل من  
 مهم"  الغير يار بين ال الح والسيج والمهم و  هي عبارة اخت أعمالنا  ي المنممات،

عر ها بأنها " اتتجاهات العامة المرتبطة بالمعاني التي يتبناها ال رد لدور يونجد كالبرج  
وبالتالي  إن ال رد ومن خنل المعاني التي  الدور"، ا عن الرضا الومي ي بهذاالعمل وتميزه

ها، هذه المعاني هي التي تزيد ييربطها بعمله والتي تحدد كذلك  ي البي ة التنميمية المنتمي إل
إن مجموعة القيم المتمثلة من  أو تنقص رضاهم عن العمل سلباو، العاملين إيجاباو  من رضا

لذى يعمل عل  طبع هذه الثقا ة تعتبر بمثابة الموجه ا ،األ راد هي جزء هام من ثقا ه المؤسسة
التي ت ب  ي م لحة المؤسسة ابتداءو ثم  ي م لحة ال رد انتهاءو،   القيم، ةاأل راد بمجموع

وتو ر  تعكس الخ ا ص الداخلية للمنممة، وتعبر عن ثقا ة المنممة،  القيم هنا: "هي التي
ة  ي تحديد اتختيارات وتح ز السلوك و نع الخطوط العريضة لتوجه السلوك وهي أساسي

 .(41م، ص2015 )حجاج،القرارات " 
ت معن  خاص عل  المستوى الشخ ي أ عال ذاعر ت القيم عل  أنها أ كار و وقد 

 (. Dubkevics & Barbars.2010,p2) ستوى التنميميكذلك المو 
تص بها قد مهر م طلح القيم التنميمية كتعري  بمجموعة من القيم التي تخو 

المؤسسات وتقوم عل  تأكيدها وتحرص عليها كنوع من  يانة التماسك  ي البناء اتجتماعي، 
وهي تعكس الخ ا ص الداخلية للمؤسسة وتعبر عن  لس تها وتو ر الخطوط العريضة لتوجيه 
 السلوك. والقيم كمكون من مكونات الثقا ة التنميمية تبد أن تشكل قناعة ليس ل رد  قط بل تبد
أن تشكل قناعة مشتركة للجزء األكبر أو لكل أ راد المؤسسة حت  يكون هناك اتساق والتحام  ي 

أو  يما يعتبر واجبا، وهنا تمهر قدرة المؤسسة عل  إنتاج هذا النوع من القيم  أ عالهم سلوكياتهم،
 اؤل المشتركة التي توحد السلوكيات والمجهودات أو توجهها نحو تحقيق الهد  المشترك،  م

(  يقوتن أن م در  ( R.H waterman , J- M-Peters كتاب "ضريبة التمايز" كل من
 او النجاح الدا م ألي مؤسسة يكمن  ي قدرتها عل  إنتاج قيمة محورية ور يسية لتشكل م در 

 (.81ص ،م2016 ،) ربيعة لكل المجهودات عل  كا ة المستويات" او تعبوي
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  يه مثل الجودة، التي تحكم العمل وتحدد مستوى األداء  كما تعر  عل  أنها: " تلك القيم 
القيم التي تسود المنممة ككل وهي  :أيضاو وهي  التطوير والك اءة " النمو،   س، التنا  العدالة، 

القيم هي النواة لثقا ة تمثل مجموعة القيم التي تواتر العاملون عل  تطبيقها  ي المنممة وهذه 
ر ماهرة أو غير ملموسة لكنها تمهر أوضح ما يكون عند وضع القيم غي  هذه  المنممة،

وتلعب اإلدارة العليا إذا استمرت  السياسات وتحديد نمم وطرق العمل،األهدا  والخطط ورسم 
  .(42ص ،م2015  ي ترسيخها )حجاج، كبيراو   ي تبني ن س القيم دوراو 

ن أعضاء التنميم اتجتماعي تم تعري  القيم التنميمية عل  أنها ات اقات مشتركة بيكما 
الواحد حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب، أما القيم التنميمية  هي تمثل القيم  ي بي ة العمل، 

ين ضمن المرو  التنميمية المختل ة ومن هذه لبحيه تعمل هذه القيم عل  توجيه سلوك العام
      ل  مبدأ العنقات اإلنسانيةالعدالة بين العاملين، واتهتمام بإدارة الوقت والح ام ع :القيم

  (.13م، ص2012 )ابو معيلق،
كما أن تعري  القيم التنميمية، ت يختل  كثيراو عن تعري  القيم بالمنمور اتجتماعي،  

 القيم التنميمية تعكس الخ ا ص الداخلية للمؤسسة، وتعمل عل  توجيه سلوك الموارد البشرية 
 هي بمثابة قواعد تمكن ال رد من التمييز بين الخطأ ضمن المرو  التنميمية المختل ة، 

وبين المرغوب  يه من سلوكيات، وهناك عنقة قوية بين القيم التنميمية واألداء  وال واب،
، م1995، التنميمي، يتوق  عليها نجاح المؤسسة  ي مجال األعمال)المدهون والجزراوي

 (. 400ص
 Hofsted model)  التنميمية  ي نموذجهد القيم كأساس وقلب الثقا ة يي ن  هو ستو 

ط لها حيه يمكن اعتبار القيم التنميمية عبارة عن اتساق  ي المشاعر غير المخط(  م1980 
 Wallace et) عدم العقننيةتعتيادية والشذوذ، العقننية و القبح، امن مشاعر الخير والجمال و 

al.2010, p552 .) 
أنه عندما تكون توجيهات وقرارات أول رجل قيادي تتن كنيدي وقد بين جوليان  يليب و 

يلتزم جميع الموم ين بهذه  ي المنممة منسجمة ومتسقة مع القيم السا دة  ي منممته سو  
ولكن عندما يت ر  هذا القيادي بما يخال  هذه القيم السا دة  إن الموم ين ي بحون  القيم،

 . تركة بينهماك وتتنش  القيم المش ي حالة من التناق  واإلرب
 :  تيينويمكن التعبير عن هذه الفكرة من خالل النموذجين اآل 
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 التطابق والتنافر في القيم: (2.2شكل )
 (24 م، ص2015، ميليال : )المصدر

أدى ة وقيم األ راد، كلما هذا يعني أنه كلما ازدادت المساحة المشتركة بين قيم المنممو   
ى إل  المزيد من الوتء والنجاح والعمل عل  تحقيق األهدا  الكلية ذلك لتطابق القيم بينهما وأد

 التي تد عها قيم مشتركة والعكس كذلك  حيح. 
أن اتختن   ي قيم األ راد والمنممات التي يعملون  يها يؤدي  وقد بين شميات وبوزنر 

ب اعلية إذا  اإل  ت ادمات  ي المنممة، إت أن بع  هذه الت ادمات من الممكن معالجته
 (.24م، ص2015، ال ميلي) مماتهم وتجاوبوا معهات هم األ راد قيم من

مات ألحكام عقلية ان عالية  إن القيم و ق المنمور اتجتماعي عبارة عن تنمي وعليه  
ا ل توجه اختيارات ال رد بين بد واألشياء والمعاني وأوجه النشاط،معممة، نحو األشخاص 

وهي التي تحدد له نوع السلوك المرغوب  يه  ي موق  ما توجد  السلوك  ي المواق  المختل ة،
 . (210-209 ص ،م1997 ،ندش)حا م وسليمان و   يه عدة بدا ل سلوكية

ر اإلشارة إل  أن القيم التنميمية لها تأثير كبير  ي عملية  نع القرار  ي وتجد
ألولويات العمل  المؤسسة،  هي تؤثر  ي تحديد األهدا  وما يرا قها من اختيار وتوزيع

وعل  ثقته  ي م ادرها  عل  نوع المعلومات التي يجمعها، كما تؤثر قيم ال رد المطلوب إنجازه،
دراكه لمعان  د الت كير  ي البدا ل،ويتدخل الحكم القيمي عن المعلومات وكي ية ت سيرها،ي هذه وا 

قرار بالقيم التي يحملها كما يتأثر تن يذ ال تتناق  مع القيم التي يؤمن بها،  ن ي كر ال رد ببدا ل

 قيم المنممة  قيم ال رد

 قيم ال رد قيم المنممة 
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، باإلضا ة ريذ القرار الذي وقع عليه اتختياوخا ةو عند اختيار الوسا ل المناسبة لتن من ذه، 
تشا  اتنحرا ات وت حيح   تدخل الحكم القيمي عند بحه النتا   وتقييم درجة  عاليتها، واكإل

 (.151ص، م1994 ،)عامر األخطاء
يجاز القيم التنميمية لكنها اجتمعت عل  القيم التالية: السلطة، إتعددت الدراسات حول 

الد اع عن  القانون والنمام، العمل الجماعي،ن ا ، المكا  ت، ال عالية، الك اءة، اتقت اد، اإل
 . (Wallace et al.2010, p553)تاحة ال رص ا  ية، و الن س، التنا س

    

حياته ار مشتركة متعلقة بطبيعة ال رد و المعتقدات هي عبارة عن أ ك لمعتقدات التنظيمية:ا  .2
لحياة  كار مشتركة حول طبيعة العمل واأما المعتقدات التنميمية  هي عبارة عن أاتجتماعية، 

نجاز العمل والمهام التنميمية. ومن هذه المعتقدات عل  إاتجتماعية  ي بي ة العمل وكي ية 
 مختار،) الجماعي المساهمة  ي العمل أهمية المشاركة  ي  نع القرارات،سبيل المثال 

 .(36ص م،2015
نميمية والمعتقد هو عنقة  بين أمرين مستقلين ومعرو ين أ نو، تنبثق المعتقدات الت  

عن عنقة ارتباطية بين ما يحده من سلوك إداري واألثر الذي يحدثه هذا السوك،  تنشأ 
المعتقدات حول طبيعة هذا السلوك وي در األ راد أحكامهم من خنل األثر المرتبط به، سواء 

قيق أكان معتقداو إيجابياو أم سلبياو، ومن أمثلة المعتقدات التنميمية أن اتلتزام هو أساس لتح
 (.81م، ص2016 عة،ربيطلب مشاركة جميع أ راد المؤسسة )اإلنجاز، وأن تحقيق الجودة ليت

نها أ كار الت ويرية التي يحملها  رد معين اتجاه شيء ما، كما ل  األإتشير اتعتقادات 
ساس المعر ة، واآلراء، والعقيدة، أتعبر عن مدى  همنا للحقيقة، واتعتقادات قد تبني عل  

ن هناك من المعتقدات أو غير م حوبة بشحنات عاط ية ونجد أها قد تكون م حوبة نأكما 
دارة  ي تعزيز وتقوية المعتقدات يجابي، وهنا تكمن مسؤولية اإلإما هو سلبي وما هو 

م، 2013)المطيري،  جل التخلص من المعتقدات السلبيةأيجابية لأل راد والسعي من اإل
 (. 29ص

هي عبارة عن ت ورات مشتركة راسخة  ي أذهان العاملين  ي  المعتقدات التنميميةأن 
عمال نجاز األإ وكي يةالمنممة وتدور حول طبيعة العمل والحياة اتجتماعية  ي بي ة العمل 

أهمية مشاركة العاملين  ي عملية  عل  سبيل المثال:هذه المعتقدات ن وم التنميمية،والمهام 
الجماعي، وأثر ذلك عل  تحقيق األهدا  التنميمية ، والمساهمة  ي العمل القرارات  نع

 (. 13ص  م،2012، الحارثي)
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 كار مشتركة بين العاملين  ي بي ة عمل واحدة يعتقدون بها ألمعتقدات التنميمية ل
نجاز العمل والقيام بالمهمات الموكلة لهم إويسعون لتطبيقها  ي بي ة العمل ألنها تتعلق بكي ية 

 ( .33ص ،م2012 العاجز،داخل المنممة )بحر و 
المعتقدات هي األ كار الت ورية التي يحملها  رد معين اتجاه شيء ما، كما أنها  كذلك 

تعبر عن مدى  همه للحقيقة، واتعتقادات تبن  عل  أساس المعر ة واآلراء والعقيدة، كما أنها 
 .(621ص، م2011، غير م حوبة بشحنات عاط ية )جنب قد تكون م حوبة أو

وهي  الذي يجعل  احبه يقبله ويذعن له،معتقد هو ت ديق القلب الجازم بشيء و ال 
عادات العقل ال كرية، التي تدل عل  ال واب والخطأ، وهي حاكمة عل  القيم الموّلدة لسلوك 
نما عل   اإلنسان، وبالتالي  إن المعتقدات تؤثر بشكل مباشر ليس  قط عل   كر اإلنسان، وا 

 . (174ص، م2004، بنل) وسلوكه أيضاو  همشاعر 
 

السلوكية عل  أنها طرق الت كير عر ت المعايير  :األعراف التنظيميةالمعايير و  .3
كون بكل ما يربطهم بهذه يمان بأن أعضاء الوحدة اتجتماعية مشتر الت ر  واإلو 

يستمرون بالعمل حت  يتم حل المشكلة مثل مساعدة زميل العمل  ي وقت الوحدة و 
نها أكثر حساسية من إل  هذه المعايير السلوكية عن القيم حيه  عب أو أزمة وتخت

ر ن المعاييإعمليات التعلم ومقارنة بالقيم،  لنختن ات الداخلية للمنممة و  القيم نمراو 
يمكن أن تتأثر بسهولة بالمنممة بسبب ممارسات السلوكية يمكن تعلمها بسهولة و 

 (. Delobbe et al.2012, p6دارة )اإل
التنميم تعتقادهم بأنها عرا  بأنها المعايير التي يلتزم بها العاملون  ي  ت األعر  كذلك

بغ  النمر عن  عاليتها أو عدم  عاليتها ومن هذه المعايير   حيحة وضرورية لبي ة العمل،
تر  أن هذه األعرا  غير اتبن  ي ن س المنممة ومن الم لتزام المنممة بعدم تعيين األب و ا

 (.13ص م،2012 اتتباع )الحارثي، واجبةمكتوبة و 
هي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون  ي المنممة، عل  اعتبار أنها معايير أيضاو 

م يدة للمنممة. وهي ما تم التعار  عليه داخل أي منممة عمل دون الحاجة لكتابة تلك 
ن لم تكن مكتوبة.  الجميع يرى أنها واجبة التن يذ  األعرا ، حيه تسود ويلتزم الجميع بها، وا 

نت تلك وذلك بغ  النمر إن كا ،م يدة للمنممة ولبي ة العملواتلتزام بها عل  اعتبار أنها 
ن س العا لة  ي مكان عمل من  ينعديمة ال ا دة مثل عدم تومي  اثن ماألعرا   عن لها  ا دة أ

عدم السماح لمن يشغل اتبن  ي ن س المنممة، أو لتزام المنممة بعدم تعيين األب و اواحد، و 
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، م1995، من ب حساس  ي الحكومة بالزواج من جنسية أجنبية )المدهون والجزراوي
  (.400ص

نظمة المعمول كثر من القوانين واأل أ اا و مطبقأ حياناا أ اا العرف ربما يكون ملزم أن يالحظ
ظم للعمل شكل جيد ومفيد للمنظمة وبذلك يكون المنببها لذا سوف يكون التوجه نحو العرف 

عراف الموظفين أو تتعارض مع أوالمساهم في تكوين الثقافة التنظيمية التي ل تختلف 
 . باختالف توجهاتهم

الذي لتعاقد السيكولوجي غير المكتوب و : تتمثل التوقعات التنميمية باالتوقعات التنظيمية .4
من اآلخر خنل منهما  يعني مجموعة من التوقعات يحددها ويتوقعها ال رد أو المنممة كلٌ 

 ترة عمل ال رد  ي المنممة، مثال ذلك توقعات الرؤساء من المرؤوسين، والزمنء من 
الزمنء اآلخرين  ي التنميم، والمرؤوسين من الرؤساء والمتمثلة باتحترام والتقدير المتبادل، 

تدعم احتياجات الموم  الن سية إل  تو ير بي ة تنميمية تساعد و  هذا باإلضا ة
 (.37م، ص2015ار،)مخت

وهي التوقعات التي يتوقعها ال رد من المنممة أو بالعكس ما تتوقعه المنممة من األ راد 
العاملين بها خنل  ترة عمل ال رد  ي المنممة،  الكل يسع  لهد  ما، وال رد قد يكون توقعه 

يكون هد ه تحقيق أن تقوم المنممة بتبني إبداعاته أو بإعطا ه وضعوا اجتماعيوا معينوا، أو قد 
مستوى من الر اهية ألوتده، وبالمقابل تتوقع المنممة منه أن يعطي أ ضل ما لديه أو أن يطيع 
القوانين واللوا ح المتبعة  ي المنممة، وقد تتوقع منه اإلبداع، وهذا يختل  باختن  المنممة 

تساعد وتدعم احتياجات  واأل راد ورغباتهم وتطلعاتهم، كذلك يتوقع الموم  تو ير بي ة تنميمية
 (.401ص، م1995، الجزراويادية )المدهون و الموم  الن سية واتقت 

 

طار العام المفسر والموجه لسلوك نها اإلأبعاد الثقافة التنظيمية على أويرل الباحث في 
عراف والتوقعات التنظيمية التي فراد في المؤسسة وذلك من خالل القيم والمعتقدات واألاأل

هم لعملهم حيث توفر ئداأعضاء المؤسسة والتي تؤثر على سلوكيات العاملين و أها يشترك ب
 بيئة مناخية تنظيمية مميزة وجيدة .
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 جودة الحياة الوظيفية: المبحث الثاني
 مفهوم جودة الحياة الوظيفية: 1.2.2

 ي أواخر  Quality of work life (Qwl)انتشر م طلح "جودة الحياة الومي ية"  
ر د أراء ن معر ة و إن حيه و كوسيلة للتركيز عل  تأثير التجارب التي يمر بها العامل م1960

 حاب العمل  ي الح ول عل  أنوعية حياتهم العملية حيه يساعد الموم ين وجودة عملهم و 
ثر أل  معر ة إن جودة الحياة الومي ية تهد  إأ كار جديدة  ي تحسين أداء المنممة حيه 

هيكلية المكا  ت  نع القرار، و  ي حل المشكنت و  ومشاركة العاملينالعمل عل  الموم ، 
 (.  ejbel,2013 ,p 399لعمل الموم   ي المنممة )

مهر م طلح جودة حياة العمل خنل المؤتمر الدولي لعنقات  م1972 ي عام   
خنل   ي أوساط المؤسسات لتحسين وا  نح العمل من العمل ونال هذا الم هوم اهتماماو كبيراو 

 م1990حت  و  م1980خنل عام و ل  أهمية المورد البشري  ي المؤسسة. إطرح برام  تستند 
 كان لديه تركيزٌ معدل البطالة، و  تقليلوروبي  ي سياساته لخلق  رص عمل و هد  اتتحاد األ

م  ي عا Lisbonوروبية  ي مدينة قل حول جودة العمل. ولكن بعد اجتماع الم وضية األأ
لنتحاد األوروبي لتحسين اتقت اد  ر يسياًّ   بح ذلك هد او أين الجودة الومي ية و لتحس م2000

ا ر يسيا لكل من . ومن ثم ا بح تحسين جودة الحياة الومي ية هد م2010العالمي بمطلع عام 
ساسية لهم أن  بحت ال كرة األأو  ILOلمنممة العمل الدولية و   OECDالتنميةمنممة التعاون و 

جودة الوما   بذلك يتم تحسين معدل و جيدة. و الوما   الكثيرة بل الوما   الست ما نحتاجه لي
تقليل ال قر واتستثناء اتجتماعي وتحسين م هوم تحسين اتكت اء الذاتي المالي و  ومن ثم

 (.Dahl et al.2010, p6اتندماج اتجتماعي )
 ية، والتي يطلق عليها لجودة الحياة الومي  ي هذا ال دد، ت يوجد م هوم موحد ومشترك

كذلك جودة بي ة العمل. لقد تعددت التعاري  التي تناولت هذا الم طلح واختل ت أحياناو 
ن كان مضمونها واحدا ي ب  ي  باختن  وجهة النمر إل  موضوع جودة الحياة الومي ية، وا 

 تحسين بي ة العمل وحياة العاملين  يها.
األشمل من بين جملة التعاري  المقدمة، حيه  هذا وقد وقع اتختيار عل  تعري  يعد 

وبي ة العمل المن مة التي  له جودة الحياة الومي ية عبارة عن "تو ير وخلق المرو  تعتبر و قاو 
وتعزز الرضا الومي ي، من خنل تو ير المكا  ت، واألمن الومي ي، و رص النمو،  تدعم

وتعزيز التعاون، وتحقيق العدالة بنمام األجور، والسماح للعاملين بالمشاركة  ي اتخاذ القرارات، 
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 ضن عن سنمة بي ة العمل، مما يؤدي إل  إشباع حاجات العاملين جميعها ورغباتهم، وبما 
 (. 216م، ص2016 ،قريشي وباديسييجابية تتمثل بسعيهم لزيادة اإلنتاجية ")إيحقق ردود  عل 

المستخدمة  ي المنممة التي تهد   األنشطة وكذلك تعر  جودة الحياة الومي ية أنها
إل  تحسين نوعية الحياة الومي ية للموم ين واتاحة ال رص تتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات 

نمم من مة للمكا  ت واتاحة النمو و بي ة عمل مناسبة،  روتحسين الرضا الومي ي العام كتو ي
 . (33ص م،2017)السراج،  مما يؤدي لتحقيق أهدا  المنممة والموم ين

عل  أنها مجموعة من األنشطة والبرام  الشاملة  كذلكوتم تعري  جودة الحياة الومي ية 
التي تقوم بها المنممة من أجل تحسين مختل  جوانب نوعية الحياة الومي ية، والتي من شأنها 
أن تؤثر عل  رضا العاملين وتزيد من التزامهم التنميمي ومن ثم تساهم  ي تحقيق أهدا  

 (.15م، ص2016 لمنممة والعاملين  يها )الحسني،ا
أن جودة الحياة عبارة عن عملية تستجيب بها المنممة  Khetavath (2015)يرى  

 ي اتخاذ القرارات التي تؤثر  تطوير تليات تسمح لهم بالمشاركة تحتياجات الموم ين من خنل
 ((Khetavath 2015, p34 ي حياتهم من خنل ومي تهم. 

األنممة  أيضا جودة الحياة الومي ية عل  أنها " مجموعة من (م2014ماضي )يعر  و 
التي  ة برأس المال البشري للمنممة، و تطوير مختل  الجوانب الخاوالبرام  المرتبطة بتحسين و 

الذي بدوره ن تؤثر عل  حياة العمل لأل راد وبي تهم اتجتماعية والثقا ية وال حية، و من شأنها أ
تحقيق أهدا  المنممة  من ثم يساهم  يستوي األداء الومي ي للعاملين، و عل  م يجاباإينعكس 
    .(63م، ص2014، )ماضي األطرا  ذات العنقة بالمنممة "كا ة وال رد و 

جودة الحياة الومي ية أنها المعن  العام للر اهية وعنقتها   Linguli  (2013)يعر كذلك 
هي عنقة مة بي ة العمل مع الناس و ءهي مدى من قدرته عل  العمل كذلكنسان و ب حة اإل

   . (p4)  Linguli ,2013, بي ة العمل ككلن و الجودة بين الموم ي
أن جودة الحياة الومي ية تتمثل بجودة العنقة بين الموم ين  jebel (2013يضي  )و 

مل الجوانب الموق ية والتي تشى الت اعل بين العوامل الشخ ية و وبي ة العمل ككل وتتحدد بمد
        بي ة العمل.رجية للمكا  ت المتعلقة بالعمل وخبرات العمل و الشخ ية والخا

(16,p2013 jebel,) 
أنها جودة العنقة بين الشخص والمهام الموكل بها  كذلكوعر ت جودة الحياة الومي ية  

 (.Chip,2012 ,p 36 ي بي ة العمل )
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جودة الحياة الوظيفية على أنها عملية في ضوء التعريفات السابقة، يعرف الباحث 
التي و  للوزارةمام برأس المال البشري توفير أفضل ظروف العمل للعاملين وذلك من خالل الهت

ر على األداء الوظيفي للعاملين وتؤثر من ثم تؤثوالشخصية و  ؤثر على حياة األفراد العمليةت
 مة بشكل فعال.التزامهم التنظيمي فيما يحقق أهداف المنظعلى رضاهم و 

 قياس جودة الحياة الوظيفية: 2.2.2
نه يرى بعضهم أن قياس إقياس جودة الحياة الومي ية حيه  بكي ية وناختل  الباحث 

 ,Swamy)جودة الحياة الومي ية تكمن  ي قياس األبعاد السابقة لجودة الحياة الومي ية مثل
حياة الومي ية وهي: بي ة العمل، ية لقياس جودة البعاد أساسأوالذي استخدم تسعة   (2015
المنممة، التدريب والتطوير،  ون والعنقات بين أعضاء وموم يثقا ة المنممة، التعامناخ و 

قنلية العمل ومدى والمكا  ت، التسهينت، الرضا عن العمل واألمن الومي ي، است التعويضات
 (Swamy, 2015, p 84). ك اية الموارد

بعاد جودة الحياة الومي ية الشا عة لدى العديد أ Dastjerdi (2015) يضاو أاستخدم و  
الكا ية، بي ة عمل تمنة،  رص النمو، القانونية  ي حيه ركز عل  األجور العادلة و من الباحثين 

 بين تطور القدرات البشرية العام للحياة، الترابط اتجتماعيالتعامل، اتعتماد اتجتماعي، الجو 
Dastjerdi, 2015 ,p326)). 

من طرق قياس جودة الحياة الومي ية  أن هناك قلينو  ((Garge et al, 2012يشير 
  Work-related Quality of Life scale ولكن يوجد مقياس جودة الحياة الومي ية وهو

(WRQoL) هي: الرضا أساسية لجودة الحياة الومي ية و  والذي يركز عل  ستة عوامل
لعامة، توازن الحياة والعمل، ضغط العمل والتحكم بطبيعة الم لحة ا الومي ي، مرو  العمل،

حيه ركز  ي  AFŞAR (2014)الذي استخدمها و  ،((Garge et al, 2012,p 237 العمل
األمان، اتحتياجات ودة الحياة الومي ية وهي ال حة و بعاد لقياس جأعل  سبعة دراسته 

 ير، تحقيق الذات واتحتياجات المعر يةجتماعية، التقداتجتماعية، اتحتياجات اتاتقت ادية و 
AFŞAR 2014 , p137)) . 

 Leiden (Quality of work Lifeمقياس  Benjamine (2015)كذلك استخدم و 
Scaleهي: تقدير المهام، سلطة ية لقياس جودة الحياة الومي ية و بعاد التال( والذي يركز عل  األ

ي، التعر  للخطر، انعدام األمن الومي ي، اتخاذ القرار، توجيه المهارات، المجهود البدن
زمنء العمل باإلضا ة ية، الدعم اتجتماعي من المشر  و ات تقار لوجود معني للمهام الومي 

 . ((Benjamine, 2015 ,p115 ل  الرضا الومي يإ
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تقييم برام  لتقدير و  Walton( أن هناك ثمانية معايير يحددها م2016يضي  الحسني )
 الومي ية وهي:جودة الحياة 

  التعويضات.مدى ك اية األجور وعدالة نمام األجور و 
 .مدى توا ر مرو  عمل  حية وتمنة 
 .ال رص المتاحة تستخدام وتنمية قدرات العاملين 
 مان الومي ي وتحقيق األمان الومي ي للعاملين  ي ال رص المتاحة  ي المستقبل للنمو واأل

 المستقبل.
  المنممة.التكامل اتجتماعي  ي عمل 
 .حقوق العاملين الدستورية  ي المنممة مثل الخ و ية والمساواة والتعبير عن الرأي 
 .أهمية التزام المنممة بالمس وليات اتجتماعية 
 (22م، ص2016 ،الحسني )حياته الشخ ية.زن بين الحياة الومي ية للعامل و التوا 

تلف من باحث إلى آخر ويرل الباحث أن معايير قياس جودة الحياة الوظيفية قد تخ
حسب هدف دراسته وما ينتج عنها، كذلك تختلف من مجتمع دراسي آلخر وحسب طبيعة 

 عمله والتي تتوقف عليها األساليب المستخدمة لقياس جودة الحياة الوظيفية. 
  

 أهمية جودة الحياة الوظيفية: 3.2.2
يثق  لين وأل حاب العمل حيهللعام او مهمّ  يعتبر تطبيق م هوم جودة الحياة الومي ية أمراو 

بمبادرات جودة الحياة الومي ية والتي تشعرهم باألمان والرضا الومي ي وتجعلهم قادرين  ونالعامل
ض اء الطابع إتساعد عل  دة الحياة الومي ية من كرامتهم و التطور وكذلك تعزز جو عل  النمو و 

تاحة ال ر ة لتنمية ا  هم و من م لكينونتير عمل  حي و نساني عل  العمل من خنل تو اإل
الحرية  ي قدراتهم البشرية وضمان النمو واألمن الومي ي واتندماج اتجتماعي والدستوري و 

ال عالية التنميمية.  يضاو أالتي تدعم نتاجية ال ردية و التعبير عن الذات مما يساعد  ي زيادة اإل
لعمل حيه تجعل العمل أكثر  حاب اأكذلك تطبيق جودة الحياة الومي ية يعود بال ا دة عل  

 (. Zare et al.2014, p44يجابية مما يزيد من القوة التنا سية للشركات )ا  مرونة و 
ي تخ ي  ( أن أهمية تطبيق جودة الحياة الومي ية تتجل   م2014يرى ماضي)

نتاجية، ومشاركة أكبر إدارة من خنل تطوير مناخ لعنقات أكثر اإلال راعات بين العاملين و 
بعاد المختل ة ل  تحسينات  ي األإأعضاء قوة العمل باأل كار البناءة التي يمكن أن تؤدي من 

قيق التكامل بين أهدا  تحالعمل، زيادة انتماء العاملين ووت هم و  مرو لعمليات الت نيع و 
ادة درجة الرضا الومي ي، بداع، زياإل هم، المساهمة  ي تعزيز الجودة والتعلم و أهداالمنممة و 
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دعم العنقات اتنسانية  ي المنممة، انخ ا  معدتت الغياب  ي المنممة، تدني سين و تح
 ي منممات األعمال، زيادة الك اءة وال عالية التنميمية للمنممة واستثمار (2)*معدل دوران العمل

 .(67م، ص2014، ماضي) أمثل للموارد البشرية  ي المنممةأ ضل و 
 : اآلتيودة الحياة الومي ية تكمن  ي أن أهمية ج( م2017وترى السراج )

 . هاقدرة المنممة عل  استقطاب موارد بشرية مؤهلة واتحت ام بها وبناء قدراتها لخدمة أهدا  - 
اتستثمار برأس المال البشري وال كري يعتبر ميزة تنا سية عل  المدى البعيد خا ة  ي حالة  - 

 التنميمية للمنممة.  معدل رضا الموم ين مما يحقق األهدا   ازدياد
 القدرة عل  ربط األهدا  الشخ ية للموم ين بأهدا  المنممة لتحقيق التوازن بينهم.  - 
 تخ ي  من معدتت الغياب بالمنممة، وتقليل دوران العمل.  - 
جراءات عمل مناسبة للموم ين لزيادة اتنتاجية بالعمل والوتء  -  تو ير بي ة عمل وسياسات وا 

 البقاء بالمنممة،  يؤدي ذلك للجودة  ي اتنتاج مع خ   التكالي . ب والرغبة 
ويمكن النمر إليها من منمور مجتمعي  هي تؤدي لخ   تكالي  المنممات وزيادة جودة   -
 .(33ص ،م2017 ) السراج، تمع بشكل عامجتجات وبالتالي لزيادة ر اهية المالمن

 

ق أبعاد جودة الحياة الومي ية تقود ( أن أهمية تطبيم2016) قريشي وباديسيضي  وت
 :اآلتيةل  تحقيق النتا   إالمؤسسة 

  ما يؤدي إل  تقليل معدتت حواده العمل واإل ابات والغياب وكذامزيادة رضا العاملين 
 .تقليل معدل دوران العمل ... الخ

 اجية وتحسين تحسين أداء العاملين، ويقود بدوره إل  كثير من المنا ع مثل زيادة الك اءة اإلنت
 .مةجودة المنت  أو الخد

 تعميم قدرة المؤسسة التنا سية. 
  ة عمل أكثر جذب واتحت ام بالموارد البشرية المتميزة بالمهارات والمعار ، وتو ير قو

 .مرونة، ووتء ودا عية
 م، 2016، قريشي وباديسي) تو ير مرو  عمل محسنة ومطورة من وجهة نمر العاملين

 .(217ص

                                                 

هددو معدددل دخددول وخددروج العدداملين  ددي  تددرة زمنيددة معينددة لتقدديس التنبددؤ للمسددتقبل واعطدداء معــدل دوران العمــل: * 
 الحلول المناسبة للماهرة .
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لدد  تحقيددق العديددد مددن المزايددا مددن خددنل إأن المنممددات تسددع   (م2012بيسددي)شددار البلأو 
المنممدة علد  توميد  أشدخاص ذلك من خنل تنمية قددرات ها برام  جودة الحياة الومي ية و تبني

 وتء ودا عيددة،م  ددي تددو ير قددوة عمددل أكثددر مرونددة و تعمدديم قدددرة المنممددة التنا سددية، تسددهأك دداء و 
 ،البلبيسددددي) ابي علدددد  األداء التسددددويقي للشددددركةيجددددإمي يددددة لهددددا أثددددر كددددذلك أن جددددودة الحيدددداة الو 

      .(13م، ص2012
مي ية أن  ا دة برام  جودة الحياة الو  Adhikar and Gautam, (2010)يرى و  

 اآلتية:أرباب العمل من خنل النقاط تمهر عل  كل من الموم ين و 
 .الشعور باألمان الومي ي 
 التقدم.مكانية الترقية و إ 
 كا ية.جور وتعويضات عادلة و أ 
  تمنة.تو ير مرو  عمل  حية و 
 ،(.13م، ص2012 التكامل اتجتماعي، واتلتزام الدستوري )البلبيسي 

 بحت أأن برام  جودة الحياة الومي ية  Srivastava and Kanpur (2014)يرى و 
 اآلتية:مهمة  ي مكان العمل لألسباب 

 .زيادة الطلب  ي العمل 
  الموم ين طويلة األجل. قدان ضمانات 
 .تعزيز المهارات  ي بي ة العمل 
 .زيادة المنا سة عل  المواهب 
 .زيادة عدد النساء  ي القوى العاملة Srivastava and Kanpur, 2014, p56)) 

 جودة الحياة الوظيفية كعملية: 4.2.2
المشكنت  حلعمل باعتباره عملية من الت اعل و ل  الإم هوم جودة الحياة الومي ية ينمر 

يمكن و   هذه العملية مشتركة من خنل العمل مع الناس والمديرين والمشر ين والعمال. و ال
 كاآلتي:

 .عملية تعاونية وليست سلطوية 
  من الثبات. التغيير بدتو ر و يالتطو 
  من الجمود. اتن تاح بدتو 
 .عملية غير رسمية 
  حل المشكنتSrivastava and Kanpur 2014, p57).) 
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 طأأن هناك بع  الت ورات الخ Valizadeh and Ghahremani (2012)ر يشي
 لجودة الحياة الومي ية وهي:

 نتاج بل هي مسألة توا ق جودة الحياة الومي ية هي ليست  قط للموم ين األوا ل  ي خط اإل
ن تحسين جودة الحياة الومي ية  ي إالموم  مع بي ة العمل  ي جميع مستويات المنممة  

 قل  ي حل القضايا التأديبية.أ تاج يجعل المديرين والمشر ين يقضون وقتاو نخط اإل
  ًّن عملية التغلب عل  الحواجز إلحل المشاكل حيه   ورياو  جودة الحياة الومي ية ت تقدم حن

خا ة وأن العديد من برام  الجودة ت تقدم نتا    طوينو  الموم ين يستغرق وقتاو دارة و بين اإل
 للقياس عل  المدى الق ير. ملموسة وقابلة

  ٌ ن  لس ة جودة الحياة إتستغنل العمال حيه  ليس جودة الحياة الومي ية هو برنام
 ل  قيم مختل ة بخن  القيم التنميمية التقليدية للمنممة.إالومي ية تستند 

  ربح ل  الربح المطلوب بل يمكن أن تقترب من الإ برام  جودة الحياة الومي ية ت تؤدي دا ماو
 بعد عدة مراحل من اتبتكار.

  لبع  الموم ين وحت  كبار المديرين جودة الحياة الومي ية ربما ت تكون مرضية دا ما
 التي قد ت قد موق ها مع التطبيق ال عال لبرام  جودة الحياة الومي ية.و 

  برام  جودة الحياة الومي ية هي برام  ليست عابرة بل هي برام  استقرار
 . (Valizadeh and Ghahremani, 2012, p1724)للمنممة

 عوائق تطبيق جودة الحياة الوظيفية: 5.2.2
   Bohlanderحددت  ((Srivastava and Kanpur ,2014 ,p58 ي دراسة   
 مشاكل شا عة لتن يذ برام  جودة الحياة الومي ية وهي: ثنه

  ض اء الديموقراطية إومي ية حيه يتطلب برام  جودة الحياة ال دارية:المواقف اإلالتجاهات و
 ي بي ة العمل  يجب أن تكون لدى المدراء رغبة  ي مشاركة  نحية اتخاذ القرارات مع 
موم يهم ومنحهم  ر ة التعبير عن اراءهم والمشاركة ب عالية  ي جميع أنشطة المنممة، 

م بمثابة حياتهمن المدراء يعتبرون التخلي عن جزء من  ن او وذلك  عب التن يذ ألن كثير 
لذلك يبدون معارضة  ي التخلي عن قوة اتخاذ القرارات ل الح موم يهم  التهديد لوجودهم،

 (.23م، ص2016 )الحسني،
  النقابات العمالية شعور بأن قد يتولد عن اتتحادات و  النقابات العمالية:تأثير التحادات و

نتاجية دون د ع عوا د ن اإلتحسيل  تسريع أداء العمل و إبرام  جودة الحياة الومي ية تسع  
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ت وسيلة تستخراج المزيد من إكا ية للعاملين، أي أن برام  جودة الحياة الومي ية ما هي 
 (.23م، ص2016 نتاجية من العاملين )الحسني،األداء واإل

 :الم اري  اليومية التشغيلية لبرام  جودة دارة بأن التكل ة الرأسمالية و ترى اإل التكلفة المالية
ل  أنه ت يوجد ما يضمن  اعلية إحياة الومي ية ضخمة ت وق قدرة المنممة باإلضا ة ال
 نجاح هذه البرام ، ولذلك يجب تطبيق هذه البرام  بعناية ضمن ميزانية محددة مسبقاو و 

  (Srivastava and Kanpur 2014 ,p58).للو ول للنتا   المرجوة 
دة الحياة الومي ية تتمثل  ي بي ات ( أن عوا ق تن يذ برام  جو م2016يرى الشنطي)

العمل السي ة، عبء العمل، وعدم القدرة عل  تقديم الرعاية، وعدم التوازن بين العمل واألسرة، 
العمل بنمام الورديات، وعدم المشاركة  ي  نع القرار، والعزلة المهنية، ات تقار إل  اتعترا  

 راع الدور وعدم وجود  ر ة لتعمم مهارات بالن س والعنقات السي ة مع المشر  والزمنء، 
 .(31م، ص2016، الشنطي) جديدة

أن هناك تحديات أخرى تواجه عملية تطبيق برام  Garg et al, (2012 يضي  )
 هي:ي ية و جودة الحياة الوم

 دراكي.التعقيد اإل 
  مبدأ ال ريق والتعاون. تقوم عل 
 .تعتمد عل  المهارات اتجتماعية 
 ءة التكنولوجية.تعتمد عل  الك ا 
 .تحتاج المزيد من ضغط الوقت 
 233) ت تعتمد عل  الحدود الجغرا يةو  ر تنقنو عملية أكث  (Garg et al, 2012 ,p. 

