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 إهــــــــــــداء
 

 ...إلـــا دالـــده الاهللـــاب  اص ة ـــ   الســـ    ـــ ا  دإ هللـــ     
 

ــــــــــــا إ  ـــــــــــــإل ـــــــــــــوا ي دا ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــواتي تقدي  ... ام   ـ ا  دا ت
 

ــــــــــــــــــــإلـــــــــــــــــــا  د تـــــــــــــــــــ  ... ا  ـ   دتقديــــــــــــــــــــي دادالده  اـ
 

 عم ا وإيا    تقدي ا  دع ف   ...دالالدكتور م بد  جم،إلا 

ـــفلا ســ  دد ي إلــا الــ ي  ــ الشــ   منــي مـ  ...ن ءـدالث
 ج

 

ـــ ام ــــ ب إل  ...العلبـــي دـالجاـــ هـــ ا اهـــده  ع   ـ
 ج

 

 الباحث
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 وتقدير شكر
األســـتاذ سػػػاندة  أتقػػػدـ  يلزاػػػؿ االػػػير كااتقػػػدار كااارمػػػنف كىظػػػاـ االتلػػػنف إاػػػن اااػػػناـ اال اػػػؿ كا ب اا لػػػكف      

ي اػػػل ااتلػػػنرة مػػػن لنلاػػػل الػػػنة ااسػػػكاس أسػػػتنذ كر ػػػاس اسػػػـ إدارة ا ىلنؿ ىلاػػػد الـــدكتور/ ســـيد محمـــد جـــاد الـــرب 
ككاػػؼ إاػػن لػػنلين للػػذ أف ينلػػت ميػػرة إاػػن أف اسػػتكت ى ػػن  ينإلسػػلنىا ال  ااػػذم تباػػؿ ينإللػػراؼ ى ػػن رسػػناتن 

كااراىػػػن ا كؿ  كتاػػػر لاػػػاف اػػػن ياػػػد ا   كااقػػػدكة  كاالا ػػػـ  كااقن ػػػد  ميػػػنف ا ب  سػػػكاون كترلػػػت ياكيوػػػن ااقلػػػاب 
  ميػنرؾ ا  ماػه كمػن ىلػره  كلتاػه يناصػ ل كاااظػاـ ف رصاد ليلكزه ااا لن اازاتػرسي نله كتانان   اث ألدلن ل

 اايقن للنرةن لنلتلن ا ا ـ كااا لنء. كااانمال ؛
األسـتاذ الـدكتور/ محسـن عمـ  يلن اسرلن أف أتقدـ يتناص االير كااتقدار إان ا ب ااقػدار كاااناـ اال اػؿ       
ى ن تيرله كتبا ه يقيكؿ االلػنريل مػن االلنالػل  كى ػن تباػ ه لال النة ااسكاس أستنذ إدارة ا ىلنؿ يلن  الكتب 

ى ّن يل  كظنته كآرا ه اارا ال ااطايل أالنء دراسػتن مػن ااي اػل  كى ػن لػن ساتباػؿ يػه تػقؿ االلنالػل  ا لػر ااػذم 
 ه.سازاد اارسنال ىلقنن من للناون أسنؿ ا  اف ا بظه كاطاؿ من ىلره كارىنه كاسدد تطن

األســتاذ الــدكتور / محمــود  يلػػن اسػػادلن أف اتكلػػه يلزاػػؿ االػػير كااتقػػدار كاالتلػػنف إاػػن أسػػتنذم اابناػػؿ      
 أستنذ إدارة ا ىلنؿ يي ال ااتلنرة من لنلال ىاف للس  ى ن تكاااه كتبا ه كت طبه يقيكؿ للنالػل محمد السيد

ك اػكره رمػـ ألػهناه اايااػرة  كت ل ػه للػنؽ ااسػبر  هذا ااي ث  ا لر ااذم سػازاد لػف إاػراء كصػقؿ هػذا ااي ػث  
لػػف ألػػؿ اف اقػػّكـ اارسػػنال كاسػػددهن  أسػػنؿ ا  أف ااطاػػه كامػػر ااصػػ ل كااانماػػل كاسػػدد تطػػنه  كالزاػػه ىلػػن تاػػر 

 االزاء. 
  لػػدرس إدارة ا ىلػػنؿ يلنلاػػل الػػنة الــدكتور الضاضــل/ ىــان  محمــد الســعيديلػػن اتكلػػه ينالػػير كااتقػػدار إاػػن      

سػػكاس  كااػػذم لػػرملن ينإللػػراؼ ى ػػن هػػذا ااي ػػث  كاػػدـ اػػن يػػؿ اااػػكف كاالسػػنىدة مػػن سػػياؿ اللػػنز هػػذا ااي ػػث اا
تراله إان االكر.  كا 

يلػػن أتقػػػدـ ينالػػػير كااتقػػػدار اي اػػػل ااتلػػػنرة مػػػن لنلاػػػل الػػػنة ااسػػػكاس  ذايػػػـ ااصػػػرح ااا لػػػن االػػػنل   كاانل اوػػػن     
 ـ كسلن توـ كتاسارهـ ان يؿ ا لكر.ا ينـر ا ىزاء مردان مردا  ى ن  سف أتقاو

يلػػن أتقػػدـ ينالػػير كااتقػػدار إاػػن للوكراػػل لصػػر ااارياػػل اااراقػػل نأـ اااػػرب كاالسػػ لاف  ااتن يػػنف اوػػن ااباػػؿ     
ااييار ياد ا  ىز كلؿ ى ن م سطاف كأه ون يينمل االلنات كللاع ا لكر  للذ ااقكب كاكسػؼ نى اولػن ااسػقـ  

ا ابػكتلن أف أتكلػه ينالػير كااتقػدار  هػؿ اإلسػلنىا ال اايػراـ  ى ػن يلنلػل كلػكهوـ  ك سػف   تن اكللن هذا  يلن
 استقيناوـ كيـر اانمتوـ.

يذاؾ أتقدـ ينالير كااتقدار إان يؿ لػف أسػوـ مػن إللػنز هػذه اارسػنال  سػكاءي أيػنف يتػدااؽو اهػكمو أـ لصػا لو أـ     
 ؾ.ألدلن ييتنب  أك كله ان لصا ل ى لال كل ك ذا

يلن أتقدـ يأسلن ىينرات االير كااتقدار كااارمنف إان أ ؽ االنس ي سف ص نيتن   كأكسط أيكاب 
االلل   كاادتن ككاادم ا  ب كا ىز إان ا ين أسأؿ ا  أف ا يسولن اانب ااص ل كااانمال كأف 

 .  ارزالن يرهلن من اادلان كأف اللالن كأانهـ ين ترة من لقاد صدؽو ىلد ل اؾو لقتدر
 كلا وـ   ااالؿ كتار ااتار االؿ كدماوـ   االزاء تار  ىلن االلاع ا  من ااتتنـ لزا     

كآتر دىكالن أف اا لد   رب ااانالاف  .اآلتراف من صدؽو  اسنف اوـ كلاؿ   ينلكا أاللن لينرياف
 كااسقـ ى ايـ كر لل ا  كيرينته.



 د 

 

 ممخص البحث
اا انة ااكظابال كأارهن ى ن لستكل ا داء ااكظابن ا انل اف من  اودؼ ااي ث ا تارؼ إان لكدة    

االنلانت ااب سطالال  كانـ ااين ث يصانمل اقث مراانت ر اسل كلللكىل لف ااتسنؤات اتهطن ينمل 
 لكالب هذا ااي ث.

سل استتدـ ااين ث االلوج ااكصبن اات  ا ن اوذا ااهرض  كاستتداـ ان لل ااستقصنء يأداة ر ا     
كينلت اااالل ىلكا ال طيقال     344   كي هت ىالل اادراسل ن3254اللع اايانلنت كي غ  لـ االلتلع ن

   يرزلل إ صن ال إلدتنؿ كلانالل كت  اؿ اايانلنت.spssيلن تـ استتداـ يرلنلج اات  اؿ اإل صن ن ن

 :أىم النتائج الت  توصل إلييا البحث 
 .ىقال ذات داال إ صن ال ياف أياند لكدة اا انة ااكظابال كا داء ااكظابن ا انل اف تكلد  1ن
مػػػركؽ ذات دااػػػل إ صػػػن ال يػػػاف لتكسػػػطنت اسػػػتلنينت االي ػػػكااف مالػػػن اتا ػػػؽ يػػػ را وـ  ػػػكؿ  تكلػػػد   2ن

اػػرات ااكظاباػل كأارهػن ى ػن لسػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػنل اف مػن االنلاػنت" تاػزل إاػن االته "لػكدة اا اػنة 
  ياللن ا تكلد مركؽ ذات داال تازل إان االتهاػرات نااب ػل ااالراػل  االؤهػؿ ااا لػن  االتصال كااكظابال

 سلكات ااتدلل كلدة ااالؿ .
أظورت االتن ج أله اكلد تأاار لوـ ذك داال إ صن ال  ياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كأف أهػـ ا ياػند    3ن

مػػػرص ااتراػػػن كااتقػػػدـ ااػػػكظابن  اااقاػػػنت االتلنىاػػػل  ااسػػػتقرار  :مػػػنتتلاػػػؿ  مػػػن ا داء ااػػػكظابن تػػػأااران 
كا لػػػنف ااػػػكظابن  االلػػػنريل مػػػن اتتػػػنذ ااقػػػرارات  يػػػرالج ااتػػػدراب كااػػػتا ـ  ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة االتصػػػال 

 .كاا انة ااكظابال
 :أىم التوصيات الت  قدميا البحث 
 ت قاػػؽ االػػبنمال مػػن اتتػػنذ ااقػػرارات ى ػػن ينمػػل لسػػتكانت االنلاػػل لػػف تػػقؿ " تػػألاف كلػػكد ىقاػػل    1ن