تن يذ بع   ومن هنا جاءت استراتيجيات واضحة لتحسين جودة الحياة الومي ية من خنل
تلتزام وذلك من خنل اة من خنلها خلق شعور المشاركة و لإلدار  التغييرات والتي يمكن

 :اآلتيةالممارسات 
  عادة ت ميمها.ا  ثراء الومي ة و إ 
 عادة ت ميم العمل المستقل.إ 
 التطوير.تاحة ال ر ة بالنمو و إ 
 التنميمية.دارية و العدالة اإل 
 .األمن الومي ي 
 .نمام الشكاوي واتقتراحات 
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 .المرونة  ي جداول العمل 
  مشاركة الموم ينSrivastava and Kanpur ,2014 ,p59) .) 

ل  برام  أخرى لتحسين برام  جودة الحياة الومي ية من إ( م2016يشير الشنطي )
 :اآلتيةخنل اتستراتيجيات 

 .تحسين العنقة بين المديرين والعاملين 
 .اتهتمام بم لحة وحقوق العاملين 
 .اعتماد قنوات ات ال واضحة 
 لين.إشاعة روح الثقة والتعاون بين اإلدارة والعام 
 .منح  رص المشاركة  ي القرارات وقبول اتقتراحات 
 الحوا ز.النمر بأنممة الرواتب واألجور و  إعادة 
 .  إعادة ت ميم الوما 
 الراحة.مناسبة من حيه األمان والنمام و تو ير البي ة المادية ال 
 (32م، ص2016 ،الشنطي) اشراك األ راد  ي برام  التوعية ال حية. 

لومي ية من خنل وسا ل أنه يمكن تحسين برام  جودة الحياة ا م( Kaur (2015أكد
تقدير التغير ات النقابية، المشاريع البحثية و التدريب، التوا ل بين الموم ين، اتتحادالتعليم و 
 (. Beloor et al.2017, p 178البي ي )

تعمل على تحسين برامج  أنالعليا دارة على اإل يتوجبن أمما سبق يرل الباحث 
لى ارتياح الموظف إن الهتمام بالتحسين يؤدي أن تدرك بأبيق جودة الحياة الوظيفية و تط

نتاجه وقدراته في العمل ورفع روحه المعنوية ومشاركته في اتخاذ القرار بمسئولية إوازدياد 
 . والتعاون بين الرؤساء والمرؤوسينعالية ورفع روح الثقة 

 أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 6.2.2
ت سير ين الباحثين  يما يتعلق بأبعاد وبرام  جودة الحياة الومي ية و ب ك  اختن  كبيرهنا

ت أن جميع الكتاب إ لهد  الذي نشأت من أجله الدراسة،الذي يتناسب مع امنها و  د  عْ كل بُ 
نما ا  ت ر عل  بعد أو جانب دون اآلخر و الباحثين ات قوا عل  أن جودة الحياة الومي ية ت تقو 

دارات الموجودة داخل المنممة عمليات متكاملة تشارك  ي تن يذها كا ة اإلوعة أبعاد و هي مجم
 (.66ص م،2014 )ماضي،
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)األمن وال حة  :كما يأتي جودة الحياة الومي ية( أن أبعاد م2016يرى البربري )
األمان  دارة،اإل ياتب، اإلشرا  ومشاركة العاملين  المهنية، العنقات اتجتماعية، األجور والرو 

 .(20ص، م2016 ،البربري) .الترقية والتقدم الومي ي( ،واتستقرار الومي ي
 : يأتيبعاد جودة الحياة الومي ية يمكن أن تكون  يما أ( أن م2016يشير الحسن  )و   
 .المشاركة  ي اتخاذ القرار 
 .العنقات اتجتماعية الجيدة  ي العمل 
 شرا  عل  العمل.السلوك القيادي واإل 
 جور الكا ية.األ 
 (18م، ص2016 ،الحسن ) اتستقرار واألمان الومي ي. 

 

 :يأتيبعاد جودة الحياة الومي ية تتمثل  يما أأن   Mejbel,(2013)يرىو 
 ،دارة العليامشاركة اإل، التطوير الومي ي، الرضا الومي ي، المكا  ت والمزايا والتعويضات

 األمنالسنمة و ، الحياةل و التناسق بين العم، تح يز الموم ين، اتت اتت
Mejbel,2013,p401)  ). 

 

أن أبعاد جودة الحياة الومي ية  Valizadeh and Ghahremani (2012)يضي 
تمنة، قانون المنممة، تو ير  رص األمن ادلة والكا ية، بي ة عمل  حية و تكمن  ي األجور الع

ق العمل مع الحياة باإلضا ة ال  والتطور المستمر، التبعية اتجتماعية للحياة العملية، تناس
 . ((Valizadeh and Ghahremani,2012 ,p1724 تنمية القدرات البشرية

أبعاد  :ةقسام ر يسأل  ثنثة إ( األبعاد السابقة م2016) قريشي وباديسيلخص تو 
 بعاد ن سية واجتماعية.أبعاد ومي ية، و أو تنميمية، 

تشمل النمط القيادي المتبع، التكنولوجيا و  :بعاد التنظيمية لجودة الحياة الوظيفيةاأل .1
 المستخدمة  ي التنميم.

عته، نمام الحوا ز، طبيو تشمل ت ميم العمل و  :بعاد الوظيفية لجودة الحياة الوظيفيةاأل .2
 التدريب. رص التقدم والترقية، و 

مل، نسانية  ي العتشمل العنقات اإلو  :الجتماعية لجودة الحياة الوظيفيةاألبعاد النفسية و  .3
 الحياة الخا ةمل المادية، التوازن بين العمل و اتستقرار الومي ي، مرو  العاألمن و 

 .(219ص م،2016، قريشي وباديسي)
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 ( أبعاد جودة الحياة الومي ية  ي الجدول اآلتي:م2016يلخص الشنطي )
 األبعاد

اتستقرار  -  4اتجتماعية عدالة ال -  3المشاركة ال علية  ي اتخاذ القرارات  -  2بي ة عمل  حية وتمنة  -1
ثراء الوما    -  5مان الومي ي واأل  ي نمم األجور والمكا  ت والحوا ز المادية  العدالة  -  6ت ميم وا 

التوازن واتنسجام بين الحياة الومي ية والحياة الشخ ية  -  8 رص التقدم والرقي الومي ي  -  7والمعنوية 
 ات لإلدارة  ي تحسين مرو  العاملين. مشاركة النقاب   9-للعاملين 

تدريب العاملين عل  حك  -  3موا قة النقابة عل  المشاركة  -  2مشاركة تطوعية من قبك الموم ين    -1
 مشاركة  ريق العمل  ي التنبؤ وتخطيط العمل. -  5استخدام حلقات الجودة  -  4المشاكل 

ال رص المتاحة تستخدام وتطوير  -  3حية مرو  عمل تمنة و  -  2التعوي  المناسب والعادل  -1
التكامل اتجتماعي  ي العمل  - 5ال رص المتاحة تستمرار النمو واألمن الومي ي  -  4القدرات البشرية 

أهمية  -  9التوازن بين حياة العمل والحياة الشخ ية  -  7الحقوق الدستورية  ي العمل  -  5التنميمي 
 اتجتماعية للحياة العمل.  

 

 بعاد جودة الحياة الوظيفية.أ(: 3.2شكل )
 (20 صم، 2016 ،الشنطي):  المصدر

فية، يوجز ألبعاد الحياة الوظي إليه الباحثون السابقونبعد استعراض الباحث لما أشار 
 :يأتية لجودة الحياة الوظيفية كما الباحث األبعاد الرئيس

مل يق د بها أن بي ة الع Swamy,(2013)يشير  ظروف العمل المادية )بيئة العمل(: .1
مع بعضهم  ونها الموم يتعاون  يالمهنية التي يجب أن يت اعل و البي ة اتجتماعية و 

ل  اتستجابة الموق ية لبي ة العمل إ او البع . يشير م طلح جودة الحياة الومي ية أكاديميّ 
خ ا ص لمهام الومي ية، النه يطرح خمسة مجاتت أساسية تشمل ضغط اإالسا دة حيه 

اتجاهات ا ص الهيكلية والقطاعية للعمل والتي تشكل خبرات و الخ  اإلشرا ية،و  ةيالومي 
 .(Swamy,2013 ,p435) اديميين بشكل مباشر أو غير مباشروسلوكيات األك

تشكل مرو  العمل المادية المتمثلة  ي الضوضاء واإلضاءة والحرارة والرطوبة كذلك  
إذا ما  بها من م ادر ضغوط العمل التي ينبغي اتهتمام دراو والتلوه واألجهزة والمعدات م 

نتاجية العمل  ي المنممة ) الشنطي  (.26ص ،م2016 ،أرادت المنممة زيادة ك اءة وا 
مادية مثل  ( إل  أن المرو  المادية للعمل وما تحتويه من عوامل م2013وأشار العنزي )

رارة، والخدمات المساندة، ووسا ل ال حة طريقة ت ميم المكاتب ومستوى اإلضاءة، ودرجة الح
والسنمة من احتمال التعر  ألي مخاطر أو أمرا  مهنية، وغيرها من العوامل يكون تأثيرها 
مباشر عل  العاملين ومستوى أدا هم وحبهم لعملهم أو الن ور منه،  إذا كان جو العمل غير 

ضغوط بمستويات مختل ة تزيد مناسب  إنه يؤدي إل  الن ور منه، ويتولد لدى العاملين 
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وتنخ   بحسب نوع العمل وطبيعته، ولكنها تؤدي  ي النهاية إل  قلة اإلنتاج أو ك اءته أو 
 .(  30م، ص2013، العنزي)اتثنين معاو 

أن تو ر المنممة كل سبل الراحة لموم يها من خنل  إل ( م2012واشار البلبيسي )
عدد الموم ين  يه وطبيعة النشاط و نءم تتعدات بحيه العمل وتوزيع جيد للمت ميم جيد لمكان 

كذلك تو ير األجواء المناسبة  ي بي ة العمل من نتاجية و  يه لتو ير الجهد وزيادة الك اءة اإل
ءة جيدة والهدوء  ي ضاا  هواء نقي متجدد و و ير حرارة مناسبة لنشاط العمل والموم ين و خنل ت

 (.9م، ص2012 البلبيسي،مكان العمل )
داري في التوزيع ن تصميم المكتب بطريقة تربط بين العمل الهندسي واإلأيرل الباحث ب

العمل  ءتخفيف عب لى إضاءة وتحقيق الهدوء يؤدي اإللوان و المريح للمكاتب وتناسق األ 
نتاجه بكفاءة عالية إيعطيه طاقات وتميز في زيادة جذب الموظف للعمل بوسائل مريحة و و 

 في عمله.  اا ب  هتمامها به كموظف وتزيده ح  ويزيده ثقة بإدارته ل
 

ت ميم إن  الترقية(:ي، األمان الوظيفي، فرص التقدم و العوامل الوظيفية )التصميم الوظيف .2
ن العمل إذ إحباطهم إ ي تح يز العاملين أو  او مهمّ  العمل داخل المؤسسة يعتبر عامنو 

ساليب أعدم اتهتمام  ي مباتة و همال والنزيادة اإلل  حدوه ملل وسأم و إالروتيني يؤدي 
ما يشعر بعدم أهمية عمله مما يتسبب بشعوره  ن العامل غالباو إالتحديه والتطوير، حيه 

التنوع تمنح اتستقنلية لل رد  إنها أما األعمال التي تتسم بالتحسن والتطوير و بضغوط عالية 
مما يؤدي  بهمية العمل المناط تنمية الشعور لديهم بأهماهم  ي ر ع الروح المعنوية لهم و تس
مكانات الكامنة لديهم إلتمام العمل عل  نحو يخدم اإلثارة الك اءات و إل  بذل الجهود  ي إ

 (.220م، ص2016 ،قريشي وباديسيأهدا  المنممة )
الت ميم الومي ي هو الهيكلة المخططة الواعية لجهود األ راد و رق العمل  ي كذلك أن 

د الت ميم الومي ي عل  تحديد المهام الواجب تن يذها، وكي ية التن يذ، مكان العمل، حيه يساع
مهام العمل   هد  الت ميم الومي ي هو تطوير  وترتيب المهام قيد التن يذ،وعدد المهام المن ذة،  

طلبات متاحتياجات و   تحقيق لوجيا، و ي ن س الوقت أيضاو لتلبية متطلبات المنممة والتكنو 
 ل  تبسيط المهام الومي ية لل رد،ص المنممة أثناء الت ميم الومي ي، عاأل راد، حيه تحر 

ثراء مهام العمل وزيادة مجال العمل للعاملين، و  تباع سياسة الدوران اإضا ة إل  توسيع وا 
يجابي عل  زيادة إنتاجية ومهارة ومعر ة األ راد وقدرتهم الومي ي بين العاملين، مما له األثر اإل

 .(Allsubjects4you, 2012) تخاذ القرارات المناسبةعل  المشاركة وا
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موم  حساس الإتقوم  كرة األمان الومي ي عل   ل  األمان الومي ي حيهإباإلضا ة  
ضغوط بالطمأنينة عل  م در دخله واستقراره  ي عمله وعدم تعرضه لل راعات التنميمية و 

 (. 22م، ص2016 العمل )الحسني،
من الومي ي يمثل الجانب األساسي لجودة الحياة أن األ Reddy (2010)يضي   

مستقر بغ  النمر عن التغيرات وة المنممات  ي تو ير عمل دا م و نه يمثل قإالومي ية حيه 
 ي بي ة العمل  ن تو ير شعور األمن الومي ي يعتبر عامنو مهماًّ إ ي بي ة العمل. وبالتالي،  

 .((Reddy, L. Reddy,M. 2010, p830 حيه يمكن اتستعانة بم ادر أخرى عديدة
 اإلحساس باألمان من العوامل المهمة التي تؤدى إل  الشعور بالراحة واتستقرار 

الحاجات التي تق  وراء استمرار السلوك البشري  واتنتماء لبي ة العمل واتطم نان، وهو من 
ة اإلنتاجية، وتحسين ، وتساهم  ي ر ع الروح المعنوية، وتحسين مستوى األداء، وزيادهواستقرار 

 (Mahapatro,2010, p402نوعية الخدمة المقدمة )
 ي المنممة ن سها بدون انتقاص من  او لذا  إن األمان الومي ي هو بقاء ال رد موم 

األقدمية، أو األجر، أو حقوق المعاش، مما له أثر إيجابي عل  اإلنتاجية،  هو محدد مهم 
الن سية، واتحت ام بالموم ين، والرضا الومي ي واتلتزام ل حة العاملين، ور اهيتهم الجسدية و 

 (.Yousef,1997, p184) واألداء الومي ي التنميمي، 
هناك عنقة  نإالترقية من أهم العوامل الومي ية حيه وكذلك تعتبر  رص التقدم و 

لومي ي التطوير ان  رص التدريب و إجودة الحياة الومي ية حيه يجابية بين التطوير الومي ي و إ
ل  شعور الموم ين بوتء قوي إهي أحد العوامل الدا عة لجودة الحياة الومي ية مما يؤدي 

 (.Mejbel,2013, p400للمنممة واحت ام المنممة بالعاملين ) 
تتم الترقيات  ي إطار الترقيات الرسمية، أو برام  تطوير الومي ة، أو  رص التدريب، أو 

خا ة، حيه تعمل المنممات عل  توسيع مس وليات موم يها تعيينات اللجان أو المشاريع ال
من خنل الترقيات، مما يولد لدى الموم ين شعور قوي بالوتء للمنممة، واحت ام المنممة 

 (. 10ص، م2012 ،بالعاملين)البلبيسي
الترقية من أهم القرارات التي تتخذ  ي المؤسسات لما تحدثه من تأثير كبير عل  أيضاو 

 ة، ترتباطها بم ير حياتهم بشكل لوم ين، ومعنوياتهم داخل ال  ات الومي ية المختمراكز الم
ن كان ت بد من دعامات ومعاي بد للترقية أن وبالتالي ت ،ير يستند إليها  ي عملية الترقيةكل ، وا 

تجمع بين م الح الموم ين كا ة  ي المؤسسة، وكذلك م لحة المؤسسة ذاتها، والعمل قدر 
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نب ردات ال عل السلبية للموم ين الذين يتساوون عل  خط واحد بين المرشحين جَ عل  تَ اإلمكان 
 (.Armstrong, 2010, p186لهذه الترقية، والذين لم تشملهم هذه الترقية  )

ن تهتم في تطوير أدارة المؤسسة إن على أيرل الباحث من خالل العوامل الوظيفية 
براز قدراتهم ا  الروتين في العمل وتشجيع العاملين و  وتحسين التصميم الوظيفي والبتعاد عن

مان الوظيفي واهتمام من خالل األ وكذلك العمل، مهام نجاز وتطورإوزيادة جهودهم في 
له وعدم مان والستقرار في عمدارة في توفير حالة من الستقرار للموظف والتي تعطيه األاإل

للموظف المبدع  اا ترقية يكون مشجعن فرص التقدم والا  ، و هتخوفه من فقدان مصدر دخل
نجاز العمل إوالكفاءة ويعطي حافزاا للموظف من تطوير قدراته وتميزه والتي تنعكس في زيادة 

 هدافها وخططها.   أوتقدمه وتعطي المؤسسة ميزه في تحقيق 
 التعويضات(: و  العادلة، المكافآتجور الكافية و عوامل مالية )األ .3

  ي جودة الحياة الومي ية. أساسياو  العادلة أمراو الكا ية و  األجور Reddy.(2010,)يرى 
 جور العادلة والكا يةولذلك  ان نجاح باقي أبعاد جودة الحياة الومي ية يتوق  عل  تحقيق األ

Reddy, L. Reddy,M. 2010, p833) ).  ضات المقدمة يجب أن تكون ن التعويإكذلك  و
ذلك يعني المساواة و  ،بين مرتبات الموم ين جميعاو  مناسبة مع العمل بحيه يكون تناسقكا ية و 
 1724p ,2012المرو  اتجتماعية للموم ين)عمل واألجر وذلك و قا للمعايير و  ي ال

Valizadeh and Ghahremani, .) 
نتاج  ي المنممة، وبذلك يكون لها لتكالي  اإل تبر األجور أحد المكونات الكبيرةتعو   

ة كبيرة عند الموم ين يربحيتها، ومن ناحية أخرى تمثل أهمها ونموها و مراريتتأثير كبير عل  است
لمكانتهم اتجتماعية داخل وخارج المنممة، كما أن لها  او مهمّ  او كونها م در دخل لهم، ومحدد

بذلك ت تستطع ك اءه عالية من موم ها، و  يذ ءالمنممة  ي الح ول عل  أدا ةعل  قدر  او تأثير 
  موم ها إت بوجود نمام عادل لألجور داخلها، و ي حال عدم تو ر المنممات المحا مة عل

ذلك يزداد عدم الرضا الومي ي والشكاوى بينهم، وبالتالي السياسات السليمة لألجور هي أمر 
 .(Agarwal,1983, P688حيوي ل اعليتها وك اءتها )

لح ول عل  ل ونيعمل العاملو الكا ية العادلة و  ل  المكا  ت والتعويضاتإباإلضا ة 
وما  هم مما يقلل معدل الدوران وجود مكا  ت عادلة تؤثر عل  أدا هم لعوا دهم نمير جهودهم و 

 يجب أن تتسم التعويضات بالعدالة الخارجية و يها يقارن  نتاجية المنممة،ا  ويحسن من أداء و 
 ي مهن األ راد التعويضات التي يح لون عليها مع التعويضات التي تمنح لموم ين يعملون 

 (. 11م، ص2012 متشابهة  ي منممات أخرى ) البلبيسي،
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 العوامل الصحية والسالمة المهنية )بيئة عمل صحية وآمنة(:  .4
تؤثر جودة الحياة الومي ية بشكل كبير عل  حياة األ راد العاملين حيه يوجد مؤشر 

ر اهية حة و مؤشر مهم  ل  واضح  ي علم الن س التنميمي يوضح أن جودة الحياة الومي ية
 (.Prajapat, Sharma.2013, p 93الموم ين )
عل   حتهم  لمرو  العمل التي يمكن أن تؤثر سلباو  ونيجب أت يتعر  الموم  

ضاءة ومساحة البدنية والعقلية وذلك من خنل اتهتمام بأوضاع العمل المناسبة كالضوضاء واإل
مناسبة و السق  العمري للموم ين عن تحديد ساعات العمل ال العمل وتجنب الحواده  ضنو 

(137 p, 2013، Parvar.) 
كما ويعد العن ر البشري الثروة الحقيقية والمحور األساسي لإلنتاج  ي مواقع العمل 
المختل ة،  األجهزة واألدوات واآلتت الضخمة، مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها، ستبق  غير 

بشري الذي يحركها، ويوم ها، وي ونها. وبما أن العقل م يدة، وت تعمل إذا لم يتوا ر العقل ال
البشري عل  هذه الدرجة الكبيرة من األهمية،  إنه من العدل واإلن ا  أن تتوا ر له مرو  

 ،م 2012، )الهابيل، وعايش الدرجة المناسبة  ي أدا ه للعمل منة والك يلة بتحقيقالعمل اآل
 (.   84ص

عل   حة العاملين وحالتهم ب  ة  او مباشر  او العمل تأثير منة  ي تؤثر ال حة المهنية اآل
، وعل  أدا هم ب  ة عامة، وبالرغم من أن إدارة الموارد البشرية هي المس ولة عن وضع ا ةخ

البرام  الخا ة بتحسين بي ة العمل، إت أن تعاون اإلدارات األخرى  ي  يانة وتحسين بي ة 
 ولية شاملة ألقسام المنممة جميعها، وذلك تنعكاساتها بالتالي هي مست يمكن تجاهله، و العمل 
 .(350ص ،م2009، سنمة و حة الموارد البشرية و اعلية األداء )السالم عل  

 عالقة الثقافة التنظيمية بجودة الحياة الوظيفية: 7.2.2
أن الثقا ة التنميمية هي مجموعة من  Ravasi and Schultz (2006ر)أشا

السلوك المناسب لمختل  كة التي توجه سلوكيات المنممة من خنل تحديد ات تراضات المشتر 
السلوكيات الجماعية التي يتم تدريسها ألعضاء مجموعة من ات تراضات و  كذلكهي الحاتت و 

وبذلك  الثقا ة التنميمية تؤثر عل   ،الت كيروسيلة لتطوير اتدراك والشعور و المنممة الجدد ك
كذلك مع لعمنء و المجموعات مع بعضهم البعص ومع اها الناس و الطريقة التي يت اعل ب

ن الثقا ة التنميمية تؤثر عل  مدى تأقلم الموم ين مع المنممة إباإلضا ة   أ حاب الم لحة.
  يكون ذلك سا داو  زن بين الحياة والعمل  ي المنممةذا كان لدى الموم  تواإل  أنه إباإلضا ة 

 (.Benjamin,2015, p112منممة من قبل )تدعمه الى ثقا ة المنممة و لد
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والذي الترهيب  ية تخلق منممة خالية من الخو  و ن تحسين نوعية الحياة الوميإكذلك   
تؤدي جودة الحياة الومي ية  كذلكعل  قرارات المنممة والشؤون التنميمية بشكل كبير و  يؤثر

قدم المنممة وهي الداعم الر يسي تلبية احتياجات المنممة ونمو و ل  وجود التزام متبادل بين تإ
 (.Dastjerdi,2015, p325دارة التنميمية )للبنية التحتية لنجاح اإل

 ةيجابية وكبير إأن هناك عنقة  Valizadeh and Ghahremani (2012)يضي  
ن عوامل الثقا ة التنميمية لها تأثير إجودة الحياة العملية للموم ين حيه بين الثقا ة التنميمية و 

هناك عنقة كبيرة بين الثقا ة التنميمية  كذلكعل  تعزيز جودة حياة الموم ين.  او جدّ  قوي
 ي جميع مكونات  او ومكونات جودة الحياة العملية وهذا يعني أن الثقا ة التنميمية تخلق تحسين

 الحياة العملية. وبعبارة أخرى كل مكون من مكونات الحياة العملية تتأثر بالثقا ة التنميمية
Valizadeh and Ghahremani 2012 ,p1726) ). 

هتمام من أن جودة الحياة الومي ية تحم  بمزيد من ات ) Luthans م2002)  يعتقد
تحسين ثقا ة ومقاييس جودة الحياة هو تغيير و  من برام   ثقا ة العمل بأكملها والغر  المبد ي

للموم ين ذوي رو  عمل مواتية ن التكنولوجيا الحديثة  ي المنممة ستو ر مإولذلك   العمل،
 (.(Dastjerdi,2015, p327األ ضل لدى المنممات الك اءات العالية و 

 

من خالل سن هي ن عالقة الثقافة التنظيمية مع جودة الحياة الوظيفية أيؤكد الباحث  
 تأثير ولها وان العالقة بينهما عالقة إيجابيةللوائح التي تستند إليها المنظمة، القوانين وا

ة كذلك يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين من خالل اشراكهم في سن القوانين ومشارك .قوي
 .اإلدارة بما فيه مصلحة للوزارة
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 وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة: لمبحث الثالثا
 :وزارة التربية والتعليمالتعليم العالي و  نشأة 1.3.2

الي  ي مل اتحتنل اإلسرا يلي وبمبادرات محلية وطنية، نشأت مؤسسات التعليم الع
( 14) م2017ونمت وتطورت بسرعة حت  و ل عدد الجامعات عل  األر  ال لسطينية عام 

(، والكليات المتوسطة 16وعدد الكليات الجامعية )تقليدية، جامعة واحدة تعليم م توح، جامعة 
( مؤسسة ينخرط  يها حوالي 49 ي  لسطين ) (، وبذلك يبلد عدد مؤسسات التعليم العالي18)

 طالباو وطالبة موزعين كالتالي: ) (218,415
الكليات  ،ماجستير( 8,671منهم) وطالبة طالباو  136,459))التقليدية الجامعات

التعليم ، طالباو  (11,053)كليات المجتمع المتوسطة، وطالبة طالباو  (14,876)الجامعية
بلد عدد العاملين  ي مؤسسات التعليم العالي ال لسطينية للعام د ، وق( طالباو (56,027الم توح

 .(م2017، )قاعدة بيانات التعليم العالي عامنو وعاملة (15.571( )2016/2017الدراسي)
بعد وجود السلطة الوطنية ال لسطينية  ي أوا ل التسعينات ُأنش ت وزارة التعليم العالي و 

دعم وُتوجه نمو التعليم العالي ال لسطيني من خنل لتشر  وتم 1996والبحه العلمي عام 
دارتها ووحداتها المختل ة، و در قانون التعليم العالي رقم ) ( عام 11مجالسها وهي اتها وا 

، الذي حدد أهدا  التعليم العالي ودور الوزارة و نحياتها ومستويات التعليم العالي م1998
 .مؤسساته وشهاداته الممنوحة وأنماط التعليم وأنواع

، دمجت وزارة التعليم العالي والبحه العلمي مع وزارة التربية والتعليم م2002و ي عام 
 ي وزارة واحدة، وبعد عام ُأعيد ت عيل مجلس التعليم العالي لرسم السياسات العامة، وكذلك تم 

وتم  ت عيل مجلس البحه العلمي لرسم السياسات البحثية ضمن إطار مؤسسات التعليم العالي،
إنشاء هي ة اتعتماد والجودة لترخيص وتقييم واعتماد مؤسسات وبرام  أكاديمية جديدة وقديمة، 

 .إضا ة إل  إنشاء  ندوق إقرا  الطالب، لمساعدة الطلبة  ي تغطية ن قات تعليمهم
، ُأعيد   ل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، واستمرت م2012و ي عام 

-2011ا ة أعمالها وتطوير برامجها ووسا ل إشرا ها و ق خطتها المتوسطة المدى بتن يذ ك
داراتها العامة و ريق الوزارة ال ني واإلداري لمواجهة  م2013 من خنل مجالسها وهي اتها وا 

التحديات العديدة وتذليلها وتحقيق رسالتها وتقديم أ ضل الخدمات ذات ال لة للمجتمع 
 .ال لسطيني

أعيد دم  وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم  ي وزارة  م2013  و ي عام
تتول  الوزارة مسؤولية اإلشرا  عل  التعليم ال لسطيني وتطويره  ي مختل  حيه  ،واحدة
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مراحله،  ي قطاعي التعليم العام والتعليم العالي. وتسع  لتو ير  رص اتلتحاق لجميع من هم 
ك تحسين نوعية وجودة التعليم والتعلم لنرتقاء به بما يتنءم مع مستجدات  ي سن التعليم، وكذل

الع ر. وكذلك تنمية القوى البشرية العاملة  ي القطاع التعليمي، من أجل إعداد المواطن 
)موقع وزارة التربية والتعليم، ال لسطيني المؤهل، والقادر عل  القيام بواجباته بك اءة واقتدار

  م(.2017

 أهداف ومهمات الوزارة: 2.3.2
تسع  وزارة التربية والتعليم العالي إل  تو ير التعليم للجميع وتحسين نوعيته ومعاييره  ي 
جميع المستويات، من أجل تلبية احتياجات المتعلمين للتكي  مع متطلبات ع ر اتت اتت 

متوازنة تأهلهم  وتكنولوجيا المعلومات، وتعميق  همهم للدين، وتوسعة  كرهم  ي بي ة  حية
للد اع عن الحقوق الوطنية وأداء الواجب بك اءة، واتن تاح عل  المجتمعات اإلنسانية، وذلك 
بالتعاون مع الوزارات األخرى والمنممات غير الحكومية والمؤسسات اإلقليمية والدولية  ي إطار 

يضمن جودة ستراتيجية، و الخطة التطويرية اتستراتيجية التربوية للوزارة بما يحقق المشاركة ات
 (.67م، ص2015 األداء )الزعانين،

تعمل وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية عل  تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم 
ال لسطيني، تتجاوز الماضي وتعمل عل  إعادة بناء ما أحدثته سلطة اتحتنل اإلسرا يلي من 

ارتباط األجيال الجديدة بتاريخها وينير طريقها إل   ل  التطّلع إل  مستقبل يعيدا  تخّل ، و 
، التعليمالمستقبل. وانطنقاو من ذلك، تهتم وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية بتحسين نوعية 

شراك وتحسين ا دخال التقنيات الحديثة، وا   ي العملية  المجتمعلبي ة التعليمية، وتدريب المعلمين وا 
، وبتعبير تخر، تسع  ة. هذا باإلضا ة إل  اهتمامها بتلبية الطلب المتزايد عل  الدراسةيالتعليم

 .الوزارة إل  تجنيد الم ادر المختل ة للنهو  بالتعليم ال لسطيني
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 الفلسطينية.العالي التعليم وزراء التربية و  :(2.2جدول )

 : موقع وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينيالمصدر
أن تغير الوزراء بشكل متكرر له نتا   سلبية ويحده تغيرات جذرية  ي  ويرل الباحث

لخطط وتغير  ي التعامل مع اإلدارات العليا ه أيضاو انقطاع عن تن يذ ادمكانة الوزارة ويح
مما يحده حالة واختن  نمط ت كير الوزير وما يعتنقه من ثقا ة تنميمية، والعاملون بالوزارة 

وضع سياسات واجندة وطنية  تستقرار، ومن هنا يجب العمل عل من اإلرباك والتخبط وعدم ا
    .وتن يذ الخطط اإلداري ية التخطيط ملزمة للجميع ولمن يتن ب وزيراو وأن تضمن استمرار 

 التعليم: ة التربية و وزار ب المنوطةالمهام والوظائف  3.3.2
دارتها عل  اختن  أنواعها ومستوياتها  ا  نشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة و إ .1

 وتو ير الكوادر البشرية المؤهلة، والمواد التعليمية النزمة لها.
نية ال الحة للمؤسسة التعليمية الحكومية، وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة تو ير األب .2

 التعليمية.
تشجيع أوجه النشاط للطلبة  ي المؤسسات التعليمية، وتنميم ش ون هذا النشاط  ي جميع  .3

 ميادينه الرياضية، والكش ية وال نية والثقا ية واتجتماعية.
شرا  عل  حسن مؤسسات التعليمية الحكومية واإلتو ير الرعاية ال حية الوقا ية  ي ال .4

 توا رها  ي المؤسسات التعليمية الخا ة.

 التاريخ الحزب السم
 م1996-1998 مستقل حنان عشراوي
 م1998-2002 مستقل منذر  نح

 م2002-2006 مستقل نعيم أبو الحمص
 م2006مارس  -2007 يونيو حماس نا ر الدين الشاعر

 م2007-2011يونيو  ( ي غزة) محمد عسقولد. 
 م2011يوليو  – 2014 ) ي غزة( أسامة المزيني .د

 م2007-2013 (رام اهلل) لميس العلميد. 
 م2013-2014 )رام اهلل( د. علي زيدان أبو زهري
 م2014-2015 رام اهلل د. خولة الشخشير
 حت  اتن م8/2015 )رام اهلل( د.  بري  يدم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF._%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF._%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1


49 

 

 

استخدام وسا ل  دار المطبوعات التربوية و ا  العلمي و سهام  ي تشجيع النشاط الثقا ي، و اإل .5
 اتت ال المختل ة التي تسهم  ي تحقيق األهدا  التربوية.

 تحسينها.التربوية و  لغايات تطوير العمليةتشجيع البحه العلمي  .6
 الدولية.سا ر البند العربية و  لسطين و  تعزيز الروابط التربوية بين دولة .7
الوسا ل النزمة لتأمين اتستقرار لجميع مكانات و تو ير اإلانشاء مراكز تعليم الكبار، و  .8

 العوامل والحوا ز التي تساعد عل  تحقيق األهدا .ايجاد المرو  و لين  ي الوزارة و العام
 (.69م، ص2015عزيز العنقة بين الوزارة، والمجتمع المحلي )الزعانين، ت .9

 

قطاع غزة وعدد في العالي  التعليملوحدات ومديريات وزارة التربية و إجمالي عدد اإلدارات وا (:3.2جدول )
ناثاا ذكوراا و الموظفين   ا 

 اإلجمالي الذكور الناث إدارة / مديرية
 18 16 2 علوماتاإلدارة العامة لتكنولوجيا الم

 25 20 5 اإلدارة العامة لألبنية والمشاريع
 5 2 3 اإلدارة العامة لإلدارات التربوية

 6 3 3 اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخا ة
 80 70 10 اإلدارة العامة لألرشي  والخدمات
 11 8 3 اإلدارة العامة لإلشرا  والتأهيل
 12 10 2 ةاإلدارة العامة لألنشطة الطنبي

 7 4 3 اإلدارة العامة للتخطيط
 11 7 4 اإلدارة العامة للتعليم العام

 اإلدارة العامة للتقنيات التربوية
 

30 30 
 15 15 - اإلدارة العامة للش ون اتدارية
 14 9 5 اإلدارة العامة للش ون المالية

 7 5 2 اإلدارة العامة لل حة المدرسية
 19 17 2 ت العامة واإلعنماإلدارة العامة للعنقا

 16 13 3 اإلدارة العامة للقياس والتقويم واتمتحانات
 اإلدارة العامة للكتب والمطبوعات العامة

 
1 1 

 اإلدارة العامة للوازم والكتب
 

23 23 
 4 3 1 المجلس اتستشاري لتطوير مهنة التعليم

 9 6 3 المعهد التربوي للتدريب والتأهيل
 5 4 1 ونيةالوحدة القان

 30 29 1 الوكيل المساعد لش ون التعليم العالي 
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 اإلجمالي الذكور الناث إدارة / مديرية
 1 1  الوكيل المساعد للش ون التعليمية
 دا رة الت ديق ومعادلة الشهادات

 
7 7 

 دا رة الش ون والخدمات الطنبية
 

2 2 
 3 3  ديوان الوزير 

 2 1 1 دا رة المنح والبعثات الدراسية
 2 2  مجلس البحه العلمي

 2 2  اللغة العربية ال لسطينية مجمع 
 6 6  مكتب الوكيل 

 6 4 2 هي ة اتعتماد والجودة 
 7 6 1 وحدة الرقابة الداخلية 

 4 4  وحدة الشكاوي والممالم 
 1 1  وحدة القدس 
 2  2 غزة  -وحدة المناه 

 393 335 59 اجمالي العاملين في الوزارة 
 اإلجمالي الذكور اتناه مديرية

 1455 753 702 ر ح –يرية التربية والتعليم مد
 1322 728 594 شرق خان يونس -مديرية التربية والتعليم 
 1723 929 794 خان يونس -مديرية التربية والتعليم 
 2761 1341 1420 شرق غزة -مديرية التربية والتعليم 
 2339 1213 1126 شمال غزة -مديرية التربية والتعليم 

 2710 1323 1387 غرب غزة -بية والتعليم مديرية التر 
 1691 862 829 الوسط  –مديرية التربية والتعليم 

 14001 7149 6852 إجمالي العاملين  ي المديريات
 14394 7484 6911 اإلجمالي الكلي

 م2017التعليم العالي  وزارة التربية و :  المصدر
 

والوحدات العاملة بالوزارة وتقسيماتها  امةمجتمع الدراسة واإلدارات الع أعداد يوضح الجدول
..الخ بكل إدارة ووحدة حيه تتول  هذه اإلدارات  موتوزيعاتها وأعداد الموم ين ومؤهنته

مس ولية تحويل السياسات العامة ال ادرة عن اإلدارة العليا بالوزارة إل  خطط تن يذية وتحدد 
يذ هذه المخططات وذلك بالتعاون مع الدوا ر اإلجراءات وال ترات الزمنية النزمة لتطبيق وتن 
  واتقسام ومديرياتها ال رعية  ي المحا مات.  
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة: 1.3
يسدتعر  هددذا ال  دل أهددم الدراسدات واألدبيددات السدابقة التددي لهدا عنقددة بموضدوع البحدده 

م هدوم جدودة من جهة وكذلك موضوع الثقا ة التنميمية أو غير مباشر  يما يخص بشكل مباشر 
يجاز بعد  الدراسدات العربيدة والمحليدة ومدن ثدم بعد  إمن جهة أخرى،   قد تم الحياة الومي ية 

 ليه كل دراسة.إهم ما هد ت وما تو لت أل  إشارة الدراسات األجنبية واإل
وكي ية دراسدته  موضوع الثقا ة التنميمية ة وتوسيعأ ادت هذه الدراسات الباحه  ي معر  

، حيدده سدداعدت بم هددوم جددودة الحيدداة الومي يددةلدد  ربطدده إمددن قبددل الدراسددات السددابقة  باإلضددا ة 
ثددراء ا  و جددودة الحيدداة الومي يددة وكددذلك الثقا ددة التنميميددة الدراسددات السددابقة  ددي التعددر  علدد  أبعدداد 

الدراسددات السددابقة  ددي ضددوء مددا تددأت  للباحدده مددن  اإلطددار النمددري للبحدده ومددن ثددم التعقيددب علدد 
 تعليقات وتراء بناء عل  دراسة تلك األدبيات السابقة.
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 الفلسطينية:       الدراسات  2.3
القيادة الستراتيجية وأثرها فـي تحسـين جـودة الحيـاة الوظيفيـة ، (م2017 دراسة )السراج، .1

 مية بقطاع غزة " "دراسة ميدانية على المنظمات غير الحكو 
الدراسددة إلدد : التعددر  علدد  أثددر القيددادة اتسددتراتيجية  ددي تحسددين جددودة الحيدداة هددذه هددد ت 

الومي يددة  ددي المنممددات غيددر الحكوميددة بقطدداع غددزة مددن وجهددة نمددر العدداملين. وتكددون مجتمددع 
ي ، واسددتخدمت الباحثددة المددنه  الو دد ي التحليلددالعدداملين بالمنممددات غيددر الحكوميددةالدراسددة مددن 

 عامنو .(   275)وبلغت العينة باستخدام اتستبانة كأداة لجمع البيانات 
أن هناك موا قة بدرجة كبيرة من قبل أ دراد العيندة علد   قدرات : الدراسة إل  هذه وتو لت

توجدددددد عنقدددددة ذات دتلدددددة إح دددددا ية بدددددين ممارسدددددات القيدددددادة جدددددودة الحيددددداة الومي يدددددة و  مجدددددالال
 لحياة الومي ية للعاملين  ي المنممات غير الحكومية بقطاع غزة.اتستراتيجية وتحسين جودة ا

ة وللعددددداملين بالمشددددداركة ة اتاحدددددة ال ر دددددة للجهدددددات ذات العنقدددددضدددددرور وأو دددددت علددددد   
عداد الخطة اتستراتيجية لها ممدا يسداهم  دي  والمساهمة  ي  ياغة الرؤية المستقبلية للمنممة وا 

زيدادة اتهتمدام مدن قبدل إدارة المنممدة باسدتقطاب ة، و ملين والجهات ذات العنقدة للخطدملكية العا
ين نمام المكا د ت والحدوا ز طواقم عمل بمؤهنت علمية وخبرات عملية متميزة والعمل عل  تحس

للعداملين  لمكا د ت والحدوا ز بالسدلوك األخنقديوقعات العداملين وربدط نمدام اتيتنءم مع  عل  أن
 .هتهد  المنممة لتحقيق وب  يه والذيلتعزيز ودعم السلوك المرغ

( " أثر جودة الحياة الوظيفيـة فـي تعزيـز اللتـزام التنظيمـي لـدل م2016 ،)الحسنيدراسة  .2
 الباحثين الجتماعيين في وزارة الشؤون الجتماعية بقطاع غزة".

هد ت الدراسة إل : التعدر  علد  أثدر جدودة الحيداة الومي يدة  دي تعزيدز اتلتدزام التنميمدي 
اتجتماعيين  دي وزارة الشدؤون اتجتماعيدة بقطداع غدزة. َتكدون مجتمدع الدراسدة مدن  لدى الباحثين

باحثددداو اجتماعّيددداو، تدددم  159البددداحثين اتجتمددداعيين  دددي وزارة الشدددؤون اتجتماعيدددة البدددالد عدددددهم 
استخدام المنه  الو  ي التحليلي للدراسة، وكذلك تم استخدام طريقة المسح الشدامل  دي الدراسدة 

 ستخدام اتستبانة كأداة لجمع البيانات.حيه تم ا
تو ددددلت الدراسددددة إلدددد : أن درجددددة مسددددتوى جددددودة الحيدددداة الومي يددددة لدددددى البدددداحثين كانددددت 
منخ ضدددة وكدددذلك مسدددتوى اتلتدددزام التنميمدددي لددددى البددداحثين اتجتمددداعيين  دددي قطددداع غدددزة كاندددت 

األجدددور، )منهدددا  أن جدددودة الحيددداة الومي يدددة تتدددأثر بعددددة عوامدددل متوسدددطة، كشددد ت الدراسدددة أيضددداو 
العنقددددات اتجتماعيددددة، اتسددددتقرار واألمددددان الددددومي ي، السددددلوك القيددددادي واإلشددددرا  علدددد  العمددددل 
والمشدددداركة  ددددي اتخدددداذ القددددرارات( وكددددذلك تددددؤثر علدددد  تعزيددددز اتلتددددزام التنميمددددي لدددددى البدددداحثين 
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تهتمام اتجتماعيين  ي وزارة الشؤون اتجتماعية بقطاع غزة. ومن ثم أو ت الدراسة بضرورة ا
بر دددع مسدددتوى جدددودة الحيددداة الومي يدددة  دددي وزارة الشدددؤون اتجتماعيدددة مدددن خدددنل انتمدددام  دددر  
الرواتدددب وتدددو ير متطلبدددات اتسدددتقرار واألمدددان الدددومي ي وكدددذلك أو دددت الدراسدددة بإتاحدددة ال ر دددة 

 للباحثين اتجتماعيين المشاركة  ي اتخاذ القرارات مما يزيد الثقة  ي قدراتهم ومهاراتهم. 
"دور جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة الحتـــراق  (م2016، )البربـــري اســـةدر  .3

 نتاج الفني".الوظيفي لدل العاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإل 
التعددر  علدد  درجددة تددوا ر أبعدداد جددودة الحيدداة الومي يددة، وقيدداس هددد ت هددذه الدراسددة إلدد : 

بعدداد جددودة الحيدداة الومي يددة  ددي الحددد مددن مسددتوى اتحتددراق الددومي ي، وكددذلك الكشدد  عددن دور أ
ماهرة اتحتراق الدومي ي لددى العداملين  دي شدبكة األق د  لإلعدنم واإلنتداج ال ندي. تدم اسدتخدام 
المدددنه  الو ددد ي التحليلدددي وأيضددداو اتسدددتبانة كدددأداة ر يسدددة لجمدددع البياندددات الضدددرورية. وتكوندددت 

 .( موم او 407)الدراسة من  مجتمع
بعدداد جددودة الحيدداة الومي يددة مجتمعددة كانددت أمسددتوى تددو ر  لدد : أنإالدراسددة هددذه تو ددلت 
توجد عنقة عكسية ضعي ة بين أبعاد جودة الحياة الومي ية واتحتراق الومي ي،  متوسطة، أيضاو 

أو ددت الدراسددة بضددرورة تعزيددز تددوا ر أبعدداد جددودة الحيدداة الومي يددة مددن أجددل التقليددل مددن الشددعور 
تقويدددة العنقدددات اتجتماعيدددة، ومشددداركة العددداملين  دددي عمليدددات بددداتحتراق الدددومي ي، مدددن خدددنل: 

اتخدداذ القددرارات، بددرام  التدددريب والتطددوير، مددنح الترقيددات بندداءو علدد  معددايير واضددحة، المزيددد مددن 
عدادة مراجعدة وتقيديم نمدام التعويضدات وتحديثده وتطدويره والتأكدد مدن  اتهتمام بر اهية العداملين وا 

أو ددت بأهميددة تبنددي  لسدد ة إداريددة تؤكددد  كددذلك م توقعددات العدداملين. عدالددة توزيددع المكا دد ت لددُين
علددد  ثقا دددة العمدددل الجمددداعي والتو يدددق بدددين أعبددداء العمدددل وقددددرات العددداملين والتخ يددد  مدددن حددددة 

 الروتين لما لها من دور  ي تحسين الثقة والراحة الن سية.
ة يـة للقيـادات الجامع(."الممارسات السـتراتيجية والمهـارات الفكريـم2016، ماضيدراسة ) .4

 ودورها في تحسين جودة الحياة الوظيفية للعاملين في الجامعة السالمية " 
لتعر  إلد  الممارسدات اتسدتراتيجية والمهدارات ال كريدة للقيدادات ا هد ت هذه الدراسة إل :

حده الجامعية ودورها  ي تحسين جودة الحيداة الومي يدة  دي الجامعدة اإلسدنمية، وقدد اسدتخدم البا
المددنه  الو دد ي التحليلددي لهددذا ال ددر ، واسددتخدم قا مددة اتستق دداء أداة ر يسددة لجمددع البيانددات، 

 . ( م ردة  87)تمع وبلد حجم المج
د أثددددر وعنقددددة ذات دتلددددة إح ددددا ية بددددين الممارسددددات و وجدددد لدددد :إالدراسددددة هددددذه تو ددددلت 

ه، وادارة ال ددددددراع اتسددددددتراتيجية: )التوجدددددده اتسددددددتراتيجي، وتنميددددددة رأس المددددددال البشددددددري وتطددددددوير 
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، والمهدارات ال كريدة للقيدادات األخنقيدة(التنميمي، ودعدم الثقا دة التنميميدة، ومسداندة الممارسدات 
الجامعيددة، وتحسددين جددودة الحيدداة الومي يددة بالجامعددة اإلسددنمية، كمددا تو ددلت إلدد  أندده ت توجددد 

سددددددتجابات بددددددين متوسددددددطات ا(  α ≤ 0.05دتلددددددة إح ددددددا ية عنددددددد مسددددددتوى دتلددددددة ) ددددددروق ذات 
والمهددارات ال كريددة للقيددادات الجامعيددة  ددي تحسددين  اتسددتراتيجيةالمبحددوثين حددول دور الممارسددات 

جددودة الحيدداة الومي يددة تعددزى للبيانددات الشخ ددية: )المسددم  الددومي ي، والرتبددة األكاديميددة، وال  ددة 
 .العمرية، وسنوات الخدمة ومدة العمل( 

اة الوظيفيـة فـي المؤسسـات الحكوميـة وعالقتـه ( واقع جودة الحيم2016دراسة )الشنطي،   .5
 بأخالقيات العمل" دراسة تطبيقية على وزارة األشغال العامة واإلسكان " .

هدددد ت هدددذه الدراسدددة إلددد  : التعدددر  علددد  واقدددع جدددودة الحيددداة الومي يدددة  دددي وزارة األشدددغال 
مددة واإلسددكان، وقددد العامددة واإلسددكان وعنقتهددا بأخنقيددات العمددل لدددى مددوم ي وزارة األشددغال العا

 ( موم او. 139قام الباحه باستخدام المنه  الو  ي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة )
وتو ددلت الدراسددة إلدد : تددو ر جددودة الحيدداة الومي يددة  ددي وزارة األشددغال العامددة واإلسددكان 
رة بدرجة متوسدطة وأو دت الدراسدة بضدرورة تعزيدز مسدتوى جدودة الحيداة الومي يدة للعداملين بدالوزا

مدددن خدددنل  دددر  رواتدددبهم، وكدددذلك إلتاحدددة ال ر دددة لهدددم بالمشددداركة  دددي اتخددداذ القدددرارات وحدددل 
 المشاكل، وتو ير بي ة عمل تمنة و حية تتنءم مع طبيعة أعمال العاملين. 

( الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا باإلبــداع اإلداري "دراســة مقارنــة م2015دراســة )الحــويحي،  .6
 محافظات غزة "  –ة بين الجامعات العامة والخاص
ة الثقا دددة التنميميدددة باإلبدددداع اإلداري  دددي قدددالتعدددر  علددد  عن: هدددد ت هدددذه الدراسدددة إلددد 

محا مددددات غددددزة، وقددددد اعتمددددد الباحدددده علدددد  المددددنه   -الجامعددددات ال لسددددطينية العامددددة والخا ددددة 
ل ثديتم العيندة العشدوا ية الطبقيدة، او كدأداة للبحده، مسدتخدم ةالو  ي التحليلي، وتم ت دميم اسدتبان

مجتمع البحه من جميع الموم ين اإلداريدين واألكداديميين بومدا   إداريدة  دي الجامعدات العامدة 
طين(، سدددمية( والجامعدددات الخا دددة )جامعدددة غدددزة، وجامعدددة  ل)جامعدددة األزهدددر، والجامعدددة اإلسدددن

  .موم او (  293)ت عينة الدراسة حيه بلغ
)القديم ة عل  ابعاد الثقا ة التنميمية  تو لت الدراسة إل : وجود درجة مرت عة من الموا ق

 –من قبل الموم ين  ي الجامعات العامدة والخا دة  (ة، المعتقدات، األعرا ، التوقعاتالتنميمي
ضددرورة التعددر  بشددكل أ ضددل علدد  ميددول المددوم ين محا مددات غددزة. ومددن ثددم أو ددت الدراسددة 

والقددرات الكامندة لددى المدوم ين ين مستوى األداء، واسدتثمار الطاقدات سورغباتهم واتجاهاتهم لتح
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وبتزويددددد  ،مندددداخ يشددددجع علدددد  اإلبددددداع واتبتكددددارتهي ددددة و  ،إشددددراكهم  ددددي عمليددددة اتخدددداذ القددددراراتب
 . زمة لتطوير استخدام األساليب الحديثةالموم ين بالمعلومات الن

( "جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأثرهــا علــى مســتول األداء الــوظيفي م2014، )ماضــي دراســة  .7
 ن "دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية".للعاملي
التعدددر  علددد  جدددودة الحيددداة الومي يدددة وأثرهدددا علددد  مسدددتوى األداء  هدددد ت الدراسدددة إلددد : 

الددددومي ي للعدددداملين  ددددي الجامعددددات ال لسددددطينية. اسددددتخدمت الدراسددددة المددددنه  الو دددد ي التحليلددددي 
( 344وبلغددت عينددة الدراسددة )بيانددات، قا مددة اتستق دداء كددأداة ر يسددة لجمددع ال واسددتخدمت أيضدداو 

  رداو. وتم استخدام التحليل اإلح ا ي إلدخال ومعالجة وتحليل البيانات.
أنددده توجدددد عنقدددة ذات دتلدددة إح دددا ية بدددين أبعددداد جدددودة الحيددداة تو دددلت الدراسدددة إلددد : 

الومي يدددة واألداء الدددومي ي للعددداملين، كدددذلك يوجدددد  دددروق بدددين اسدددتجابات المبحدددوثين  يمدددا يتعلدددق 
هم حدول جدودة الحيداة الومي يدة وأثرهدا علد  مسدتوى األداء الدومي ي للعداملين  دي الجامعدات. ب را 

هي  أنه يوجد تأثير مهم ألبعاد جودة الحياة الومي ية وأهم تلك األبعاد تأثيراو  كش ت الدراسة أيضاو 
اركة  دي  رص الترقي والتقدم الومي ي، العنقدات اتجتماعيدة، اتسدتقرار واألمدان الدومي ي، المشد

اتخاذ القرارات، برام  التدريب والتعلديم والتدوازن بدين الحيداة الشخ دية والحيداة الومي يدة. ومدن ثدم 
أو ددت الدراسددة بضددرورة تحقيددق الشدد ا ية  ددي اتخدداذ القددرارات علدد  كا ددة مسددتويات الجامعددة مددن 

  ة العليا والمرؤوسين  ي الجامعات.خنل وجود عنقة  عالة بين اإلدار 
( جودة حيـاة العمـل وأثرهـا علـى تنميـة السـتغراق الـوظيفي" دراسـة م2013صار، )ندراسة   .8

 مقارنة بين دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي "
التعر  عل  مستوى جدودة حيداة العمدل  دي دا درة التربيدة والتعلديم  هد ت هذه الدراسة إل :

التربيددة والتعلدديم الحكددومي، وتحديددد أثددر عوامددل جددودة حيدداة العمددل علدد    ددي وكالددة الغددوه، ووزارة
اتسددتغراق الددومي ي للمددوم ين العدداملين  ددي هدداتين المؤسسددتين، ومددن ثددم أثرهددا علدد  اتسددتغراق 

مدير مدرسة ونا ب مددير  (406)الومي ي للموم ين، وقد تم اختيار عينة طبقية عشوا ية بلغت 
 ة اتستبانة كأداة لجمع البيانات.مدرسة، وقد استخدمت الباحث

وجددود عنقددة ذات دتلددة إح ددا ية بددين جددودة حيدداة العمددل وتنميددة  تو ددلت الدراسددة إلدد : 
اتسدددتغراق الدددومي ي  دددي المؤسسدددتين، وأمهدددرت الدراسدددة أن جدددودة حيددداة العمدددل متدددو رة  دددي كلتدددا 

سددتغراق الددومي ي المؤسسدتين بدرجددة متوسددطة ومقبولدة، وأن مسددتوى جددودة حيدداة العمدل ودرجددة ات
لدى العاملين  ي دا رة التربية والتعليم  ي وكالة الغوه أ ضل منه لدى العاملين  ي وزارة التربية 

 والتعليم الحكومي. 
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( " جودة الحيـاة الوظيفيـة وأثرهـا علـى األداء الـوظيفي للعـاملين م2012 ،)البلبيسيدراسة   .9
 في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".

هذه الدراسة إلد : التعدر  علد  مسدتوى جدودة الحيداة الومي يدة  دي المنممدات غيدر هد ت 
الحكومية  ي قطاع غزة، ودرجة اتلتزام بتطبيق عنا رها داخل أروقتها، والتعدر  علد  مسدتوى 
األداء الومي ي لدى عاملي المنممات غيدر الحكوميدة، ومددى تأثرهدا بتطبيدق بدرام  جدودة الحيداة 

. تكددون مجتمددع الدراسددة مددن العدداملين  ددي المنممددات غيددر الحكوميددة وعددددها الومي يددة مددن عدمدده
منممددددة غيددددر حكوميددددة وقددددد  (53)منممددددة غيددددر حكوميددددة حيدددده طبقددددت الدراسددددة علدددد   (887)

 استخدمت الدراسة اتستبانة كأداة لجمع البيانات.
 تو ددلت الدراسددة إلدد : أن المنممددات غيددر الحكوميددة  ددي قطدداع غددزة تتمتددع بحيدداة ومي يددة
جيدة، كما أن أداء العاملين  دي المنممدات غيدر الحكوميدة  دي قطداع غدزة يمتداز بالك داءة العاليدة 
والمستوى الراقدي، وكدذلك وجدود عنقدة إيجابيدة بدين جدودة الحيداة الومي يدة داخدل المنممدات غيدر 

بة الومي ي لعامليها، كما أمهرت الدراسة وجود  روق  دي اسدتجا الحكومية  ي قطاع غزة واألداء
أثرهددا علدد  األداء الددومي ي للعدداملين  ددي المنممددات غيددر ملين حددول جددودة الحيدداة الومي يددة و العددا

الحكوميدددة  ددددي قطددداع غددددزة. وقدددد أو ددددت الدراسدددة بضددددرورة تحسدددين جددددودة الحيددداة الومي يددددة  ددددي 
األجور التقدم و األمان الومي ي و رص الترقية و  المنممات غير الحكومية من خنل التركيز عل 

تقددددويم الممددددالم داخددددل المنممددددات غيددددر الحكوميددددة  دددد ت والتعويضددددات ور اهيددددة العدددداملين، و والمكا
باإلضا ة إل  ضدرورة اتهتمدام بإ ددار تقدارير األداء ب د ة دوريدة لمعالجدة مدواطن الخلدل علد  

 وجه السرعة. 
عالقــة الثقافــة التنظيميــة بــاللتزام الــوظيفي لــدل معلمــي " (م2012 ،)أبــو معيلــقدراســة  .10

 س األساسية الحكومية بمحافظات غزة وسبل تطويرها".المدار 
الكشدد  عددن عنقددة أنمدداط الثقا يددة التنميميددة بدداتلتزام الددومي ي لدددى  لدد :إهددد ت الدراسددة 

الدددنيا الحكوميددة بمحا مددات غددزة واقتددراح سددبل لتطددوير هددذه العنقددة. األساسددية معلمددي المدددارس 
ومعلمة  معلماو  (456)كونت عينة الدراسة مناستخدمت الدراسة المنه  الو  ي التحليلي حيه ت

 . م2012-2011الحكومية بمحا مة غزة للعام الدراسي  امن المدارس األساسية الدني
: أن نمدددط الثقا دددة التنميميدددة السدددا د  دددي المددددارس األساسدددية الددددنيا لددد إتو دددلت الدراسدددة 

نجاز ومن ثدم ثقا دة الدنمم اإل نسانية ثم يليه ثقا ةالحكومية بمحا مات غزة هو ثقا ة العنقات اإل
ساسدية بمحا مدات غدزة المددارس األ ين معلمدإ يضاو أواألدوار ومن ثم ثقا ة القوة. كش ت الدراسة 

لد  وجدود عنقدة بدين تقدديرات المعلمدين إمدن اتلتدزام الدومي ي، باإلضدا ة  يتمتعون بمسدتوى عدال  
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 دي مدارسدهم. أو دت الدراسدة بضدرورة لمستوى اتلتزام الومي ي لديهم وبين نمط الثقا دة السدا دة 
العمددل علدد  توعيددة المددديرين بدددور الثقا ددة التنميميددة  ددي تعزيددز اتلتددزام الددومي ي لدددى المعلمددين، 

لددد  إ دددياغة وثيقدددة التدددزام ومي دددي واضدددح للمعلمدددين وتوزيعهدددا بدايدددة كدددل عدددام دراسدددي، باإلضدددا ة 
لتوسدديع مددداركهم حددول أ ددول المهنددة تكثيدد  التدددريب ال عددال والدددورات التدريبيددة للمعلمددين الجدددد 

وك ددداءة و دددق تقيددديم  كثدددر تميدددزاو ألمدددن قبدددل نخدددب تربويدددة، وعمدددل تكدددريم رمدددزي سدددنوي للمعلمدددين ا
 . موضوعي عل  مستوى المديريات

( دور الثقافــة التنظيميــة فــي تفعيــل تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة " م2011 دراســة)العاجز، .11
 عليم العالي محافظات غزة " دراسة تطبيقية على وزارة التربية والت

: التعدددددر  علددددد  دور الثقا دددددة التنميميدددددة  دددددي ت عيدددددل تطبيدددددق اإلدارة الدراسدددددة إلددددد هدددددد ت 
محا مددات غددزة واتبددع الباحدده المددنه  الو دد ي  -اإللكترونيددة "  ددي وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي

ين اإلداريددين التحليلددي وتددم اسددتخدام الح ددر الشددامل حيدده وزعددت اتسددتبانة علدد  جميددع المددوم 
 ( موم او. 241المتعاملين بأسلوب اإلدارة اإللكترونية  ي الوزارة، وتكون مجتمع الدراسة )

وتو دلت الدراسددة إلددي: وجدود عنقددة ذات دتلددة إح ددا ية بدين عنا ددر الثقا ددة التنميميددة 
ن ت عيدددل )القدديم التنميميدددة، المعتقددددات التنميميددة، األعدددرا  التنميميدددة، التوقعددات التنميميدددة( وبدددي

 محا مات غزة . -تطبيق اإلدارة اإللكترونية  ي وزارة التربية والتعليم العالي 

  العربية: الدراسات  3.3

( أثر الثقافة التنظيميـة علـى جـودة الخدمـة "دراسـة ميدانيـة شـركة م2017دراسة )مايسة، .1
 .الجزائر -حضري ورقة -الوسط  سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز

توضدديح مددا إذا كانددت الثقا ددة التنميميددة للمؤسسددة سددونلغاز علدد   راسددة إلدد :الدهددذه هدد ت 
المشدددداركة والتعدددداون، والتوجدددده مددددن خددددنل أبعدددداد الثقا ددددة التنميمية)جددددودة الخدمددددة للعدددداملين  يهددددا 

اتسددتراتيجي، اتهتمددام بالزبددا ن، نمددام الحددوا ز والرقابددة، اتت دداتت ونقددل المعلومددات(، وأبعدداد 
ليل المادي، اتعتماديدة، اتسدتجابة، التوكيدد والتعداط (، وكاندت عيندة الدراسدة جودة الخدمة )الد

 .من مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز الوسط  ي مديرية ورقلة حضري ( موم او 80من )
 دي  الخدمدةأن هناك درجدة متوسدطة للثقا دة التنميميدة وجدودة  :الدراسة إل  هذه وتو لت

تلة إح ا ية لجميع أبعاد الثقا دة التنميميدة علد  جدودة الخدمدة، عددم المؤسسة، وجود أثر ذي د
 دددي وجهددددات نمدددر عينددددة الدراسدددة حددددول الثقا دددة التنميميددددة وجدددود  روقددددات ذات دتلدددة إح ددددا ية 

   ومستوى جودة الخدمة للعاملين. 
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ــة وعالقتهــا بتعزيــز الــولء التنظيمــي مــن م2016 ،المطيــري)دراســة   .2 ( "الثقافــة التنظيمي
 نظر العاملين بوزارة العدل بمدينة الرياض". وجهة

تحديد عنقة الثقا ة التنميمية بالوتء التنميمي للعداملين بدوزارة العددل  ل :إهد ت الدراسة 
كددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع العدداملين بددديوان وزارة العدددل بمدينددة الريددا  بمدينددة الريددا . تَ 
. اسددتخدم الباحدده المددنه  الو دد ي موم دداو  (267)وبلغددت العينددة  موم دداو  (867)والبددالد عددددهم 

 اترتباطي واتستبانة كأداة لتحليل بيانات الدراسة.
املين بدين الثقا دة التنميميدة والدوتء التنميمدي للعد قويدة: وجدود عنقدة لد إتو لت الدراسة 

لددوتء بددين الثقا ددة التنميميددة وا إيجابيددةلدد  وجددود عنقددة إباإلضددا ة  مددن خددنل األنمدداط السددلوكية،
بين الثقا ة التنميمية  قويةوجود عنقة  نل األنممة والقوانين المعتمدة،التنميمي للعاملين من خ

وجدود عنقدة بدين الثقا دة التنميميدة والدوتء  عداملين مدن خدنل القديم التنميميدة،والوتء التنميمدي لل
تجاهددات مجتمددع التنميمددي للعدداملين  ددي ضددوء التوقعددات التنميميددة، عدددم وجددود أي  ددروق  ددي ا

متغيدددر عددددد سدددنوات و  الدراسدددة حدددول الثقا دددة التنميميدددة والدددوتء التنميمدددي بددداختن  متغيدددر العمدددر
نجداز مهددام إومدن ثدم أو دت الدراسدة بضدرورة توعيددة العداملين بأهميدة عامدل الوقدت  دي  ،الخدمدة

 م باإلضا ةالعمل، وكذلك توجيه العاملين لتطوير النمط السلوكي الذي يسهم  ي ر ع ك اءة أدا ه
 تتبدداع األنمدداط السددلوكية المرغددوبتقددديم البددرام  التدريبيددة للعدداملين لتعزيددز قدددراتهم النزمددة  إلدد 
 . يها
( "جــودة الحيــاة الوظيفيــة ودورهــا فــي تحســين األداء م2016 ،قريشــي وباديســي)دراســة  .3

ــوم التيســير" ــوم القتصــادية، التجاريــة وعل ــة كليــة العل ة عبــد بجامعــ الــوظيفي. دراســة حال
 .الجزائر -2الحميد مهري قسنطينة

لدد : تقيدديم أثددر جددودة الحيدداة الومي يددة علدد  األداء الددومي ي بكليددة العلددوم إهددد ت الدراسددة 
اتقت ددددادية التجاريددددة وعلددددوم التيسددددير بجامعددددة عبددددد الحميددددد مهددددري. تددددم تحليددددل تراء المددددوم ين 

 .م رداو  (40)داريين والذين بلد عددهم ات
 ي مستوى جدودة الحيداة الومي يدة بالكليدة،  او نسبي او : أن هناك انخ اضل إتو لت الدراسة 

يجابي بين أبعاد جودة الحيداة الومي يدة ومسدتوى األداء الدومي ي. إكما بينت النتا   وجود ارتباط 
لد  أن تحسدين األداء الدومي ي يتطلدب تبندي الكليدة لم هدوم جدودة الحيداة إوكذلك خل دت الدراسدة 

 بعادها.أخنل اتهتمام بجميع الومي ية وذلك من 
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دراســة ميدانيــة " نظيميــة ودورهــا فــي الرضــا الــوظيفيالثقافــة الت( م2015 ،مختــار)دراســة  .4
 بمؤسسة ديوان الترقية والتيسير العقارية بمدينة الجلفة الجزائر"

تق دي دور الثقا ددة التنميميدة  ددي الرضدا الددومي ي للعداملين بمؤسسددة  لدد :إهدد ت الدراسدة 
لترقيددة والتسدديير العقدداري بمدينددة الجل ددة )المديريددة العامددة( كنمددوذج للدراسددة والتحليددل. تددم ديددوان ا

ياندات الدراسدة. بلدد مجتمدع بجمدع لأداة كد واتسدتبيان ح دا ياستخدام المنه  الكمي والتحليدل اإل
  ي ديوان الترقية والتسيير العقاري بوتية الجل ة. عامنو  (70)الدراسة 

وجدددود عنقدددة قويدددة بددين المتغيدددرين الثقا دددة التنميميدددة والرضدددا عدددن   :تو ددلت الدراسدددة الددد
شدرا ، محتوى العمل، وجود عنقدة قويدة بدين الثقا دة التنميميدة ودورهدا  دي الرضدا عدن نطداق اإل

لددد  أن الثقا دددة إوجدددود عنقدددة بدددين الثقا دددة التنميميدددة والرضدددا عدددن األجدددور والحدددوا ز، باإلضدددا ة 
 رضا الومي ي للعاملين.التنميمية تساهم  ي تعزيز ال

ــة م2015 ،برجراجــة)دراســة  .5 ــى الرضــا الــوظيفي. دراســة حال ــة عل ــة التنظيمي ( "أثــر الثقاف
 .الجزائر مديرية التربية لولية بسكرة"

 بسدكرة لوتيدة التربيدة مديريدة  ي الموم ين اتجاهات عل  التعر  إل : الدراسة هذه هد ت
 لدددديهم، الدددومي ي الرضدددا مسدددتوى علددد  أيضدددا تعدددر وال السدددا دة التنميميدددة الثقا دددة مسدددتوى نحدددو

. العداملين لددى الدومي ي الرضا عل  المختل ة بأبعادها التنميمية الثقا ة أثر معر ة إل  ضا ةاإلب
 .ميدانية زيارة خنل من عليهم استبانة توزيع تم حيه ،موم او  (٤٠)عينة  الدراسة  تكون

 المختل دددة بأبعادهددا التنميميددة للثقا دددة رأثدد هندداك :أهمهدددا نتددا   عدددة إلددد  الدراسددة تو ددلت
 وكددددذلك الددددومي ي، الرضددددا علدددد ( التنميميددددة األعددددرا  التوقعددددات، المعتقدددددات، التنميميددددة، القدددديم)

 مدن المسدتمرة والمتابعدة اتهتمام المديرية عل : أهمها التو يات من العديد إل  الدراسة تو لت
 العداملون يحتاجهدا التدي المعلومدات تدو ير ذاوكد المرؤوسدين يقددمها التدي لنقتراحات الرؤساء قبل
 علددد  كمددا المطلوبدددة، وال عالددة بالك دداءة األعمدددال تأديددة أجدددل مددن وتبسدديطها المناسدددب الوقددت  ددي

 .العاملين لسلوك ر يسي محدد باعتبارها التنميمية القيم حول مشتركة رؤية تبني المديرية
جودة الحياة الوظيفية في قطاع ( "تمكين العاملين كمدخل لتحسين م2014 ،ديوب)دراسة  .6

 .سورية التصالت"
: تحديد العنقة بين تمكين العاملين وجودة الحياة الومي ية  ي شركات ل إهد ت الدراسة 

شكال تمكين العاملين أال  تحديد أ ضل  قطاع اتت اتت  ي سورية حيه هد ت الدراسة أيضاو 
 محل الدراسة. المطلوبة لتحقيق جودة حياة ومي ية  ي المنممات
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وجدددود عنقدددة ذات دتلدددة معنويدددة بدددين متغيدددرات تمكدددين العمدددال  لددد :إتو دددلت الدراسدددة 
وتشدددجيع المدددوم ين  مشددداركة العددداملين  دددي الملكيدددة، وي  السدددلطة، مشددداركة  دددناع القدددرار،)ت ددد
  وتشير الدراسة إل د الدراسة،ر أ كارهم واقتراحاتهم( ونوعية الحياة المهنية  ي المنممات قييقدتو 

أن تقددددير اإلنجددداز هدددو أكثدددر متغيدددرات تمكدددين العمدددال  يمدددا يتعلدددق بجدددودة الخدمدددة تليهدددا مشددداركة 
العددداملين  دددي الملكيدددة ومدددن ثدددم ت دددوي  السدددلطة، أو دددت الدراسدددة بزيدددادة اتهتمدددام بجدددودة الحيددداة 
الومي يددددة لدددددى العدددداملين مددددن حيدددده: ضددددرورة إتاحددددة ال ددددرص للعدددداملين للترقددددي والنمددددو والتطددددور 

 األسريةوتو ير مرو  وبي ة عمل تمنة و حية للعاملين، وزيادة اتهتمام بحياة ال رد الومي ي، 
والشخ ية مثل حياته الومي ية وتن يذ برام  التأمين ال دحي بالشدكل السدليم لل درد وأل دراد عا لتده 

لددد  مدددنح العددداملين المزيدددد مدددن السدددلطات وال دددنحيات بمدددا يمكدددنهم مدددن حدددل إجميعدددا باإلضدددا ة 
 طبيعة عمل الشركات محل الدراسة.لوالدقة المناسبين نمراو  واتخاذ القرارات بالسرعةالمشكنت 

داري لـدل العـاملين فـي بـداع اإل( " أثر الثقافـة التنظيميـة علـى اإلم2013، جلولي)دراسة  .7
 .الجزائر مؤسسات التعليم العالي الجزائرية. دراسة حالة: جامعة محمد خيضر)بسكرة("

التعر  عل  اتجاهات العداملين  دي جامعدة بسدكرة نحدو مسدتوى ل : إهد ت هذه الدراسة 
داري السددا د لددديهم، باإلضددا ة بددداع اإللدد  مسددتوى اإلعالتعددر  كددذلك الثقا ددة التنميميددة السددا دة و 

وتدم اختيدار  داري لدى العاملين.بداع اإلل  معر ة أثر الثقا ة التنميمية بأبعادها المختل ة  ي اإلإ
عاملة، وتم استخدام المنه  الو  ي التحليلي باعتماد و  عامنو  (230)ت من عينة عشوا ية تكون

 ح ا ية لتحليل البيانات.ساليب اإلاأل
 أن مستوى الثقا دة التنميميدة السدا د  دي جامعدة بسدكرة كدان مرت عداو ل : إتو لت الدراسة 

أثددددر للثقا ددددة  ، وتبددددين وجددددودمرت عدددداو  داري لدددددى العدددداملين كددددان أيضدددداو بددددداع اإلكمددددا أن مسددددتوى اإل
 (، اتت ددداتت)القيم، المعتقددددات، ات تراضدددات، الرمدددوز، الطقدددوس، المعددداييرالتنميميدددة بأبعادهدددا

دارة الجامعدددة بضدددرورة تشدددجيع إداري لددددى العددداملين. ومدددن ثدددم أو دددت الدراسدددة بدددداع اإلعلددد  اإل
 العاملين.و  لنه  الديموقراطي بين المدرسين والطلبةترسيخ اتنا س العلمي وتكريم المبدعين و ال
الثقافــة التنظيميــة وعالقتهــا بتحســين األداء التعليمــي مــن " :(م2013، الشــمري) دراســة .8

 وجهة نظر طالب كلية الملك خالد العسكرية".
لدد : التعدددر  علددد  العنقددة بدددين الثقا دددة التنميميددة واألداء التعليمدددي مدددن إهددد ت الدراسدددة 

لدراسدة مدن جميدع طدنب كليدة الملدك خالدد وجهة نمر كلية الملك خالد العسكرية. تكون مجتمدع ا
العسددكرية بالريددا   ددي المملكددة العربيددة السددعودية. اعتمدددت الدراسددة المددنه  الو دد ي واسددتخدم 

 الباحه اتستبانة كأداة لجمع البيانات.
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ل : أن أهم خ ا ص الثقا ة التنميمية  ي كلية الملدك خالدد العسدكرية إتو لت الدراسة 
سددهام الكليددة  ددي إلددزمنء  ددي الكليددة إلنجدداز العمددل، سدديادة قدديم التسددامح، تكمددن  ددي التعدداون بددين ا

داء التعليمدي  دي كليدة الملدك خالدد العسدكرية بإثدارة تكوين ال ورة الذهنية الطيبة عنهدا، يتميدز األ
ثنددداء المحاضدددرات الدددذي يسددداعد علددد  اتسدددتيعاب، تشدددجيع متابعدددة المحاضدددرات، حددده أاتنتبددداه 

عن بع  المعوقات التي تحدد  يضاو أأكبر  ي الدراسة. كش ت الدراسة الطنب عل  بذل مجهود 
جدددراءات العمدددل إداء التعليمدددي وهدددي عددددم ك ايدددة طريقدددة مكا دددأة المتميدددزين، تعقيدددد مدددن تحسدددين األ

بالنسدبة للطالددب، اتسددتخدام المحدددود للتقنيددات  ددي العمدل. باإلضددا ة الدد  ذلددك، يوجددد عنقددة بددين 
التعليمدددي حيددده كلمدددا زاد مسدددتوى الثقا دددة التنميميدددة زاد مسدددتوي األداء داء الثقا دددة التنميميدددة واأل

التعليمدددي. أو دددت الدراسدددة بضدددرورة تنميدددة وتطدددوير الثقا دددة التنميميدددة  دددي الكليدددة لر دددع مسدددتواها 
لددد  إب دددورة عادلدددة ومجزيدددة باإلضدددا ة وتشدددجيعهم التعليمدددي وضدددرورة تح يدددز الطدددنب المتميدددزين 

 اء هي ة التدريس. تشجيع التوا ل بين الطنب وأعض
 

مـن وجهـة نظـر  ( "الثقافة التنظيمية ودورهـا فـي تحسـين األداء"م2012 ،الحارثي) دراسة .9
 .السعودية -أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد األمنية 

  دددي كليدددة الملدددك  هدددد األمنيدددة تعدددر  علددد  واقدددع الثقا دددة التنميميدددةال لددد :إهدددد ت الدراسدددة 
هي دددة التددددريس )العسدددكريون والمددددنيون( بهدددا. اسدددتخدم الباحددده  ودورهدددا  دددي تحسدددين أداء أعضددداء

المددددنه  الو دددد ي المسددددحي لتحقيددددق أهدددددا  الدراسددددة واإلجابددددة عددددن تسدددداؤتتها. وقددددد تددددم اعتمدددداد 
ن يأعضدداء هي ددة التدددريس )العسددكريون مجتمددع الدراسددة مددن ْكدداتسددتبانة كددأداة لجمددع البيانددات. تَ 

 ( عضووا. 276لبالد عددهم )ن( بكلية الملك  هد األمنية وايوالمدني
 مبدددأ أن أ ددراد عينددة الدراسدة موا قددون بدرجدة كبيددرة علدد  سدتة عشددرة لد :إتو دلت الدراسددة 

ن يكها أعضدددداء هي ددددة التدددددريس )العسددددكريواقددددع الثقا ددددة التنميميددددة السددددا دة كمددددا يدددددر  مبدددداد  مددددن
سدمعة الكليدة، يوجدد ن( بكلية الملك  هد األمنية، والتي منها: حرص منسوبي الكلية علد  ييوالمدن

ل  أن أ راد عينة الدراسة موا قون بدرجة كبيرة عل  سبعة مدن إ هم عام لرسالة الكلية. باإلضا ة 
، والتددي منهددا تدددريب مجتمددع الدراسددةسددين العوامددل التددي تسددهم  ددي إيجدداد ثقا ددة تنميميددة تدددعم تح

دارة والعددداملين. كشددد ت العدداملين علددد  اسدددتخدام التقنيدددات الحديثددة، إشددداعة جدددو مدددن الثقددة بدددين اإل
مددن المعوقددات التددي تحددد مددن تددأثير  معددوقينأن أ ددراد عينددة الدراسددة موا قددون علدد   الدراسددة أيضدداو 

، وهددي: ضددع  الحددوا ز الماديددة النزمددة لتشددجيع مجتمددع الدراسددةالثقا ددة التنميميددة الداعمددة ألداء 
دراسددة بتشددجيع العدداملين و دت الأالعداملين، شددعور العدداملين بددأنهم يعداملون بطريقددة غيددر عادلددة. 
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وكدذلك أو ددت  ،كليددةالكليدة علدد  اإلبدداع واتبتكددار وتحقيدق مبدددأ العدالدة بدين العدداملين  دي ال دي 
 .كليةالبالقيام بدراسات مستقبلية وا ية حول الثقا ة التنميمية وعنقتها بأداء العاملين  ي 

 الدراسات األجنبية: 4.3
 :(Dastjerdi , Pour, 2015) دراسة .1

 "Relationship of work culture with improving quality of employees' 

work life in oil company". 