 من االنلانت. مانال ياف اإلدارة ااا ان كاالرؤكساف
مػػػن  تػػػكمار ترتايػػػنت كلػػػداكؿ ىلػػػؿ لرلػػػل مػػػن أداء االوػػػنـ ااكظاباػػػل التت ػػػؼ ااب ػػػنت لػػػف اااػػػنل اف   2ن

 ياف ااالؿ كاا انة االتصال ا انل اف. االنلانت؛ كذاؾ ات قاؽ لكع لف ااتكازف
إىندة هاي ل لظـ ا لكر كاالينمأت يليؿ ىنـ اينمػل االنلاػنت  كمػن لنلاػل ا اصػن يلػيؿ تػنص   3ن

 لف تقؿ تاداؿ من س ـ ااركاتب االاركؼ "ينايندر االك د" ا لنلانت.
ياند لكدة اا انة ااكظابال ي اث اليػف لػف تػقؿ تطياقػه االسػنهلل مػن  لقترح  للكذجان إااتكصؿ   4ن

كاػػد كاػػات آااػػنت ااتلباػػذ للنسػػيل  اػػنل اف ينالنلاػػنت ااب سػػطالال. داء ااػػكظابن اا تطػػكار لسػػتكل 
 اذاؾ.
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 قائمة محتويات البحث
 أ آال ارآلال

 ب إهداء
 ج لير كتقدار

 د ل تص ااي ث 
 ق ل تكانت ااي ث

 ط االداكؿان لل 
 ؿ ان لل ا لينؿ

 الضصل األول: اإلطار العام لمبحث
 2 أكان: االقدلل

 4 : اادراسل ااستطقىال انلػانن 
 13 للي ل ااي ث اناانن: 
 15 : أهداؼ ااي ث رايانن 

 16 أهلال ااي ث  تنلسنن:
 18 مراانت ااي ثسندسنن: 
 19 لتهارات ااي ثسنيػانن: 
 19 للولال كأس كب ااي ث انللنن: 
 20  دكد ااي ث تنسانن: 

 21 ىنلران: هايؿ ااي ث 
 الدراسات السابقةالضصل الثان : 

 25 اادراسنت ااتن ريزت ى ن لكدة اا انة ااكظابال أكان: 
 38 : اادراسنت ااتن ريزت ى ن ا داء ااكظابن انلان

 44 اناانن: اادراسنت ااتن ريزت ى ن ىقال لكدة اا انة ااكظابال ين داء ااكظابن 
 54 رايانن: ااتا اؽ ى ن اادراسنت ااسنيقل كاابلكة ااي اال 

 اإلطار الضمسض  والمبادئ األساسية لجودة الحياة الوظيضية واألداء الوظيض  )تأصيل نظري وميدان ( الضصل الثالث:
 60 اواًل: جودة الحياة الوظيضية ) المضيوم  األبعاد  أىمية التطبيق ( 

 60 نلظرم كلادالن أ. لبوـك كلنهال لكدة اا انة ااكظابال 
 64 نلظرم كلادالن ب. يرالج كأياند لكدة اا انة ااكظابال 

 67 نلظرم كلادالن ج. أهلال تطياؽ يرالج لكدة اا انة ااكظابال 
 69 ثانيًا: ممارسات تحسين جودة الحياة الوظيضية وطرق قياسيا 

 69 .أ. اانس لكدة اا انة ااكظابال
 71 . نلظرم كلادالن ب.  طرؽ كللنرسنت ت ساف لكدة اا انة ااكظابال من االلظلل

 75 داء غير الضعال(.ألىمية  األنواع  مصادر األداء الوظيض  )المضيوم واألثالثًا: ا
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 75 .نلظرم كلادالن .لنهال كأهلال ا داء ااكظابنأ. 
 77 .ب. ألكاع ا داء

 79 .نلظرم كلادالن اابانؿ مارج. لصندر ا داء 
 81 داء )المضيوم والغرض منيا  أسباب فشميا  آليات التطوير(.ألرابعًا:عممية تقييم ا

 81 .نلظرم كلادالن لنهال كأهلال ىل ال تقااـ ا داء . أ
 83 .ا مراض اإلدارال كااتطكارال ااتبصا ال اال ال تقااـ ا داءب. 

 84 ج. اااكالؿ كا سنااب االؤارة من ملؿ يرالج تقااـ ا داء.
 84 .اانت تطكار كت ساف ا داءآد. للنرسنت ك 

 87 خامسًا: العالقة بين جودة الحياة الوظيضية واألداء الوظيض 
 88 أكان: االلنريل من اتتنذ ااقرارات  
 89 انلانن: لظـ ااتراال كااتقدـ ااكظابن  
 89 اناانن: اااتزاـ ااتلظالن  
 90 رايانن: ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن من ااالؿ 
 91 تنلسنن: ا لكر كاالينم ت  
 91 سندسنن: يرالج ااتدراب كااتا ـ  
 92 سنيانن: ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ 
 93 انللنن: اااقانت االتلنىال 
 94 تنسانن: تكازف اا انة ااكظابال كاالتصال 

 97 سادسًا: واقع التعميم العال  ف  فمسطين
 97 .أهداؼ ااتا اـ ااانان ااب سطالن . أ   
 97 .. االقلح ااانلل ا تا اـ ااانان من م سطاف ب  
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اا ناال كاالكالب  ت داد اابلكة ااي اال لف تقؿ لتن ج اادراسنت ااسنيقل كاادراسل

 اإلانمال ا ي ث.
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 79 ناابنى ال   هداؼ كت قاؽ ا اااقال ياف استتداـ االكارد ناايبنءة   2ليؿ راـ ن
 104 ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة من االنلال اإلسقلال.  3نليؿ راـ 
 105 زهر. ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة من لنلال ا  4ليؿ راـ ن

 106 ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة من لنلال ا اصن  5راـ نليؿ 
 189 داء ااكظابن ا انل اف ارهن ى ن لستكل اكأاالقترح الكدة اا انة ااكظابال  االلكذج  6ليؿ راـ ن
 190 االرا ؿ اار اسال اتطياؽ االلكذج االقترح  7ليؿ راـ ن
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 الضصل األول

 اإلطار العام لمبحث
 :المقدمة :أوالً 
سػكاء   مترة مار لسيكال لف ااتهارات االستلرة من ينمػل للػنات اا اػنةاااش اااناـ اااـك      

ف للظلػػػػنت إاػػػػذاؾ مػػػػ  ينلػػػػت اااتصػػػػندال للوػػػػن كااسانسػػػػال أك ااتيلكاكلاػػػػل أك االتلنىاػػػػل كمارهػػػػن
ف ك مناللػنح اػـ كاػف ايػ  ا ىلنؿ االنل ل هن ااتن تيكف اػندرة ى ػن موػـ كاسػتاانب ت ػؾ االتهاػرات

للن   اؼ أكا ؾ ااقندر   ااالكف االنان كلتهاراته كا ؾ ااذاف  نن   اب ف ى ن موـ كاراءة سػ الل اكا 
 . 1نستراتالال االتينل ل كاالنل لاكااتط ع ا لستقيؿ كا تذ ينارؤل ا  لتألال

ابرض ذاؾ ى ن للظلنت ا ىلنؿ االتقدلل ت دانت ىدادة كاهتلنلنت لتزاادة مػن االػكارد      
االلظلػػنت  كارلػػع هػػذا ااهتلػػنـ االتزااػػد إاػػن أف االػػكارد اايلػػرال هػػن اايلػػرال ااتػػن تالػػؿ مػػن هػػذه 

موػػن ا  ااتػػن تالػػؿ كتلػػتج كتبيػػر كتيتيػػر كت ػػنكؿ  ػػؿ االلػػيقت ى ػػن لسػػتكل ا اسػػنـ كاإلدارات 
 ػػد أيلػػن كالظػػر إاػػن االػػكارد اايلػػرال ألوػػن   تقػػؿ أهلاػػل ىػػف ااتلواػػزات ااتيلكاكلاػػل مػػن أم للظلػػل

كااػػػذم اػػػدىـ للظلػػػنت ا ىلػػػنؿ يقػػػاـ لاػػػنمل   نصػػػر رأس االػػػنؿ اابيػػػرملػػػف ىل لااالنصػػػر اار اسػػػ
 . 2نك االا كلنت كمارهنأسكاء لف تقؿ ااانل اف أك ااالقء   ياارة

لػػف اادراسػػنت ااي ااػػل مػػن اااػػناـ مػػن ااسػػلكات ا تاػػرة يقاػػنس لػػكدة اا اػػنة  ىداػػداهتلػػت      
ت ػػت أياػػند   ااكظاباػػل مػػن االصػػنلع كاالنلاػػنت كاالػػدارس كااللظلػػنت اا يكلاػػل كماػػر اا يكلاػػل

ملػكدة   لتاددة كت دانت لدادة لتا قػل يػناتزاـ االػكظباف كااللػنريل مػن ت قاػؽ ا هػداؼ ااتلظالاػل
الػػند   كرمػػع درلػػل ااراػػن ااػػكظابن  تسػػنهـ مػػن تسػػواؿ مػػرص ااتػػدراب ا لػػكظبافاا اػػنة ااكظاباػػل  كا 

 تإان للػب لػع تللاػل ا داء ااي ػن ا للظلػل  يلػن ألػنر  كتللال أداء ااانل اف للينن   لللآيا ل ىلؿ 
لػػف اادراسػػنت ااي ااػل إاػػن أف يػػرالج لػػكدة اا اػنة هػػن ااقػػكة ااداماػػل كاار اسػػل  داء ل لللكىػل أتػػر 

 .للف االرينت كااللظلنت اايير  ىدادو  ف يناللظلل كزاندة إلتنلال ااالؿ منااانل ا

 كااتسػ ح  ااتلنمسػال ااقػدرة كتازاػز اإليداىاػل  ا مػراد طناػنت ت باػز ى ػن لالػؿ أف مالػب
تن ل  االلنىن كا داء كااتطكار ياقنمل اإليداع  لف؛ االلظلل من ااانل اف ألنـ ااتا ـ مرصل كا 