ل : تحديد عنقدة ثقا دة العمدل مدع تحسدين جدودة الحيداة الومي يدة  دي إهد ت هذه الدراسة 
نل اسدددتخدام معامدددل شدددركات تكريدددر الدددن ط  دددي أ ددد هان. تدددم اسدددتخدام المدددنه  الو ددد ي مدددن خددد

. تددم او شخ دد (270)العينددات العشددوا ية الطبقيددة حيدده تكونددت عينددة الدراسددة مددن  أخددذاترتبدداط و 
 جمع بيانات الدراسة باستخدام استبيانين.

تحسدين جدودة الحيداة عنقة مباشرة بين ثقا ة العمدل و  ل : أنه هناكإتو لت هذه الدراسة 
مددن جهددة  واة  ددي األجددورلدد  وجددود ارتبدداط بددين ثقا ددة العمددل والعدالددة والمسدداإالومي يددة باإلضددا ة 
ود عنقدة هامدة األمن الومي ي من جهة أخرى، كذلك كش ت الدراسدة عدن وجدوبين ثقا ة العمل و 
تددو ير  ددرص األمددن والتنميددة المسددتمرة، وكددذلك وجددود ارتبدداط كبيددر بددين ثقا ددة بددين ثقا ددة العمددل و 

تجتماعيددة مددن جهددة ا التبعيدداتهندداك عنقددة بددين ثقا ددة العمددل و  ضدداو العمددل والقددانون الددومي ي، أي
أن هنداك عنقدة  بين ثقا ة العمل والوضع المعيشي العام من جهة أخرى. أمهرت النتا   أيضاو و 

 بين ثقا ة العمل والسنمة اتجتماعية وكذلك عنقة بين ثقا ة العمل وتنمية القدرات البشرية. 
 

 :  (Benjamin, 2015)دراسة  .2
"The impact of organizational culture and leadership style on quality of 

work-life among employees in Nigeria". 

علد  جدودة ا دة التنميميدة وأسدلوب القيدادة لد : التعدر  علد  أثدر الثقإهد ت هذه الدراسدة 
القطداع من مؤسسات القطداع الخداص و  موم او  (284)الحياة الومي ية. تكونت عينة الدراسة من 

ل  تحليل البيانات إ ي نيجيريا. استخدمت الدراسة المنه  الكمي باإلضا ة كيتي أالعام  ي وتية 
 .SPSSح ا ي باستخدام برنام  التحليل اإل
أو بشدددكل مجتمدددع التنميميدددة وأسدددلوب القيدددادة يدددؤثران لددد : أن الثقا دددة إتو دددلت الدراسدددة 

بعددد ال ددردي لعلدد  جددودة الحيدداة الومي يددة للمددوم ين بواسددطة ابشددكل كبيددر  مسددتقل، ويددؤثر أيضدداو 
يجدابي علد  ا  القيادة والذي يؤثر بشكل أكبر و كذلك البعد الديموقراطي ألسلوب للثقا ة التنميمية و 

 جودة الحياة الومي ية.
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 :  (Swamy and Rashmi, 2015)دراسة  .3
"Quality of work life: Scale development and validation". 

بدده مددع األخددذ بعددين اتعتبددار  قيدداس  ددحيح وموثددوقلدد : وضددع مإهددد ت هددذه الدراسددة 
األبعددداد الهامدددة لجدددودة الحيددداة الومي يدددة للمدددوم ين العددداملين  دددي الم دددانع الميكانيكيدددة ال دددغيرة 
ومتوسطة الحجم  ي كارناتاكا  ي الهند. استخدمت هذه الدراسة المنه  الكمي باستخدام اسدتبيان 

متوسدطة كي  ي الشركات ال غيرة و مجال الميكانييعملون  ي ال موم او  (1092)تم توزيعه عل  
 .SPSSالحجم. تم تحليل البيانات باستخدام برنام  التحليل اتح ا ي 

، ة وهي: بي ة العمدلتحديد تسعة أبعاد ر يساستطاعت  أن الدراسةل : إتو لت الدراسة 
المكا  ت، الرضا الومي ي التدريب والتطوير، التعويضات و  التعاون،الثقا ة التنميمية، العنقات و 

 ك اية الموارد.ألمن الومي ي، استقنلية العمل و وا
 

 :  (AFŞAR3, 2014)دراسة  .4
 

"Impact of the quality of work-life on organizational commitment: A 

comparative study on academicians working for state and foundation 

universities in Turkey". 

هد ت  كذلكل : كش  أثر جودة الحياة الومي ية عل  اتلتزام الومي ي. إهد ت الدراسة 
ثددر األكبددر  ددي اتلتددزام الددومي ي وهددذه العوامددل لدد  معر ددة أي مددن العوامددل التاليددة لهددا األإالدراسددة 

 ، الراتدب، سدنوات الخدمدة  دي الومي دة الحاليدة،األكداديميتشمل: جودة الحياة الومي يدة، المسدم  
ضا ي(، الحماية المؤسسية المتوقعة، إدوام  وأجز ي نوع العمل، نوع ترتيب العمل )دوام كلي أو 

 ل  العوامل الديموغرا ية مثل العمر، الجنس والحالة اتجتماعية. إباإلضا ة 
لدد : أن جددودة الحيدداة الومي يددة لهددا أثددر ايجددابي علدد  اتلتددزام العدداط ي إتو ددلت الدراسددة 

 او يميين العاملين  ي كل من الجامعات الحكومية والخا ة  دي حدين أن لهدا تدأثير والمعياري لألكاد
كشدد ت نتددا   الدراسددة أن أعلدد  تددأثير بالعوامددل المددؤثرة علدد   كددذلكعلدد  اتلتددزام المسددتمر.  او سددلبي

اتلتددزام الددومي ي العدداط ي والددومي ي والمعيدداري لألكدداديميين  ددي الجامعددات الحكوميددة هددو عامددل 
علددد  تدددأثير علددد  اتلتدددزام العددداط ي والمعيددداري لألكددداديميين أة العمليدددة،  دددي حدددين أن نوعيدددة الحيدددا

العدداملين  ددي الجامعددات التأسيسددية هددو نوعيددة الحيددداة العمليددة، ولكددن عامددل سددنوات الخدمددة  لددده 
 التأثير األكبر عل  اتلتزام المستمر لهم.
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 : (Bhubaneswari N. T , Kumar M, 2014)دراسة  .5
"Impact of organizational culture, quality of work life and organizational 

change on organizational effectiveness" India. 

دراسدددة العوامدددل المدددؤثرة علددد  الثقا دددة التنميميدددة وجدددودة الحيددداة  لددد :إهدددد ت هدددذه الدراسدددة 
لدددد  تحليددددل العنقددددة بددددين هددددذه العوامددددل وال عاليددددة إالتنميمددددي باإلضددددا ة الومي يددددة علدددد  التغييددددر 

 التنميمية.
ن الثقا ددة التنميميددة تتدأثر بالدددوران الددومي ي وكدذلك تسدداعد علدد  أ لد :إتو دلت الدراسددة 

أن سدهم كجدزء مدن  وندارة المؤسسة. إذا شعر الموم دإه اتحت ام بالعاملين واتحت ام بوت هم تجا
لدد  أن تحسددين إقددادرين علدد  المسدداهمة  ددي نجدداح المنممددة. باإلضددا ة  يكونونسددثقا ددة المنممددة 

ن أداء المنممدة. يجودة الحياة الومي يدة تعمدل علد  تحسدين الحيداة العا ليدة للعداملين وكدذلك تحسد
ن التغيير التنميمي يساعد المؤسسة عل  التكي  مدع العولمدة والتدي أل  إكذلك تو لت الدراسة 
المقيداس ال عدال أو  ر ة بوجود التقدم التكنولوجي  دي المجتمعدات.  تهديداو من الممكن أن تكون 
. نتاجية، الك اءة، المهارات الشخ ية والمعنوية، الربحيدة، المروندة والتكيد للجودة يركز عل  اإل

والتغييدرات  ،بهدا الومي يدةحيداة وجودة المنممة، لمنممة بالثقا ة التي توجد داخل الوتتأثر  عالية ا
تتددددددأثر بعوامددددددل مثددددددل الرضددددددا الددددددومي ي، وأداء الشددددددركة، جميعهددددددا منممددددددة التحددددددده  ددددددي  التددددددي
سددددتراتيجيات، والقدددددرة علدددد  التكيدددد ، والسياسددددات، وجددددو العمددددل، واإلجهدددداد المهنددددي، واألمددددن وات

 ي مكان العمل، والتزام الموم ين بالعمل ووت هدم للتنمديم. ومدن  جتماعياتالومي ي، واتندماج 
 يع هذه العوامل األهمية الواجبة من أجل تحقيق ال عالية التنميمية.ثم يجب إعطاء جم

 

 :(Linguli, 2013)دراسة  .6
"Influence of work environment on employees' quality of work life and 

commitment at Devki steel mills limited- Ruiru". 

دة الحياة الومي ية و اتلتزام لدى ل : تحديد أثر بي ة العمل عل  جو إهد ت هذه الدراسة 
علدد  مراجعددة  المدوم ين  ددي  شددركة دي يكددي روري المحدددودة  ددي نيروبدي. اسددتندت الدراسددة أيضدداو 

اسددتخدمت الدراسددة األدبيددات السددابقة  ددي جددودة الحيدداة الومي يددة واتلتددزام الددومي ي، وبي ددة العمددل. 
جابتده إة باستخدام اتستبيان والذي تمت كذلك تم اتعتماد عل  البيانات األوليالمنه  الو  ي و 

هددي المددوم ين الدددا مين لشددركة دي كددي سددتيل ميلددز المحدددودة. تددم تحليددل بواسددطة عينددة الدراسددة و 
 البيانات بواسطة جداول التوزيع والمخططات الشريطية والدا رية.

لدددد : أن بي ددددة العمددددل ت تددددؤثر علدددد  جددددودة حيدددداة المددددوم ين واتلتددددزام إتو ددددلت الدراسددددة 
عمدددل تمندددة لموم يهدددا، كشددد ت ن غالبيدددة الشدددركات ت تدددو ر بي دددة ألددد  إلدددومي ي لهدددم باإلضدددا ة ا

ن معمددم الشددركات ت إأن الطلددب علدد  الومددا   يتددأثر بطبيعددة حيدداة األسددرة حيدده  أيضدداو  الدراسدة
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بأي  بداو أن الموم ين لم يشعروا أل  إثناء العمل لرعاية األسرة باإلضا ة أجازات إتو ر لموم يها 
 تماء تجاه مكان العمل.ان

 

 :  (Jebel, 2013)دراسة  .7
"Quality of work life and organizational commitment of employees in 

commercial bank of Ethiopia". 

التنميمددي  جددودة الحيدداة الومي يددة واتلتددزام لدد : اختبددار العنقددة بددينإهددد ت هددذه الدراسددة 
كعيندة للدراسدة والدذين يعملدون  موم داو  (240)وبيا. تم اختيدار للموم ين  ي البنك التجاري  ي اثي
  . ي البنك المركزي  ي أديس أبابا

لدد : أن جدودة الحيدداة الومي يددة تددؤثر علد  اتلتددزام التنميمددي للمددوم ين إتو دلت الدراسددة 
المتمثلدددة أبعددداد جدددودة الحيددداة الومي يدددة  أن لددد إشدددارت النتدددا   أ.  دددي أثيوبيدددا التجددداري دددي البندددك 

جمددالي  ،وتنميددة القدددرات البشددرية والعمددل الكددا ي والعددادل، والبي ددة اآلمنددة وال ددحية،التعددوي  ) وا 
 لن تؤثر بشكل كبير عل  اتلتزام التنميمي للموم ين. مساحة الحياة، واألهمية اتجتماعية( 

 

 :  (Parvar, 2013)دراسة  .8
"Effect of quality of work life on organizational commitment by SEM" 

Iran . 

تحليددل تددأثير جددودة الحيدداة الومي يددة علدد  اتلتددزام الددومي ي مددن  لدد :إهددد ت هددذه الدراسددة 
خنل دراسة مجموعة من العوامل وهي: التعويضدات العادلدة والكا يدة، بي دة عمدل  دحية وتمندة، 

جتماعيددة(. النمددو المهنددي، تطددوير القدددرات البشددرية، التكامددل اتجتمدداعي، الدسددتورية واألهميددة ات
اسددتخدمت هددذه الدراسددة منهجيددة تحليددل المسددار. تكددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع المددوم ين  ددي 

 .2013 ي عام  او شخ  (130)الشركة محل الدراسة والتي تكونت من 
علدد  التددزام المددوم ين  كبيددراو  أن جددودة الحيدداة الومي يددة تددؤثر تددأثيراو  لدد :إتو ددلت الدراسددة 

لعمددل ال ددحية واآلمنددة تددؤثر علدد  جددودة الحيدداة الومي يددة، إذا قامددت ن بي ددة اإالتنميمددي. حيدده 
المنممة بتو ير بي ة  حية للمدوم ين سيشدعرون بالراحدة  دي بي دة عملهدم ومدن ثدم يرت دع اتلتدزام 
الومي ي للمؤسسة. كذلك كش ت الدراسة أن الدستورية لهدا أثدر كبيدر علد  جدودة الحيداة الومي يدة 

وقهم سيشددددعرهم باألمددددان والخ و ددددية ومددددن ثددددم يزيددددد التددددزامهم عطدددداء المددددوم ين حقددددإن إحيدددده 
 الومي ي.

 

 :  (Mejbel, Almsafir, Alnaser, 2013)دراسة  .9
"The Drivers of quality of working life (QWL): A critical review" 

Malaysia . 
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ة لدد : كشدد  وتحديددد األبعدداد والعوامددل التددي تددؤثر علدد  جددودة الحيدداإهددد ت هددذه الدراسددة 
 . لمعر ة أهم هذه العواملو  الومي ية

لدددد : أن أهددددم ابعدددداد جددددودة الحيدددداة الومي يددددة هددددي: المكا دددد ت، ال وا ددددد إتو ددددلت الدراسددددة 
دارة العليدددا، اتت ددداتت، تح يدددز والتعويضدددات، الرضدددا الدددومي ي، التطدددوير الدددومي ي، مشددداركة اإل

 أن أكثدر العوامدل تدأثيراو  أيضداو  العاملين، تماسك العمل والحيداة، السدنمة واألمدن.  كشد ت الدراسدة
علدددد  جددددودة الحيدددداة الومي يددددة هددددي المكا دددد ت وال وا ددددد والتعويضددددات، تليهددددا التطددددوير الددددومي ي، 

لدد  عوامددل أخددرى مددؤثرة وهددي مشدداركة إواتت دداتت والسددنمة واألمددن علدد  التددوالي. باإلضددا ة 
ويمكدن منحمدة أن أهدم  لين.دارة العليا، تماسك العمل والحيداة، الرضدا الدومي ي وتح يدز العداماإل
كلمددددا كانددددت المكا دددد ت والتعويضددددات أ ضددددل، زادت مشدددداركة ، وذلددددك هددددو المكا دددد ت الماليددددة ُبعددددد

 .يأمل الموم ون  ي تطوير مهاراتهم والح ول عل  ترقية إل  من ب أعل ولذلك الموم ين، 
 

 :   (Islam, 2012)دراسة  .11

"factors affecting quality of work life: An analysis on employees of 

private limited companies in Bangladesh". 

الكش  عن العوامل المؤثرة عل  جودة حياة الموم ين  ي الشركات  ل :إهد ت الدراسة 
الدراسددة المددنه  النددوعي وكشدد ت عددن سددبعة عوامددل  اسددتخدمتالمحدددودة الخا ددة  ددي بددنغندش. 

لجمددع البيانددات األوليددة للدراسددة مددن عينددة مكونددة مددن  مددؤثرة وكددذلك اسددتخدمت الدراسددة اتسددتبيان
 موم .  100

وجدددود سدددبعة عوامدددل مدددؤثرة علددد  جدددودة الحيددداة الومي يدددة وهدددي:  لددد :إتو دددلت الدراسدددة 
)العبء الومي ي، الحياة العا لية، النقل، سياسة التعويضدات وال وا دد، بي دة العمدل، شدروط العمدل 

كبيدر علد  جدودة الحيداة الومي يدة. كدذلك تو دلت  أثدر ن هدذه العوامدل لهداإوالنمو المهني( حيده 
ل  أن الثقا ة التنميمية الجيدة وسياسة التعويضات والنمو المهني والمرا ق القريبة تؤدي إالدراسة 

نتاجيدة وربددح أكبددر للمنممدة. أو ددت الدراسددة الشددركات إلدد  إلد  الرضددا الددومي ي ومدن ثددم تددؤدي إ
تدو ير بي دة عمدل أ ضدل وكدذلك تدو ير سياسدة تعويضدات  باتهتمام بر اهيدة المدوم ين مدن خدنل

وكدددذلك يجدددب علددد  الشدددركات الخا دددة خلدددق  دددرص النمدددو المهندددي للمدددوم ين والتدددي تدددؤدي أداء 
 تاحة ال ر ة للموم ين بالمشاركة ب را هم. إنتاجية أ ضل وكذلك ا  و 

 

 :  (Valizadeh , Ghahremani, 2012)دراسة  .11
"The relationship between organizational culture and quality of working 

life of employees". 

تحديددد العنقدددة بددين الثقا ددة التنميميددة وجددودة الحيدداة الومي يدددة  لدد :إهددد ت هددذه الدراسددة 
سنمية  ي تابريز  ي إيدران. تكدون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع للموم ين العاملين لجامعة تزاد اإل
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. تددم او موم د (260)امعدة وتددم اختيدار عينددة عشدوا ية تكوندت مددن المدوم ين الدذين يعملددون  دي الج
 ح ا ي الو  ي لتحليل بيانات الدراسة.استخدام المنه  اإل

وجدود عنقدة كبيدرة بدين الثقا دة التنميميدة وجدودة الحيداة الومي يدة،   :إلدتو لت الدراسدة 
ن إة التنميميددة حيدده بعدداد جددودة الحيدداة الومي يددة والثقا ددأوكددذلك وجددود عنقددة كبيددرة بددين جميددع 

بعددداد جدددودة الحيددداة الومي يدددة أي أن جدددودة الحيددداة أالثقا دددة التنميميدددة تعمدددل علددد  تحسدددين جميدددع 
كشدد ت الدراسددة أن نددوع الثقا ددة التنميميددة الحاكمددة  ددي  يضدداو أالومي يددة تتددأثر بالثقا ددة التنميميددة. و 

 ددي الجامعددة بتعزيددز  ددحاب القددرار أ. أو ددت الدراسددة Ideologic)يديولوجيددة )الجامعددة هددي األ
و دددت ألددد  توا دددق اآلراء والثقا دددة التشددداركية وكدددذلك إثقا دددة نوعيدددة أخدددرى للجامعدددة والتدددي تدددؤدي 

الجامعة بتجنب الثقا ة الهرمية  ي الجامعة وعدم العودة اليها من خنل تن يدذ السياسدات الحديثدة 
 ونات جودة الحياة الومي ية.للقيادة الكاريزمية واتهتمام بجميع مك اتهتمامينء إل  إباإلضا ة 

 

 (Chip, 2012):دراسة    .12
"Quality of work life  and organizational performance parameters at 

workplace". 

معر ة أثدر جدودة الحيداة الومي يدة علد  األداء التنميمدي تحديد و ل : إهد ت هذه الدراسة 
لدد  إ ددة كيدد  تددؤدي جددودة الحيدداة الومي يددة لدد  معر إوتحديددد محدداتدده  ددي بي ددة العمددل، باإلضددا ة 

مددن القطدداع ال ددناعي  او موم دد (150)رضددا ومي ددي عددالي المسددتوى. تكونددت عينددة الدراسددة مددن 
ة والددذي ركددز علدد  سددتة متغيددرات ر يسدد الخدداص  ددي الهنددد. تددم جمددع البيانددات بواسددطة اتسددتبيان

سياسدة الشددركة سدة األجددور و الحيدداة الومي يدة، سياوهدي األداء التنميمدي، الرضددا الدومي ي، جدودة 
 .SPSSح ا ي أو اتتحاد. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنام  التحليل اإل

أن جودة الحياة الومي يدة لهدا عنقدة كبيدرة بداألداء التنميمدي حيده ل : إتو لت الدراسة 
الغدددذاء وضدددعتها الدراسدددة تشدددمل سياسددة األمدددن الدددومي ي،  بعدداد جدددودة الحيددداة الومي يدددة والتددين أإ

جددازة أمومدة للعددامنت، تدو ير التدددريب للمددوم ين ا  المجداني للعدداملين، وسدا ل نقددل العمدال، راتددب و 
جدددازات المتاحدددة للمدددوم ين. وبدددذلك يوجدددد عنقدددة ايجابيدددة بدددين جدددودة الحيددداة الومي يدددة واألداء واإل

مي يدددة التنميمدددي. وكدددذلك كشددد ت الدراسدددة أنددده يوجدددد عنقدددة موجبدددة وكبيدددرة بدددين جدددودة الحيددداة الو 
 .والرضا للموم ين

 :((Ubulom, et, al, 2012  دراسة .13
"Organizational Culture Academic Performance of Undergraduate 

Business Education Students in Rivers State, Nigeria" 

ة، مالنمباتة، ال دار  ،عايةالسا دة )الر  التنميمية للتعر  عل  الثقا ة: إل هد ت الدراسة 
يددة ري يددرس بنيجيريددا ب إدارة األعمددال  ددي وت، التددي تددؤثر علدد  األداء األكدداديمي لطددن(التكامليددة
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( طالب  862كأداة للدراسة، وبلد حجم العينة ) اتستبانةوالذين لم يتخرجوا بعد. استخدم الباحه 
  يرس للتربية. يوالتكنولوجيا، ومن جامعة وتية ر ي يرس للعلوم ر ية من جامعة وت

المحا مدددددة علددددد  الثقا دددددة : أن علددددد  إدارة الجامعدددددات أن تضدددددمن  دددددلت الدراسدددددة إلددددد تو 
 لن مددن خددنيخر وكددذلك العمددل علدد  اتهتمددام بدداآل ،ةيددالتنميميددة السددا دة  ددي المجتمعددات الجامع

 التكامل والعمل معهم بهد  تحقيق أهدا  الجامعات. 
 

 :( Bruno,2011دراسة ) .14
"Relationship Between Organizational Culture and Innovation 

Management: An Exploratory Investigation " 

التعر  عل  تأثير الثقا ة التنميمية والقيم الشخ ية للمديرين  :هد ت هذه الدراسة إل 
( مدير تن يذي من  400) التن يذيين المعنيين عل  إدارة اإلبداع، وقد تم اختيار عينة الدراسة

زيل كبيرة ومتوسطة الحجم ومن عدة قطاعات والتي لديها أنشطة تطوير ( منممة  ي البرا48)
 المنتجات والخدمات. 

خلق ثقا ة ت مركزية السلطة، حيه سلطة المديرين التن يذيين ت   :وقد تو لت الدراسة إلي
تقوم  قط عل  السلطة القانونية: التسلسل الهرمي والتبعية، والتهديد ب ر  عقوبات، ولكنها 

أن تشمل أيضاو متغيرات أخرى مثل المعر ة واألداء، وتعزيز المشاركة، والح ام عل  يجب 
موق  المرونة، حيه أن العالم يمر بديناميكية سريعة للغاية، وسرعة التغيرات تتطلب أنه ينبغي 

لمرو  البي ة )السوق(،  عل  الشركات أن تتكي  مع ن سها بشكل روتيني وبشكل تقريباو 
ب أن تبق  مرنة لضبط كل من العمليات الداخلية والخارجية لمواكبة كل أنواع وبالتالي، يج

 اإلبداع واتبتكارات. 
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 5.3
  لسدددطينيةراسدددات قدددام الباحددده باسدددتعرا  عددددد مدددن الدراسدددات السدددابقة والتدددي شدددملت د

أبعداد جدودة الحيداة ودة الحيداة الومي يدة و ول م هدوم جدتمحورت هذه الدراسات حدوعربية وأجنبية، و 
لددد  أثرهدددا  دددي تعزيدددز اتلتدددزام التنميمدددي وتحسدددين األداء الدددومي ي. ركدددزت إالومي يدددة باإلضدددا ة 

علددد  م هدددوم الثقا دددة التنميميدددة وأبعادهدددا وعنقتهدددا بتعزيدددز الدددوتء  مجموعدددة مدددن الدراسدددات أيضددداو 
ي، وكدذلك عنقدة الثقا دة التنميميدة بداتلتزام دار بدداع اإلالتنميمي وأثرها عل  الرضا الومي ي واإل

قددد كددان للدراسددات األجنبيددة الن دديب األكبددر مددن ورهددا  ددي تحسددين األداء الددومي ي. و التنميمددي ود
راسدات المتعلقدة بموضدوع الدراسدة الدراسات التي تم اتستعانة بها  ي هذه الدراسة بسدبب و درة الد

جددددودة الحيدددداة و  الدراسدددة الحاليددددة )الثقا ددددة التنميميدددةعنقدددة المتغيددددرين ببعضدددهما والتددددي تتناولهددددا و 
الثقا ددة  خا ددة المحليددة التدي تتندداول بشددكل مباشددروة علدد  ندددرة الدراسدات العربيددة و ( عددنالومي يدة

 جودة الحياة الومي ية.التنميمية و 

 :الستفادة من الدراسات السابقة 6.3
عدن م هدوم جدودة الحيداة  ة دي تكدوين  دورة واضدح است اد الباحه من الدراسدات السدابقة

كددذلك دور جددودة الحيدداة الومي يددة بزيددادة انتمدداء المددوم ين للمنممددة وبالتددالي و  ،وابعادهددا الومي يددة
كي يدة تومي هدا  دي الدراسدة الثقا دة التنميميدة و  لد  التعدر  علد  م هدومإنتاجية باإلضا ة زيادة اإل

( ودراسددددة  م2016 )المطيددددري، الحاليددددة. مددددن أهددددم الدراسددددات التددددي اسددددت اد منهددددا الباحدددده دراسددددة
ودراسددددددددة ( م2015ودراسددددددددة )الحددددددددويحي، ( م2015 ( ودراسددددددددة )برجراجددددددددة،م2013 )الشددددددددمري،
ذلددك بتعريدد  م هددوم ( و م2011،( ودراسددة )الحددارثيم2011ودراسددة )العدداجز،( م2013)جلددولي،

طدار اإل الثقا ة التنميمية ومعر ة أبعادها وأهميتها تستمرار المنممة وكذلك بتومي  أبعادها  دي
النمري للدراسة. عنوة عل  ذلدك، اسدت اد الباحده مدن مجموعدة أخدرى مدن الدراسدات مثدل دراسدة 

 ،قريشدديدراسددة )و (، 2016ودراسددة )الشددنطي، ( م2016 )الحسددن ،ودراسددة  (م2017 )السددراج،
 ،(م2013 ،ن ارودراسة ) ،(م2014 دراسة ) ماضي،و  ،(م2016 ( ودراسة )البربري،م2016

بعدداد جددودة أ  م هددوم جددودة الحيدداة الومي يددة، و وذلددك بددالتعر  علدد، (م2012 ،بيسدديالبلودراسددة )
 طار النمري للدراسة. ثراء اإلإل  إثرها عل  تحسين أداء العاملين باإلضا ة أو  الحياة الومي ية

لعبت الدراسات األجنبية الددور األكبدر  دي تحقيدق اتسدت ادة منهدا  دي هدذه الدراسدة حيده 
الثقا دددة اسدددة وهمدددا جدددودة الحيددداة الومي يدددة و الدر  نباشدددر علددد  عنقدددة متغيدددرينهدددا ركدددزت بشدددكل مإ

 ,Benjaminدراسددةو   (Dastjerdi, Pour 2015) دراسددة التنميميددة ومددن هددذه الدراسددات،
 Valizadeh andودراسدة(،  Mejbel, Almsafir, Alnaser, 2013 ) ودراسدة ،( (2015
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Ghahremani, 2012) ا دددة العمدددل بتحسدددين جدددودة الحيددداة ( والتدددي ركدددزت علددد  عنقدددة ثق
( والتي أ ادت الدراسة بالعوامل المدؤثرة  دي جدودة (Islam,2012ل  دراسة إالومي ية، باإلضا ة 

 الحياة الومي ية.

 الدراسة:ما يميز هذه  7.3
إن معمم الدراسات السابقة تحدثت عن الثقا ة التنميمية وعنقتها بعدة متغيرات مختل دة 

وربطها ات جودة الحياة الومي ية وعنقتها بمتغير عن  بعضها تحدثتذلك ك، خرتوربطها بمتغير 
المتغيددرين معدداو إت النددادر  و العكددس، لكددن مثددل هددذه الدراسددات لددم تددربط بددين هددذينأخددر تبمتغيددر 

علدد  حددد علددم  -نهددا قددد تكددون األولدد أن هددذه الدراسددة تتميددز عددن الدراسددات السددابقة بإ، لددذا  ددمنهددا
 ددي وزارة التربيددة والتعلدديم العددالي  (الثقا ددة التنميميددة )كمتغيددر مسددتقلأبعدداد تكشدد  واقددع  –الباحدده

ندرة  وما يميزها كذلك،  ية )كمتغير تابع( والربط بينهماوأثرها عل  جودة الحياة الوميال لسطينية 
    جودة الحياة الومي ية . لالدراسات التي تناولت واقع الثقا ة التنميمية وأثرها ع
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمةال 1.4
جراءاتها محوراو تعتبر منهجي نجاز الجانب التطبيقي من إيتم من خنله  او ر يس ة الدراسة وا 

و دل الدراسة، وعن طريقها يدتم الح دول علد  البياندات المطلوبدة إلجدراء التحليدل اإلح دا ي للت
إل  النتا   التي يتم ت سيرها  ي ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسدة، وبالتدالي تحقدق 

 األهدا  التي تسع  إل  تحقيقها. 
الدراسدة، وكدذلك وعيندة ومجتمدع  متبدعنه  الللمد تناول هذا ال  ل و د او  وبناء عل  ذلك

وينتهدي  ،، ومددى  ددقها وثباتهداوتطويرهاوكي ية بنا ها  عدادهاإأداة الدراسة المستخدمة وطريقة 
 او يمدد، واسددتخنص النتددا  لبيانددات ال  ددل بالمعالجددات اإلح ددا ية التددي اسددتخدمت  ددي تحليددل ا

 .يلي و   لهذه اإلجراءات

 :سةرامنهج الد 2.4
الدراسة، وهو المنه  الدذي  أهدا  تحقيق أجل من التحليلي الو  ي م المنه ااستخدتم 

 الثقا ددة التنميميددة السددا دة  ددي وزارة التربيددة والتعلدديم واقدع مدداهرة الدراسددة " مدن خنلدده يددتم و دد 
يجدداد تحليددل بياناتهددا  ويعمددل علدد "  الحيدداة الومي يددة العددالي  ددي قطدداع غددزة وأثرهددا علدد  جددودة وا 

  .تحدثها التي حول هذه الماهرة، واآلثار تطرح التي العنقة بين مكوناتها ومناقشة اآلراء
 علومات:لما مصادر 3.4
 -:المعلومات الخا ة بالدراسة وهما ساسيين  ي جمعأعتمد الباحه عل  م درين ا     

ـــة .1 م دددادر   إلددد للدراسدددة دددي معالجدددة اإلطدددار النمدددري تدددم اتتجددداه  : حيدددهالمصـــادر الثانوي
البيانات الثانوية والتي تتمثدل  دي الكتدب والمراجدع العربيدة واألجنبيدة ذات العنقدة، والددوريات 

ت والتقدددارير، واألبحددداه والدراسدددات السدددابقة التددي تناولدددت موضدددوع الدارسدددة، والبحددده والمقددات
 والمطالعة  ي مواقع اإلنترنت المختل ة.

جمدع البياندات األوليدة مدن  تدمنب التحليلية لموضدوع الدراسدة وا: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
لهذا الغر  وحيدة كأداة اتستبانةخنل   .للدراسة،  ممت خ ي ا و
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  الدراسة: وعينة مجتمع 4.4
المدوم ين جميدع  يتكدون مدنن المجتمع المسدتهد  إعل  مشكلة الدراسة وأهدا ها   بناءو  

)المقر الر يسي الدوزارة  )قطاع غزة (المحا مات الجنوبية العالي العاملين  ي وزارة التربية والتعليم
 م(.2017، لتعليم العالي ال لسطينيوا )وزارة التربية او موم  259(، والبالد عددهم مدينة غزة 

 

 (: توزيع مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي والجنس1.4جدول )
 

 المجموع ذكور إناث المسمى الوظيفي م
 - - - وكيل وزارة 1
 1 1 - كيل مساعدو  2
 19 19 - مدير عام 3
 14 13 1 نا ب مدير عام 4
 47 45 2 مدير دا رة 5
 73 58 15 ر يس قسم 6
 21 16 5 ر يس شعبة 7
 84 60 24 إداري 8
 259 212 47 المجموع 

 

اتسدتبانة علد  كا دة أ دراد مجتمدع توزيدع ب وذلدك، أسلوب الح در الشداملم استخدتم وقد 
 .  % 78بنسبة  يأ استبانة 202، وقد تم استرداد الدراسة

 :أداة الدراسة 5.4
العالي  ي  لسا دة  ي وزارة التربية والتعليمالثقا ة التنميمية ا واقع ستبانة حول"اتم إعداد 

 :ثنثة أقسام ر يسة هيتتكون من ، حيه "الحياة الومي ية قطاع غزة وأثرها عل  جودة
، الجنس، المسم  الومي ي) للمستجيبين الشخ ية البياناتعن وهو عبارة القسم األول: 

 .(العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة
 

 مجاتت 4عل   ، موزع قرة 25، ويتكون من يةدميددا ة التنمددالثقهو عبارة عن و  القسم الثاني:
 :هي

 .ات(  قر 6من ) نويتكو ، القيم التنميمية :األول المجال
 .ات(  قر 6) من ن، ويتكو المعتقدات التنميمية :الثاني المجال
 .ات(  قر 7من ) ن، ويتكو األعرا  التنميمية الثالث: المجال
 .ات(  قر 6ويتكون من ) ،التوقعات التنميمية :الرابع المجال
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 مجاتت هي: 4 قرة، موزع عل   42وهو عبارة عن جودة الحياة الومي ية، ويتكون من  :لثالقسم الثا
 .ات(  قر 7من ) نويتكو ، مرو  العمل المادية :المجال األول

: ت  رعية هيمجات 3، مقسم إل  ة(  قر 18) من ن، ويتكو الومي يةالعوامل  المجال الثاني:
 . رص التقدم والترقية، ومي يدددان الددداألم، يد دوميدددددم الددددالت مي

: ماه مجالين  رعيينمقسم إل  ، ات(  قر 7من ) ن، ويتكو يةلالعوامل الما المجال الثالث:
  ت والتعويضات.جور، المكا األ

 .ات(  قر 6ويتكون من ) ،والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع :المجال الرابع
 

حدوثين ل قدرات اتسدتبيان تدم اسدتخدام مقيداس ليكدرت الخماسدي لقيداس اسدتجابات المبوقد 
 (:2.4)حسب جدول 

 

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت2.4جدول )  

موافق بدرجة قليلة  الستجابة
 جدا

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة كبيرة 
 جدا

 5 4 3 2 1 لدرجةا
 

 : الستبانةخطوات بناء  6.4
الثقا ددة التنميميددة السددا دة  ددي وزارة  واقددع" للتعددر  علدد  بإعددداد أداة الدراسددة قددام الباحدده

الخطدوات  "، واتبدع الباحدهالحياة الومي يدة العالي  ي قطاع غزة وأثرها عل  جودة التربية والتعليم
 -:التالية لبناء اتستبانة

الدراسددات السددابقة ذات ال ددلة بموضددوع الدراسددة، واتسددت ادة و  اإلدارياألدب  علدد  اتطددنع .1
 ستبانة و ياغة  قراتها.منها  ي بناء ات

 مجدددداتتاستشددددار الباحدددده عدددددداو مددددن أسدددداتذة الجامعددددات ال لسددددطينية والمشددددر ين  ددددي تحديددددد  .2
 .و قراتها ستبانةات

 ستبانة.الر يسة التي شملتها ات مجاتتالتحديد  .3
 .مجالال قرات التي تقع تحت كل  تحديد .4
 ستبانة  ي  ورتها األولية. تم ت ميم ات .5
 تم مراجعة وتنقيح اتستبانة من قبل المشر . .6
الجامعددة  مددن المحكمددين مددن أعضدداء هي ددة التدددريس  دديمجموعددة علدد   اتسددتبانةتددم عددر   .7

 . وزارة التربية والتعليم العاليو  األزهرجامعة اإلسنمية، و 
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 وأسدتبانة مدن حيده الحدذ  أو اإلضدا ة لمحكمين تم تعدديل بعد   قدرات ات ي ضوء أراء ا .8
 (.2) ق ي  ورتها النها ية، ملح اتستبانة رالتعديل، لتستق

 :انةصدق الستب 7.4
 دددق اتسددتبانة يعنددي " أن يقدديس اتسددتبيان مددا وضددع لقياسدده" ، كمددا يق ددد بال دددق  

 ددي التحليددل مددن ناحيددة، ووضددوح  قراتهددا  "شددمول اتستق دداء لكددل العنا ددر التددي يجددب أن تدددخل
. وقدد تدم (م2011)سليمان، وم رداتها من ناحية ثانية، بحيه تكون م هومة لكل من يستخدمها" 

 ستبانة بطريقتين:التأكد من  دق ات
 :"الصدق الظاهري" المحكمين آراء صدق -1

 ضدوعمو  المشدكلة أو المداهرة مجدال  دي المتخ  دين المحكمدين مدن عدددواتدم اختيدار 
سددتبانة علدد  مجموعددة مددن المحكمددين تأل ددت مددن متخ  ددين  ددي "  حيدده تددم عددر  اتالدراسددة
(، وقددد اسددتجاب الباحدده آلراء المحكمددين وقددام 1وأسددماء المحكمددين بددالملحق رقددم )الدراسددة مجددال 

وبدددذلك خدددرج اتسدددتبيان  دددي  تعدددديل  دددي ضدددوء المقترحدددات المقدمدددة،بدددإجراء مدددا يلدددزم مدددن حدددذ  و 
 (.2)انمر الملحق رقم -نها ية  ورته ال

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأول: التساق الداخلي 

 المجددالمددع  اتسددتبانةيق ددد ب دددق اتتسدداق الددداخلي مدددى اتسدداق كددل  قددرة مددن  قددرات 
وذلدك مدن خدنل  لنسدتبانةهذه ال قرة، وقد قام الباحه بحساب اتتساق الداخلي  الذي تنتمي إليه

 مجدددالسددتبانة والدرجدددة الكليددة للات مجددداتتبددداط بددين كدددل  قددرة مدددن  قددرات حسدداب معددامنت اترت
 .او موم  40، وقد تم ذلك عل  العينة اتستطنعية المكونة من ن سه

 

 التساق الداخلي لـ "الثقافة التنظيمية" -  
"  القديم التنميميدة"  مجدالاترتباط بدين كدل  قدرة مدن  قدرات  معامل (3.4يوضح جدول )

 معنويدددة  مسدددتوى، والدددذي يبدددين أن معدددامنت اترتبددداط المبيندددة دالدددة عندددد مجددداللكليدددة للوالدرجدددة ا
0.05 ≥α   وضع لقياسه. لما  ادقاو  المجالوبذلك يعتبر 
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 مجالوالدرجة الكلية لل " القيم التنظيمية " مجالالرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل: (3.4جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ال
ية 

مال
لحت

ة ا
قيم (

S
ig

). 

 0.000 *849. .رسخ بي ة العمل الحالية العنقات الطيبة بين العاملينتُ   .1

إل  تطوير إجراءات   كار الجديدة التي تسع تو ر الوزارة للموم ين البي ة المن مة لتقديم األ  .2
 0.000 *848. العمل ونممه.

 0.000 *875. بين اإلدارة والموم ين.تتسم بي ة العمل  ي الوزارة بالثقة المتبادلة   .3

 0.000 *838. تو ر بي ة العمل  ي الوزارة الدا عية النزمة للموم ين من أجل ر ع معدتت النمو وتحسين األداء.  .4

 0.000 *795. تعمل الوزارة عل  ترسيخ م هوم العمل الجماعي لدى الموم ين .  .5

 0.000 *543. اإلنجاز  ي  ترات زمنية محددةالعمل و  يلتزم الموم ون  ي الوزارة بمواعيد  .6

 .α ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة  *
ت اددعتقددددددالم" مجددددال( معامددددل اترتبدددداط بددددين كددددل  قددددرة مددددن  قددددرات 4.4وضددددح جدددددول )ي
 مسدتوىوالدذي يبدين أن معدامنت اترتبداط المبيندة دالدة عندد  ،مجدالوالدرجة الكلية لل"  ةددددالتنميمي
 وضع لقياسه. لما  ادقاو  المجالوبذلك يعتبر   α≤ 0.05معنوية 
 مجالوالدرجة الكلية لل "ة ــــت التنظيميادـعتقــالم " مجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000 *799. ملتزمين بإنجاز هد  مشترك.تتعامل الوزارة مع الموم ين كشركاء   .1

 0.000 *899. .تتو ر لدى الموم ين القناعة بالمشاركة  ي اتخاذ القرارات  .2

 0.000 *835. توفر بيئة الوزارة الحرية في تبادل األفكار بين المستويات اإلدارية المختلفة .  .3

 0.000 *866. .تح ز الوزارة الموم ين عل  المشاركة  ي اتخاذ القرار  .4

بالدورات التدريبية رغبة في تطوير  ا  يبادر الموظفون في الوزارة بااللتحاق ذاتي    .5

 العمل.
.505* 0.000 

 0.000 *815. توفر الوزارة ثقافة التعاون بين الموظفين في مختلف المستويات.  .6

 .α ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة  *
را  داألعدددد " مجددددالرتبدددداط بددددين كددددل  قددددرة مددددن  قددددرات ( معامددددل ات5.4جدددددول ) يوضددددح

 مسدتوى، والدذي يبدين أن معدامنت اترتبداط المبيندة دالدة عندد مجدالللوالدرجة الكلية "  ةدالتنميمي
 وضع لقياسه. لما  ادقاو  المجالوبذلك يعتبر   α≤ 0.05معنوية 



78 

 

 

 مجالوالدرجة الكلية لل " ةـلتنظيميراف اـاألع " مجال معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات: (5.4جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

تساعد األعرا  السا دة  ي الوزارة عل  التكي  مع التطورات التكنولوجية   .1
 0.000 *559. المستحدثة  ي بي ة العمل.

رشاد زمن هم اتقل  ُتلزم األعرا  السا دة الموم ين األكثر خبرة وتجربة بمتابعة  .2 وا 
 0.000 *724. خبرة .

تساعد األعرا  السا دة  ي الوزارة عل  تهي ة مناخ مشجع عل  اإلبداع   .3
 0.000 *862. واتبتكار.

تشجع األعرا  السا دة  ي الوزارة الموم ين عل  قبول التحدي والمخاطرة و تح   .4
 0.000 *925. ت اق جديدة أمام أساليب إنجاز العمل.

 0.000 *852. نمر المدراء  ي األعرا  السا دة إل  الخطأ باعتباره م دراو من م ادر التعليم.ي  .5

 0.000 *899. عرا  السا دة حا زاو  للموم ين المبدعين .تمثل األ  .6

براز أعمالهم   .7 ُتلزم األعرا  السا دة اإلدارة بنشر ق ص نجاح الموم ين وا 
نجازاتهم.  0.000 *826. وا 

 .α ≤ 0.05ط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة اترتبا   *

ات دالتوقعدددد " مجددددال( معامددددل اترتبدددداط بددددين كددددل  قددددرة مددددن  قددددرات 6.4جدددددول )يوضددددح 
 مسدتوى، والدذي يبدين أن معدامنت اترتبداط المبيندة دالدة عندد مجدالللوالدرجة الكليدة  " التنميمية
 وضع لقياسه. لما  ادقاو  المجالوبذلك يعتبر  α ≤ 0.05معنوية 
 مجالوالدرجة الكلية لل"  ات التنظيميةـالتوقع " مجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (6.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *890. تقدر الوزارة جهود الموم ين.  .1

 0.000 *813. تو ر الوزارة األمان الومي ي للعاملين  يها.  .2

 0.000 *877. تحرص الوزارة عل  تقديم الحوا ز المادية والمعنوية  للعاملين.  .3

 0.000 *686. هدا  التي تتوقعها الوزارة منهم جل تحقيق األأالجهود النزمة من  ونيبذل الموم   .4

 0.000 *878. مة قيم الموم ين مع قيمها .ءل  مواإتسع  الوزارة   .5

6.  
يقوموا بكا ة المهدام والواجبدات مقابدل الح دول علد   نأتتوقع الوزارة من الموم ين 

 0.000 *702. كا ة الحقوق الومي ية.

 .α  ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة    *
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 "جودة الحياة الوظيفيةالتساق الداخلي لـ " -  
مددرو  العمددل ( معامددل اترتبدداط بددين كددل  قددرة مددن  قددرات مجددال " 7.4جدددول )يوضددح 

" والدرجددة الكليددة للمجددال، والددذي يبددين أن معددامنت اترتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوى اديددددة الم
 وبذلك يعتبر المجال  ادقاو لما وضع لقياسه. α ≤ 0.05معنوية 
 " والدرجة الكلية للمجال ةــظروف العمل الماديمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " : (7.4جدول )

 الفقرة م

معا
ون

رس
 بي
مل

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *878. يتو ر مكتب من م و مريح إلنجاز العمل .  .1

 0.000 *890. ثاه المكتب منمم ومريح.أشعر أن أ  .2

 0.000 *851. تسود أجواء الهدوء داخل المكتب.  .3

 0.000 *864. لطبيعة العمل. ضاءة المكتب جيدة ومناسبةإن أشعر أ  .4

 0.000 *897. األلوان المحيطة مناسبة لطبيعة العمل. رتعتب  .5

 0.000 *900. النزمة إلتمام العمل.واللوجستية تو ر الوزارة التجهيزات المكتبية   .6

 0.000 *883. تو ر الوزارة الوسا ل التكنولوجية المناسبة إلنجاز مهام العمل.  .7

 .α  ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة    *

 العوامدل الومي يدة ( معامل اترتباط بين كل  قرة من  قرات مجال "8.4جدول )يوضح 
" والدرجددة الكليددة للمجددال، والدددذي يبددين أن معددامنت اترتبدداط المبيندددة دالددة عنددد مسددتوى معنويدددة 

0.05  ≥α .وبذلك يعتبر المجال  ادقاو لما وضع لقياسه 
 مجالوالدرجة الكلية لل"  العوامل الوظيفية " مجالن فقرات معامل الرتباط بين كل فقرة م: (8.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

  يـفـوظيــم الـالتصمي

 0.000 *851. تتميز المهام الومي ية بالوضوح والسنمة.  .1

 0.000 *892. مهار قدراتهم وك اءتهم.إتمكن الومي ة العاملين من   .2

 0.000 *786. اعي المهام الومي ية قدرات وجهود العاملين.تر   .3

 0.000 *808. ومي تي ذات أهمية وتأثير  ي المؤسسة.أشعر أن   .4

 0.000 *873. حرية للعاملين  ي أدا هم للمهام الومي ية.تمنح الوزارة استقنلية و   .5

 0.000 *819. تتيح الومي ة ال ر ة للعاملين ألداء العديد من المهام المتنوعة.  .6
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

  وظيفيـان الـاألم

 0.000 *796. .مان الومي ي  ي الوزارة أشعر باتستقرار واأل  .1

 0.000 *866. عمل  ي مناخ تنميمي يتسم باألمان والثقة المتبادلة بين جميع أطرا  العمل.أ  .2

3.  
 ي داء بالتزاماتهداتتو ر الموارد المادية واتقت ادية لدى الوزارة بمدا يمكنهدا مدن اإل

 0.000 *793. المالية اتجاه موم ي الوزارة.

4.  
تتبددع الددوزارة سياسددة التدددريب واتحت ددام بددالموم ين المهددرة وتتبندد  الهياكددل التددي 

 0.000 *830. تدعم ذلك.

 0.000 *875. يرغب العاملون بالبقاء بالوزارة لشعورهم باتستقرار الومي ي.  .5

6.  
شدعور لدديهم باتسدتقرار الدومي ي  دي تعمل الوزارة عل  تهي ة العاملين لتعزيدز ال

 0.000 *913. العمل.

  فرص التقدم والترقية

 0.000 *721. تعتبر أنممة الترقية والتقدم الومي ي مناسبة ومن مة  ي الوزارة.  .1

 0.000 *681. ساس ك اءة أداء العاملين.أتمنح الوزارة الترقيات اتستثنا ية عل    .2

 0.000 *523. لمي والقدرات العملية والدرجة الومي ية.يوجد توا ق بين المؤهل الع  .3

 0.000 *685. دارية واضحة.إسس ومعايير أتعتمد انممة الترقية والتقدم الومي ي عل    .4

 0.000 *573. يوجد  رص مستقبلية متاحة للترقي والتقدم الومي ي للعاملين.  .5

 0.000 *635. عهم.تشجع الوزارة الموم ين عل  وضع خطط مستقبلية لتطوير وض  .6

 .α  ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة    *
"  وامل الماليدةدالعد ( معامل اترتباط بين كدل  قدرة مدن  قدرات مجدال "9.4جدول )يوضح 

  والدرجدددة الكليدددة للمجدددال، والدددذي يبدددين أن معدددامنت اترتبددداط المبيندددة دالدددة عندددد مسدددتوى معنويدددة
0.05  ≥α لمجال  ادقاو لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر ا 

 مجالوالدرجة الكلية لل"  وامل الماليةـالع " مجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (9.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

  األجور

 0.000 *737. .الوزارة يوجد نظام واضح ومالئم لألجور داخل   .1

 0.000 *797. مهامهم الوظيفية. جيدة نظيرالعاملون على أجور يحصل    .2
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 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *846. نجاز والعطاء في العمل.تعتمد األجور على مقدار اإل   .3

 0.000 *731. هم في المهنة.ؤتعتبر أجور العاملين عادلة مقارنة بما يحصل عليه زمال  .4

 0.000 *875. جور إلشباع احتياجات ومتطلبات الموظفين. تكفي األ   .5

  التعويضاتو المكافآت 

 0.000 *870. ت وكفاءة أداء العاملين.آجور والمكافيوجد ربط بين األ  .1

 0.000 *845. يشعر العاملون بالرضا عن العنوات والزيادات التي تضا  للرواتب سنويا.  .2

 0.000 *931. ت وتعويضات واضح ومن م داخل الوزارة. يوجد نمام مكا    .3

 0.000 *913. داء الموم ين.أام المكا  ت والتعويضات بقاعدة معلومات يرتبط نم   .4

 0.000 *911. . تدارة عامليها بالمكا تشجع وتح ز اإل   .5

 0.000 *919. يتميز نمام المكا  ت والتعويضات بالك اءة والعدالة.   .6

 .α  ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة    *
ل ــــــوامــالع" مجدددالعامدددل اترتبددداط بدددين كددددل  قدددرة مدددن  قدددرات ( م10.4جددددول )يوضدددح  
، والدذي يبدين أن معدامنت اترتبداط المبيندة مجدالوالدرجدة الكليدة لل"  والسـالمة المهنيـة الصحية
 وضع لقياسه.  ادقاو لما المجاليعتبر  وبذلك α≤  0.05معنوية  مستوىدالة عند 
والدرجة " والسالمة المهنية ل الصحيةــوامــالع" مجالفقرات  معامل الرتباط بين كل فقرة من: (10.4جدول )

 مجالالكلية لل

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *574. بي ة العمل  ي الوزارة تساعد عل  منع حواده العمل.  .1

لسددددنمة المهنيددددة يهددددتم المسددددؤولون  ددددي الددددوزارة بتن يددددذ بددددرام  تدريبيددددة تسدددداعد  ددددي تحقيددددق ا  .2
 0.000 *804. للموم ين.

 0.000 *860. يهتم المسؤولون بخ   مستوى ضغط العمل لدى الموم ين.  .3

 0.000 *855. جراءات  اعلة لعدم  تعر  الموم ين لألضرار ال حية.إتتبن  الوزارة   .4

 0.000 *851. تتيح الوزارة للموم ين خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم ال حية.  .5

 0.000 *585. جراء  حو ات طبية دورية لكل موم  من موم يها. إتعمل الوزارة عل    .6

 .α  ≤ 0.05اترتباط دال إح ا ياو عند مستوى دتلة    *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعتبر ال ددق البندا ي أحدد مقداييس  ددق األداة الدذي يقديس مددى تحقدق األهددا  التدي 

الدراسددة بالدرجددة الكليددة  مجدداتتمددن  مجددالارتبدداط كددل  ىد األداة الو ددول إليهددا، ويبددين مدددتريدد
، والتددي شددملها او موم دد 40العينددة اتسددتطنعية المكونددة مددن  علدد ، وقددد تددم ذلددك اتسددتبانةل قددرات 

 مجتمع الدراسة  ي التحليل. 
دالدددة  بانةاتسدددت مجددداتت( أن جميدددع معدددامنت اترتبددداط  دددي جميدددع 11.4يبدددين جددددول )

 دددادقه لمدددا  اتسدددتبانة مجددداتتعتبدددر جميدددع توبدددذلك  α ≤ 0.05معنويدددة  مسدددتوىعندددد إح دددا ياو 
 لقياسه. توضع

 لالستبانةستبانة والدرجة الكلية ال مجالتمن  مجالدرجة كل  معامل الرتباط بين: (11.4جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 0.000 *912. ميميةالقيم التن

 0.000 *917. المعتقدات التنميمية

 0.000 *902. األعرا  التنميمية

 0.000 *896. التوقعات التنميمية

 0.000 *937. ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.000 *764. ظروف العمل المادية

 0.000 *853. يد دوميدددددم الددددالت مي

 0.000 *936. ومي يدددان الددداألم

 0.000 *899.  رص التقدم والترقية

 0.000 *957. الوظيفيةالعوامل 

 0.000 *915. جوراأل

 0.000 *958. المكا  ت والتعويضات

 0.000 *850. يةمل المالالعوا

 0.000 *836. والسالمة المهنية ل الصحيةــوامــالع

 0.000 *977. جودة الحياة الوظيفية

 .α  ≤ 0.05إح ا ياو عند مستوى دتلة  اترتباط دال *          
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 :Reliability (الستبانةأداء الدراسة )ثبات  8.4
تمراريته عند تكرار استخدامه  ي واسوانسجامه  اتستبيان درجة اتساقيق د بالثبات هو 

، وهندداك قددراءات متقاربددة عنددد كددل مددرة يسددتخدم  يهددا ت مختل ددة، بمعندد  أن يعطددي اتسددتبيانأوقددا
 Cronbach's Alpha معامدددل أل دددا كرونبددداخ سدددتخدم إليجددداد الثبدددات أهمهدددا عددددة طدددرق ت

Coefficient  والددذي يأخددذ قيمدددا تتددراوح بددين ال ددد ر والواحددد  ددحيح، بحيددده كلمددا زادت درجدددة
، وقددد تددم ذلددك علدد  العينددة ( ,Drost 2011)الثبددات كلمددا زادت الثقددة  ددي اتسددتبيان المسددتخدم 

 .او موم  40اتستطنعية المكونة من 
 معامددددل أل ددددا كرونبدددداخ  سددددتبانة الدراسددددة مددددن خددددنلاوقددددد تحقددددق الباحدددده مددددن ثبددددات 

Cronbach's Alpha Coefficient( 12.4، وكانت النتا   كما هي مبينة  ي جدول.) 
 الستبانةألفا كرونباخ لقياس ثبات معامل : (12.4جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.877 6 القيم التنميمية

 0.871 6 المعتقدات التنميمية

 0.913 7 األعرا  التنميمية

 0.893 6 التوقعات التنميمية

 0.960 25 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.952 7 مرو  العمل المادية

 0.961 18 الومي يةالعوامل 

 0.948 11 يةالعوامل المال

 0.841 6 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.975 42 الحياة الوظيفيةجودة 

 0.983 67 جميع المجالت معاا 

( أن قيمددة معامددل أل ددا كرونبدداخ مرت عددة 12.4واضددح مددن النتددا   الموضددحة  ددي جدددول )
(، 0.983سددتبانة ) قددرات ات لجميددع بينمددا بلغددت ،(0.841،0.975) بددين تتددراوح حيدده مجدداللكددل 

  .إح ا ياو ودال  مرت عالثبات هذا يعن  أن و 
 

( قابلدددة للتوزيدددع. 2 دددي  دددورتها النها يدددة كمدددا هدددي  دددي الملحدددق ) اتسدددتبانةتكدددون ك بدددذلو 
علدد  ثقدددة تامددة ب دددحة  سددتبانة الدراسدددة ممددا يجعلدددهاتأكددد مدددن  دددق وثبدددات  قددددكددون الباحدده يو 
 ستبانة و نحيتها لتحليل النتا   واإلجابة عل  أس لة الدراسة واختبار  رضياتها.ات
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 :ستخدمةاألساليب اإلحصائية الم 9.4
 Statisticalسددددتبانة مددددن خددددنل برنددددام  التحليددددل اإلح ددددا ي وتحليددددل ات ت ريدددددتددددم 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سدمرنو  - اختبدار كولمجدورو  اسدتخدامتدم 

Test وكانددت النتددا   كمددا هددي كانددت البيانددات تتبددع التوزيددع الطبيعددي مددن عدمدده تختبددار مددا إذا ،
 (.13.4 ي جدول )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (13.4جدول )

 

جميددع ل (.Sig)( أن القيمددة اتحتماليددة 13.4مددن النتددا   الموضددحة  ددي جدددول )يتضددح 
يتبددع  مجدداتتال هددذهوبددذلك  ددإن توزيددع البيانددات ل 0.05مسددتوى الدتلددة مددن  أكبددرالدراسددة  مجدداتت
  رضيات الدراسة. ختبار تتم استخدام اتختبارات المعلمية  حيه الطبيعيالتوزيع 

 :اآلتيةوقد تم استخدام األدوات اإلحصائية  -
 .الدراسة عينةو   ل (:Frequencies & Percentages) لنسب الم وية والتكراراتا  .1

 .واتنحرا  المعياري والوزن النسبي المتوسط الحسابي  .2

 .ستبانة( لمعر ة ثبات  قرات اتCronbach's Alpha) اختبار أل ا كرونباخ  .3

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

 0.418 0.882 القيم التنميمية

 0.719 0.695 المعتقدات التنميمية

 0.588 0.773 ميميةاألعرا  التن

 0.072 1.289 التوقعات التنميمية

 0.795 0.648 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.078 1.274 مرو  العمل المادية

 0.171 1.108 الومي يةالعوامل 

 0.929 0.544 يةلالعوامل الما

 0.138 1.157 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.158 1.126 جودة الحياة الوظيفية

 0.406 0.890 جميع مجالت الستبانة
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تختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنو  - اختبار كولمجورو  .4
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة اترتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
  .لعنقة بين المتغيراتوا لنستبانة وال دق البنا ي لحساب اتتساق الداخليتم استخدامه 

( لمعر ة إذا كانت متوسط درجة اتستجابة قد T- Test ي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .6
أم زادت أو قلت عن ذلك، ولقد استخدامه  3و لت إل  درجة الموا قة المتوسطة وهي 

 للتأكد من دتلة المتوسط لكل  قرة من  قرات اتستبانة واختبار ال رضيات .  

، (Linear Regression- Model Multiple) المتعدد حليل اتنحدار الخطيتنموذج  .7
 .أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة عل  التابعلمعر ة 

( لمعر ددة مددا إذا كددان Independent Samples T-Test)  ددي حالددة عينتددين Tاختبددار  .8
 ذات دتلة إح ا ية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تهناك  روقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAار تحليل التباين األحادياختب  .9
لمعر ة ما إذا كان هناك  روقات ذات دتلة إح ا ية بين ثنه مجموعات أو أكثر من 

استخدمه الباحه لل روق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل عل  ثنه مجموعات  البيانات.
  أكثر.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسل الفص
تحليل البيانات واختبار فرضيات 

 ومناقشتها الدراسة
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 1.5
، وذلك من خنل تحليل البيانات واختبار  رضيات الدراسةيتضمن هذا ال  ل عرضاو ل

تبانة والتي تم التو ل إليها من خنل ساإلجابة عن أس لة الدراسة واستعرا  أبرز نتا   ات
لذا تم إجراء المعالجات ، الشخ ية للمستجيبينالبيانات تحليل  قراتها، والوقو  عل  

إذ تم استخدام برنام  الرزم اإلح ا ية  ،الدراسة استبانةاإلح ا ية للبيانات المتجمعة من 
تم عرضها وتحليلها  ي هذا  للح ول عل  نتا   الدراسة التي (SPSS)للدراسات اتجتماعية 

 ال  ل. 

 الشخصية البياناتالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.5
 الشخ يةالبيانات و ق  لخ ا ص عينة الدراسة و يما يلي عر 

 الدراسة حسب المسمى الوظيفي مجتمعتوزيع  -
 الدراسة حسب المسمى الوظيفي مجتمعتوزيع  (:1.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 - - وكيل وزارة

 0.5 1 وكيل مساعد

 2.5 5 مدير عام  

 5.9 12 نا ب مدير عام  

 18.8 38 مدير دا رة

 28.2 57 ر يس قسم

 10.4 21 ر يس شعبة

 33.7 68 إداري

 100.0 202 المجموع

من مسماهم الومي ي الدراسة  مجتمع% من 8.9( أن ما نسبته 1.5يتضح من جدول )
، ور يس قسم ور يس شعبة مدير دا رة من مسماهم الومي ي% 57.4، نا ب مدير عام  ما  وق

ن مجتمع الدراسة تم تمثيله بنسبة أيتضح من الجدول . إداري مسماهم الومي ي% 33.7بينما 
المسميات الومي ية قريبة  ي التوزيع وذلك طبقاو ستخدام نه يدل عل  اأ يضاو أ ويتضح ، 78%

 نميمي المعمول به  ي الوزارة .للهيكل الت



88 

 

 

 الدراسة حسب الجنس مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب الجنس مجتمعتوزيع  (:2.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 76.2 154 ذكر

 23.8 48 أنث 

 100.0 202 المجموع

بينما  ذكور، الدراسة مجتمعمن % 76.2أن ما نسبته  (2.5)يتضح من جدول 
 الدراسة  ي وزارة التربية والتعليم العالي من الذكور، مجتمعالتالي  أن أغلبية و  .إناه 23.8%

أن سوق العمل بقطاع غزة يعتمد عل  تومي  طبيعة العمل واعباءه و ويعزو الباحه ذلك إل  
لجهاز المركزي وهذا يتناسب مع القوة العاملة حسب االذكور أكثر من اعتمادهم عل  اإلناه، 

ن نسبة أم 2016شارت نتا   مسح القوى العاملة  ي  لسطين للعام أوالتي  طينيلإلح اء ال لس
 والذكور% 23.3ناه ان نسبة اإل مقارنة بالذكور حيه ةناه  ي القوى العاملة متدنيمشاركة اإل

  . (م2017)الجهاز المركزي لإلح اء ال لسطيني  %  ي قطاع غزة69.9
 العمرالدراسة حسب  مجتمعتوزيع  -

 العمرالدراسة حسب  مجتمعتوزيع  (:3.5جدول )
لعمرا  النسبة المئوية % العدد 

 2.0 4 سنة 25أقل من 

 36.1 73 سنة 35أقل منل  إ 25ن م

 35.6 72 سنة 45أقل منل  إ 35ن م

 20.3 41 سنة 55أقل منل  إ 45ن م

 5.9 12 سنة  أكثر 55

 100.0 202 المجموع

 25أقل من  أعمارهم الدراسة مجتمعمن % 2.0ما نسبته أن  (3.5) يتضح من جدول
 كثرأو سنة  45% من 26.2سنة،  45وأقل من سنة  25 منأعمارهم تتراوح  % 71.7، سنة
ع وزارة التربية والتعليم العالي هم من مجتم  يغلب العاملين أن أيتضح ذلك  .سنة 55من 

 .وينعكس ذلك عل  ثقا تهم التنميمية بالوزارةشاب، 
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 المؤهل العلميالدراسة حسب  عمجتمتوزيع  -
 المؤهل العلميالدراسة حسب  مجتمعتوزيع  (:4.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 16.3 33 دبلوم

 61.9 125 سبكالوريو 

 18.3 37 ماجستير

 3.5 7 دكتوراه

 100.0 202 المجموع

 مؤهلهم العلمي الدراسة مجتمعمن % 16.3( أن ما نسبته 4.5)تضح من جدول ي
 %3.5بينما ماجستير،  % مؤهلهم العلمي18.3س، بكالوريو  % مؤهلهم العلمي61.9، دبلوم

من بكالوريوس  او مجتمع الدراسة مؤهل علميّ  غالبيةن أوبذلك يتبين . دكتوراهمؤهلهم العلمي 
كس عل  قيمهم التنميمية ، بما ينع% وشمل جميع الرتب الومي ية 83.7 ةسبكثر بنأ 

  قداتهم وأعرا هم وتوقعاتهم بإدراكهم ووعيهم داخل الوزارة وكذلك عل  جودة الحياة الومي ية . ومعت
 عدد سنوات الخدمة الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  -

 

 عدد سنوات الخدمة الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  (:5.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة 

 5.0 10 سنوات 5قل من أ

 35.1 71 سنوات 10أقل من  ل إ 5ن م

 27.2 55 سنة 15أقل من  ل إ 10ن م

 17.3 35 سنة 20أقل من  ل إ 15ن م

 15.3 31 سنة  أكثر 20

 100.0 202 المجموع

قل أسنوات خدمتهم  الدراسة مجتمعمن % 0.5ما نسبته ( أن 5.5يتضح من جدول )
 %32.2 سنة، 15إلي أقل من سنوات  5% تتراوح سنوات خدمتهم من 62.3 ،سنوات 5 من

يتضح من مجتمع الدراسة ان لديه  .سنة  أكثر 20ة إلي سن 15ن مسنوات خدمتهم تتراوح 
وبالتالي لديه القدرة لل هم والتعامل مع  قرات ومحاور اتستبانة  سنوات. 5ت وق  سنوات خدمة

 مما يساعد عل  تحقيق أهدا  الدراسة . 
 

 :المحك المعتمد في الدراسة 3.5
الخماسي  ليكرت مقياس  ي الخنيا طول تحديد تم  قد الدراسة  ي المعتمد المحك لتحديد

  ي أكبر قيمة عل  تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خنل من
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 أقلإل  هذه القيمة  إضا ةوبعد ذلك تم  (0.80=4/5) أي الخلية طول عل  للح ول المقياس

 وهكذا الخلية، لهذه األعل  الحد لتحديد وذلك)  حيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس  ي قيمة

 :(Ozen et al., 2012) التالي الجدول  ي موضح هو كما الخنيا طول أ بح
 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (6.5جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 جدا قليلة 20% -36%من  1 – 1.80من 
 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 

 ترتيب  عل الباحهد اعتم اتستجابة، مستوى عل  والحكم الدراسة نتا   لت سير و
 حدد وقد مجال، كل  ي ال قرات ومستوى نستبيانل المجاتت مستوى عل  الحسابية المتوسطات

 .للدراسة المعتمد المحك حسب موا قةال درجة هالباح

 تحليل فقرات الستبانة 4.5
 "الثقافة التنظيمية" تحليل فقرات أولا:

 "الثقافة التنظيمية"أبعاد تحليل فقرات . 1
 " القيم التنظيمية " مجال تحليل فقرات . أ

 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.7.5النتا   موضحة  ي جدول ) .درجة الموا قةلمعر ة 

 

 لكل فقرة من فقرات tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (7.5جدول )
 " ةـقيم التنظيميـال " جالم

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  

ترسخ بي ة العمل الحالية 
العنقات الطيبة بين 

 .العاملين
 0.000 9.65 كبيرة 1 73.37 0.98 3.67

2.  

ة تو ر الوزارة للموم ين البي 
المن مة لتقديم األ كار 
الجديدة التي تسع  إل  
تطوير إجراءات العمل 

 0.000 4.74 متوسطة 4 66.34 0.95 3.32
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 ونممه.

3.  

تتسم بي ة العمل  ي الوزارة 
بالثقة المتبادلة بين اإلدارة 

 والموم ين.
 0.000 6.20 متوسطة 3 67.70 0.88 3.39

4.  

تو ر بي ة العمل  ي الوزارة 
نزمة للموم ين الدا عية ال

من أجل ر ع معدتت النمو 
 وتحسين األداء.

 0.003 2.81 متوسطة 6 63.66 0.93 3.18

5.  

تعمل الوزارة عل  ترسيخ 
م هوم العمل الجماعي لدى 

 الموم ين.
 0.000 4.98 متوسطة 5 66.24 0.89 3.31

6.  

يلتزم الموم ون  ي الوزارة 
بمواعيد العمل واإلنجاز  ي 

 . ترات زمنية محددة
 0.000 8.88 كبيرة 2 70.85 0.87 3.54

 0.000 8.12 كبيرة  68.06 0.71 3.40 جميع فقرات المجال معاا  

" لجميع  قرات مجال " القيم التنميمية المتوسط الحسابي أن  (7.5من جدول )يتضح 
وأن القيمة  t  8.12وقيمة اتختبار ،% 68.06النسبي الوزنأي أن  3.40يساوي 

لذلك يعتبر مجال القيم التنميمية دال إح ا ياو عند مستوى  0.000( تساوي Sigاتحتمالية)
من قبل أ راد العينة عل   قرات هذا  كبيرةبدرجة  وهذا يعني أن هناك موا قة، α ≤ 0.05 الدتلة
ويعزو الباحه  %،73.37ة موا قة بنسبة عل  أعل  درج( 1رقم )، وقد ح لت ال قرة المجال

والتعليم العالي تمتلك القدرة  ي تنمية العنقات الطيبة بين أ راد الوزارة وكذلك أن وزارة التربية 
" عل  أقل درجة موا قة بنسبة  (4)رقم  بينما ح لت ال قرة، طبيعة تماسك مجتمعنا ال لسطيني

من تو ير دورات  ي تحسين  المادية اتلإلمكانن الوزارة ت تقر أل  إالباحه  %، ويعزو63.66
 ملين بالوزارة وتطوير معدتت النمو . داء العاأ

بشكل بوزارة التربية والتعليم العالي  القيم التنميمية تو ربيرى الباحه وبشكل عام 
  . هاوتطوير  القيم التنميمية ويجب عل  الوزارة تعزيز ،مر   

التي أوضحت ( م2016، )المطيريمع بع  الدراسات كدراسة  ات قت هذه النتا  قد و 
متوسط بينة الدراسة موا قون عل  تو ر القيم التنميمية بوزارة العدل بمدينة الريا  أن ا راد ع
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إل   3.40( وهو متوسط يقع  ي ال  ة الرابعة من   ات المقياس الخماسي )من 5من  3.5460)
وعليه نجد أن أبرز القيم التنميمية بوزارة العدل بالريا  تتمثل أن العن ر  ،( 4.20أقل من 

شير التي ت(  و م2015 ،كما ات قت مع دراسة )الحويحي أهم الموارد المتاحة بالوزارة، البشري من
بوزن نسبي  التنميمية " من قبل عينة الدراسةعل   قرات مجال " القيم لوجود درجة مرت عة 

دراسة  وات قت كذلك مع ، ويتجه موق هم إل  الموق  اإليجابي اتجاه القيم التنميمية.77%
، ن مجال القيم التنميمية جاءت موا قة بدرجة متوسطةأل  إ( والتي تو لت م2011العاجز، )

يوجد ت اهم  ي بي ة العمل عل  سلوكيات وتوجيهات تدعم  ألنهوذلك  %،70.984وبوزن نسبي 
ويعزو الباحه سبب اتت اق مع . ل  تطويرإلكترونية بدرجة مقبولة ولكنها بحاجة بي ة العمل اإل

ان جميع المؤسسات باختن  أنواعها تعطي اهتماماو بالقيم التنميمية الدراسات السابقة 
للمحا مة عل  ثقا تها، حيه تسع  المؤسسات عل  ترسيخ بي ة عمل من مة لتقديم أ كار 

 جديدة وت اهمات مشتركة وعنقات طيبة وسلوكيات لدى الموم ين. 
 " المعتقدات التنظيمية تحليل فقرات مجال " . ب

 tواختبار  متوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبالتم استخدام 
 (.8.5النتا   موضحة  ي جدول ) .درجة الموا قةلمعر ة 
لكل فقرة من فقرات  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (8.5جدول )

 " المعتقدات التنظيمية" مجال

وسط المت الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي
 

يب
ترت
ال

 

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
تتعامل الوزارة مع الموم ين كشركاء 

 ملتزمين بإنجاز هد  مشترك.
 0.000 4.66 متوسطة 1 66.47 0.98 3.32

2.  
تتو ر لدى الموم ين القناعة بالمشاركة 

 0.004 2.68 متوسطة 4 63.40 0.90 3.17  ي اتخاذ القرارات.

3.  

تو ر بي ة الوزارة الحرية  ي تبادل 
األ كار بين المستويات اإلدارية المختل ة 

. 
 0.007 2.46 متوسطة 5 63.18 0.92 3.16

4.  
تح ز الوزارة الموم ين عل  المشاركة 

  ي اتخاذ القرار.
 0.156 1.01- متوسطة 6 58.71 0.91 2.94

5.  

 ي الوزارة باتلتحاق يبادر الموم ون 
بالدورات التدريبية رغبة  ي تطوير  ذاتياو 

 العمل.
 0.000 4.56 متوسطة 1 66.47 1.00 3.32
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وسط المت الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي
 

يب
ترت
ال

 

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

6.  
تو ر الوزارة ثقا ة التعاون بين الموم ين 

  ي مختل  المستويات.
 0.000 3.91 متوسطة 3 64.80 0.86 3.24

 0.000 3.86 متوسطة  63.99 0.73 3.20 جميع فقرات المجال معاا  

" المعتقدات لجميع  قرات مجال المتوسط الحسابي أن  (8.5من جدول )يتضح 
وأن القيمة  t   3.86وقيمة اتختبار، %63.99النسبي الوزنأي أن  3.20ساوي " ي التنظيمية
التنميمية دال إح ا ياو عند المعتقدات لذلك يعتبر مجال  0.000( تساوي Sigاتحتمالية)

من قبل أ راد العينة بدرجة متوسطة  وهذا يعني أن هناك موا قة ،α ≤ 0.05مستوى الدتلة 
 عل  أعل  درجة موا قة( 5وال قرة رقم )( 1رقم ) ، وقد ح لت ال قرةعل   قرات هذا المجال

بوزن نسبي دن  درجة موا قة أ( عل  4رقم )بينما ح لت ال قرة  ،%66.47بوزن نسبي 
خذت موا قة أل قرات  ي مجال المعتقدات التنميمية ن جميع األ  إ الباحه ويعزو ،58.71%

القناعة بالمشاركة  ي اتخاذ القرارات و ي تبادل ات كار حيه أن الوزارة تو ر بشكل متوسط 
 المعتقدات التنميمية وباتلتحاق ذاتيا بالدورات وبدرجة مقبولة ولكنها بحاجة إل  تحسين وتعزيز

  وتطويرها.
ت أن والتي أوضح( م2011، )العاجزع  الدراسات كدراسة مع ب ات قت هذه النتا   

موا قة يختل  جوهرياو عن درجة المتوسط درجة اتستجابة للمجال "المعتقدات التنميمية" 
وهذا يعني أن هناك موا قة بدرجة %، 70.984، وبوزن نسبي 3المتوسطة )المحايد( وهي 

تركة حول طبيعة العمل والحياة ويوجد أ كار مش ،متوسطة من قبل أ راد عينة الدراسة
وات قت كذلك مع دراسة اتجتماعية  ي بي ة العمل وكي ية انجاز المهام التنميمية، 

( تبين أن لدى الموم ين  ي مديرية التربية لوتية بسكرة معتقدات تنميمية م2015جة،)برجرا
  (.  3.45) مشتركة  يما بينهم، وتهتم المديرية بهذا البعد، وبلد المتوسط الحسابي

يتضح من ( م2015، )الحويحيلدراسة مع بع  الدراسات كدراسة هذه ا واختل ت
خنل النتا   أن المتوسط العام إلجابات أ راد العينة عل   قرات بعد " المعتقدات التنميمية " 

  .( ع ت)مر  %  73( بوزن نسبي   5من   3.64بلد )
 " التنظيمية األعراف تحليل فقرات مجال " . ت

 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيباستخدام  تم
 (.9.5النتا   موضحة  ي جدول ) .درجة الموا قةلمعر ة 
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لكل فقرة من فقرات  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (9.5جدول )
 " األعراف التنظيمية مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

الترتي
 ب

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالي

 ة
تسدددداعد األعددددرا  السددددا دة  ددددي   .1

الدددددددددوزارة علددددددددد  التكيددددددددد  مدددددددددع 
التطددددددددددددددددددددددورات التكنولوجيددددددددددددددددددددددة 

 المستحدثة  ي بي ة العمل.

 0.000 10.05 كبيرة 1 71.19 0.79 3.56

لسدددددددددددددددا دة ُتلدددددددددددددددزم األعدددددددددددددددرا  ا  .2
المددوم ين األكثددر خبددرة وتجربددة 

رشدداد زمن هددم األ قددل بمتابعددة وا 
 خبرة .

 0.000 4.02 متوسطة 2 64.65 0.82 3.23

تسدددداعد األعددددرا  السددددا دة  ددددي   .3
الوزارة عل  تهي ة منداخ مشدجع 

 عل  اإلبداع واتبتكار.
 0.014 2.22 متوسطة 3 62.77 0.89 3.14

تشدددددجع األعدددددرا  السدددددا دة  دددددي   .4
لمدددددوم ين علددددد  قبدددددول الددددوزارة ا

التحدددي والمخدداطرة و ددتح ت دداق 
جديدددددددة أمددددددام أسدددددداليب إنجدددددداز 

 العمل.