 

                                                 
 (. 2006، اىقبٕشح:داس اىْٖؼخ اىعشثٞخ،)اىفنرٝخ ٗاىَعرفٞخ فٜ ٍْظَبد االعَبه اىعصرٝخادارح اىَ٘ارد عبد اىشة، عٞذ، (  1)

 (. 2008داس اىْٖؼخ اىعشثٞخ،)  ، اىقبٕشح:ج٘دح اىحٞبح اى٘ظٞفٞخ فٜ ٍْظَبد االعَبه اىعصرٝخـــــــــــــــــــ، (  2)
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كلظػـ  كتيلكاكلاػن لرلػل هاي اػل للػنذج كاسػتتداـ كاػدراتوـ لوػنراتوـ كتطػكار لا كلػنتوـ ألؿ تللال 
 .لتطكرة كاتصنؿ لا كلنت

صػػػ ال   تلنراػػػل  هػػػك   داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن االلظلػػػل نأيندالاػػػل   صػػػلنىال  ا إف    
سػػػػتالنر  قاقػػػػن لػػػف ايػػػػؿ االلظلػػػػل اقػػػدرات كلوػػػػنرات كلاػػػػنرؼ كدامااػػػل اااػػػػنل اف داتػػػػؿ ا صػػػا ل 

ا داء ا اػػنل اف كا للظلػػل ى ػػن  ػػدو سػػكاء الاػػؿ لسػػتكل االلظلػػل كتنرلوػػن   كللػػن ا لػػؾ ماػػه أف 
الػػدل للػػنح إدارة االػػكارد اايلػػرال يناللظلػػل كلػػدل سػػقلل يراللوػػن االسػػتتدلل ل ػػك  نن  قاقاػػ نن لقانسػػ

إاػن االوناػل مػن داء   كتػؤدم  يػداع مػن اال راستل ترتيز ى ن اايتيػنر كاإلة تلنمسال اك ت قاؽ لاز 
 .ليتسينت كللت ينت كلكارد االلظلل  كاا بنظ ى ن اف لانن  هداؼ االلظلل كااانلأت قاؽ 

ف  صا تون سكاء ينإلالػنب أك لظران    تلاؿ لكدة اا انة ااكظابال من االنلانت أهلال ييارة     
كيػذاؾ للاػع اااػنل اف مػن االنلاػل   س ب اون الاينسنتون ااييارة ى ن أداء أىانء ها ل ااتدراساا

ييػػر لؤسسػػنت ااتا ػػاـ مػػن ام أكلػػن اػػذاؾ لػػف تػػأاار ى ػػن   كااػػذاف اال ػػكف مػػن ظػػؿ للظكلػػل يياػػرة
صػانلل كاا بػنظ ى ػن أداء ت ػؾ االنلاػنت كاااػنل اف ااف أللن ا لؾ ماػه   للتلع لف االلتلانت 

 . 1نم دكال لولن ينف لستكل تقدلونأماون هك يلانيل هدؼ استراتالن من 

ت اب االنلانت ااب سػطالال دكران هنلػنن مػن اسػتالنر كتللاػل االػكارد االنداػل كاايلػرال كاالنااػل        
ااتللاػػػل اااتصػػػندال كاالتلنىاػػػل كتػػػرتيط يتقػػػدـ سنسػػػال لػػػف ريػػػن ز  كتاتير اارياػػػزة ا مػػػن م سػػػطاف

ف هػذا اتط ػب تػكامر يػكادر ألػؾ  ماػه كللػن ا  اادكال كادرتون ى ن تقػداـ ااتػدلنت ا بػرد كااللتلػع
كهػذا لػن اػدمع االلاػع ل ػك ااهتلػنـ كااترياػز   يلرال لؤه ل من هذه االنلانت تستطاع ااقانـ يذاؾ

داراػل كتدلنتاػل كتػكمار يا ػل ىلػؿ كلػكدة  اػنة ا  يندالاػل ك أكااـ ى ن االكارد اايلرال االتت بل لف طػ
دا وـ كتكلاه س كيوـ ل ػك ت قاػؽ ااوػدؼ االط ػكب أكظابال لق لل اوـ تليلوـ لف تطكار كتللال 

  للوـ من سياؿ ت قاؽ ااتللال اايلرال كاااتصندال ا للتلع يصكرة ىنلل.

ؼ طيااػل ك لػـ كتػأاار أياػند كىكالػؿ لػكدة من اكء لن سيؽ ىلد ااين ث إان ااسان ايلػ      
كااتػن تسػان   ادل ااانل اف من االنلاػنت ااب سػطالال اا انة ااكظابال ى ن لستكل ا داء ااكظابن

 ػدث ا لوػزة ااتيلكاكلاػل االتطػكرة ألسػتتدلل   اتقداـ ااتػدلنت ااتا الاػل كاارتقػنء يوػذه ااتػدلنت
 .اادارساف من ينمل ل نمظنت م سطافلف اتدلل اآلاؼ  ؛كاالقررات ااا لال اا داال

 
 

                                                 
 .244(، ٍشعع عجق رمشٓ.ص  2008عبد اىشة، عٞذ، ) (  1)
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  :الدراسة االستطالعية :ثانياً 
اػػنـ ااين ػػث ينادراسػػل  اػػانتمػػن إطػػنر ت داػػد كي ػػكرة للػػي ل كللتلػػع ااي ػػث كتيػػكاف اابر 

ان لللكىتاف لف اايانلنت كاالا كلنت اإل صن ال االرتيطل ينالنلانت إااستطقىال كااتن تستلد 
 لسػكاء مالػن اتا ػؽ يأىػداد اااػنل اف  كأىػداد ااط يػ  ااب سطالال كلكدة اا انة ااكظابال ا انل اف ماوػن

كأىػداد االيتااػاف ا كاػكؼ ى ػن لظػـ ااترااػل   إاػن أىػداد ااوا ػل ااتدراسػال ااط يلأىداد كلسيل   ماون
إاػػنمل   االنلاػػنت كلظػػـ ا لػػكر كاالينمػػ ت كااتاكااػػنت االالػػكؿ يوػػن مػػن هػػذه  كااتقػػدـ ااػػكظابن

كلللكىػػػػل أتػػػػرل لػػػػف   إاػػػػن سػػػػيؿ اارىناػػػػل ااصػػػػ ال كاالولاػػػػل االتػػػػكمرة مػػػػن االنلاػػػػنت االسػػػػتودمل
االا كلػػنت كااتػػن تػػرتيط يللػػع اايانلػػنت لػػف تػػقؿ االقػػنيقت االتصػػال كاالينلػػرة كماػػر االينلػػرة 
ااتن ألراهن ااين ث لع ىدد لف االس كااف كااانل اف يينمل االستكانت اإلدارال كا يندالال من هذه 

ى ن ياض ااظكاهر ااتػن تاظػـ  االنلانت ات داد لدل تكامر أياند لكدة اا انة ااكظابال كا كاكؼ
 لف للي ل اادراسل كتاززهن.

 :"البيانات الثانوية"البيانات الخاصة والمتعمقة بالجامعات الضمسطينية موضع التطبيق -أوالً 
تتاػػلف هػػذه اايانلػػنت لللكىػػل لػػف االػػداكؿ كاإل صػػنءات ااتػػن تاػػزز لػػف ااظػػكاهر ااتػػن         

 :ااتنان كينلت ى ن اال ك  تكصؿ إااون ااين ث
 الجدول اإلحصائ  األول والذي يتضمن: .1
 .أىداد أىانء ها ل ااتدراس كلانكلاوـ من ينمل االنلانت ااب سطالال -
 .ايؿ لنلال لف االنلانت  إان أىانء ها ل ااتدراس أىداد ااط يل لسيل -
 أىداد ااط يل من ينمل االنلانت ااب سطالال ااذيكر كاإللنث.  -
 كلانكلاوـ اإللنث إان أىانء ها ل ااتدراس كلانكلاوـ ااذيكر.لسيل أىانء ها ل ااتدراس  -

 (1جدول رقم )
 م2010/2011أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والطمبة ف  الجامعات الضمسطينية لعام 

 اىجٞبُ       

 اىجبٍعخ
 ٕٞئخ اىزذرٝص ٍ٘عبّٗ أععبء ٕٞئخ اىزذرٝص

 اإلجَبىٜ

 اىعــبً

 اجَبىٜ

 اإلّبس

 أعذاد

 اىطالة

جخ اىطيجخ اىٚ طّ

 أععبء

 ٞئخ اىزذرٝصٕ
 اإلجَبىٜ أّضٚ رمر اإلجَبىٜ أّضٚ رمر

 1:50 14573 29 286 1 - 1 285 28 257 ٕراألز

 1:39 26182 201 966 292 131 161 674 70 604 اإلضالٍٞخ

 1:63 17991 72 314 19 7 12 295 65 230 األقصٚ

 1:25 6541 36 259 3 3 - 256 33 223 اىخيٞو

 1:23 3240 29 141 - - - 141 29 112 ث٘ىٞزنْل فيططِٞ

 1:21 3019 71 193 38 17 21 155 54 101 ثٞذ ىحٌ

 1:28 11808 107 501 67 32 35 434 75 359 اىقذش

 1:23 9208 181 512 108 65 43 404 116 288 ثٞرزٝذ

 1:29 20214 219 882 161 69 92 721 150 571 اىْجبح اى٘غْٞخ

 1:34 5362 45 214 55 26 29 159 19 140 اىعرثٞخ األٍرٝنٞخ

 1:27 3249 21 122 1 - 1 121 21 100 فيططِٞ اىزقْٞخ 

 1:20 1095 16 69 14 7 7 55 9 46 فيططِٞ

 1:33 122482 1026 4459 759 357 402 3700 669 3031 اإلجَـــبىٜ

  ـ25/6/2012ف إعداد الباحث باالعتماد عمى الدليل اإلحصائ  لمؤسسات التعميم العال  الصادر عن وزارة التعميم العال   المصدر:
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 :لف االدكؿ ااسنيؽ اتاح ااتنان
 :أعضاء ىيئة التدريس/ أعداد الطمبة نسبة  -أوالً 

ها ػػل ااتػػدراس ي لػػن إاػػن أىاػػنء  لسػػيل أىػػداد ااط يػػل التباػػتلػػه ي لػػن أات ػػص ااين ػػث إاػػن 
ا داء  كارتبػنع ااػركح االالكاػل اػداوـ   ى ػنأدل ذاؾ إاػن زاػندة ااقػدرة اػدل أىاػنء ها ػل ااتػدراس 

 ػػد أهػػـ لصػػندر اػػهكط أإاػػنمل إاػػن االػػاكر يللػػنخ لػػنلان اسػػكده اا تػػراـ كاابتػػر كالتبػػنض 
اػػؤدم إاػػن ت سػػاف لػػكدة  أفه ألااالػػؿ ك اإللوػػند مػػن يا ػػل ااالػػؿ االنلااػػل  كيناتػػنان هػػذا لػػف لػػ

ن لاظػـ االنلاػنت ااب سػطالال االػذيكرة اا انة ااكظابال  ألن إذا لن ينلت االسيل لتدلال يلػن هػن مػ
  موػػذا سػػاؤدم إاػػن لزاػػد لػػف ىػػبء ااالػػؿ كاالزاػػد لػػف لسػػتكانت اااػػهكط كاإللوػػند 1:33ن آلبػػنن 

  كااؼ من لستكل اااتزاـ ااتلظالن كااؼ من ااتكازف يػاف اا اػنة االتصػال كاا اػنة ااكظاباػل
 اك ها ل ااتدراس من هذه االنلانت. كااذم سالايس ينالللؿ س ينن ى ن لكدة اا انة ااكظابال اا

ىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس مػػن لاظػػـ االنلاػػنت ااانالاػػل هػػن ا ط يػػل إاػػن أف االسػػيل ااانالاػػل أى لػػنن يػػ
أىاػنء ها ػل ااػن  ااط يػل اث ي غ ىػدد   كهذا مار لتكمر من االنلانت ل ؿ ااي ث  1ن  1:20ن

مػن ك    1:39سػقلال نإلكمػن االنلاػل ا   1:50زهػر ن من لنلال ا كمقنن ا لدكؿ ااسنيؽ ااتدراس
  كينالقنرلػػػل لػػػع ااسػػػلكات ااسػػػنيقل لػػػف  اػػػث لسػػػيل نأىػػػداد ااط يػػػل ااػػػن  1:63اصػػػن ن لنلاػػػل ا

أىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس  مػػن االنلاػػنت ااب سػػطالال لكاػػع اادراسػػل  للػػد أف هػػذه االسػػب مػػن تزااػػد 
ؿ مػن لسػب نأىػداد ااط يػل لستلر  كاػـ اطػرأ ى اوػن أم تصػ اح كاػـ ا ػدث أم تهااػر ل ػك ا ماػ

اػػن أىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس  اوػػذه االنلاػػنت ىيػػر س سػػ ل زللاػػل ل ػػددة  يلػػن هػػك لكاػػح ينالػػدكؿ إ
   .2راـن

 (2جدول رقم )
 وتطور ىذه األعداد ف  األعوامف  الجامعات الضمسطينية  الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدريسأعداد 

 م2009حت  عام  2006من عام 

 اىجبٍعخ

 اىطْخ

 أعذاد اىطيجخ /أععبء ٓ.اىزذرٝصّطجخ  جبٍعخ األقصٚ اىجبٍعخ اإلضالٍٞخ جبٍعخ األزٕر

أععبء

 )ٓ.د( 

أعذاد 

 اىطيجخ

أععبء

 )ٓ.د(

أعذاد 

 اىطيجخ

أععبء

 )ٓ.د(

أعذاد 

 اىطيجخ

جبٍعخ 

 األزٕر

اىجبٍعخ 

 اإلضالٍٞخ

جبٍعخ 

 األقصٚ

2006 309 11320 465 17155 326 10498 (36 :1)  (36  :1)  (32 :1)  
2007 319 13984 537 20486 346 13477 (44 :1) (38  :1) (39  :1) 
2008 358 15689 551 21298 341 13694 (45 :1) (39  :1) (40  :1) 
2009 244 13357 612 24300 283 15099 (54 :1) (39  :1) (53  :1) 

 ون الموظضين ف  الجامعات المذكورة.ئ: إعداد الباحث باالعتماد عمى الدليل اإلحصائ  لمؤسسات التعميم العال  وسجالت شالمصدر

                                                 
(1)http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-

university-rankings-methodology. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology
http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology
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 ىػػػددألسػػػيل ا االااػػػنر اا قاقػػػن فأ لػػػف لن اػػػل أتػػػرل ينالقنرلػػػل لػػػع االنلاػػػنت ا لراياػػػل للػػػد     
ت تػػػـز ماػػػه لاظػػػـ ك   1:18لراياػػػل هػػػن نها ػػػل ااتػػػدراس مػػػن االنلاػػػنت ا ىاػػػنء أىػػػداد أااط يػػػل / 

   د لاناار تصلاؼ االنلانت من الراين كاااػناـأكادتؿ هذا االؤلر الف   لرايالاالنلانت ا 
لػن مػن لنلاػل لػكرج أ  كتيسنس  كيناابكرلان يري ن  كهذه االسيل لتكمرة من يؿ لف لنلال لكلتنلن

 أىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس/  ااط يػػلكمػػن لنلاػػل هنرمػػنرد ي هػػت لسػػيل    1:16ي هػػت االسػػيل نملنسػػكف 
  مػن لنلاػل ىاػنء ها ػل ااتػدراسأ/ااط يػلنلسيل لن من االنلانت اايراطنلال مقد كص ت أ   1:7ن

يسػػبكرد كمػػن تقراػػر للػػر اوػػن مػػن ألػػن لنلاػػل أ   1:5ن ـ 2013تػػر تقراػػر اوػػن ىػػنـ آيػػنليردج مػػن 
مراقاػػػن يأ ػػػد ألػػػن مػػػن لنلاػػػل ياػػػب تػػػنكف مػػػن للػػػكب أ   1:7ن ف االسػػػيل ي هػػػتمػػػإ ـ2013/ 13/8

  .1:15ن  أىانء ها ل ااتدراس /ااط يللسيل نمراقان ي هت ماون أأماؿ االنلانت من 

ــاً  ــدريس ومعــاونييم  -ثاني ــة الت ــاث / أعضــاء ىيئ ــدريس ومعــاونييم اإلن ــة الت نســبة أعضــاء ىيئ
 :الذكور
% / 23ف االسػػػيل اإلللنااػػػل ي هػػػت نأتلػػػار هػػػذه االتػػػن ج ينالقنرلػػػل يػػػاف اإللػػػنث كااػػػذيكر إاػػػن      
%   تقرايػنن  يناتػنان مػإف 37يلن تلار االتن ج إان أف أى ن لسػيل اإللػنث كصػ ت إاػن ن   %  77

مػن   هذا اتط ب ااهتلنـ يلللكىل أياند الكدة اا انة ااكظابال  تبتقػر إااوػن االنلاػنت ااب سػطالال
 ػػاف ألوػػن لتػػكمرة كتتاػػع ادراسػػنت لتكاصػػ ل مػػن االنلاػػنت ااانالاػػل ااييػػرل كلالػػكؿ يوػػن كااتػػن 

كلػف أهػـ أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ااتػن تػرتيط يوػذه االقنرلػل   ساأتن ى ن ذيرهن ااين ػث ا قػنن 
 :ياف اإللنث ااانلقت كااذيكر كلتكامرة ينالنلانت ااانالال ااييرل هن

 بين العمل والحياة الشخصية.التوازن   -
 رعاية األطضال أبناء العاممين. -
 رعاية اآلباء كبار السن. -
 المرنة. العمل ترتيبات وساعات -

ن الجامعات الضمسطينية تضتقـر إلـى ىـذا النـوع مـن الرعايـة واالىتمـام  أيخمص الباحث إلى       
ومـن ثـم إلـى تحسـين   الوظيضيـةبالتال  االىتمام بيذه األبعاد سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة و 

 وتعظيم اإلنتاجية واألداء الوظيض  لمعاممين.
 الجدول اإلحصائ  الثان  والذي يتضمن:. 2
  تػػدلنت  مػػن االنلاػػنت لكاػػع اادراسػػل نا زهػػر  إداراػػاف   أىػػداد للاػػع اااػػنل اف نأيػػندالااف -

 ا اصن  .  اإلسقلال
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إاػػػػػػػن ىػػػػػػػنـ  2005/2006اااػػػػػػػنـ  سػػػػػػػلكات لػػػػػػػف 6تطػػػػػػػكر إللػػػػػػػنان أىػػػػػػػداد اااػػػػػػػنل اف تػػػػػػػقؿ  -
2010/2011. 