 0.030 1.90 متوسطة 4 62.39 0.89 3.12

ينمدددددر المدددددددراء  ددددددي األعددددددرا    .5
السدددددا دة إلددددد  الخطدددددأ باعتبددددداره 

 م دراو من م ادر التعليم.
 0.471 0.07- متوسطة 7 59.90 0.96 3.00

 تمثددددل اتعددددرا  السددددا دة حددددا زاو   .6
 0.118 1.19 متوسطة 5 61.59 0.95 3.08 للموم ين المبدعين

ُتلدددددزم األعدددددرا  السدددددا دة اإلدارة   .7
بنشددر ق ددص نجدداح المددوم ين 

نجازاتهم. براز أعمالهم وا   وا 
 0.310 0.50 متوسطة 6 60.69 0.99 3.03

 0.000 3.45 متوسطة  63.34 0.69 3.17 جميع فقرات المجال معاا  

" األعرا  التنميمية" لجميع  قرات مجالالمتوسط الحسابي أن  (9.5من جدول )يتضح 
وأن القيمة  t  3.45وقيمة اتختبار ،%63.34 النسبي الوزنأي أن  3.17ساوي ي

التنميمية دال إح ا ياو عند مستوى  األعرا لذلك يعتبر مجال  0.000( تساوي Sigاتحتمالية)
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من قبل أ راد العينة عل   قرات جة متوسطة بدر  وهذا يعني أن هناك موا قة ، α ≤ 0.05الدتلة 
بينما  %،71.19( عل  أعل  درجة موا قة بنسبة 1رقم )، وقد ح لت ال قرة هذا المجال

ن جميع أل  إ الباحه ويعزو %.59.90عل  أقل درجة موا قة بنسبة  (5رقم )ح لت ال قرة 
ن الموم ين إبذلك  و  ةمتوسط بدرجةخذت موا قة أالتنميمية  األعرا ال قرات  ي مجال 

ن تكون لدى موم ي وزارة أليه بإ ي بو ل  ماإ التنميمية بدرجة لم ترتق   باألعرا ملتزمون 
من أماكن أخري مثل لوزارة وهذ يوحي أن غالبية الموم ون تم نقلهم لتربية والتعليم العالي ال

التنميمية المتمثلة وأن األعرا   ،من خارج الوزارةموم ون جدد أو المدارس أو المديريات أو 
 .حسينت ل إبحاجة بالمعايير التي يجب أن يلتزم بها الموم ون 

( والتي بلد م2014)برجراجة،  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة ات قتقد و 
، وو قاو لمقياس الدراسة  أن بعد األعرا  التنميمية يشير إل  (3.21المتوسط الحسابي )

ن أل  إتو لت  التي( م2011 ،العاجز) دراسة مع كذلك قت وات اتجاهات تراء )محايدة(،
وذلك بمتوسط نسبي لجميع  قرات را  تناسب بي ة العمل عأالموم ين يلتزمون بمعايير و 

 %، وبدرجة موا قة متوسطة.66.68المجال 
حيه كان  (م2015)الحويحي، هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة اختل تو 

عرا  ن األأرت التي امهو ، )مرت ع(% 73ن الوزن النسبي أو  3.66المتوسط الحسابي 
ويعزو الباحه سبب اتت اق وسبب اتختن  حسب كل بي ة  .ل  تعزيزإبحاجة التنميمية 

 عمل  ي كل منممة .
 " التوقعات التنظيمية تحليل فقرات مجال " . ث

 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.10.5النتا   موضحة  ي جدول ) .درجة الموا قةلمعر ة 
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لكل فقرة من  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (10.5جدول )
 " التوقعات التنظيميةفقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
رجة د

 الموافقة
قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
تقددددددددددددددددر الدددددددددددددددوزارة جهدددددددددددددددود 

 0.100 1.29 متوسطة 4 61.80 0.99 3.09 الموم ين.

2.  
تدددددددددددددو ر الدددددددددددددوزارة األمدددددددددددددان 

 0.083 1.39- متوسطة 5 58.01 1.01 2.90 الومي ي للعاملين  يها.

3.  

ارة علددد  تقدددديم تحدددرص الدددوز 
المعنويددددة  الحددددوا ز الماديددددة و 

 للعاملين.
 0.001 3.08- متوسطة 6 55.32 1.08 2.77

4.  

الجهدددددددود  ونيبدددددددذل الموم ددددددد
جدددددل تحقيدددددق أالنزمدددددة مدددددن 

هددددددددددا  التدددددددددي تتوقعهدددددددددا األ
 الوزارة منهم .

 0.000 6.33 متوسطة 1 67.52 0.84 3.38

5.  
مدددة ءلددد  مواإتسدددع  الدددوزارة 

 0.005 2.59 متوسطة 3 63.27 0.90 3.16 .قيم الموم ين مع قيمها

6.  

المددوم ين تتوقددع الددوزارة مددن 
ن يقومددددددددوا بكا ددددددددة المهددددددددام أ

والواجبدددات مقابدددل الح دددول 
علددددددددددددددد  كا دددددددددددددددة الحقدددددددددددددددوق 

 الومي ية.

 0.000 5.27 متوسطة 2 66.93 0.94 3.35

 0.020 2.06 متوسطة  62.17 0.75 3.11 جميع فقرات المجال معاا  

" التوقعات لجميع  قرات مجالالمتوسط الحسابي أن  (10.5من جدول )يتضح 
وأن القيمة  t  2.06وقيمة اتختبار، %62.17 النسبي الوزنأي أن  3.11ساوي ي "التنظيمية 
التنميمية دال إح ا ياو عند التوقعات لذلك يعتبر مجال  ،0.020( تساوي Sigاتحتمالية)

من قبل أ راد العينة عل  بدرجة متوسطة  وهذا يعني أن هناك موا قة ،α ≤ 0.05مستوى الدتلة 
، بينما %67.52بنسبة و ( عل  أعل  درجة موا قة 4رقم )وقد ح لت ال قرة ،  قرات هذا المجال
جميع  نأل  إ الباحث ويعزو، %55.32بنسبة و دن  درجة موا قة أ( عل  3رقم )ح لت ال قرة 

أن الموم ين وهذا يوحي بمتوسط  بدرجةخذت موا قة أالتنميمية ال قرات  ي مجال التوقعات 
 بو الوزارة منهم ولكن بسبب حالة اتنقسام الداخلي وقلة تو ير ما ت حققواييبذلون مجهودات ل
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مان وتو ير األ ،الموم ون منها من تقدير جهودهم ن تقدم ما يتوقعألموارد مالية ت تقر الوزارة 
 وبذلك عل  الوزارة تحسين التوقعات التنميمية ،وتو ير لهم حوا ز مادية ومعنوية ،الومي ي لهم

  . منها نو يتوقعها الموم  التي
ن أينحم التي ( م2014، اجةجر )بر هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة  اتفقتقد و 

ضمن  "التوقعات التنميمية"عد  راد عينة البحه عل  عبارات مقياس بُ أجابات إمتوسطات 
والتي ( م2011 وات قت كذلك مع دراسة )العاجز، ،3.21، بمتوسط حسابي اتجاهات تراء محايدة

اوي ن المتوسط الحسابي النسبي لجميع  قرات مجال التوقعات التنميمية يساوضحت ا
% وبدرجة موا قة متوسطة، وأوضحت أيضاو أن التوقعات التي يتوقعها الموم ون من 70.72

 المنممة والعكس متو رة بدرجة متوسطة ولكنها بحاجة إل  تطوير.
ن أ( قد اتضح م2015يحي، )الحو  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة وقد اختلفت

 ،( 5من  3.66 راد العينة عل   قرات بعد التوقعات التنميمية بلغت )أالمتوسط العام إلجابات 
( باستثناء ال قرة 3عن القيمة )وكانت جميع المتوسطات تزيد ، (مرتفع% )73بوزن نسبي 

وذلك  ي ( ا ز والمكا  تمن العنوات والحو  تسع  إدارة الجامعة دوماو لتلبية ما يتوقعه الموم )
الجامعات الخا ة. ويعزو الباحه سبب اتت اق وسبب اتختن  مع الدراسات السابقة لطبيعة 

والذى ينعكس من خنل ( تتبع الحكومة )أذا كانت وزارة مدنيةها عمل كل مؤسسة ووضع
مما اآلخر، عل  توقعات الكل من خلي اال لسطيني الد اتنقساميعيشه شعبنا بسبب  الوضع الذي

 . ونيؤدي ال  عدم التوازن  ي التوقعات التنميمية بين المؤسسة وبين الموم 
 تحليل جميع فقرات الثقافة التنظيمية

 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.11.5. النتا   موضحة  ي جدول )درجة الموا قةلمعر ة 

 فقراتلجميع  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (11.5جدول )
 الثقافة التنظيمية

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 8.12 كبيرة 1 68.06 0.71 3.40 القيم التنميمية

 0.000 3.86 متوسطة 2 63.99 0.73 3.20 المعتقدات التنميمية

 0.000 3.45 متوسطة 3 63.34 0.69 3.17 األعرا  التنميمية

 0.020 2.06 متوسطة 4 62.17 0.75 3.11 التوقعات التنميمية

الثقافة جميع فقرات 
 0.000 4.83 متوسطة  64.33 0.64 3.22 التنظيمية
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 " " الثقافة التنظيمية قرات المتوسط الحسابي لجميع أن  (11.5) من جدوليتضح 
 t  4.83وقيمة اتختبار، %64.33 النسبي الوزن( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.22ساوي ي

دال إح ا ياو عند  الثقا ة التنميميةعتبر لذلك ت ،0.000( تساوي Sigوأن القيمة اتحتمالية)
قبل أ راد العينة عل   من بدرجة متوسطة هناك موا قةيعني أن  وهذا ،α ≤ 0.05مستوى الدتلة 

بعاده السياسية واتجتماعية أن حالة اتنقسام و أ يضاو أيعني و  .بشكل عام  قرات الثقا ة التنميمية
عل  طبيعة  او جوهري او يؤثر تأثير  ،وغيره ي الوزارة وقلة الرواتب وتضخم مستحقات الموم ين 

ن الوزارة أل  إالباحه ذلك  ويعزونميمية  ي وزارة التربية والتعليم العالي الموم ين وثقا تهم الت
رات من خنل عمل الورش والدو بأبعادها زيادة الثقا ة التنميمية تحسين و عليها العمل عل  

وشهادات  خرية  العنواتو  والحوا ز المادية والمعنوية ت المكا مكانيات اللوجستية و وتعزيز اإل
والمشاركة  ي اتخاذ  بتكاراتبداع و ع الموم ين عل  اإليتشجبالوزارة  ادارة العلياإل عل و ترقيات و 

والعمل  الموم يناتنتماء الومي ي لدي  الخ وذلك لزيادةرات والعمل عل  زيادة الرواتب... القرا
 .وتعزيزها  نقاط القوةوتقوية عل  ت حيح نقاط الضع  

 أمهرت وقد  ) Bruno, 2011) ات كدراسةهذه النتا   مع بع  الدراس اتفقتقد و 
منممات كبيرة ومتوسطة الحجم  ي عدة قطاعات  ي البرازيل نتا   الدارسة التي أجريت عل  

لنسبي يتضح أن المتوسط الحسابي ا( م2011، العاجز)ودراسة  ،متوسطأن المستوى الثقا ي 
 راد العينة عل  أقبل  ن هناك موا قة بدرجة متوسطة منأو  %،68.18لجميع  قرات المجال 

 ايلتزم بهو التربية والتعليم وزارة ن لها دور  ي أوهذا يعني الثقا ة التنميمية مجال ال قرات 
   . الموم ون
( .Ubulom, et, al 2012)هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة  ختلفتقد او  
رس ي ة رييألعمال  ي وتإدارة اب طنة لدى ا من الثق (ت عةمر ) ةمهرت نتا   وجود درجأحيه 
( التي اوضحت م2015 )الحويحي، دراسةمع  واختل ت ايضاو ، (% 72) نسبيزن ا بو يجير ي ي ن

%، وذلك يشير لوجود 74( بوزن نسبي 3.71ان المتوسط الحسابي لمجال الثقا ة التنميمية )
 ات غزة .  محا م-من الموا قة من قبل الموم ين  ي الجامعات العامة والخا ة مرتفعةدرجة 
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 "جودة الحياة الوظيفيةتحليل فقرات " :ثانياا 
 "جودة الحياة الوظيفية"أبعاد تحليل فقرات   .1

 "ظروف العمل الماديةتحليل فقرات مجال " . أ
 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.12.5جدول ) النتا   موضحة  ي .درجة الموا قةلمعر ة 
لكل فقرة من  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (12.5جدول )

 "ظروف العمل المادية فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

1.  
مريح ر مكتب من م و يتو 

 إلنجاز العمل .
 0.000 9.04 كبيرة 2 71.84 0.93 3.59

2.  
ثاه المكتب منمم أشعر أن أ

 ومريح.
 0.000 8.90 كبيرة 5 71.34 0.90 3.57

3.  
تسود أجواء الهدوء داخل 

 المكتب.
 0.000 9.58 كبيرة 3 71.68 0.87 3.58

4.  
ضاءة المكتب جيدة إن أشعر أ

 لطبيعة العمل. ومناسبة
 0.000 9.91 كبيرة 1 72.80 0.91 3.64

5.  
األلوان المحيطة مناسبة  تعتبر

 لطبيعة العمل.
 0.000 7.60 كبيرة 7 70.30 0.96 3.51

6.  

تو ر الوزارة التجهيزات 
النزمة واللوجستية المكتبية 

 إلتمام العمل.
 0.000 9.11 كبيرة 3 71.68 0.91 3.58

7.  

تو ر الوزارة الوسا ل 
اسبة إلنجاز التكنولوجية المن

 مهام العمل.
 0.000 7.88 كبيرة 6 70.79 0.97 3.54

 0.000 10.47 كبيرة  71.48 0.78 3.57 جميع فقرات المجال معاا  

مرو  العمل  لجميع  قرات مجال "المتوسط الحسابي أن  (12.5من جدول )يتضح 
وأن القيمة  t  10.47وقيمة اتختبار، %71.48 النسبي الوزنأي أن  3.57ساوي " ي المادية

دال إح ا ياو عند  ""ظروف العمل المادية مجالعتبر ي، لذلك 0.000( تساوي Sigاتحتمالية)
من قبل أ راد العينة عل   كبيرةبدرجة  وهذا يعني أن هناك موا قة ،α ≤ 0.05مستوى الدتلة 

"  يعة العمللطب ضاءة المكتب جيدة ومناسبةإن أشعر أ ، وقد ح لت ال قرة " قرات هذا المجال
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ويعزو الباحه ذلك إل  أن الطقس  ي قطاع غزة  %،72.80عل  أعل  درجة موا قة بنسبة 
 تعتبربينما ح لت ال قرة "  دا ماو معتدل والشمس مشرقة وبالتالي تكون اإلضاءة مناسبة،

الباحه  ويعزو %،70.30بنسبة  " عل  أقل درجة موا قة األلوان المحيطة مناسبة لطبيعة العمل
  .وتجهيزاته المكتبية واللوجستية  ل  حداثة مبن  الوزارةإوبشكل عام عل   قرات المجال ذلك 

ن أالتي تبينت  (م2012) البلبيسي، مع بع  الدراسات كدراسة هذه النتا  اتفقت وقد 
والوزن النسبي يساوي  3.84تساوي المتوسط الحسابي لجميع  قرات)مرو  العمل المادية( 

ن مرو  العمل المادية أ%" مما يدل عل  60من الوزن النسبي المحايد " بركأ% وهي 76.78
 جيدة  ي المنممات غير الحكومية.  

وضحت أ( والتي م2016)الشنطي،  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة ختلفتوا
ن هناك موا قة أ% وهذا يعني 65.24ن الوزن النسبي يساوي أو  ،3.26أن المتوسط الحسابي ب

 . (مرو  العمل المادية)  راد العينة عل   قرات المجالأة متوسطة من قبل بدرج
 .وتجهيزاتهومبن  المنممة  ل  طبيعة مكان العملإيعزى ذلك  ي اتختن  

 " وظيفيةالعوامل ال تحليل فقرات مجال "  . ب
 tواختبار  المتوسط الحسابي واتنحرا  المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.13.5النتا   موضحة  ي جدول ) .درجة الموا قةعر ة لم
لكل فقرة من  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (13.5جدول )

 " الوظيفيةالعوامل  فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

ة قيم
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

تتميددز المهددام الومي يددة بالوضددوح   .1
 و السنمة.

 0.000 7.25 كبيرة 2 68.81 0.86 3.44

تمكدددددددن الومي دددددددة العددددددداملين مدددددددن   .2
 مهار قدراتهم وك اءتهم.إ

 0.000 5.21 متوسطة 3 66.24 0.85 3.31

تراعدددددي المهدددددام الومي يدددددة قددددددرات   .3
 وجهود العاملين.

 0.000 4.51 متوسطة 5 65.64 0.89 3.28

ومي تددددددي ذات أهميددددددة أشددددددعر أن   .4
 وتأثير  ي المؤسسة.

 0.000 9.88 كبيرة 1 72.67 0.91 3.63

تمددددددنح الددددددوزارة اسددددددتقنلية وحريددددددة   .5
للعددددددددداملين  دددددددددي أدا هدددددددددم للمهدددددددددام 

 الومي ية.
 0.000 4.09 متوسطة 6 65.35 0.93 3.27
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

ة قيم
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

تتدددديح الومي ددددة ال ر ددددة للعدددداملين   .6
 م المتنوعة.ألداء العديد من المها

 0.000 4.77 متوسطة 3 66.24 0.93 3.31

 0.000 7.48 متوسطة  67.49 0.71 3.37 التصميم الوظيفي 

مدددددددددددددان األأشدددددددددددددعر باتسدددددددددددددتقرار و   .1
 .الومي ي  ي الوزارة 

 0.046 1.69- متوسطة 6 57.43 1.08 2.87

عمددددل  ددددي مندددداخ تنميمددددي يتسددددم أ  .2
باألمدددددددان والثقدددددددة المتبادلدددددددة بدددددددين 

 ل.جميع أطرا  العم
 0.216 0.79 متوسطة 3 61.09 0.98 3.05

تتدددددددددددددددددددو ر المدددددددددددددددددددوارد الماديدددددددددددددددددددة   .3
واتقت ددددددادية لدددددددى الددددددوزارة بمددددددا 

ي دددددداء بالتزاماتهددددددا يمكنهددددددا مددددددن اإل
 المالية اتجاه موم ي الوزارة.

 0.083 1.39- متوسطة 5 58.12 0.96 2.91

تتبدددددددع الدددددددوزارة سياسدددددددة التددددددددريب   .4
واتحت دددددددددام بدددددددددالموم ين المهدددددددددرة 

 ل التي تدعم ذلك.وتتبن  الهياك
 0.103 1.27 متوسطة 2 61.78 1.00 3.09

يرغددددب العدددداملون بالبقدددداء بددددالوزارة   .5
 لشعورهم باتستقرار الومي ي.

 0.063 1.54 متوسطة 1 62.19 1.01 3.11

تعمل الوزارة علد  تهي دة العداملين   .6
لتعزيددز الشددعور لددديهم باتسددتقرار 

 الومي ي  ي العمل.
 0.412 0.22 ةمتوسط 4 60.30 0.94 3.01

 0.452 0.12 متوسطة  60.15 0.85 3.01 األمان الوظيفي 

تعتبدددددددر أنممدددددددة الترقيدددددددة والتقددددددددم   .1
الدددددومي ي مناسدددددبة ومن مدددددة  دددددي 

 الوزارة.
 0.042 1.74- متوسطة 3 57.52 1.01 2.88

تمددنح الددوزارة الترقيددات اتسددتثنا ية   .2
 ساس ك اءة أداء العاملين.أعل  

 0.000 3.99- ةمتوسط 6 53.93 1.08 2.70

يوجددد توا ددق بددين المؤهددل العلمددي   .3
الدرجدددددددددددددة والقددددددددددددددرات العمليدددددددددددددة و 

 الومي ية.
 0.096 1.31- متوسطة 2 58.12 1.02 2.91

 0.011 2.32- متوسطة 5 56.73 1.00 2.84تعتمدددددددد انممدددددددة الترقيدددددددة والتقددددددددم   .4
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

ة قيم
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

معدددددايير سدددددس و أالدددددومي ي علددددد  
 دارية واضحة.إ

يوجددددددد  ددددددرص مسددددددتقبلية متاحدددددددة   .5
 التقدم الومي ي للعاملين.للترقي و 

 0.179 0.92- متوسطة 1 58.71 1.00 2.94

تشددددددجع الددددددوزارة المددددددوم ين علدددددد    .6
وضددددع خطددددط مسددددتقبلية لتطددددوير 

 وضعهم.
 0.029 1.91- متوسطة 4 57.43 0.96 2.87

 0.009 2.39- متوسطة  57.08 0.87 2.85 فرص التقدم والترقية 

 0.060 1.56 متوسطة  61.58 0.72 3.08 جميع فقرات المجال معاا  
 

ـــوظيفي"  المجدددال ال رعددديلجميدددع  قدددرات المتوسدددط الحسدددابي أن  وقدددد تبدددين "  التصـــميم ال
وأن القيمدددددددددددة  t 7.48وقيمدددددددددددة اتختبدددددددددددار، %67.49 النسدددددددددددبي الدددددددددددوزنأي أن  3.37يسددددددددددداوي 

ــــوظيفيالفرعــــي  مجددددالال، لددددذلك يعتبددددر 0.000( تسدددداوي Sigاتحتماليددددة) دال  " " التصــــميم ال
مدن قبدل بدرجدة متوسدطة  وهدذا يعندي أن هنداك موا قدة ،α ≤ 0.05مسدتوى الدتلدة  إح ا ياو عند

ومي تددي ذات أهميددة أشددعر أن  "( 4رقددم)ال قددرة  احتلددتوقددد  ،أ ددراد العينددة علدد   قددرات هددذا المجددال
" (5رقددم)ال قددرة احتلددت %، بينمددا 72.67" علدد  أعلدد  درجددة موا قددة بنسددبة  تددأثير  ددي المؤسسددةو 

" علد  أقدل درجدة موا قدة بنسدبة  حرية للعاملين  ي أدا هم للمهدام الومي يدةلية و تمنح الوزارة استقن
مدا عدن الت دميم الدومي ي وذلدك بدرجدة  لد  حددًّ إ أن مدوم ي الدوزارة راضدونيتضح بد %.65.35

 ي تحسين هذا المجال لموم يهدا مدن حيده اتسدتقنلية  اهتمامهان تركز أمتوسطة وعل  الوزارة 
قدددددرات وجهددددود  علدددد  مراعدددداة أيضدددداو تركددددز ن أالومي يددددة و ي أدا هددددم لمهددددامهم والحريددددة للعدددداملين  دددد

 .وتعزيزها نقاط القوة نقاط الضع  وتقوية الموم ين والتركيز عل  تحسين 
 

" يسداوي  األمان الوظيفي لجميع  قرات المجال ال رعي "المتوسط الحسابي بينما تبين أن 
( Sigوأن القيمدددة اتحتماليدددة) t 0.12تبددداروقيمدددة اتخ، %60.15 النسدددبي الدددوزنأي أن  3.01
األمـــان " ال رعدددي لدددذلك يعتبدددر المجدددال، 0.05وهدددي أكبدددر مدددن مسدددتوى الدتلدددة ، 0.452تسددداوي 
ـــوظيفي وذلدددك تخدددتن   ، α ≤ 0.05دتلدددة  إح دددا ية عندددد مسدددتوى الدتلدددة  ل يوجـــدبأنددده  "ال

مدن قبدل أ دراد العيندة علد  بدرجدة متوسدطة  أن هنداك موا قدة، و بين موم ين الوزارة وجهات النمر
يرغددددب العدددداملون بالبقدددداء بددددالوزارة لشددددعورهم "( 5رقددددم )ال قددددرة  احتلددددت، وقددددد  قددددرات هددددذا المجددددال
" (1رقدددم)ال قدددرة  احتلدددت%، بينمدددا 62.19" علددد  أعلددد  درجدددة موا قدددة بنسدددبة باتسدددتقرار الدددومي ي
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وهددذا  %.57.43سددبة بن " علدد  أقددل درجددة موا قددة مددان الددومي ي  ددي الددوزارةأشددعر باتسددتقرار واأل
مدان نهدم ت يشدعرون بحالدة اتسدتقرار واألوذلك أل، متدنية ن درجة الموا قة للمجال ال رعيأيعني 

 دددي  او حددددثت تذبدددذبأالدددومي ي وهدددذا يرجدددع لحالدددة اتنقسدددام البغدددي  والتجاذبدددات السياسدددية والتدددي 
 وضاع . األ

"  فــرص التقــدم والترقيــة لجميددع  قددرات المجددال ال رعددي "المتوسددط الحسددابي تبددين أن وقددد 
وأن القيمدددددددددددة  t 7.48وقيمدددددددددددة اتختبدددددددددددار، %57.08 النسدددددددددددبي الدددددددددددوزنأي أن  2.85يسددددددددددداوي 
دال  " الفرعــي " فــرص التقــدم والترقيــة ، لددذلك يعتبددر المجددال0.009( تسدداوي Sigاتحتماليددة)

مدن قبدل بدرجدة متوسدطة  وهدذا يعندي أن هنداك موا قدة ،α ≤ 0.05إح ا ياو عند مسدتوى الدتلدة 
يوجدد  درص مسدتقبلية متاحدة للترقدي  "(5)ال قدرة  احتلدت، وقدد أ راد العينة عل   قرات هذا المجال

رقددم ال قددرة احتلددت %، بينمددا 58.71" علدد  أعلدد  درجددة موا قددة بنسددبة  والتقدددم الددومي ي للعدداملين
 موا قدة" علد  أقدل درجدة  سداس ك داءة أداء العداملينأتمنح الوزارة الترقيات اتسدتثنا ية علد  " (2)

الم ددالحة تطلددع للمسددتقبل مددن خددنل يالدراسددة  مجتمددعن أيتضددح مددن ذلددك بدد %.53.93بنسددبة 
تاحة  رص التقدم إل  إنهاء حالة اتنقسام والتوحد مما يؤدي إالمستقبل المشرق  ي  انهأالوطنية 
 احتلددت علدد  نسددبةالنسددبية لجميددع المجددال ال رعددي المددذكور وزان ن األأ يضدداو أويتضددح  ،والترقيددة
داريدة إسدس ومعدايير أن نمدام التقددم والترقيدة  دي الدوزارة ت يعتمدد علد  ألد  إويعزى ذلك متدنية، 

  واضحة . 
لجميدع  قدرات مجدال المتوسدط الحسدابي أن  (13.5من جدول )يتضح وأخيرا وبشكل عام 

ــة "  t 1.56وقيمددة اتختبددار، %61.58 النسددبي الددوزنأي أن  3.08" يسدداوي  العوامــل الوظيفي
، لدذلك يعتبدر 0.05 مسدتوى الدتلدة، وهي أكبدر مدن 0.060( تساوي Sigالقيمة اتحتمالية) وأن

مما يدل  ،α ≤ 0.05عند مستوى الدتلة  إح ا ية تلةد ل يوجدأنه ب "العوامل الوظيفية" مجال
مدن قبدل أ دراد بدرجدة متوسدطة  أن هنداك موا قدةعل  اختن  وجهات النمر للمدوم ين بدالوزارة، و 

ويرجع ذلك  ،للدرجة المرادة  ي الوزارة لم ترتق  مجال الن  قرات أو  .ة عل   قرات هذا المجالالعين
 ويعدزونمام الترقيدة والتقددم  وخلل  يمان الومي ي ل  عدم تو ر ت ميم ومي ي جيد وانعدام األإ

ة التركيدز وبدذلك علد  الدوزار  ،لحالة التي تعيشدها الدوزارة نتيجدة اتنقسدام الدداخلي  اإلالباحه ذلك 
عمدالهم أداء إحتد  يتمكندوا مدن  هعل  تحسين ودعم هذا المجال بشكل عام وتعزيدز المدوم ين  يد

 . لمناسب لهذه الوزارة العريقةالومي ية بالشكل الن ق وا
ن أنتجددت  التددي( م2016)البربدري، هدذه النتددا   مددع بعد  الدراسددات كدراسددة  اتفقــتقــد و 

وهدو مقبدول % 58.38وبدوزن نسدبي  ةمتوسدط (ميدة والومي يدةلبي ة العمدل التنمي)المتوسط العام 
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)شدددبكة نسدددبياو  دددي مدددل المدددرو  السياسدددية واتقت دددادية وعددددم اتسدددتقرار التدددي تمدددر بهدددا الشدددبكة 
ن درجدة أ( والتي خل ت م2016، باديسيو  قريشي)دراسة مع  يضاو أوات قت . (ق   لإلعنماأل

نمدا إ ،(لجميدع  قدرات )العوامدل الومي يدة 2.84وأن المتوسدط الحسدابي يسداوي  ،متوسدطة الموا قة
  .قت ادية التجارية وعلوم التيسيرومي ية داخل كلية العلوم اتالعوامل ال ضع يدل عل  
( والتدي دلدت علد  م2012، )البلبيسدي هدذه النتدا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة اختلفتو 

، وبددددوزن نسددددبي غددددزة منممددددات غيددددر الحكوميددددة  ددددي قطدددداعتددددو ر عوامددددل ومي يددددة جيدددددة داخددددل ال
71.40.% 
 "يةالعوامل المال تحليل فقرات مجال "  . ت

 tواختبددار  المتوسددط الحسددابي واتنحددرا  المعيدداري والددوزن النسددبي والترتيددبتددم اسددتخدام 
 (.14.5. النتا   موضحة  ي جدول )درجة الموا قةلمعر ة 

لكل فقرة من  tواختبار  الترتيبالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي و : (14.5جدول )
 " يةلالعوامل الما فقرات مجال "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

لألجور  او يوجد نمام واضح ومن م  .1
 0.010 2.33 متوسطة 1 63.37 1.03 3.17 .الوزارةداخل 

جيددة يح ل العاملون عل  أجدور    .2
 مهامهم الومي ية. نمير

 0.000 3.77- متوسطة 2 54.73 0.99 2.74

نجداز تعتمد األجور عل  مقددار اإل   .3
 0.000 5.61- متوسطة 3 52.08 1.00 2.60 والعطاء  ي العمل.

تعتبدر أجددور العدداملين عادلددة مقارنددة   .4
هددددددم  ددددددي ؤ بمددددددا يح ددددددل عليدددددده زمن

 المهنة.
 0.000 6.08- قليلة 4 51.94 0.94 2.60

جددددور إلشددددباع احتياجددددات تك ددددي األ   .5
 ومتطلبات الموم ين. 

 0.000 7.71- قليلة 5 48.32 1.08 2.42

 0.000 5.18- متوسطة  54.13 0.81 2.71 األجور 

ت  جدددور والمكا ددديوجدددد ربدددط بدددين األ  .1
 وك اءة أداء العاملين.

 0.000 6.11- قليلة 3 51.49 0.99 2.57

عددددددددداملون بالرضدددددددددا عدددددددددن يشدددددددددعر ال  .2
العددددنوات والزيددددادات التددددي تضددددا  

 0.000 6.12- قليلة 4 50.99 1.05 2.55
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
يب النسبي

لترت
ا

 

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 .او للرواتب سنويّ 
ت وتعويضددددات  يوجددددد نمددددام مكا دددد   .3

 واضح و من م داخل الوزارة.
 0.000 5.83- قليلة 2 51.58 1.03 2.58

يرتبط نمام المكا  ت والتعويضدات    .4
 داء الموم ين.أبقاعدة معلومات 

 0.000 7.27- قليلة 6 49.95 0.98 2.50

دارة عامليهدددددددددا تشدددددددددجع وتح دددددددددز اإل   .5
 0.008 2.45- قليلة 1 51.80 2.37 2.59 . تبالمكا 

يتميز نمام المكا  ت والتعويضدات    .6
 0.000 6.30- قليلة 5 50.85 1.02 2.54 بالك اءة والعدالة.

 0.000 6.60- قليلة  51.15 0.95 2.56 المكافآت والتعويضات 

 0.000 6.52- متوسطة  52.49 0.82 2.62 جميع فقرات المجال معاا  

 2.71" يسدداوي  األجــورلجميددع  قددرات المجددال ال رعددي " المتوسددط الحسددابي وقددد تبددين أن 
( Sigوأن القيمدددددة اتحتماليدددددة) t  (5.18-)وقيمدددددة اتختبدددددار ،%54.13 النسدددددبي الدددددوزنأي أن 
     دال إح ددددا ياو عنددددد مسددددتوى الدتلددددة "األجــــور" ال رعددددي ، لددددذلك يعتبددددر المجددددال0.000تسدددداوي 
0.05 ≥ α، مددن قبددل أ ددراد العينددة علدد   قددرات هددذا بدرجددة متوسددطة  وهددذا يعنددي أن هندداك موا قددة
" علد  أعلد  الدوزارة لألجدور داخدل  او من ميوجد نمام واضح و " (1)رقمال قرة  احتلت، وقد المجال

جدددور إلشدددباع احتياجدددات تك دددي األ" (5رقدددم)قدددرة ال  احتلدددت%، بينمدددا 63.37درجددة موا قدددة بنسدددبة 
لددد  عددددم مقددددرة إوهدددذا يرجدددع  %.48.32" علددد  أقدددل درجدددة موا قدددة بنسدددبة  متطلبدددات المدددوم ينو 

جدددور للمدددوم ين بالشدددكل الطبيعدددي واتقت دددار علددد   دددر  سدددل  لهدددم وهدددذا لددد  د دددع األإالدددوزارة 
ن يبقدوا  دي حالدة أسدرية، و من تدو ير احتياجداتهم األالدراسة  ي عدم تمكنهم  مجتمعينعكس عل  

 دا هم المطلوب تحقيقه  ي العمل. أمن القلق الدا م والت كير وهذا يوثر سلباو عل  
"  المكافـآت والتعويضـات لجميع  قرات المجدال ال رعدي "المتوسط الحسابي تبين أن  بينما
وأن القيمددددددددة  t (6.60-)وقيمددددددددة اتختبددددددددار، %51.15 النسددددددددبي الددددددددوزنأي أن  2.56يسدددددددداوي 

دال  " " المكافــآت والتعويضــات ال رعددي ، لددذلك يعتبددر المجددال0.000( تسدداوي Sigاتحتماليددة)
مدن قبدل أ دراد  قليلةبدرجة  وهذا يعني أن هناك موا قة ،α ≤ 0.05إح ا ياو عند مستوى الدتلة 

دارة عامليهدددا تشدددجع و تح دددز اإل " (5رقدددم) ال قدددرة احتلدددت، وقدددد العيندددة علددد   قدددرات هدددذا المجدددال
يدرتبط نمدام " ( 4رقدم)ال قرة  احتلت%، بينما 51.80" عل  أعل  درجة موا قة بنسبة   تكا بالم
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بنسدددددبة  " علددددد  أقدددددل درجدددددة موا قدددددة داء المدددددوم ينأالتعويضدددددات بقاعددددددة معلومدددددات و المكا ددددد ت 
الدراسة لجميع  قرات هذا المجدال  مجتمعن درجة اتستجابة من قبل أهذا يدل عل   %.49.95

مدددر طبيعدددي للحالدددة التدددي تعيشدددها الدددوزارة ناتجدددة عدددن حالدددة اتنقسدددام أر وهدددذا متدنيدددة بشدددكل كبيددد
 .  خليالدا

لجميدددع  قدددرات مجدددال " المتوسدددط الحسدددابي أن  (14.5مدددن جددددول )يتضدددح وبشدددكل عدددام 
ــةالعوامــل المال t (6.62- )وقيمددة اتختبددار، %52.49 النسددبي الددوزنأي أن  2.62" يسدداوي  ي

ـــــة ، لدددددذلك يعتبدددددر مجدددددال0.000وي ( تسددددداSigوأن القيمدددددة اتحتماليدددددة) دال  " " العوامـــــل المالي
مدن قبدل بدرجدة متوسدطة  وهدذا يعندي أن هنداك موا قدة، α ≤ 0.05إح ا ياو عند مسدتوى الدتلدة 

سددس أن مسددتوى هددذا المجددال  ددي الددوزارة لددم يكددن ضددمن أ. و أ ددراد العينددة علدد   قددرات هددذا المجددال
يعيشددها شددعبنا مددن انقسددام داخلددي  حالددة التددياللدد  إه هددذا الباحدد وومعددايير واضددحة وعادلددة ويعددز 

، ممدا يدنعكس وقلة الموارد المالية والحالة السياسية واتقت ادية واإلداريدة ال دعبة  دي قطداع غدزة
 .داء الموم ينأن هذا يؤثر سلباو عل  أ، ويرى الباحه عل  جميع العوامل السابقة

 التدي أوضدحت( م2012بيسدي، البل) هدذه النتدا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة اتفقتوقد 
%، 65.96، وبددوزن نسددبي 3.30( تسدداوي بي لجميددع  قددرات )العوامددل الماليددةأن المتوسدط الحسددا

 موا قة متوسطة، وانها متو رة  ي المنممات الغير الحكومية  ي قطاع غزة .وبدرجة 
ن أمهددرت أ التددي( م2016)الشددنطي،  هددذه النتددا   مددع بعدد  الدراسددات كدراسددة تواختلفــ

 ،%47.43وبوزن نسبي  عل  مجال األجور والمكا  ت،  راد العينةأة الموا قة قليلة من قبل درج
قسددام نحددداه اتأتددم تعييددنهم بعددد  نغلددب مددوم ي وزارة اتشددغال العامددة مددن المددوم ين الددذيأن أو 

 ال لسطيني.
 

 " والسالمة المهنية العوامل الصحية تحليل فقرات مجال "  . ث
 tواختبددار  ابي واتنحددرا  المعيدداري والددوزن النسددبي والترتيددبالمتوسددط الحسددتددم اسددتخدام 

 (.15.5). النتا   موضحة  ي جدولدرجة الموا قةلمعر ة 
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لكل فقرة من  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (15.5جدول )
 " والسالمة المهنية ل الصحيةـوامـالع " فقرات مجال

 رةالفق م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

بي ة العمل  ي الوزارة   .1
تساعد عل  منع حواده 

 العمل.
 0.000 6.31 متوسطة 1 67.72 0.87 3.39

يهتم المسؤولون  ي الوزارة   .2
بتن يذ برام  تدريبية تساعد 

لسنمة المهنية  ي تحقيق ا
 للموم ين.