 لسيل اازاندة من اىداد ااانل اف من يؿ ىنـ. -
 ( 3جدول رقم )

 وتطور ىذه األعداد ف  األعواماممين ف  الجامعات الضمسطينية أعداد جميع الع
 2010/2011حت  عام  2005/2006من عام 

 اىجبٍعخ

 اىطْخ

 ّطجخ اىسٝبدح فٜ اىعبٍيِٞ جبٍعخ األقصٚ اىجبٍعخ اإلضالٍٞخ جبٍعخ األزٕر

جبٍعخ  اجَبىٜ أّضٚ رمر اجَبىٜ أّضٚ رمر اجَبىٜ أّضٚ رمر

 األزٕر

اىجبٍعخ 

 اإلضالٍٞخ

جبٍعخ 

 األقصٚ

2005/2006 523 68 591 1051 151 1202 485 123 608 

2006/2007 593 63 656 1064 164 1228 509 117 626 11% 2% 3% 

2007/2008 584 63 647 1132 181 1313 544 131 675 (1.3)% 7% 8% 

2008/2009 578 60 638 1135 192 1327 577 149 726 (1.3)% 1% 7% 

2009/2010 555 61 616 1124 215 1339 674 154 828 (3.4)% 1% 14% 

2010/2011 567 66 633 1442 325 1767 677 179 856 2.7% 31% 3.3% 

 ون الموظضين ف  الجامعات المذكورة.ئ: إعداد الباحث باالعتماد عمى الدليل اإلحصائ  لمؤسسات التعميم العال  وسجالت شالمصدر

 :لف االدكؿ ااسنيؽ اتاح ااتنان
إف أى ػػػػػػػن زاػػػػػػػندة مػػػػػػػن ىػػػػػػػدد اااػػػػػػػنل اف مػػػػػػػن لنلاػػػػػػػل ا زهػػػػػػػر ينلػػػػػػػت مػػػػػػػن اااػػػػػػػنـ االػػػػػػػنلان  .1

مػػػػن أىػػػػداد االػػػػكظباف  ان يياػػػػر  نن مػػػػن  ػػػػاف لػػػػودت اابتػػػػرات ا تػػػػرل التبناػػػػ   2006/2007ن
كهػذا   ان  د ااستهلنء ىف لزء يياػر لػف االػكظبافإا يندالااف كاإلدارااف كااتدلنت كصؿ 

%  مػن أىػداد اااػنل اف مػن 3.4اتاح من لاظػـ اابتػرات  تػن كصػ ت ااػن التبػنض يلسػيل ن
 الكدة اا انة ااكظابال من االنلال. نن س يا نن كالاينس ان كهذا ااطن لؤلر   االنلال

إف أى ػػػػػػػن زاػػػػػػػندة مػػػػػػػن ىػػػػػػػدد اااػػػػػػػنل اف مػػػػػػػن االنلاػػػػػػػل اإلسػػػػػػػقلال يػػػػػػػنف مػػػػػػػن اااػػػػػػػنـ ا تاػػػػػػػر  .2
مػػػن  ػػػاف لػػػودت متػػػرة   %31 اػػػث كصػػػ ت لسػػػيل اازاػػػندة إاػػػن لػػػن لسػػػيته    2010/2011ن

 زاندة ا ا ل لسيانن ينالقنرلل لع اابترات ا ترل.    2010  2009ااانلاف ن
   اػث  2009/2010إف أى ن زاػندة مػن ىػدد اااػنل اف مػن لنلاػل ا اصػن يػنف مػن اااػنـ ن .3

   زاػػندة ا ا ػػل 2006/2007مػػن  ػػاف لػػود اااػػنـن  %14كصػػ ت لسػػيل اازاػػندة إاػػن لػػن لسػػيته 
 .%3لسيانن ينالقنرلل لع اابترات ا ترل  اث كص ت إان 

اازاػػندة مػػن أىػػداد اااػػنل اف لػػنلـ ىػػف تطػػكر كازداػػند اايػػرالج ا يندالاػػل كأىػػداد ااط يػػل مػػن  إف .4
 ياض االنلانت.
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   الخالصة:
له أف اػػؤار أاػرل ااين ػث أف االتبػنض ااػذم اصػػؿ إاػن  ػد تق ػاص ىػػدد اااػنل اف لػف لػ

كابسػػر ينتلػػنه كا ػػد كهػػك نااسػػتهلنء ىػػف   سػػ ينن ى ػػن لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأياندهػػن مػػن االنلاػػل
دارة االنلاػػػنت   ياػػػض أصػػػ نب اااقػػػكد االؤاتػػػل  لتالػػػل ا تلااػػػز مػػػن سانسػػػنت االػػػكارد اايلػػػرال كا 

 من لكالب كأياند لتت بل الكدة اا انة ااكظابال من هذه االنلانت أهلون: ان كا دث اصكر 
يناتنان هػذا ك   رار كا لنف ااكظابن  د أهـ أياند لكدة اا انة ااكظابال هك نااستقأااقصكر من  -

 ساؤدم إان لتن ج س يال ى ن ا داء ااكظابن اوؤاء ااانل اف.
تػػدلنت  ياػػاؼ االتلػػنء ا للظلػػل   إدارم  نأيػػندالن لػػاكر االكظػػؼ ى ػػن يلػػد اااقػػكد االؤاتػػل -

 كالتبنض اااتزاـ ااتلظالن تلنه االنلال.
الػاكر االكظػػؼ ى ػػن يلػػد  ؛ااالػػؿ االنلااػػل اػاؼ اااقاػػنت االتلنىاػػل لػع اآلتػػراف مػػن يا ػل -

 تريه االنلال من أم ا ظل.ياااقكد االؤاتل 
 الجدول اإلحصائ  الثالث والذي يتضمن:.3
كلاػػػػػنكلاوـ  مػػػػػن لػػػػػنلاتن اإلسػػػػػقلال   نا يػػػػػندالااف أىػػػػػداد إللػػػػػنان أىاػػػػػنء ها ػػػػػل ااتػػػػػدراس -

 .كا اصن
 .ا اصنأىداد االيتاااف من لنلاتن اإلسقلال ك  -
 .لسيل االيتاااف إان أىانء ها ل ااتدراس كلانكلاوـ  -

 (4جدول رقم )
وتطور  فمسطينأعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والمبتعثين ف  جامعت  اإلسالمية واألقصى ف  

 م2010/2011عام  ىحت م2005/2006ىذه األعداد ف  األعوام من عام 

 اىجبٍعخ

 اىطْخ

 األقصٚجبٍعخ  اىجبٍعخ اإلضالٍٞخ

عذاد أ

 اىَجزعضِٞ

اجَبىٜ 

ععبء ٓ.د أ

 ٍٗعبٌّٖٗٞ

ىٚ اّطجخ اىَجزعضِٞ 

 اإلجَبىٜ

أعذاد 

 اىَجزعضِٞ

اجَبىٜ أععبء 

 ٓ.د ٍٗعبٌّٖٗٞ

ّطجخ اىَجزعضِٞ 

 اىٚ اإلجَبىٜ

2005/2006 10 465 2.15% 3 326 1% 

2006/2007 5 537 1% 6 346 1.7% 

2007/2008 4 551 0.7% 3 341 0.9% 

2008/2009 6 575 1% 1 312 0.3% 

2009/2010 8 612 1.3% 1 283 0.35% 

2010/2011 18 966 1.8% 1 314 0.3% 

 ون الموظضين لجامعت  اإلسالمية واألقصى بغزة.ئالمصدر: إعداد الباحث من واقع سجالت ش
 :لف االدكؿ ااسنيؽ اتاح ااتنان

ا يار من ىدد االيتاااف ا انل اف ااانلنف   هلن 2010/2011  ك ن2005/2006ن ىنلنأف  -
نن ينالسػيل   هك ا اػؿ مرصػ 2007/2008ف ىنـ نأمن  اف  ا يندالااف من االنلال اإلسقلال

 ايتانث من االنلال اإلسقلال.ا إان
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 ا اصن .   هك اابترة ا يار من ىدد االيتاااف ا انل اف من لنلال 2006/2007إف ىنـ ن -
 الخالصة: 

 اػث كصػؿ ىػدد االيتااػاف   لسب اايتانث من االدكؿ ااسنيؽ للتبالف إمن االللؿ م
كهػذا اػد اػؤدم إاػن اصػكر كاػاؼ   لػتص كا ػد ى ػن ا ياػر إان من اقث مترات زللال لتت بل

 :من ياض لكالب لكدة اا انة ااكظابال أهلون
 .اصكر من لظـ ااتراال كمرص ااتقدـ ااكظابن ا انل اف  .1
 نسه س يانن ى ن ا داء ااكظابن.يادل ااانل اف. كالا التبنض درلل ااران ااكظابن .2
 ااانالال من االرايز االلتلرة دكاانن. يرالج ااتدراب كااتا ـ ااتبنىؿ كااتانلؿ لع اصكر من .3

 (5جدول رقم )
 إجمال  األجور والمكافآت  إلى إجمال  المصروفات ف  الجامعة اإلسالمية بغزة

 2010/2011عام حت   2005/2006ف  األعوام من عام 

 اىجٞبُ

 اىطْخ

األج٘ر ٗاىَنبفآد ٍٗب فٜ 

 حنَٖب
 اجَبىٜ اىَصرٗفبد

ّطجخ األج٘ر اىٚ اجَبىٜ 

 اىَصرٗفبد

2005/2006 994969627 159557،872 61.0407% 

2006/2007 1097299233 2292829115 48.1518% 

2007/2008 1395599804 2098959206 64.8943% 

2008/2009 1798899092 2794939441 65.8943% 

2009/2010 1796049034 3597649292 49.2224% 

2010/2011 1990289473 3999139759 47.6740% 

 المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى سجالت الدائرة المالية ف  الجامعة اإلسالمية ف  غزة.
 :لف االدكؿ ااسنيؽ اتاح ااتنان

% 45إللػنان االصػركمنت تتػراكح مػن ينمػل اابتػرات لػف نف لسيل ا لكر كلن من  يلون إان أ -
 % .65إان 
إا    2010/2011ف أى ن زاندة سلكال من ا لكر كلػن مػن  يلوػن يػنف مػن اااػنـ ا تاػر نإ -
 له ااانـ ا اؿ من لسيل ا لكر إان إللنان االصركمنت.أ
ىػػػػػنـ إف أى ػػػػػن لسػػػػػيل مػػػػػن ا لػػػػػكر كلػػػػػن مػػػػػن  يلوػػػػػن إاػػػػػن إللػػػػػنان االصػػػػػركمنت يػػػػػنف مػػػػػن  -
 % .65.8 اث ي هت االسيل ن   2008/2009ن

 الخالصة: 
 لػػػـ أهلاػػػل للػػػنؿ ااتطياػػػؽ كاػػػدؿ ى ػػػن  ف ارتبػػػنع االسػػػيل االػػػذيكرة سػػػنيقنن اػػػدؿ ى ػػػن إ 

ياػض ااسػػ يانت ااتػن دىلتوػػن االقػػنيقت  نااهتلػنـ يػػنالكارد اايلػرال مػػن هػذا االنلػػب إا الػه الػػكيو
ى ػػػن  لػػػه: ناػػػتـ ت داػػػد ااراتػػػب ا سنسػػػن يلػػػنءن أالتصػػػال كااتػػػن سػػػتأتن ا قػػػنن  اػػػث كلػػػد ااين ػػػث ا

  كاالوػػنرات االتت بػػل  ااقػػدرات :االؤهػػؿ ااا لػػن دكف ا تػػذ يناىتيػػنر يػػنان تصػػن ص ااالػػؿ لاػػؿ
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لوػن   ك لـ االس كاانت اال قنة ى ن االكظػؼ  كيهض االظر ىف  لـ ااالؿ  كمؽ ت  اؿ ااالؿ كا 
  .نن أك تدلنتأك إدارا نن ريكطل يلستكل ا داء ااكظابن ا لكظؼ أانن ينف أيندالامار ل

البيانات الخاصـة بالمقـابالت الشخصـية لمعـاممين مـن األكـاديميين واإلداريـين والمسـئولين  _ ثانياً 
 :"البيانات الميدانية" ف  الجامعات الضمسطينية

لػػف االسػػ كااف كاالػػدراء مػػن دكا ػػر لتت بػػل  ألػػرل ااين ػػث لللكىػػل لػػف االقػػنيقت لػػع ىػػدد       
  نلػػ كف االػػكظباف  االػػكارد اايلػػرال  ااااػػندة ااطياػػل  ر نسػػل االنلاػػنت  االػػ كف اإلداراػػل كاالنااػػل 

 لطػنر االقػنيقت ليكلػنن لػف اقاػإكلػنء   كا يندالااف كاإلدارااف ينالنلانت ااػاقث االػذيكرة سػنيقنن 
 :سنسال كهنأل نكر 

 لرات لاوـ االقنيقت االتصال.ألتنص ااذاف ا  :اال كر ااكؿ
 .هـ االكالب ااتن تلنكاون ااين ث تقؿ االقنيقتأ :اال كر ااانلن
 صػن انت ااوػن ااين ػث لػف تػقؿ االا كلػنت كاايانلػنت كاإلإااظػكاهر ااتػن تكصػؿ  :اال كر اااناػث

 ااتن  صؿ ى اون ااين ث.

 المقابالت الشخصية:شخاص الذين أجريت معيم األ -االولالمحور 
ألػرل ااين ػػث لللكىػل لػػف االقػنيقت لػػع ىػدد لػػف االسػ كااف كاالػػدراء مػن دكا ػػر لتت بػػل         

  نلػػ كف االػػكظباف  االػػكارد اايلػػرال  ااااػػندة ااطياػػل  ر نسػػل االنلاػػنت  االػػ كف اإلداراػػل كاالنااػػل 
 لت ى ن اال ك ااتنان:كا يندالااف كاإلدارااف ينالنلانت اااقث االذيكرة سنيقنن كين

 لسنىد لن ب ر اس االنلال اإلسقلال ا ل كف االناال كاإلدارال. -
 كف اإلدارال كاالناال. لن ب ر اس لنلال ا زهر ا ل -
 لن ب ر اس لنلال ا اصن ا ل كف اإلدارال كاالناال. -
 لدار ل كف االكظباف من لنلال ا اصن. -
 ينالنلال اإلسقلال.لن ب لدار ل كف االكظباف  -
 لدار ل كف االكظباف يلنلال ا زهر. -
 لدار اادا رة االناال ينالنلال اإلسقلال. -
 ر اس اسـ ااركاتب ينالنلال اإلسقلال. -
 االستلنر ااقنلكلن ا لنلال اإلسقلال. -
 لدارة دا رة االكدة كااىتلند يلنلال ا زهر. -
 سقلال.لدار اادا رة ااطيال ينالنلال اإل -
 ر اس لقنيل ااانل اف ينالنلال اإلسقلال. -
 زهر.ر اس لقنيل ااانل اف يلنلال ا  -
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كا اصػن يهػزة    ا زهػرك   ينالنلاػنت ااػاقث ناإلسػقلال  لبردة لف ااانل اف 30ىالل  للون  -
  كاد ركىػن مػن هػذه اااالػل أف تيػكف للا ػل للاػع االسػتكانت اإلداراػل كا يندالاػل يوػذه االنلاػنت

هػـ االلػيقت أك   ان لدل تكامر لكدة اا انة ااكظابال ادل ااانل اف يوذه االنلاػنتإكذاؾ ا تارؼ 
 هـ اااكالؿ االؤارة من أدا وـ.أك   ااتن تكالووـ

 ىم الجوانب الت  تناوليا الباحث خالل المقابالت:أ -  المحور الثان
لنءت أهـ االقنط ااتن تلنكاون ااين ث تقؿ لللكىػل لػف االقػنيقت لػع ىػدد لػف االسػ كااف      

اػػػنمل ااػػػن ا يػػػندالااف كاإلداراػػػاف  إدارات كااػػػدكا ر االتت بػػػل ينالنلاػػػل كاالػػػدراء مػػػن ااالػػػندات كاإل
 كرة سنيقنن ى ن اال ك ااتنان:كااتدلنت ينالنلانت اااقث االذي

كتنصل االتا قل ينالكارد اايلرال ناالكظباف    االليقت ااتن تانلن للون االنلانت ااب سطالال -
 كلتت ؼ أياندهن.

أهلال لكدة اا انة ااكظابال كلدل تكامرهػن ينالنلاػنت ااب سػطالال كلػدل ااهتلػنـ يوػن كيلتت ػؼ  -
 أياندهن.

اليف أف تػؤار ى ػن ا داء ااػكظابن كتصكصػنن ااتػن اوػن ىقاػل يلػكدة اا اػنة أهـ اااكالؿ ااتن  -
 ااكظابال.

ااوػن لػف إت ندات لقنينت ااانل اف ينالنلانت ااب سطالال ااتػن ا تػنلكف اهـ اتلنهنت كلطناب أ -
 دارات االنلانت كلل س ااكزراء.ا  لل س ااتا اـ ااانان ك 

سػػػتطقىال  صػػػن انت ااتػػػن تػػػدىـ اادراسػػػل اانت كاإللينلاػػػل اا صػػػكؿ ى ػػػن االا كلػػػنت كاايانلػػػإ -
  لظلػػػل ااتراػػػن كااتقػػػدـ ااػػػكظابنأ  لػػػكر كاالينمػػػنت االالػػػكؿ يوػػػنلظلػػػل ا أكااي ػػػث يلػػػيؿ ىػػػنـ ن
أىداد ااانل اف االيتااػاف سػلكانن    أىداد ااط يل  أىداد أىانء ها ل ااتدراس  ىل انت تقااـ ا داء

يػػرالج   ألظلػػل كلاػػدات االػػزاءات ااكاااػػل ى ػػن اااػػنل اف   لػػـ االبقػػنت ى ػػن ا لػػكر كاالينمػػ ت
يبػػػػنءة اايػػػػرالج ااتدراياػػػػل ااتػػػػن تقػػػػدلون يػػػػؿ لنلاػػػػل اانل اوػػػػن    كاػػػػكالاف ااصػػػػ ل كااسػػػػقلل االولاػػػػل

ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة   سػػتقرار ااػػكظابن اا لػػنف كا  سانسػػنت ااتكظاػػؼ كاااقػػكد االؤاتػػل ينالنلاػػنت
  .ال ا سرةكرىن االتصال كاا انة ااكظابال

الظواىر الت  توصل الييا الباحث من خالل المعمومات والبيانات واإلحصائيات  -المحور الثالث 
 الت  حصل عمييا الباحث:

 صػنءات ااتػن لراهػن ااين ػث كاالػداكؿ كاإلأى ن اػكء لػن سػيؽ كلػف تػقؿ االقػنيقت ااتػن      
االنلانت ينا صكؿ ى ن االا كلنت االتػنح دارة إلف تقؿ لكامقل  اتلدة صؿ ى اون ااين ث كاال

   سػ  ل ااتػن كلووػن ااين ػث ا اػنل اف مػن هػذه االنلاػنتان لللكىػل ا إانمل إ  تركلون ا ين ااف
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مقػػد تكصػػؿ ااين ػػث إاػػن لللكىػػل لػػف ااظػػكاهر اادااػػل ى ػػن كلػػكد اصػػكر مػػن أياػػند لػػكدة اا اػػنة 
 كينلت ااظكاهر ااتن تكصؿ إااون ااين ث ى ن اال ك ااتنان:  ااكظابال

لتالل اهانب كىدـ ران ااانل اف مػن االنلاػنت  ؛ارتبنع كتارة اإلاراينت من ااسلكات ا تارة  1ن
ااتقنىػػد   ااػػل اسػػتالنرهنآاالػػدترات كىػػدـ كلػػكد   االسػػت قنت  ااب سػػطالال ىػػف نا لػػكر كااركاتػػب

اػػػنـ أكط ااالػػػؿ . كاػػػد تليػػػف ااين ػػػث لػػػف اا صػػػكؿ ى ػػػن ينمػػػل ااترااػػػنت كياػػػض لػػػر   كلػػػركطه
اراينت ااتن انلت يون االنلانت ااب سطالال للتلال ا لطنايل يياض اا قكؽ كااتن اوػن ىقاػل اإل

ت ػػػند لقنيػػػنت اى لػػػنن يػػػنف هػػػذه االطناػػػب تػػػرج يوػػػن   ياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ا اػػػنل افألينلػػػرة ي
ريػػع سػػلكات ىيػػر ياػػنف رسػػلن كمانااػػنت رسػػلال اػػنـ يوػػن تػػقؿ ا  اااػػنل اف ينالنلاػػنت ااب سػػطالال