 0.013 2.25 متوسطة 4 62.77 0.88 3.14

يهتم المسؤولون بخ     .3
مستوى ضغط العمل لدى 

 الموم ين.
 0.500 0.00 متوسطة 5 60.00 0.91 3.00

جراءات  اعلة إتتبن  الوزارة   .4
لعدم  تعر  الموم ين 

 لألضرار ال حية.
 0.000 3.56 متوسطة 2 64.46 0.89 3.22

ح الوزارة للموم ين تتي  .5
خدمات التأمين التي تلبي 

 احتياجاتهم ال حية.
 0.001 3.15 متوسطة 3 64.16 0.94 3.21

جراء إتعمل الوزارة عل    .6
 حو ات طبية دورية لكل 

 موم  من موم يها. 
 0.000 7.29- قليلة 6 49.21 1.05 2.46

 0.079 1.42 متوسطة  61.38 0.69 3.07 جميع فقرات المجال معاا  

 ل الصحيةــوامــالع لجميع  قرات مجال "المتوسط الحسابي أن  (15.5من جدول )يتضح 
وأن  t 1.42وقيمة اتختبار، %61.38 النسبي الوزنأي أن  3.07" يساوي والسالمة المهنية 
لدددذلك يعتبدددر  ،0.05وهدددي أكبدددر مدددن مسدددتوى الدتلدددة  ،0.079( تسددداوي Sigالقيمدددة اتحتماليدددة)

 عندد مسدتوى الدتلدة  يوجدد دتلدة إح دا ية لبأنه  "والسالمة المهنية  ل الصحيةــمواــالع"  مجال
0.05 ≥ α، مددن قبددل أ ددراد العينددة علدد   قددرات هددذا بدرجددة متوسددطة  وهددذا يعنددي أن هندداك موا قددة
"  بي ددة العمددل  ددي الددوزارة تسدداعد علدد  منددع حددواده العمددل "( 1رقددم )ال قددرة  احتلددت، وقددد المجددال

جدراء إتعمل الدوزارة علد  " (6رقم )ال قرة احتلت %، بينما 67.72ة موا قة بنسبة عل  أعل  درج
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 %.49.21بنسددبة  " علدد  أقددل درجددة موا قددة  حو ددات طبيددة دوريددة لكددل مومدد  مددن موم يهددا
ات المجدال التدي ما وبدرجة متوسطة عن  قدر  ل  حدًّ إ ونالدراسة راض مجتمعن أمهرت النتا   وأ

ما بهدذا  ل  حدًّ إدارة العليا لك لتو ر بي ة عمل تمنة واهتمام اإلذالباحه  ويعزو تتو ر  ي الوزارة،
علد  الدوزارة زيدادة اتهتمدام  دي هدذا المجدال تنعكاسده علد  سدنمة المدوم ين ال دحية و  ،المجال

  والمهنية .  
ن أ( التدي دلدت علد  م2016 )البربدري،هدذه النتدا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة  واتفقـت
ن هندداك أ% وهددذا يعنددي 59.95ن المتوسددط الحسددابي النسددبي أ( و 3حسددابي يسدداوي )المتوسددط ال

مددع دراسددة  يضدداو أ، وات قددت "األمددن وال ددحة المهنيددة" موا قددة بدرجددة متوسددطة علدد   قددرات مجددال
وسدط الحسددابي ن المتأ، و 3.40ن المتوسدط الحسدابي يسداوي أمهدرت أ( والتدي م2014 ،ماضدي)

عددددن الدرجددددة  تختلدددد  جوهرّيددداو ن هنددداك موا قددددة بدرجدددة أ ، وهدددذا يعنددددي%67.94النسدددبي يسدددداوي 
، "ن وال ددحة المهنيددة  ددي بي ددة العمددلمدداأل" ددراد العينددة علدد   قددرات مجددال أمددن قبددل  3المتوسددطة 

بي دددة إذا قامدددت المنممدددة بتدددو ير  أوضدددحت أنالتدددي  (Parvar,2013) وات قدددت كدددذلك مدددع دراسدددة
أن جدودة الحيداة الومي يدة ، و ي بي دة عملهدمللموم ين سيشدعرون بالراحدة  دعمل ال حية واآلمنة ال

( م2013)ن دار، دراسدة مدع  كدذلكوات قدت ، المدوم ين التنميمدي  اتلتدزامعلد   كبيراو  تؤثر تأثيراو 
التدي و % لدوزارة التربيدة والتعلديم الحكدومي 62.60التي بينت نتا جهدا بالمتوسدط الحسدابي النسدبي 

 تو ر بي ة عمل  حية بدرجة متوسطة. 
التددي بلغددت درجددة ( م2013)ن ددار،  هددذه النتددا   مددع بعدد  الدراسددات كدراسددة تواختلفــ

الموا قة عل  تو ير المؤسسة بي ة عمل مادية  حية لدى موم ي وكالة غوه وتشغيل النج ين 
 مددع دراسددة )البلبيسددي، يضدداو أ تاختل ددوهددذه درجددة جيدددة. و % 71.75بالمتوسددط الحسددابي النسددبي 

، 3.80لجميددع  قددرات سددنمة بي ددة العمددل تسدداوي الحسددابي  ن المتوسددطأمهددرت أ( التددي م2012
 . % وهي بدرجة موا قة كبيرة76.03ي وبوزن نسبي يساو 

 

 جودة الحياة الوظيفيةتحليل جميع فقرات 

 tواختبددار  المتوسددط الحسددابي واتنحددرا  المعيدداري والددوزن النسددبي والترتيددبتددم اسددتخدام 
 (.16.5جدول ). النتا   موضحة  ي درجة الموا قةلمعر ة 
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 فقراتلجميع  tواختبار  المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (16.5جدول )
 جودة الحياة الوظيفية

المتوسط  المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.000 10.47 كبيرة 1 71.48 0.78 3.57 مرو  العمل المادية

 0.060 1.56 متوسطة 2 61.58 0.72 3.08 العوامل الومي ية

 0.000 6.52- متوسطة 4 52.49 0.82 2.62 يةالعوامل المال

 0.079 1.42 متوسطة 3 61.38 0.69 3.07 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.182 0.91 متوسطة  60.83 0.65 3.04 جودة الحياة الوظيفيةجميع فقرات 
          

 " جودة الحياة الوظيفية قدرات " المتوسط الحسابي لجميع أن  (16.5من جدول )يتضح 
 t 0.91وقيمددة اتختبددار، %60.83 النسددبي الددوزن( أي أن 5)الدرجددة الكليددة مددن  3.04يسدداوي 

عتبدر لدذلك ت، 0.05دتلدة وهي أكبدر مدن مسدتوى ال، 0.182( تساوي Sigوأن القيمة اتحتمالية)
     وجددددد دتلددددة إح ددددا ية عنددددد مسددددتوى الدتلددددة ت ل ابأنهدددد "جــــودة الحيــــاة الوظيفيــــة" قددددرات جميددددع 
0.05 ≥ α  اخدددتن  وجهدددات النمدددر للعددداملين  دددي وزارة التربيدددة والتعلددديم العدددالي ، ممدددا يددددل علددد

والعوامددل الومي يددة حدول محددور جددودة الحيدداة الومي يددة ويوجددد ق دور واضددح  ددي العوامددل الماديددة 
مددن قبددل بدرجددة متوسددطة  أن هندداك موا قددةأيضدداو وهددذا يعنددي  والعوامددل الماليددة والعوامددل ال ددحية،

الواقدع ت تلبدي الحدد وهدذه  دي  .بشكل عامجودة الحياة الومي ية  قرات عل   مجتمع الدراسةأ راد 
لمدرو  التدي يتعايشدها لد  اإالكا ي من احتياجات الموم ين  ي هذا المجال ويعزو الباحه ذلك 
التددي مكانيددات الماديددة والماليددة مجتمعنددا ال لسددطيني مددن تجاذبددات سياسددية وانقسددامات وضددع  اإل

تدددن    ددي كبيددرلتددو ير جددودة حيدداة ومي يددة مناسددبة لموم يهددا ممددا سدداهم وبشددكل  الددوزارةتمتلكهددا 
ر لجدددودة الحيددداة وعلددد  الدددوزارة التركيدددز والتحسدددين وبشدددكل مميدددز وكبيددد ،ال دددورة المرجدددوة للمجدددال

 الومي ية .
( والتي تو لت إل  م2017 )السراج، الدراسات كدراسة هذه النتا   مع بع  ات قتقد و 

لجميع  ،(68.80، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي)  3.44المتوسط الحسابي يساوي أن

بة لهذا مما يدل على أن متوسط درجة االستجافقرات المجال تحسين جودة الحياة الوظيفية، 

 مع دراسةكذلك واتفقت ، 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  ا  المجال يختلف جوهري

دة الحياة الومي ية جميعها ن المتوسط الحسابي ل قرات جو أ( والتي تبين م2016)البربري، 
ن هناك موا قة بدرجة أ%( وهذا يعني 61.33)بي(، والمتوسط الحسابي النس3.07)يساوي

وات قت كذلك مع ،  راد العينية عل   قرات جودة الحياة الومي يةمتوسطة من قبل أ
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والتي جاءت درجة الموا قة عل  جميع  قرات أبعاد جودة الحياة ( م2014 دراسة)ماضي،
% من بين متوسطات استجابة العاملين  ي 68.84الومي ية معاو بمتوسط حسابي نسبي

والتي بلغت درجة الموا قة عل  ( م2013 )ن ار،وات قت مع دراسةالجامعات المستهد ة، 
، بينما %(62.23لتربية والتعليم الحكومي)مستوى جودة الحياة الومي ية لدى موم ي وزارة ا

بعاد جودة الحياة أن أ% يعني 68.88موم ي وكالة غوه وتشغيل النج ينبلغت درجة موا قة 
  . رة بدرجة متوسطة لكن المؤسستينالومي ية متو 

والتدي أمهدرت أن  (م2016 )الحسني، الدراسات كدراسة لنتا   مع بع هذه ا و اختل ت
(، بددوزن نسددبي 10مددن  4.33المتوسددط الحسددابي للدرجددة الكليددة لمجددال جددودة الحيدداة الومي يددة )

%، وتشير هذه القيمة لوجود درجة منخ ضة من الموا قة من وجهة نمر أ راد عينة الدراسة، 43
ن المتوسدددط الحسدددابي أمهدددرت الدراسدددة ( حيددده أم2012 ي،البلبيسددد)واختل دددت كدددذلك مدددع دراسدددة 

% ممدددا 70.17والدددوزن النسدددبي يسددداوي  ،3.51لجدددودة الحيددداة الومي يدددة يسددداوي اور لجميدددع المحددد
  . كبيرة موفقةيعطي درجة 

 فرضيات الدراسةاختبار  5.5
 ينب α ≤ 0.05 دللة لعند مستو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية :ىاألولالرئيسة الفرضية 

 وبين جودة الحياة الوظيفية.العالي الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم 
 تختبار هذه ال رضية تم استخدام معامل بيرسون لنرتباط، والجدول التالي يوضح ذلك
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وبين جودة لي العا الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم بينمعامل الرتباط  (:17.5جدول )
 الحياة الوظيفية

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

القيم  بين α ≤ 0.05 دتلة ىعند مستو  توجد عنقة ذات دتلة إح ا ية
  وبين جودة الحياة الومي ية. التنميمية

.625* 0.000 

 بين α ≤ 0.05 دتلة ىعند مستو  توجد عنقة ذات دتلة إح ا ية
 وبين جودة الحياة الومي ية. المعتقدات التنميمية

.745* 0.000 

بين  α ≤ 0.05 دتلة ىعند مستو  توجد عنقة ذات دتلة إح ا ية
 وبين جودة الحياة الومي ية. األعرا  التنميمية

.767* 0.000 

بين  α ≤ 0.05 دتلة ىعند مستو  توجد عنقة ذات دتلة إح ا ية
 ين جودة الحياة الومي ية.وب التوقعات التنميمية

.797* 0.000 

بين  α ≤ 0.05 دللة لعند مستو  توجد عالقة ذات دللة إحصائية
وبين جودة  العالي الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم

 الحياة الوظيفية.
.829* 0.000 

 .α ≤ 0.05 دتلة ىاترتباط دال إح ا ياو عند مستو          *
.( Sig، وأن القيمدة اتحتماليدة )8290.( أن معامدل اترتبداط يسداوي 17.5ن جددول )يبي
وهددذا يددددل علددد  وجددود عنقدددة ذات دتلدددة  0.05وهدددي أقدددل مددن مسدددتوى الدتلدددة  0.000تسدداوي 

وبددددين جددددودة الحيدددداة العددددالي الثقا ددددة التنميميددددة السددددا دة  ددددي وزارة التربيددددة والتعلدددديم إح ددددا ية بددددين 
ة بأبعادهددا يدديوجددد عنقددة جيدددة بددين الثقا ددة التنميميجددابي وقددوي و إاترتبدداط ن أويدددل  .الومي يددة

ن الثقا دددة تعمدددل علددد  أوزارة و الدددن الثقا دددة التنميميدددة مهمدددة  دددي إحيددده  ،وجدددودة الحيددداة الومي يدددة
ة تتأثر بالثقا ة التنميمية ن جودة الحياة الومي يأوبذلك بعاد جودة الحياة الومي ية أتحسين جميع 

 ددي المؤسسددة هميددة الق ددوى لزيددادة ونشددر وتعزيددز الثقا ددة التنميميددة لدد  األإاحدده ذلددك الب ويعددزو
والتدي تدؤثر علد  سدلوك المدوم ين وتجسدد  مكوندات البي دة الداخليدة للدوزارة همأنها من أو  ألهميتها
وعل  الوزارة زيادة اتهتمام بتحسين مجال الثقا ة التنميمية ومجال جودة  ،داري الحديهال كر اإل

الددوزارة وموم يهددا وخلددق بي ددة عمددل جيدددة  ا يسدداهمان  ددي تنميددة وتطددويرلكونهمدد حيدداة الومي يددةال
 ودا عيتهم للعمل . تساعد الموم ين من القيام بمهامهم الومي ية ور ع ك اءتهم
( التدددي أوضدددحت أن م2017 )السددراج، وات قددت هدددذه النتددا   مدددع بعددد  الدراسددات كدراسدددة

، وهدددي أقدددل مدددن مسدددتوى 0.000تسددداوي (Sigيمدددة اتحتماليدددة )، وأن الق0.698معامدددل اترتبددداط 
، وهدددذا يددددل علددد  وجدددود عنقدددة ذات دتلدددة إح دددا ية بدددين دعدددم الثقا دددة التنميميدددة 0.05الدتلدددة 
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ات قددت مددع و وتحسددين جددودة الحيدداة الومي يددة للعدداملين  ددي المنممددات غيددر الحكوميددة بقطدداع غددزة، 
ن هنداك عنقدة بدين ثقا دة العمدل ألد  إلت ( التدي تو دDastjerdi and Pour, 2015دراسدة )

وتحسددين جددودة الحيدداة الومي يددة باإلضددا ة لوجددود ارتبدداط بددين ثقا ددة العمددل والعدالددة والمسدداواة  ددي 
   وات قددت أيضدداو مددع دراسددة  خددري.أمددن الددومي ي مددن جهددة جددور مددن جهددة وبددين ثقا ددة العمددل واألاأل
(Valizadeh and Ghahremani, 2012 والتددي )ارتبدداط موجبددة  جددود عنقددةبو وضددحت أ
 .التنميمية وجودة الحياة الومي يةبين الثقا ة  وذات دتلة إح ا ية كبيرةو 

للثقافة  α ≤ 1.15مستول دللة عند  يوجد تأثير ذو دللة إحصائية: ثانيةالفرضية الرئيسة ال
 اة الوظيفية.في قطاع غزة على جودة الحيالعالي التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم 

 والجدول التالي يوضح ذلك: ،"اتنحدار الخطي المتعدد " تختبار هذه ال رضية تم استخدام 
 

 الفرضية الرئيسة الثانية -المتعددالخطي (: تحليل النحدار 18.5جدول )

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 النحدار

قيمة اختبار 
T 

القيمة الحتمالية 
Sig. 

 0.001 3.506 0.452 المقدار الثابت

 0.851 0.188 0.010 القيم التنميمية

 0.001 3.516 0.210 المعتقدات التنميمية

 0.000 3.728 0.239 األعرا  التنميمية

 0.000 6.628 0.362 التوقعات التنميمية

 0.710معامل التحديد الُمعد ل=  0.846=  رتباطمعامل ات

 0.000حتمالية = القيمة ات F  =124.062قيمة اتختبار 
 :ما يلي تبين( 18.5الموضحة  ي جدول ) من النتا   

% من 71، وهذا يعني أن 0.710، ومعامل التحديد الُمعد ل= 0.846=  رتباطمعامل ات -
د ترجع قتم ت سيره من خنل العنقة الخطية والنسبة المتبقية  جودة الحياة الومي يةالتغير  ي 

 ي قطاع  العالي  ي وزارة التربية والتعليم ودة الحياة الومي ية ي جإل  عوامل أخرى تؤثر 
  .غزة

مما  0.000القيمة اتحتمالية تساوي  ، كما أن124.062بلغت المحسوبة  Fاتختبار قيمة -
الثقا ة التنميمية بين دتلة إح ا ية  تأثير ذو بوجوديعني ر   ال رضية ال  رية والقبول 

  . ي قطاع غزة وجودة الحياة الومي ية العالي التعليمالسا دة  ي وزارة التربية و 

 0.851القيمة اتحتمالية تساوي  كما أن 0.188تساوي  t، قيمة اختبار القيم التنميميةمتغير   -
التنميمية السا دة  ي وزارة التربية قيم للتأثير  وجودعدم وهذا يعني  0.05من  كبروهي أ
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ن القيم أو  ،يتضح عدم وجود التأثير .ة الحياة الومي ية ي قطاع غزة عل  جود العالي والتعليم
  ير بي ة من مة لأل كار الجديدة،وتو  ،الطيبةراتها من حيه ترسيخ العنقات  قالتنميمية ب
التزام الموم ين بمواعيد العمل هذا ت و  ،وترسيخ م هوم العمل الجماعي، لةوالثقة المتباد
حول سلوكيات وتوجيهات معينة متعار  عليها لدى  ي بي ة العمل  مشتركاو  يعطي ت اهماو 

تر ع من مستوى  قرات القيم التنميمية وتحسينها والعمل عل   أن الموم ين، وعل  الوزارة
 مة للموم ين . ناسبة ومنءترسيخها وتو ير بي ة عمل م

ساوي القيمة اتحتمالية ت كما أن 3.516تساوي  t، قيمة اختبار المعتقدات التنميميةمتغير  -
التنميمية السا دة  ي  للمعتقدات يجابيإتأثير  وجودوهذا يعني  0.05وهي أقل من  0.001

ن المعتقدات أو .  ي قطاع غزة عل  جودة الحياة الومي ية العالي وزارة التربية والتعليم
والقناعة  الموم ين كشركاء ملتزمين بإنجاز هد  مشتركالتنميمية تتمثل  ي التعامل مع 

مبادرة ، و  كار والمشاركة  ي اتخاذ القرارة  ي اتخاذ القرارات والحرية  ي تبادل األبالمشارك
    .بالدورات التدريبية رغبة  ي تطوير العمل الموم ين باتلتحاق ذاتياو 

القيمة اتحتمالية تساوي  كما أن 3.728تساوي  t، قيمة اختبار األعرا  التنميميةمتغير  -
السا دة  ي  لألعرا  التنميمية يجابيإتأثير  وجودا يعني وهذ 0.05وهي أقل من  0.000

ا تمثل معايير يلتزم نهأو  . ي قطاع غزة عل  جودة الحياة الومي يةالعالي وزارة التربية والتعليم 
نها معايير م يدة للوزارة ولبي ة العمل حيه تساعد عل  أ ي الوزارة عل  اعتبار  بها الموم ون

كثر خبرة كنولوجية المستحدثة  ي بي ة العمل وُتلزم الموم ين األالتكي  مع التطورات الت
رشاد زمن هم األ بداع قل خبرة وتساعد عل  تهي ة مناخ مشجع عل  اإلوتجربة بمتابعة وا 

 نجاز العملإساليب أمام أع عل  قبول التحدي والمخاطر و تح ت اق جديدة اتبتكار وتشجو 
دارة بنشر ق ص نجاح ن م ادر التعليم وتلزم اإلل  الخطأ باعتباره م دراو موالنمر إ

نجازهم وعل  اإل براز أعمالهم وا  عزيز األعرا  التنميمية تدارة العليا  ي الوزارة الموم ين وا 
 .وتقويتها

القيمة اتحتمالية تساوي  كما أن 6.628تساوي  t، قيمة اختبار التوقعات التنميميةمتغير  -
السا دة  ي  لتوقعات التنميميةل يجابيإتأثير  وجود وهذا يعني 0.05وهي أقل من  0.000

يشير ذلك تقدير و  . ي قطاع غزة عل  جودة الحياة الومي يةالعالي وزارة التربية والتعليم 
مان الومي ي للعاملين بالوزارة وتحرص الوزارة عل  تقديم الوزارة جهود الموم ين وتو ير األ

مة قيم الموم ين مع قيمها كما ل  مواءإسع  الوزارة الحوا ز المادية والمعنوية للعاملين وت
ن يقوموا بكا ة المهام والواجبات مقابل الح ول عل  كا ة أتتوقع الوزارة من الموم ين 
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هدا  التي تتوقعها الوزارة تحقيق األ بغيةالجهود النزمة  يبذل الموم ونو الحقوق الومي ية 
 منهم .

هي عل   tحسب قيمة اختبار "  جودة الحياة الومي ية " ي ت سيرالمتغيرات المؤثرة أهمية  -
، المعتقدات التنميميةومن ثم ، األعرا  التنميميةومن ثم  ،التوقعات التنميميةالترتيب: 

 t عل  قيمة اختبارأ احتلتن التوقعات التنميمية أيتضح من ذلك  .القيم التنميمية وأخيراو 
خر تو  ،ي وزارة التربية والتعليم العاليلين  ة للعامولويات والمتطلبات الر يسخذت األأو 

ن أويعزو الباحه ذلك وهي القيم التنميمية  tقل قيمة اختبار أ احتلتالتي  ولويةالتغيرات األ
هذا ما يريده الكل وتو أتوقعات الوزارة م ين المرجوة و توقعات المو  خذأالترتيب بهذه ال ورة 

بعاد الثقا ة أنه كلما زدنا  ي نشر وتعزيز أو خرى ومن ثم المتغيرات المؤثرة األ ،خرمن اآل
 التأثير  ي ت سير جودة الحياة الومي ية . قوية إيجابية و التنميمية نوجد عنقة 

 

م( والتي تو لت إل  2017)مايسة،  الدراسات كدراسة واتفقت هذه النتائج مع بعض
ؤسسة سونلغاز وهذا ما أكده أ راد أن للثقا ة التنميمية أثراو كبيراو  ي تحسين جودة الخدمة  ي م

العينة المستجوبة من خنل الربط بين متغيرات الثقا ة التنميمية مع جودة الخدمة باستخدام 
)ماضي، وات قت أيضاو مع دراسة  ،اتنحدار البسيط حيه هناك عنقة إيجابية بين المتغيرين

التنميمية وجودة الحياة  مهرت وجود عنقة طردية موجبة بين دعم الثقا ةأ( التي م2016
أن الثقا ة التنميمية التي اوضحت  ((Benjamin,2015دراسة مع  كذلكوات قت  .الومي ية

بشكل كبير عل  جودة الحياة الومي ية و  مستقل أيضاو لوب القيادة يؤثران بشكل مجتمع و وأس
  .للموم ين بواسطة البعد ال ردي للثقا ة التنميمية

( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) :ةثالثالالرئيسة الفرضية 
الثقافة التنظيمية السائدة في  حول واقعالدراسة  مجتمعبين متوسطات درجات تقدير أفراد 

إلى البيانات  لت عز  الحياة الوظيفية جودةو العالي في قطاع غزة  وزارة التربية والتعليم
 لعمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة(.الشخصية )المسمى الوظيفي، الجنس، ا

" لمعر ددة مددا إذا كددان لعينتددين مسددتقلتين T " تددم اسددتخدام اختبددار "تختبددار هددذه ال رضددية 
هندداك  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية وهددو اختبددار معلمددي ي ددلح لمقارنددة متوسددطي مجمددوعتين مددن 

ما إذا كان هناك  روق ذات دتلة  " لمعر ةالتباين األحادي البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " 
 متوسطات أو أكثر. 3إح ا ية وهذا اتختبار معلمي ي لح لمقارنة 

 :اآلتيةويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية 
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) -
 ثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليمال واقعحول الدراسة  مجتمعتقدير أفراد 

 المسمى الوظيفي. إلى لت عز  الحياة الوظيفية العالي في قطاع غزة وجودة
 المسمى الوظيفي –" التباين األحادي اختبار" نتائج  (:19.5)جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

نائب 
مدير 
عام 
 فأعلى

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 إداري

 0.799 0.414 3.45 3.52 3.33 3.35 3.43 القيم التنميمية

 0.955 0.166 3.22 3.28 3.15 3.16 3.24 المعتقدات التنميمية

 0.389 1.037 3.29 3.16 3.06 3.10 3.18 األعرا  التنميمية

 0.349 1.118 3.25 2.98 2.99 3.08 3.17 التوقعات التنميمية

 0.639 0.634 3.30 3.24 3.13 3.17 3.24 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.203 1.502 3.56 3.48 3.45 3.65 3.94 مرو  العمل المادية

 0.734 0.503 3.17 3.11 3.00 3.04 3.02 الومي يةالعوامل 

 0.804 0.406 2.71 2.60 2.53 2.61 2.67 يةلالعوامل الما

والسنمة  ل ال حيةددوامددالع
 المهنية

3.00 2.93 3.01 3.06 3.22 1.362 0.249 

 0.694 0.557 3.12 3.03 2.95 3.02 3.08 جودة الحياة الوظيفية

 0.641 0.631 3.19 3.11 3.02 3.07 3.14 جميع المجالت معاا 

المقابلة  (.Sig)(  تبين أن القيمة اتحتمالية 19.5الموضحة  ي جدول )من النتا   
لجميع المجاتت والمجاتت  0.05أكبر من مستوى الدتلة " " التباين األحادي تختبار

وبذلك يمكن استنتاج أنه ت توجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات  مجتمعة معاو 
المسم  تعزى إل   الدراسة حول هذه المجاتت والمجاتت مجتمعة معاو  مجتمعتقديرات 
مهما جميع المجاتت الدراسة لديها رؤية متشابهة حول  مجتمعن أهذا يدل عل   .الومي ي

 لواقعاختل ت مسمياتها الومي ية ويعزى ذلك عدم تأثير المسم  الومي ي  ي استجابتهم 
الحياة  العالي  ي قطاع غزة وجودة الثقا ة التنميمية السا دة  ي وزارة التربية والتعليم

 ي المتوسطات  اكان" "المعتقدات التنظيمية" وميةالقيم التنظي" ينمجالالن أويتبين  .الومي ية
 خرى هواأل كبر  ي المرتبة من المسميات الومي يةعل  واألاألمن هو الدراسة  مجتمعل

كبر أكان  هذين المجالينن درجة الموا قة حول أمما يعني  " "رئيس شعبةالومي ي  المسم 
عراف األ"لمجالين ن اأ يضاو أبين ويت ،الدراسة  ي المستوى الومي ي ر يس شعبة مجتمعلدى 
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هذا يعني  " إداري"عل  المتوسطات للمسم  الومي يأ كانا "التوقعات التنظيمية"و "التنظيمية
ل  درجة إ ويعزو الباحث ذلك. داريإلمسم  ومي ي كبر ن درجة الموا قة كانت األأ

ثر من كأه المسميات عل  مما يميز ذلك باهتمام هذالموا قات هذه للمسميات المتدنية كان األ
 لمجاتت المذكور تن او. خرى لالمسميات الومي ية األ

وضدحت أ( التدي م2012 ،)الحدارثي مع بع  الدراسات كدراسة اتفقت هذه النتائجقد  و
قدل  دي اتجاهدات أ  0.05ح دا ية عندد مسدتوى إمن خنل النتدا   عددم وجدود  دروق ذات دتلدة 

عضددداء هي دددة التددددريس أ دددة التنميميدددة السدددا دة كمدددا يددددركها  دددراد مجتمدددع الدراسدددة حدددول واقدددع الثقاأ
 . لمتغير   ة العضو منيةالعسكريين والمدنيين بكلية الملك  هد األ

مهدرت أ( التدي م2011 )العداجز، الدراسدات كدراسدةهـذه النتـائج مـع بعـض وقد اختلفـت 
دارة  عيدل تطبيدق اإلح ا ية بين المبحوثين حول الثقا ة التنميمية  ي تإبوجود  روق ذات دتلة 

 المتغير المسم  الومي ي .  إل  تعزى اإللكترونية
الدراسدة مدن  مجتمدعكدان  دي المتوسدطات  ظـروف العمـل الماديـة من خنل المجاليتبين 

نا دب مددير عدام  خدرى هدو المسدم  الدومي ي "كبر  ي المرتبدة مدن المسدميات الومي يدة األاألهو 
الدراسة  ي المستوى  مجتمعكبر لدى أحول هذا المجال كان ن درجة الموا قة أ" مما يعني  أعل 

تجهيدزات المكتبيدة ووسدا ل الراحدة والالعمدل الماديدة ل  تو ر كل مرو  إذا ما يوحي ه، الومي ي
درجدة  تلدذلك كاند متيدازاتاتتتمتع بكدل ن هذه ال  ة من الدرجات العليا أبحكم  ،الخواللوجستية..

العوامـل "و "العوامل الوظيفيـة"من خنل المجاتت  يضاو أويتبين  ،الالموا قة لهم عالية بهذا المج
الدراسدة مدن هدو  مجتمدعكدان  دي المتوسدطات ل  "العوامـل الصـحية والسـالمة المهنيـة"و" المادية

ن أ" ممددا يعنددي إداريخددرى هددو المسددم  الددومي ي "كبددر  ددي المرتبددة مددن المسددميات الومي يددة األاأل
 . "إداري"الدراسة  ي المستوى الومي ي  مجتمعكبر لدى أ تال كاندرجة الموا قة حول هذا المج

نه أوضحت بأالتي  (م2017)مايسة،  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة اتفقتقد و 
 ي ت دور أ دراد عيندة الدراسدة ( α ≤ 0.05 ح ا ية عند مستوى )إت يوجد  روقات ذات دتلة 

 ن التغيير  ي نوع الومي ةأأي  ،متغير الومي ة الحالية ل إ التنميمية وجودة الخدمةحول الثقا ة 
  بين العمال ت يؤثر عل  الثقا ة التنميمية وجودة الخدمة . 

توضح  التي (م2016)البربري،  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة قد اختلفت و
بحوثين ( بين متوسطات تراء المα ≤ 0.05بوجود  روق ذات دتلة إح ا ية عند مستوى ) 

  .إل  المسم  الومي يحول توا ر أبعاد جودة الحياة الومي ية تعزى 
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( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) -
 الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم واقعحول الدراسة  مجتمعتقدير أفراد 

 الجنس.إلى  لت عز  لحياة الوظيفيةا العالي في قطاع غزة وجودة
 

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار" 20.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
لخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
لحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.511 0.658- 3.46 3.38 القيم التنميمية

 0.557 0.588- 3.25 3.18 المعتقدات التنميمية

 0.562 0.581- 3.22 3.15 تنميميةاألعرا  ال

 0.642 0.465- 3.15 3.10 التوقعات التنميمية

 0.507 0.665- 3.27 3.20 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.945 0.069 3.57 3.58 مرو  العمل المادية

 0.162 1.403- 3.21 3.04 الومي يةالعوامل 

 0.243 1.171- 2.75 2.59 يةالعوامل المال

 0.229 1.208- 3.17 3.04 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.218 1.236- 3.14 3.01 جودة الحياة الوظيفية

 0.286 1.069- 3.19 3.08 جميع المجالت معاا 

المقابلدددة  (.Sig)تبدددين أن القيمدددة اتحتماليدددة ( 20.5الموضدددحة  دددي جددددول )مدددن النتدددا    
لجميدع المجداتت والمجداتت  0.05 مسدتوى الدتلدة مدن أكبدر" لعينتدين مسدتقلتين  -  T"تختبدار

توجدددد  دددروق ذات دتلدددة إح دددا ية بدددين متوسدددطات ت أنددده  اســـتنتاجوبدددذلك يمكدددن ، مجتمعدددة معددداو 
ن أ دراد ألد  إذلدك  يعزو الباحثو  .الجنستعزى إل   هذه المجاتتالدراسة حول  مجتمعتقديرات 
  دة التنميميدة السدا دة  دي وزارة التربيدة والتعلديمالثقا واقدعالدراسة لديهم رؤية متشابهة نحدو  مجتمع

 ن الجدنسأبغ  النمر عن الجنس وهذا يدل علد   الحياة الومي ية العالي  ي قطاع غزة وجودة
 . الدراسة مجتمعيؤثر  ي رؤية أ راد ت  ()ذكر، أنث 
( والتدي أوضدحت م2017 ، )السدراج،هدذه النتدا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة اتفقـت قدو 

ت يوجددد  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الدراسددة حددول المجدداتت  أندده
 )البربددري،دراسددة  ات قددت مددعو  ،اتسددتراتيجية وجددودة الحيدداة الومي يددة( تعددزى إلدد  الجددنس)القيددادة 
( بدددين α ≤ 0.05( التدددي بيندددت بعددددم وجدددود  دددروق ذات دتلدددة إح دددا ية عندددد مسدددتوى ) م2016

 وات قدت مدعلد  الجدنس. إبعاد جودة الحياة الومي ية تعزي أمبحوثين حول توا ر متوسطات تراء ال
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ح ا ية لمدى توا ر أبعداد إمهرت عدم وجود  روق ذات دتلة أ( التي م2016 دراسة )الشنطي،
دراسدة  مدع يضداو أوات قدت  ،جودة الحياة الومي ية تعزى للجنس  ي وزارة األشغال العامدة واإلسدكان

ح دا ية بدين إجابدات المبحدوثين إنه ت يوجد  روق ذات دتلدة أمهرت أالتي  (م2011 )العاجز،
  إل  متغير الجنس.لكترونية تعزى دارة اإلحول دور الثقا ة التنميمية  ي ت عيل تطبيق اإل

مهدددرت أ( التدددي م2011 )البلبيسدددي، هدددذه النتدددا   مدددع بعددد  الدراسدددات كدراسدددة اختلفـــتو
أثرها عل  األداء الومي ي تعزى للجنس ة الحياة الومي ية و ح ا ية لجودإوجود  روق ذات دتلة 

 . ي المنممات غير الحكومية بقطاع غزة 
 

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) -
 الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم واقعحول الدراسة  مجتمعتقدير أفراد 

 العمر. إلى لت عز  الحياة الوظيفية الي في قطاع غزة وجودةالع

 العمر –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:21.5)جدول 

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 35أقل من 
 سنة

إلى أقل  35
 سنة 45من 

سنة  45
 فأكثر

 0.751 0.287 3.43 3.43 3.35 القيم التنميمية

 0.679 0.389 3.15 3.17 3.26 المعتقدات التنميمية

 0.986 0.014 3.17 3.18 3.16 األعرا  التنميمية

 0.909 0.095 3.09 3.09 3.14 التوقعات التنميمية

 0.985 0.015 3.20 3.22 3.22 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.911 0.093 3.60 3.58 3.55 مرو  العمل المادية

 0.684 0.380 3.01 3.12 3.09 لومي يةاالعوامل 

 0.209 1.580 2.45 2.67 2.70 يةلالعوامل الما

 0.691 0.370 3.00 3.07 3.11 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.587 0.535 2.96 3.07 3.07 جودة الحياة الوظيفية

 0.761 0.273 3.05 3.13 3.12 جميع المجالت معا

المقابلدددة  (.Sig)تبدددين أن القيمدددة اتحتماليدددة (  21.5ة  دددي جددددول )الموضدددحمدددن النتدددا   
لجميدع المجداتت والمجداتت مجتمعدة  0.05 من مستوى الدتلةأكبر " التباين األحادي  "تختبار

 مجتمدعتوجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات تقديرات ت وبذلك يمكن استنتاج أنه  معاو 
 .العمرتعزى إل   والمجاتت مجتمعة معاو الدراسة حول هذه المجاتت 
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ن أويتبددددين الدراسددددة،  مجتمددددع ددددراد أهندددداك رؤيددددة متشددددابهة بددددين  نألدددد  إ يعــــزو الباحــــث 
 "المعتقدددات التنميميددة"و "القدديم التنميميددة"الدراسددة للمجدداتت مجتمددع متوسددطات الرتددب تسددتجابة 

ن درجددة الموا قددة حددول أعنددي سددنة هددذا ي 35ل  ددة العمريددة أقددل مددن لهددي  "التوقعددات التنميميددة"و
ن المجدددال أ، و الدراسدددة  دددي ال  دددة الموضدددحةمجتمدددع د  دددراأكبدددر لددددى أالمجددداتت المدددذكورة كاندددت 

الد   35 دة العمريدة ل لكاندت متوسدطات الرتدب لنسدتجابة لهدذا المجدال هدي  "األعرا  التنميميدة"
 .سنه 45ل  أقل منإ 35العمريةكبر لدى ال  ة أن درجة الموا قة كانت أ، يعني سنة 45أقل من 

نده ت أوضدحت بأ( التي م2017)مايسة،  هذه النتا   مع بع  الدراسات كدراسة واتفقت
الدراسدة علد   مجتمدع( إلجابة أ دراد 0.05ح ا ية عند مستوى دتلة )إتوجد  روقات ذات دتلة 

)جلددولي،  مددع دراسددة يضدداو أوات قددت  تعددزى لمتغيددر السددن، الثقا ددة التنميميددة وجددودة الخدمددة  قددرات
التنميميددة السددا دة ثددر لمتغيددر العمددر  ددي مسددتوى الثقا ددة ألدد  عدددم وجددود إ( التددي تشددير م2013

 .بجامعة بسكرة 
كاندت متوسدطات الرتدب لنسدتجابة لهدذا  "ظروف العمـل الماديـة"ن المجدال أ كذلكيتضح 

ل  دة العمريدة كبدر لددى اأن درجة الموا قة كاندت أكثر، يعني أسنة   45المجال هي ال  ة العمرية 
كانددت متوسدطات الرتددب لنسدتجابة لهددذا المجددال  العوامــل الوظيفيــةن المجدال أكثر. و أسدنة  دد 45

كبدر لددى ال  دة أن درجدة الموا قدة كاندت أ، يعندي سدنة 45 إل  أقل مدن 35 منهي ال  ة العمرية 
حية العوامــــل الصــــ" و "يــــةلالعوامــــل الما"ن المجددددالين أو  سددددنة. 45إلدددد  أقددددل مددددن  35العمريددددة  

أقدل مدن كانت متوسطات الرتب لنستجابة لهدذه المجداتت هدي ال  دة العمريدة  "والسالمة المهنية
 .سنة 35ال  ة العمرية هي أقل من  كبر لدىأن درجة الموا قة كانت إ، يعني سنة 35

مددن ال  دة العمريددة   هدين جميدع المجداتت مجتمعددة كاندت متوسدطات الرتددب لنسدتجابة أو  
 سنة.  45إل  أقل من  35

ــــت )البلبيسددددي، ( وم2016، )الشددددنطيهددددذه النتددددا   مددددع بعدددد  الدراسددددات كدراسددددة  واتفق
 ىح ددا ية تعددز إلدد  عدددم وجددود  ددروق ذات دتلددة إ واتو ددل التدديو  (م2014)ماضددي، و( م2012

 لمتغير العمر. 
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) -

 الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم واقعحول الدراسة  تمعمجتقدير أفراد 
 .مؤهل العلميال إلى لت عز  الحياة الوظيفية العالي في قطاع غزة وجودة
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 مؤهل العلميال –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:22.5جدول )
 

 المجال
قيمة  المتوسطات

مة  الختبار
القي

ية 
مال
لحت

ا (
S

ig
).

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم 
 0.290 1.246 3.31 3.39 3.56 القيم التنميمية

 0.404 0.909 3.07 3.24 3.22 المعتقدات التنميمية

 0.056 2.916 2.99 3.18 3.37 األعرا  التنميمية

 0.245 1.418 2.96 3.12 3.24 التوقعات التنميمية

 0.158 1.865 3.07 3.23 3.35 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.124 2.112 3.68 3.49 3.76 مرو  العمل المادية

 0.039 3.308* 2.87 3.10 3.28 الومي ية العوامل 

 0.486 0.724 2.54 2.62 2.76 يةلالعوامل الما

والسنمة  ل ال حيةددوامددالع
 المهنية

3.33 3.05 2.94 *3.239 0.041 

 0.112 2.218 2.93 3.03 3.23 جودة الحياة الوظيفية

 0.114 2.199 2.98 3.11 3.28 جميع المجالت معاا 

 .α ≤ 0.05 دال إح ا ياو عند مستوى دتلةات ال رق بين المتوسط *
المقابلدددة  (.Sig)تبدددين أن القيمدددة اتحتماليدددة ( 22.5الموضدددحة  دددي جددددول )مدددن النتدددا   

، الومي يدددددة"العوامدددددل  جددددالين "للم 0.05 مدددددن مسددددتوى الدتلدددددة أقدددددل" التبددددداين األحددددادي  "تختبددددار
 دروق ذات دتلدة إح دا ية  توجدوبذلك يمكن استنتاج أنه "  والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع"

وذلددك  المؤهددل العلمدديتعددزى إلدد   ينالمجددال ينالدراسددة حددول هددذ مجتمددعبددين متوسددطات تقددديرات 
 ويعــــزو الباحــــث ذلــــك كبدددرأوكاندددت درجددددات اسددددتجابتهم  .مدددؤهلهم العلمددددي دبلددددومل دددالح الددددذين 

تتددداح لهدددم  نأو  وك ددداءتهملتطلعددداتهم للعوامدددل الومي يدددة بجميدددع  قراتهدددا مدددن حيددده إمهدددار قددددراتهم 
لألمدان الدومي ي يضداو يتطلدع أ ، دي أدا هدم سدتقنليةاتال ر ة ألداء العديدد مدن المهدام المتنوعدة و 

لد  تدو ير إلوم يتطلعدون  حاب مؤهلهم العلمي دبأن أكما  ،م  رص التقدم والترقيةن تتحقق لهأو 
كبدددر مدددن المتوسدددطات أعطدددوا موا قدددة أعوامدددل  دددحية وسدددنمة مهنيدددة لهدددم بالشدددكل الجيدددد وبدددذلك 

لدد  العوامددل الومي يددة والعوامددل ال ددحية والسددنمة إلدد  حاجددة هددذه ال  ددة إ يضدداو أويعددزى  ىخددر األ
  .  كبرأالمهنية بدرجة 

القيمددددة اتحتماليددددة  قددددد تبدددين أن  والمجدددداتت مجتمعدددة معدددداو  أمدددا بالنسددددبة لبددداقي المجدددداتت
(Sig.) دددروق ذات دتلدددة  توجـــد لأنددده  سدددتنتاجاوبدددذلك يمكدددن  ،0.05مسدددتوى الدتلدددة  مدددن أكبددر 

 الدراسددة حددول هددذه المجدداتت والمجدداتت مجتمعددة معدداو  مجتمددعإح دا ية بددين متوسددطات تقددديرات 
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  دي جميدع المجدداتت رؤيدة متشدابهة لديدهمجتمدع الدراسددة ن أويتضدح . المؤهدل العلمديتعدزى إلد  
  مجتمعة معاو.
( والتدي أوضدحت م2017 )السدراج، النتدا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة هذه اتفقتو قد 

أندده ت يوجددد  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات عينددة الدراسددة حددول المجدداتت 
وات قدددت مدددع دراسدددة المؤهدددل العلمدددي،  )القيدددادة اتسدددتراتيجية وجدددودة الحيددداة الومي يدددة( تعدددزى إلددد 

  ح ددددا ية عنددددد مسددددتوى إندددده ت يوجددددد  روقددددات ذات دتلددددة أوضددددحت بأ( التددددي م2017)مايسددددة، 
(0.05 ≥ α ددي ت ددور أ ددراد عينددة الدراسددة حددول الثقا ددة التنميميددة وجددودة الخدمددة  )لدد  متغيددر إ

نميميددة ن التغييددر  ددي المؤهددل العلمددي بددين العمددال ت يددؤثر علدد  الثقا ددة التأالومي ددة الحاليددة أي 
أثددر لمتغيددر  لدد  عدددم وجددودإشددارت أ( التددي م2013جلددولي، )وات قددت مددع دراسددة  ،وجددودة الخدمددة

رة وهدددذا مدددن وجهدددة نمدددر المؤهددل العلمدددي  دددي مسدددتوى الثقا ددة التنميميدددة السدددا دة  دددي جامعدددة بسددك
( التدي دلدت علد  عددم وجدود  دروق ذات م2012 البلبيسدي،)دراسدة مع  كذلكوات قت  .المبحوثين
ح دا ية حدول جدودة الحيداة الومي يددة وأثرهدا علد  األداء الدومي ي للعداملين  دي المنممددات دتلدة إ

 غير الحكومية  ي قطاع غزة تعزى إل  المؤهل العلمي . 
وضددحت أ( التدي م2015، )الحددويحي هدذه النتددا   مدع بعدد  الدراسدات كدراسدة اختلفـتو 

المدوم ين حداملي شدهادة الثانويدة ( بدين 0.05نه يوجد  روق ذات دتلة إح ا ية عند مستوى )أب
، والماجسددتير، والدددبلوم ل ددالح تلددك المددؤهنت )دكتددوراه، ة وحدداملي كددنو مددن درجددة الدددكتوراهالعامدد

   .ماجستير، دبلوم (عل  الترتيب

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستول دللة ) -
 الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم واقعحول الدراسة  مجتمعتقدير أفراد 

 .عدد سنوات الخدمةإلى  لت عز  الحياة الوظيفية العالي في قطاع غزة وجودة
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 عدد سنوات الخدمة –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:23.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال
لحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
5 
 واتسن

 5من 
إلى أقل 

 10من 
 سنوات

 10من 
إلى أقل 

 15من 
 سنة

 15من 
إلى أقل 

 20من 
 سنة

20 
سنة 
 فأكثر

 0.980 0.107 3.48 3.39 3.38 3.40 3.40 القيم التنميمية

 0.650 0.618 3.22 3.07 3.27 3.17 3.39 المعتقدات التنميمية

 0.669 0.592 3.26 3.04 3.15 3.18 3.34 األعرا  التنميمية

 0.301 1.227 3.19 3.00 3.11 3.07 3.56 التوقعات التنميمية

 0.701 0.548 3.28 3.12 3.22 3.20 3.42 ةــميـيــافة التنظـــالثق

 0.196 1.525 3.85 3.49 3.60 3.46 3.67 مرو  العمل المادية

 0.790 0.426 3.07 3.04 3.06 3.08 3.36 الومي ية العوامل 

 0.172 1.614 2.39 2.56 2.75 2.60 3.01 يةالعوامل المال

 0.305 1.216 3.02 2.89 3.09 3.13 3.35 والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع

 0.634 0.641 3.01 2.97 3.07 3.03 3.32 جودة الحياة الوظيفية

 0.660 0.604 3.11 3.02 3.13 3.09 3.36 جميع المجالت معا

المقابلدددة  (.Sig)تبدددين أن القيمدددة اتحتماليدددة (  23.5الموضدددحة  دددي جددددول ) النتدددا  مدددن 
لجميدع المجداتت والمجداتت مجتمعدة  0.05 من مسدتوى الدتلدةأكبر " التباين األحادي  "تختبار

 مجتمدعتوجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات تقدديرات  لوبذلك يمكن استنتاج أنه  معاو 
        .عددددددد سدددددنوات الخدمدددددة تعدددددزى إلددددد  معدددددة معددددداو الدراسدددددة حدددددول هدددددذه المجددددداتت والمجددددداتت مجت

الثقا دة التنميميدة  واقدعالدراسدة رؤيدة متشدابهة حدول  مجتمع راد أن لدى أل  إويعزو الباحه ذلك 
بغد  النمدر عدن  الحيداة الومي يدة العدالي  دي قطداع غدزة وجدودة السا دة  ي وزارة التربية والتعلديم

 5تزيددد عددن خدمددة الدراسددة لدديهم سددنوات  مجتمددعراد  ددأن معمددم ألد  إسدنوات الخدمددة وهددذا يرجددع 
 سنوات لذلك كان لديهم تقارب حول رؤيتهم  ي وضعهم لدرجات المتوسطات .  

نده ت أوضدحت بأ( التدي م2017)مايسدة،  هذه النتا   مدع بعد  الدراسدات كدراسدة اتفقت
ة الدراسدددة (  دددي ت دددور أ دددراد عيندددα ≤ 0.05يوجدددد  روقدددات ذات دتلدددة اح دددا ية عندددد مسدددتوى )

 بددينمسددتويات الخبددرة  اخددتن ن أأي  الخبددرةلدد  متغيددر إحددول الثقا ددة التنميميددة وجددودة الخدمددة 
الحدويحي، ) وات قت مع دراسدة .تهم بالمؤسسةخدمتهم  التنميمية وجودة قا العمال ت يؤثر عل  ث

 دددي ح دددا ية حدددول الثقا دددة التنميميدددة إ( والتدددي دلدددت علددد  عددددم وجدددود  دددروق ذات دتلدددة م2015
ات قددت مددع دراسددة و . لمتغيددر سددنوات الخبددرة ت غددزة تعددزىمحا مددا –الجامعددات العامددة والخا ددة 
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 ثددر لمتغيددر سددنوات الخبددرة  ددي مسددتوى الثقا ددةألدد  عدددم وجددود إشددارت أالتددي ( و م2013)جلددولي، 
والتددي تو ددلت لعدددم  (م2012ت قددت مددع دراسددة ) البلبيسددي، او . التنميميددة السددا دة بجامعددة بسددكرة

ثرها عل  األداء الومي ي للعاملين أح ا ية حول جودة الحياة الومي ية و إق ذات دتلة وجود  رو 
)العداجز،  مدع دراسدة يضاو أات قت . و تعزى إل  الخبرة منممات غير الحكومية  ي قطاع غزة ي ال
  ن عدد سنوات الخدمة ت تؤثر  ي رؤية أ راد مجتمع الدراسة.أوضحت أ( التي م2011

إلد  ( التدي تو دلت م2016)الحسدني،  تا   مع بعد  الدراسدات كدراسدةهذه الن واختلفت
. واختل دت يداة الومي يدة تعدزي لسدنوات الخبدرةن هناك  روق ذات دتلة اح ا ية حدول جدودة الحأ

تمكدددين وضدددحت وجدددود  دددروق ذات دتلدددة اح دددا ية نحدددو أ( والتدددي م2014)ديدددوب، دراسدددة مدددع 
سدنوات لد  إبسدوريا تعدزى  ت داتتاتيدة  دي قطداع العاملين كمدخل لتحسين جودة الحيداة الومي 

 سددتجاباتاوجددد  ددروق بددين  لدد إ( والتددي تو ددلت م2014)ماضددي،  دراسددة واختل ددت مددع .الخدمددة
المبحددوثين  يمددا يتعلددق بدد را هم حددول جددودة الحيدداة الومي يددة وأثرهددا علدد  مسددتوى األداء الددومي ي 

 .تعزى لسنوات الخدمة ومدة العمل للعاملين  ي الجامعات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة  1.6
 أهمها: نتائج،لى عدة إحصائي توصلت الدراسة من خالل التحليل اإل

 تحليل النتائج المتعلقة بالمجال "الثقافة التنظيمية " (1
 الدرجة الكلية  3.22يساوي  " ا ة التنميميةالثق  قرات "المتوسط الحسابي لجميع  إن(

من  درجة متوسطةب موافقةوهذا يعني أن هناك  ،%64.33 النسبي الوزن( أي أن 5من
 .بشكل عام قرات الثقا ة التنميمية عل   مجتمع الدراسةقبل أ راد 

  قيمة اتختبارt  4.83 (وأن القيمة اتحتماليةSigتساوي )مستوى من وهي أقل  ،0.000
       دال إح ا ياو عند مستوى الدتلة  الثقا ة التنميميةعتبر لذلك ت، 0.05لدتلة ا

0.05 ≥ α. 

  كذلك دورات تطويرية لك اءة أداء الموم ين، و و عدم وجود برام  تدريبية ودورات تثقي ية
 ت تقر الوزارة إل  إعداد كادر مدرب.  

  للتطور التكنولوجي للتوا ل مع  تتبع النمام التقليدي وليس الحديه بالنسبةالوزارة
 .  من خنل ربط الحواسيب بين المديريات والوزارة  مديريات ال رعية بالمحا ماتال

 حليل فقرات المجال الفرعي "القيم التنظيمية " ت - أ
 أي أن الوزن  3.40المتوسط الحسابي لجميع  قرات مجال " القيم التنميمية " يساوي  إن

 مجتمع الدراسةأن هناك موا قة بدرجة كبيرة من قبل أ راد  %، وهذا يعني 68.06النسبي
 .عل   قرات هذا المجال

 التنظيمية " المعتقداتتحليل فقرات المجال الفرعي " - ب
 أي أن  3.20" يسداوي  المعتقدات التنميمية لجميع  قرات مجال "المتوسط الحسابي  إن

مددن قبددل أ ددراد  وســطةبدرجــة مت موافقــة، وهددذا يعنددي أن هندداك %63.99النسددبي الددوزن
 .عل   قرات هذا المجال مجتمع الدراسة

 "التنظيمية عرافاألتحليل فقرات المجال الفرعي " - ت
 أي أن  3.17" يسداوي  األعدرا  التنميميدة لجميدع  قدرات مجدال "المتوسط الحسدابي  إن

مددن قبددل أ ددراد  بدرجــة متوســطة موافقــة، وهددذا يعنددي أن هندداك %63.34 النسددبي الددوزن
 .عل   قرات هذا المجال راسةمجتمع الد
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 "التنظيمية التوقعاتتحليل فقرات المجال الفرعي " - ه
 أي أن  3.11" يسداوي  التوقعدات التنميميدة لجميع  قدرات مجدال "المتوسط الحسابي ن إ

مددن قبددل أ ددراد  بدرجــة متوســطة موافقــة، وهددذا يعنددي أن هندداك %62.17 النسددبي الددوزن
 .لعل   قرات هذا المجا مجتمع الدراسة

 

 "جودة الحياة الوظيفية " تحليل النتائج المتعلقة بالمجال (2
 الدرجدددة  3.04يسددداوي  " جدددودة الحيددداة الومي يدددة  قدددرات "المتوسدددط الحسدددابي لجميدددع  إن(

بدرجـــة  موافقـــةوهدددذا يعندددي أن هنددداك  ،%60.83 النسدددبي الدددوزن( أي أن 5الكليدددة مدددن 
 .بشكل عاموظيفية جودة الحياة ال قرات من قبل أ راد العينة عل   متوسطة

  0.05ت توجد دتلة إح ا ية عند مستوى الدتلة ≥ α مجتمع، بين متوسطات تقديرات 
 .الدراسة لجميع  قرات "جودة الحياة الومي ية"

 والماليدة  وخا ة  ي العوامل الومي ية نالموم ي يوجد ق ور واضح  ي تلبية احتياجات
  والعوامل ال حية نتيجة اتنقسام الداخلي.

 ""ظروف العمل الماديةالفرعي مجال الحليل فقرات ت - أ

 أي  3.57يسدداوي  " مددرو  العمددل الماديددة "لجميددع  قددرات مجددال المتوسددط الحسددابي ن إ
مددن قبددل أ ددراد بدرجــة كبيــرة  موافقــة ، وهددذا يعنددي أن هندداك%71.48 النسددبي الددوزنأن 

 .عل   قرات هذا المجال مجتمع الدراسة

 " الوظيفيةالعوامل  "الفرعي مجال التحليل فقرات   - ب
 أي أن  3.08سددداوي ي " العوامدددل الومي يدددة "لجميدددع  قدددرات مجدددال المتوسدددط الحسدددابي  إن

ــة، وهددذا يعنددي أن هندداك %61.58 النسددبي الددوزن مددن قبددل أ ددراد  بدرجــة متوســطة موافق
 .عل   قرات هذا المجال مجتمع الدراسة

  0.05عندددد مسدددتوى الدتلدددة  ةإح دددا ي ت توجدددد دتلدددة ≥ α ين متوسدددطات تقدددديرات ، بددد
  "العوامل الومي ية"لمجال الدراسة حول ا مجتمع

 

 "العوامل المالية " تحليل فقرات المجال الفرعي  - ت
 أي أن  2.62" يسدددداوي  يددددةللجميددددع  قددددرات مجددددال " العوامددددل الماالمتوسددددط الحسددددابي  إن

مددن قبددل أ ددراد بدرجددة متوسددطة  ، وهددذا يعنددي أن هندداك موا قددة%52.49 النسددبي الددوزن
 .عل   قرات هذا المجال مجتمع الدراسة
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 والسالمة المهنية " ال حيةالعوامل  " تحليل فقرات المجال الفرعي - ه
 يسداوي  والسنمة المهنية ل ال حيةددوامددالع لجميع  قرات مجال "المتوسط الحسابي  إن "

من  بدرجة متوسطة موافقة، وهذا يعني أن هناك %61.38 النسبي الوزنأي أن  3.07
 .عل   قرات هذا المجال مجتمع الدراسةبل أ راد ق

  0.05ت يوجد دتلة إح ا ية عند مستوى الدتلة ≥ α،  مجتمعبين متوسطات تقديرات 
 .والسنمة المهنية " العوامل ال حية لمجال ال رعي "حول االدراسة 

 

 النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة  
 الثقا دة التنميميدة السدا دة  دي وزارة التربيدة والتعلديمبين وجود عنقة ذات دتلة إح ا ية  -

 .وبين جودة الحياة الومي ية العالي

 دي قطداع غدزة  العدالي السا دة  دي وزارة التربيدة والتعلديم للقيم التنظيميةعدم وجود تأثير  -
 عل  جودة الحياة الومي ية.

 دددي  العدددالي لتربيدددة والتعلددديمالسدددا دة  دددي وزارة ا للمعتقددددات التنميميدددةيجدددابي إوجدددود تدددأثير  -
 قطاع غزة عل  جودة الحياة الومي ية.

 ي قطاع  العاليالسا دة  ي وزارة التربية والتعليم  لألعرا  التنميميةيجابي إوجود تأثير  -
 غزة عل  جودة الحياة الومي ية.

قطاع   ي العاليالسا دة  ي وزارة التربية والتعليم للتوقعات التنميمية يجابي إوجود تأثير  -
 .غزة عل  جودة الحياة الومي ية

الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة  حول واقعنتائج استجابات افراد عينة الدراسة 
إلى البيانات الشخصية  لالحياة الوظيفية ت عز  العالي في قطاع غزة وجودة التربية والتعليم

 لخدمة(.)المسمى الوظيفي، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات ا
  

الدراسددة حددول هددذه  مجتمددعت توجددد  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات  -
 .المسم  الومي يالمجاتت والمجاتت مجتمعة معا تعزى إل  

الدراسددة حددول هددذه  مجتمددعت توجددد  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات  -
 .الجنسالمجاتت تعزى إل  

الدراسددة حددول هددذه مجتمددع لددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات ت توجددد  ددروق ذات دت -
 .العمرالمجاتت والمجاتت مجتمعة معا تعزى إل  
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الدراسدة حدول المجدالين مجتمدع توجد  روق ذات دتلة إح ا ية بين متوسطات تقدديرات  -
 المؤهدددل العلمددديتعدددزى إلددد   " والسدددنمة المهنيدددة ل ال دددحيةدددددوامددالع، " العوامدددل الومي يدددة

 .ذلك ل الح الذين مؤهلهم العلمي دبلومو 

الدراسددة حددول هددذه مجتمددع ت توجددد  ددروق ذات دتلددة إح ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات  -
)جميع مجاتت الثقا ة التنميمية وباقي مجاتت جودة المجاتت والمجاتت مجتمعة معاو 

 .المؤهل العلميتعزى إل   الحياة الومي ية (

الدراسددة حددول هددذه مجتمددع  ددا ية بددين متوسددطات تقددديرات ت توجددد  ددروق ذات دتلددة إح -
 .سنوات الخدمة عدد المجاتت والمجاتت مجتمعة معا تعزى إل 
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 التوصيات  2.6
ن نقــدم عــدد مــن أليهــا البحــث ممكــن إبنــاءا علــى النتــائج الســابقة التــي توصــل 

  يلي:التوصيات، كما 
 : الثقافة التنظيمية اولا 
  والعنوات وشهادات  ة والحوا ز المادية والمعنوية المكا  منحو  رات تثقي يةدو عمل ورش و

بداع واتبتكار دارة العليا بالوزارة تشجيع الموم ين عل  اإلوعل  اإل ، خرية وترقيات
 نتماءاتوذلك لزيادة  ،لخإارات والعمل عل  زيادة الرواتب.. القر  تخاذاوالمشاركة  ي 

 . الومي ي

 كنموذج الخبرات والمهارات الدولية  ي مجال التربية والتعليم  عل  الوزارة اتست ادة من
وعمل شراكات مع وزارات التربية والتعليم  ي هذه واليابان  وسنغا وراماليزيا  مثلحي 

 الدول لنست ادة من خبراتهم  ي جميع المجاتت. 

  ال   ا ةباإلض)موازنات تطويرية أعداد خطط مالية وزيادة الموازنات المخ  ة للوزارة
حيه ان السلطة تد ع للرواتب واتجور لوزارة التربية والتعليم  ميزانية الرواتب واتجور

% من الموازنة للجانب التطويري ألن 10% من موازنه الدولة ونو ي زيادة 20نسبته 
سات السيا ةكمنهاج لإلدار الموازنات سير وعليه ت (لتنمية والتطوير يبدأ من التعليما

 . دارية والرقابيةالمالية وات
 على مستول القيم التنظيمية  -

  .مكانياتهما  داء العاملين بالوزارة وتطوير قدراتهم و أتو ير دورات وورش عمل وذلك لتحسين 

 التنظيمية المعتقداتعلى مستول  -

عل  الوزارة تحسين المعتقدات التنميمية وتعزيز المشاركة  ي اتخاذ القرارات وتعزيز 
 ن يكون تبادل لأل كار.أو الموم ين كشركاء 

 

  : جودة الحياة الوظيفيةثانيا
  تن او  بعادها الموضحةأالوزارة التركيز والتحسين لجودة الحياة الومي ية بجميع  عل. 
 العوامل الوظيفية  -

ن تركز اهتمامها  ي تحسين هذا المجال لموم يها من حيه اتستقنلية أعل  الوزارة 
عل  مراعات قدرات وجهود  يضاو أن تركز ألمهامهم الومي ية و والحرية للعاملين  ي أدا هم 

 .هاوتعزيز الموم ين والتركيز عل  تحسين نقاط الضع  وتقوية نقاط القوة 
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 فرص التقدم والترقية  -
التوحد مما يؤدي نهاء حالة اتنقسام و إالم الحة الوطنية المستقبل المشرق  ي تعتبر    
 .تاحة  رص التقدم والترقيةإل  إ

 يةالعوامل المال -
تنطوي  ت التي جور والمكا األالوزارة نمام أن تتبع و  ،يتم توحيد شطري الوطنيجب أن  

 .تحت قوانين الخدمة المدنية  ي السلطة الوطنية ال لسطينية
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 
 : العربيةع أولا: المراج

دور الثقا ة التنميمية  ي ت عيل تطبيق  م(.2012. )ايهاب  اروق العاجز،و  ،س  عبديو ، بحر
مجلة ، ة والتعليم العالي محا مات غزةدراسة تطبيقية عل  وزارة التربي ،اتدارة اإللكترونية

 .51-33(، 2)20 ،الجامعة اتسنمية للدراسات اتقت ادية واتدارية
دور جودة الحياة الومي ية  ي الحد من ماهرة اتحتراق ( م2016وان حسن. )مر  البربري،

)رسالة ماجستير غير  الومي ي لدى العاملين  ي شبكة األق   لإلعنم واتنتاج ال ني
 . جامعة األق  ، غزة.منشورة(
ة أثر الثقا ة التنميمية عل  الرضا الومي ي. دراسة حالة_ مديري .(م2015مريم. ) برجراجة،

 ، الجزا ر.بسكرة، جامعة محمد خيضرغير منشورة(.  رسالة ماجستير). ةالتربية لوتية بسكر 

 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.  .1. طإدارة الموارد البشرية م(.2014. )دبنل، محم

جودة الحياة الومي ية واثرها عل  األداء الومي ي للعاملين  .(م2012أسامة زياد. ) البلبيسي،  
الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة)  ي المنممات غير الحكومية  ي قطاع غزة

 غزة. ،اتسنمية
(.جودة الحياة الومي ية  ي منممات األعمال الع رية.)د.ط(. 2008جاد الرب، سيد محمد، )

 اإلسماعيلية: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.

مطبعة أبناء :  لسطين .2. طجية لبناء اتستبيانالقواعد المنه (.م2010). الجرجاوي، زياد
  .الجراح

ثر الثقا ة التنميمية عل  اتبداع اتداري لدى العاملين  ي أ .(م2013أسماء. )جلولي، 
رسالة )،  بسكرة -دراسة حالة: جامعة محمد خيضر ،مؤسسات التعليم العالي الجزا رية

 ، الجزا ر.بسكرة ،التجارية وعلوم التيسيركلية العلوم اتقت ادية و  (ماجستير غير منشورة
دار : عمان .1ع ر التغيير.طإدارة السلول التنميمي  ي م(. 2011جنب، إحسان دهش.)
  .   اء للنشر والتوزيع

 :تاريخ اتطنع، مسح القوى العاملة .(م2016).الجهاز المركزي لإلح اء ال لسطيني
    /http://www.pcbs.gov.ps :م .الموقع10/11/2017

http://www.pcbs.gov.ps/
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الثقا ة التنميمية ودورها  ي تحسين األداء من وجهة نمر . (م2012 وزي سعد.) الحارثي، 
. جامعة ناي  )رسالة ماجستير غير منشورة( أعضاء هي ة التدريس بكلية الملم  هد األمنية

 السعودية. ،العربية للعلوم األمنية
عنقتها باتستقرار الومي ي. دراسة ميدانية عل  القيم التنميمية و  .(م2015ني. )المدا حجاج، 

جامعة غير منشورة(.  رسالة ماجستير). طعينة من أداري جامعة عمار ثليجي باألغوا
 .، الجزا رمحمد خيضر_ بسكرة

ي لدى أثر جودة الحياة الومي ية  ي تعزيز اتلتزام التنميم .(م2016وسام محمد. ) الحسن ،
)رسالة ماجستير غير .الباحثين اتجتماعيين  ي وزارة الشؤون اتجتماعية بقطاع غزة

 جامعة األزهر، غزة. منشورة(

مناه  البحه وطرق التحليل اإلح ا ي  ي العلوم  .(م2010) .حطب،  ؤاد و ادق، تمال أبو
 مكتبة األنجلو الم رية. :القاهرة .1. طالن سية والتربوية واتجتماعية

الثقا ة التنميمية و عنقتها باإلبداع اتداري. دراسة  .(م2015) إسماعيل محمد. حويحي، 
. غير منشورة( رسالة ماجستير)ة مقارنة بين الجامعات العامة و الخا ة_ محا مات غز 

 جامعة األزهر، غزة.
قطاع  تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الومي ية  ي. (م2014أيمن حسن. ) ديوب،

( 1)30، ةمجلة جامعة دمشق للعلوم اتقت ادية و القانوني ،اتت اتت )دراسة ميدانية(
195- 221. 

مجلة  دور الثقا ة التنميمية  ي تشجيع اتبداع لدى العاملين". .(م2016بركات. ) ربيعة، 
 .87-71(، 6)6 ،الباحه اتقت ادي
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 السنم عليكم و رحمة اهلل و بركاته..           
 

                                                    بحثيدددددددددددددددددددددددددددددددة نددددددددددددددددددددددددددددددددرس بهدددددددددددددددددددددددددددددددا اسدددددددددددددددددددددددددددددددتبانةيدددددددددددددددددددددددددددددددديكم أأضدددددددددددددددددددددددددددددددع بدددددددددددددددددددددددددددددددين 
غــزة  قطــاع العــالي فــي موالتعلــي التربيــة وزارة فــي الســائدة التنظيميــة الثقافــة )واقــع
ذلددك اسددتكمات لمتطلبددات نيددل درجددة الماجسددتير  ددي و الوظيفيــة( الحيــاة جــودة علــى وأثرهــا

 عمال.دارة األإ
تعب دددة اتسدددتبانة المر قدددة وذلدددك  بإبدددداء الدددرأي بكدددل دقدددة التكدددرم بلدددذا يرجددد  مدددن سددديادتكم 
 دي            شدارةإوضدع ذلدك بات اتستبانة بما ترونه مناسدبا و وموضوعية لكل عبارة من عبار 

 المكان المناسب.
 وجهدكم ،،، حسن تعاونكمين لكم كراش     

 
 الباحه                                                      

 نا ر محمد أبو شمالة                                                   
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 أول: المتغيرات الشخصية
 في المكان المناسب         ةضع اشار   
 المسمى الوظيفي  .1

وكيل وزارة                             وكيل مساعد                                             
نا ب مدير عام                                                    مدير عام                      

 ر يس قسم                   مدير دا رة           
 إداري                                           ر يس شعبة                     

 
 الجنس     .2

             أنث                            ذكر       
 العمر .3

           ة                                    سن 35 أقل منل  إ 25من                سنة             25قل من أ       
                  سنة              55 أقل من ل إ 45من          سنة       45 إل  أقل من 35من 
 سنة  أكثر 55من 

 المؤهل العلمي   .4

  بكالوريوس                                    دبلوم      
      توراه دددك                                   ماجستير

  الخدمةعدد سنوات  .5

             واتسن 10 أقل من ل إ 5من                 سنوات           5قل من أ
  سنة  20 أقل منل  إ 15من               سنة  15أقل من ل  إ 10من     
 سنة  اكثر        20من     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

     



144 
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 ةــــــــيـــــــميــافة التنظـــــــــالثق
هي تمثل ت اهماو مشتركاو  ي بي ة العمل حول سلوكيات وتوجيهات معينة  :ةيــــــــــم التنظيمـــالقي :أ 

عبارة عن اتساق  ي المشاعر غير المخطط لها من مشاعر الخير متعار  عليها لدى الموم ين وهي 
 .ةالشذوذ، العقننية وعدم العقننيلجمال والقبح، اتعتيادية و وا
      .ترسخ بي ة العمل الحالية العنقات الطيبة بين العاملين 1

2 
كار الجديدة التي  تو ر الوزارة للموم ين البي ة المن مة لتقديم األ

      تسع  إل  تطوير إجراءات العمل ونممه.
      تتسم بي ة العمل  ي الوزارة بالثقة المتبادلة بين اإلدارة والموم ين. 3

4 
ر بي ة العمل  ي الوزارة الدا عية النزمة للموم ين من أجل ر ع تو 

      معدتت النمو وتحسين األداء.
      تعمل الوزارة عل  ترسيخ م هوم العمل الجماعي لدى الموم ين . 5

6 
يلتزم الموم ون  ي الوزارة  بمواعيد العمل واإلنجاز  ي  ترات 

      .زمنية محددة
 ي بي ة  جتماعيةات كار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة أعبارة عن  :ةــــالتنظيمي تادـعتقــالم -ب

 .نجاز العمل والمهام التنميميةإالعمل وكي ية 

1 
تتعامدددددل الدددددوزارة مدددددع المدددددوم ين كشدددددركاء ملتدددددزمين بإنجددددداز هدددددد  

      مشترك.
      .تتو ر لدى الموم ين القناعة بالمشاركة  ي اتخاذ القرارات 2
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3 
تو ر بي ة الوزارة الحرية  دي تبدادل األ كدار بدين المسدتويات اإلداريدة 

  المختل ة .
     

      .ارتح ز الوزارة الموم ين عل  المشاركة  ي اتخاذ القر  4

5 
بالددورات التدريبيدة رغبدة  يبادر الموم ون  ي الوزارة باتلتحاق ذاتيداو 

  ي تطوير العمل.
     

      تو ر الوزارة ثقا ة التعاون بين الموم ين  ي مختل  المستويات. 6
معايير م يدة وهي معايير يلتزم بها العاملون  ي المنممة عل  اعتبار أنها  :ةـــــراف التنظيميـــ: األعج

 .للمنممة ولبي ة العمل

1 
تسددداعد األعدددرا  السدددا دة  دددي الدددوزارة علددد  التكيددد  مدددع التطدددورات 

  التكنولوجية المستحدثة  ي بي ة العمل. 

     

2 
ُتلددددزم األعددددرا  السددددا دة المددددوم ين األكثددددر خبددددرة وتجربددددة بمتابعددددة 

رشاد زمن هم األ   قل خبرة.وا 

     

3 
  تهي ددة مندداخ مشددجع علدد   ددي الددوزارة علدد تسدداعد األعددرا  السددا دة

 اتبتكار.اإلبداع و 
     

4 
تشددجع األعددرا  السددا دة  ددي الددوزارة المددوم ين علدد  قبددول التحدددي 

 والمخاطرة و تح ت اق جديدة أمام أساليب إنجاز العمل.
     

5 
ينمر المدراء  ي األعرا  السدا دة إلد  الخطدأ باعتبداره م ددراو مدن 

  م ادر التعليم. 
     

      .عينتمثل اتعرا  السا دة حا زاو  للموم ين المبد 6

7 
بدراز  ُتلزم األعرا  السدا دة اإلدارة بنشدر ق دص نجداح المدوم ين وا 

نجازاتهم.   أعمالهم وا 
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 هي التوقعات التي يتوقعها ال رد من المنممة أو ما تتوقعه المنممة من التنظيميــــــة: د. التوقعات
  .أ رادها

      تقدر الوزارة جهود الموم ين. 1
      تو ر الوزارة األمان الومي ي للعاملين  يها. 2
      للعاملين. يةارة عل  تقديم الحوا ز المادية والمعنو تحرص الوز  3

4 
هدا  التي جل تحقيق األأالجهود النزمة من  ونيبذل الموم 

 منهم.تتوقعها الوزارة 

     

      .مة قيم الموم ين مع قيمهاءل  مواإتسع  الوزارة  5

6 
ن يقوموا بكا ة المهام والواجبات مقابل أتتوقع الوزارة من الموم ين 

 ة.الح ول عل  كا ة الحقوق الومي ي
     

 ةـــــــــــــيفوظيــياة الــــــــــــودة الحــــــج     
 ةــظروف العمل المادي اول  :

      مريح إلنجاز العمل .يتو ر مكتب من م و  .1
      مريح.ثاه المكتب منمم و أشعر أن أ .2
      تسود أجواء الهدوء داخل المكتب. .3
      ومناسبة لطبيعة العمل.ضاءة المكتب جيدة إن أشعر أ .4
      تعتبر األلوان المحيطة مناسبة لطبيعة العمل. .5
      النزمة إلتمام العمل.واللوجستية تو ر الوزارة التجهيزات المكتبية  .6
      تو ر الوزارة الوسا ل التكنولوجية المناسبة إلنجاز مهام العمل. .7
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 (. العوامل الوظيفية )التصميم الوظيفي، األمان الوظيفي، فرص التقدم و الترقية ثانياا :
 :يـفـوظيـــــم الــــالتصمي . أ

      السنمة.تتميز المهام الومي ية بالوضوح و  1
      مهار قدراتهم وك اءتهم.إمكن الومي ة العاملين من تُ  2
      جهود العاملين.تراعي المهام الومي ية قدرات و  3
      تأثير  ي المؤسسة.ومي تي ذات أهمية و أشعر أن  4
      حرية للعاملين  ي أدا هم للمهام الومي ية.تمنح الوزارة استقنلية و  5
      عاملين ألداء العديد من المهام المتنوعة.تتيح الومي ة ال ر ة لل 6

 وظيفي ـــان الـــب. األم
      .مان الومي ي  ي الوزارة األو  باتستقرارأشعر  1

2 
عمددل  ددي مندداخ تنميمددي يتسددم باألمددان والثقددة المتبادلددة بددين جميددع أ

      أطرا  العمل.

3 
يمكنهددددا مددددن  اتقت ددددادية لدددددى الددددوزارة بمدددداتتدددو ر المددددوارد الماديددددة و 

      ي اء بالتزاماتها المالية اتجاه موم ي الوزارة.اإل

4 
تتبنددد  تتبدددع الدددوزارة سياسدددة التددددريب واتحت دددام بدددالموم ين المهدددرة و 

      الهياكل التي تدعم ذلك.

      يرغب العاملون بالبقاء بالوزارة لشعورهم باتستقرار الومي ي. 5

6 
ين لتعزيدز الشدعور لدديهم باتسدتقرار تعمل الدوزارة علد  تهي دة العدامل

 الومي ي  ي العمل.
     

 ج. فرص التقدم والترقية
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      الوزارة. مة  يءقية والتقدم الومي ي مناسبة ومنتعتبر أنممة التر  1
      ساس ك اءة أداء العاملين.أعل   ستثنا يةاتتمنح الوزارة الترقيات  2
      الدرجة الومي ية.يوجد توا ق بين المؤهل العلمي والقدرات العملية و  3

4 
داريددة إمعددايير سددس و أتعتمددد انممددة الترقيددة والتقدددم الددومي ي علدد  

 واضحة.
     

      احة للترقي والتقدم الومي ي للعاملين.يوجد  رص مستقبلية مت 5

6 
تشدددددجع الدددددوزارة المدددددوم ين علددددد  وضدددددع خطدددددط مسدددددتقبلية لتطدددددوير 

 وضعهم.

     

 اليةـــوامل المــثالثا: الع
 ور ــــــــــــــــــــأ . األج 

      .الوزارة من م لألجور داخل نمام واضح و يوجد  1
      مهامهم الومي ية. يرجيدة نميح ل العاملون عل  أجور   2
      العطاء  ي العمل.نجاز و تعتمد األجور عل  مقدار اإل  3

4 
هم  ي ؤ تعتبر أجور العاملين عادلة مقارنة بما يح ل عليه زمن

 المهنة.
     

      متطلبات الموم ين. باع احتياجات و جور إلشتك ي األ  5

 التعويضاتب. المكافآت و 
      ك اءة أداء العاملين.ت و  جور والمكا يوجد ربط بين األ 1

2 
يشعر العاملون بالرضا عن العنوات والزيادات التي تضا  

      .للرواتب سنوياو 
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      م داخل الوزارة. ت وتعويضات واضح ومن يوجد نمام مكا   3

4 
داء أالتعويضات بقاعدة معلومات يرتبط نمام المكا  ت و  

      الموم ين.

      . تدارة عامليها بالمكا تح ز اإلتشجع و   5
      يتميز نمام المكا  ت والتعويضات بالك اءة والعدالة.  6

 مة المهنية والسال ل الصحيةــوامــرابعا: الع    
      بي ة العمل  ي الوزارة تساعد عل  منع حواده العمل. 1

2 
يهتم المسؤولون  ي الوزارة بتن يذ برام  تدريبية تساعد  ي تحقيق 

 السنمة المهنية للموم ين.
     

      يهتم المسؤولون بخ   مستوى ضغط العمل لدى الموم ين. 3

4 
تعر  الموم ين لألضرار  دمجراءات  اعلة لعإتتبن  الوزارة 

 ال حية.
     

5 
تيح الوزارة للموم ين خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم تُ 

 ال حية.
     

6 
جراء  حو ات طبية دورية لكل موم  من إتعمل الوزارة عل  

      موم يها. 

 لكمخالصالشكرعلىتعاونكموجهدكم،،،
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 ة التربية والتعليم العالي(: الهيكل التنظيمي لوزار 3ملحق )
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