 :اراب ى ن اال كانـ اإلأكينلت   تارةا 
 .2009/ 17/11اكـ اااقانء يتنرا   -
 2009/ 15/10اـك ااتلاس يتنرا   -
 .1/3/2010اـك ااالاف يتنرا   -
 .2010/ 10/3-9ريانء يتنرا  اااقانء كا  ناكل -
 .14/4/2010-13-12ريانء يتنرا  كاااقانء كا أانـ ااالاف  -
 .16/10/2012اكـ اااقانء يتنرا   -
 .24/10/2012-23ريانء يتنرا  اااقانء كا  ناكل -
 .27/3/2013-26ريانء يتنرا  اااقانء كا  ناكل -
 .2/4/2013-1ااالاف كاااقانء يتنرا   ناكل -
قنيػػنت اااػػنل اف ا لنلاػػنت ااب سػػطالال ى ػػن اال ػػك هػػـ االطناػػب ااتػػن لػػنءت مػػن ياػػنف لأكينلػػت   

 :ااتنان
 .اهنء ارايل لينمأة لونال ااتدللإ -
 .ااتدلل قل ا انل اف ى ن سلكات تدمع اااقكات ااسلكال االس -
 .2013 تن ىنـ  1/9/2009تلباذ ىقكة مقء االاالل االست قل لف تنرا   -
 .ااب سطالاللف ااكظابن ا انل اف من االنلانت ا  -
 ت ساف ألظلل ااتبرغ ااا لن كااتراانت ا انل اف. -
 .يلنء ااانل اف من االنلانت ااب سطالال يليؿ ينلؿأىبنء إ -
 تبااؿ دكر لل س ااتا اـ ااانان كتاااف اايبنءات كاالتب ى ن أسس ا ترامال. -
 لايؿ لع سار اادالنر ا ردلن. 5.5ريط لست قنت ااتدلل ى ن  -
 ند سانسنت االكارد اايلرال ى ن ااتلااز كىدـ االصدااال.اىتل  2ن
 للل ص ال طيقنن الاناار ااسقلل كااص ل االولال.آااقصكر من تكمار يا ل ىلؿ   3ن
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 .مانب دكر كأهلال ياض أياند لكدة اا انة ااكظابال  4ن
 ااؼ كاصكر ييار من اارىنال ااص ال كاالتلنىال األطبنؿ أيلنء ااانل اف.  5ن
  ىػػدـ ريػػط ا لػػكر كاالينمػػ ت يلسػػتكانت كلاػػناار ا داء االالػػكؿ يوػػن ينالنلاػػنت االسػػتودمل  6ن

 .اسارةكاايتبنء يياض اإللراءات ااركتالال كااتأدايال اا
لتالػػل ازاػػندة أىػػداد ااط يػػل مػػن االػػايل  ؛زاػػندة مػػن ىػػبء ااالػػؿ ا يػػندالن كاإلدارم كااتػػدلن  8ن

 ا داء ااكظابن كااللنخ ااتلظالن من االنلال.  للن الايس س ينن ى ن  ااكا دة
للػػػن اػػػؤار ى ػػػن زاػػػندة ااالناػػػل ااينط ػػػل لػػػف   تيػػػنع سانسػػػل ااتكظاػػػؼ يػػػنااقكد كاػػػاس ااتاياػػػتا  9ن 

 االػاكر ىػدـاااػنل اف كيناتػنان   ى ػن راػن ااسػ ين كتأااره  ا يندالااف كاإلدارااف كاابلااف كمارهـ
 .االنلال من ااكظابن كا لنف يناستقرار

سػػكاء مالػػن اتا ػػؽ يبػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ ااػػكظابن أك   زاػػندة ااقاػػكد االبركاػػل ى ػػن اااػػنل اف  10ن
كهػػذا لػػن ىززتػػه   للػػن ا ػػد لػػف الطقاػػنتوـ اإليداىاػػل مػػن للػػنؿ ىل وػػـ  اسػػتيلنؿ اادراسػػنت ااا اػػن

يتاػنث ا اػنل اف مػن كاالتا قػل ينا  اايانلنت اإل صن ال كاالداكؿ ااسنيقل ااتػن تكصػؿ إااوػن ااين ػث
 االنلانت.

لتالػػػل اهاػػػنب االلػػػنريل مػػػن اتتػػػنذ ااقػػػرار كىػػػدـ ااهتلػػػنـ  كااػػػتظ ـ االػػػينكم  ػػػناتارتبػػػنع   11ن
   كمانب االاناار اا قاقال اتقااـ ا داء.يياض لكالب لكدة اا انة ااكظابال

اػن تقػندـ ل تكاػنت إاػنمل إ تدلن لستكانت اايرالج ااتدرايال ا اػنل اف ينالنلاػنت ااب سطالال  12ن
دارم ااكااػػػع ى ػػن لسػػػتكل للظلػػػنت كلاػػلكف هػػػذه اايػػػرالج لقنرلػػل لػػػع ااتطػػػكر كااتقػػدـ ااتقلػػػن كاإل

 .ىلنؿ اااصرال ا سالن االنلانت ااانالالا 

 :مشكمة البحث :ثالثاً 
ااقػرف ياػر االلػنات اهتلنلػنن كاالػل مػن أف لكدة اا انة ااكظابال تاتير لػف أى ن اارمـ لف       
  كااالراف كتنصل من االلظلنت ااقن لل ى ػن االارمػل كاالػكرد اايلػرم ا سػالن االنلاػنت دماا ن
ياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل أكله ااقصكر ااتن ترتيط يت داد كاانس كتكمار ألف  ىددان ف هلنؾ أ إا

داء أ لػػػف اػػػدرة هػػػذه االنلاػػػنت ى ػػػن تطػػػكار لػػػر ااػػػذم ا ػػػدا   مػػػن لاظػػػـ االنلاػػػنت ااب سػػػطالال
ان اػاؼ اػدرتون ى ػن لكالوػل االلنمسػل إيناتنان اؤدم ك   داء ااي ن اونكلف اـ ا   ااانل اف اداون

 .ا الال كااانالال يلتت ؼ للنات االارمل كااتا ـاإل

كلػدل تطياقوػن ياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل أكله ااقصكر االتا قل يأطنر دراسل كت داد إكمن       
لراء دراسػل اسػتطقىال اػدلت تكصػابنن ااالػل ااي ػث كدراسػل إاػنـ ااين ػث يػ  ينالنلانت ااب سطالال

ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن االنلاػػنت االسػػتودمل لػػف تػػقؿ كااػػع االلػػرات ااتػػن أليد اػػل اتػػكامر 
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لػراء االقػنيقت إكيػذاؾ   اػن دااػؿ كزارة ااتا ػاـ اااػنان ااب سػطالنإانمل إ  تصدرهن هذه االنلانت
اػػن تاػػرؼ إاػػنمل إ  دارة  االنلاػػنت ااب سػػطالالإلػػف االػػدراء كاالسػػؤااف ىػػف  ىداػػداالتصػػال لػػع 

ياػند لػكدة أهػـ االلػيقت االرتيطػل يػنالكارد اايلػرال االتا قػل يأراء ىالػل لػف اااػنل اف  ػكؿ آى ن 
اػن لللكىػل إتكصػؿ ااين ػث   نل افداء ااكظابن ا ااارهن ى ن ا أاا انة ااكظابال كلدل تكمرهن كت

كااتن   لراهن سنيقنن أطنر االقنيقت ااتن إلف ااظكاهر تـ ىراون تقؿ اادراسل ااستطقىال كمن 
ىػف  االتزااػدة نتاػرايكااتن داػت ى اوػن لاػدات اإل  لون تلاؿ ىرانن اللي ل ااي ثأارل ااين ث 

 كينلت أهـ هذه االليقت لن ا ن : سطالال ااانل اف ينالنلانت ااب  ند لقنينت اتلف ايؿ  ااالؿ
 .االستودمل ينالنلانت ا داء كلاناار يلستكانت كاالينم ت ا لكر ريط ىدـ  1ن
ى ػن  تطياقوػن ااتصػنراالكلاتوػن  أك  كذاػؾ ااؼ لاػناار ا داء االسػتتدلل مػن االنلاػنت   2ن

 م ل دكف ا ترل
 .2013 ىنـ  تن 1/9/2009 تنرا  لف االست قل االاالل مقء ىقكة ىدـ تلباذ  3ن
 .ااب سطالال االنلانت من ا انل اف ااكظابن لفا  مانب  4ن
 .ا انل اف كااتراانت ااا لن ااتبرغ ألظلل ااؼ   5ن
 أسػػػػس ى ػػػػن كاالتػػػػب اايبػػػػنءات كىػػػػدـ تااػػػػاف اااػػػػنان ااتا ػػػػاـ لل ػػػػس دكر اصػػػػكر يياػػػػر مػػػػن  6ن

 .ا ترامال
 .ااانل اف أيلنء األطبنؿ كاالتلنىال ااص ال اارىنال من ييار كاصكر ااؼ  7ن
 االػػايل مػػن ااط يػػل أىػػداد ازاػػندة لتالػػل كااتػػدلن كاإلدارم ا يػػندالن ااالػػؿ ىػػبء مػػن زاػػندة  8ن

 . االنلال من ااتلظالن كااللنخ ااكظابن ا داء ى ن س ينن  الايس للن  ااكا دة
 لػػػف ااينط ػػػل ااالناػػػل زاػػػندة اػػػؤدم إاػػػن للػػػن ااتاياػػػت كاػػػاس يػػػنااقكد ااتكظاػػػؼ سانسػػػل يػػػنعات  9ن

 ىػػدـاااػػنل اف كيناتػػنان   ى ػػن راػػن ااسػػ ين كتػػأااره  كماػػرهـ كاابلاػػاف كاإلداراػػاف ا يػػندالااف
 .االنلال من ااكظابن كا لنف يناستقرار االاكر

 ااهتلػػنـ كىػػدـ اتااقػػرار  اتتػػنذ مػػن االلػػنريل اهاػػنب لتالػػلكااػػتظ ـ  االػػينكم  ػػنات ارتبػػنع   10ن
 .ااكظابال اا انة لكدة لكالب يياض

 .ا انل اف ااكظابن ااران لستكانت تدلن  11ن
 ل تكاػنت تقندـ انإ انملإااب سطالال  ينالنلانت ا انل اف ااتدرايال اايرالج لستكانت تدلن    12ن

 للظلنت لستكل ى ن ااكااع دارمإلكا ااتقلن كااتقدـ ااتطكر لع لقنرلل اايرالج هذه كلالكف
 .ااانالال االنلانت سالن ا اااصرال ىلنؿ ا
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إاػػػنمل إاػػػن لػػػن سػػػيؽ مقػػػد اػػػنـ ااين ػػػث يصػػػانمل اابلػػػكة ااي ااػػػل ياػػػد ااطػػػقع ى ػػػن اادراسػػػنت     
ااسػػػنيقل مػػػن للػػػنؿ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف كااتػػػن تلاػػػؿ دىلػػػنن كتكاػػػا نن 

 :له اليف صانمل للي ل ااي ث ى ن اال ك ااتنانأكاذاؾ ارل ااين ث اللي ل اادراسل  
داء ااػػكظابن ا اػػنل اف ا كلػػنهن  ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كلسػػتكل اأتكلػػد ىقاػػل يػػاف هػػؿ   1ن

 درلل كلكىال هذه اااقالا كالتؽ لف هذا ااسؤاؿ تسنؤات مرىال هن:
ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل االرتيطػػل ينالكالػػب ااتلظالاػػل كااكظاباػػل أهػػؿ تكلػػد ىقاػػل يػػاف  -

ااسػػػػ كؾ ااقاػػػػندم كاإللػػػػرامن يناالػػػػؿ  اااتػػػػزاـ ااتلظالػػػػن  نااللػػػػنريل مػػػػن اتتػػػػنذ ااقػػػػرارات  
ااستقرار كا لنف ااكظابن  يرالج ااتدراب كااتا ـ  كا داء ااكظابن ا انل اف مػن االنلاػنت 

 ااب سطالالا
ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل االرتيطػػل ييا ػػل كظػػركؼ ااالػػؿ االنداػػل أكلػػد ىقاػػل يػػاف تهػػؿ  -

الولال من يا ل ااالؿ  تكازف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال  كاالالكال نا لف كااص ل ا
 اااقانت االتلنىال  كا داء ااكظابن ا انل اف من االنلانت ااب سطالالا

 ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل االرتيطػػل ينالكالػػب االنااػػل كاااتصػػندالأكلػػد ىقاػػل يػػاف تهػػؿ  -
اتراػػػػن كااتقػػػػدـ ااػػػػكظابن  كا داء ااػػػػكظابن نا لػػػكر كاالينمػػػػ ت االنداػػػػل كاالالكاػػػػل  مػػػػرص ا

 ا انل اف من االنلانت ااب سطالالا
كااػح الػكدة اا اػنة ااكظاباػل اػدل اااػنل اف ينالنلاػنت ااب سػطالال يلتت ػؼ  لهؿ اكلػد لسػتك   2ن

تتصصػػنتوـا كلػػن هػػن درلػػل ا هلاػػل االسػػيال ايػػؿ ياػػد لػػف أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل لػػف 
 كلول لظرهـا

سػػػقلال  زهػػػر  اإلدراؾ اااػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال نا إاكلػػػد تيػػػناف مػػػن لسػػػتكل هػػػؿ   3ن
داء ااػػكظابن كمقػػنن ا اكالػػؿ االتصػػالا  ارهػػن ى ػػن اأاصػػن   ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ك كا 

 كالنذا ا
ا اػػنل افا هػػؿ اكلػػد تػػأاار  ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل للتلاػػل ى ػػن لسػػتكل ا داء ااػػكظابن   4ن

 كلن هن درلل كلكىال هذه اااقال كااتأاارا
هػػؿ اكلػػد اصػػكر مػػن تطياػػؽ أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن االنلاػػنت ااب سػػطالال  كلػػنهن   5ن

 ياندا كله ااقصكر من تطياؽ هذه اأ

   :أىداف البحث :رابعاً 
ظوػػنر طيااػػل يػػؿ االوػػنـ   1ن ياػػند ا ك   كااللػػنطنتتأصػػاؿ لبوػػكـ ككااػػع لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كا 

لكاىػه كىل اػل أداء ااكظابن كطػرؽ اانسػه ك  تارؼ ى ن اااان إانمل إ  اوناالتت بل  كاايرالج
 داء. تقااـ ا
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اػن درلػل تطياػؽ أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كاالكالػب ا سنسػال اوػن مػن االنلاػنت إااتارؼ   2ن
دارة االنلاػػنت اػػذاؾ إااب سػػطالال كأارهػػن ى ػػن ت سػػاف ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف  كلػػدل دىػػـ 

اػػػن لكالػػػب ااقصػػػكر مػػػن أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل اػػػدل اااػػػنل اف مػػػن إااتاػػػرؼ ك  لػػػر.ا 
 ككاع ا سنااب كااطرؽ االلنسيل ا ساطرة ى اون.االنلانت ااب سطالال  

كا داء ااػػػػكظابن ا اػػػػنل اف مػػػػن  اار اسػػػػل كاابرىاػػػػلياػػػػند لػػػػكدة اا اػػػػنة أاتتيػػػػنر اااقاػػػػل يػػػػاف   3ن
 االنلانت ااب سطالال.

زهػػػػر  دراؾ اااػػػػنل اف مػػػػن االنلاػػػػنت ااب سػػػػطالال ن ا إت داػػػػد اااكالػػػػؿ ااتػػػػن اتكاػػػػؼ ى اوػػػػن   4ن
 كدة اا انة ااكظابال.ياند لاصن    سقلال  كا اإل

داء ااكظابن ا اػنل اف  ياند لكدة اا انة ااكظابال للتلال ى ن لستكل اأاار أان تإااتارؼ    5ن
 ينالنلانت ااب سطالال.

لينلانتػػه  كادراتػػه ى ػػن لسػػتكل ا رااػػن إااتاػػرؼ   6ن اػػن كااػػع اطػػنع ااتا ػػاـ اااػػنان  كأياػػنده  كا 
 ااب سطالال اال ت ل.

ااتكصػػؿ إاػػن ىػػدد لػػف ااتكصػػانت ااتػػن اليػػف أف تيػػكف ذات من ػػدة إلدارة االؤسسػػنت ااتدلاػػل   7ن
  ين ااف كاالوتلاف يوذا االلنؿ.اك  كتنصل ااتا الال للون

ي اػػث اليػػف لػػف تػػقؿ   ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل لقتػػرح  للػػكذج اػػن إل نكاػػل ااتكصػػؿ    8ن
 انل اف ينالنلانت ااب سطالال. ن اداء ااكظاب تطياقه االسنهلل من تطكار لستكل ا

 :أىمية البحث :خامساً 
 استلد هذا ااي ث أهلاته لف تقؿ لن ا ن:       

 األىمية العممية:( 1)
مػػن أدياػػنت إدارة ا ىلػػنؿ مػػن  ااتيػػر لبوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل لػػف االبػػنهاـ ااونلػػل لسػػيانن  نأ 

كتنصػػل   كتنصػل إذا لػػن اسػتتدـ يلػػيؿ سػػ اـ ماػنؿ مػػن االؤسسػنت ااتدلاػػل  اااصػر اا ػػنان
 االرتيطل يتدلنت ااتا اـ كااتيلكاكلان كااتصنات.

  اسػػنهـ هػػذا االكاػػكع مػػن تأصػػاؿ لبوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كت داػػد أياػػنده ا سنسػػال نب 
 أم للظلل.كااذم اسنىد كاسنهـ من تازاز كت ساف ا داء ااكظابن ا انل اف من 

ان أماؿ ا سنااب كااستراتالانت ااتن اليف ا للظلػنت إاسنىد هذا االكاكع من ااتارؼ  نج 
كلػػػف اػػػـ ت سػػػاف أداء   ااتدلاػػػل ااىتلػػػند ى اوػػػن مػػػن تطياػػػؽ لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل

 ااانل اف اداون.
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 األىمية التطبيقية: (2)
 د أهػـ ااػدىن ـ أف اطنع ااتا اـ أصيح إ اث   ااي ث اتـ تطياقه ى ن االنلانت ااب سطالال  نأ 

ااتػػػن ارتيػػػز ى اوػػػن ااالػػػؿ االؤسسػػػنتن كاااتصػػػند ااقػػػكلن مػػػن م سػػػطاف  لػػػه اسػػػنهـ مػػػن ينمػػػل 
 االلنات كااللنطنت يليؿ مانؿ من ت قاؽ أهداؼ كتطط ااتللال.

يل ا د أهـ االؤسسنت ااانل ل مػن م سػطاف كااتػن تلػنرؾ مػن تاتير االنلانت ااب سطالال يلان نب 
 ترياػػز ى اوػػن كل نكاػػل ااي ػػث ىػػف اللػػن اوػػدؼ   تللاػػل االػػكارد االتصصػػل ا تللاػػل كااسػػتالنر

 لؿ:أطرؽ كأدكات تسنىد من زاندة كرمع لستكل ا داء ااكظابن اداون كذاؾ لف 
 نت من اااناـ.لكالول االلنمسل ااانالال كاال  ال ى ن لستكل االنلا .1
 ػػػدث أتػػػكمار ااتػػػدلنت ااتا الاػػػل ااقزلػػػل التت ػػػؼ ااتتصصػػػنت كاارتقػػػنء يوػػػن كاسػػػتتداـ  .2

 .ا لوزة كاالقررات ااال ال كااا لال
 إىداد ااي كث ااا لال كاإللراؼ ى اون كللرهن. .3
تتػػػراج ىػػػدد يياػػػر لػػػف اادارسػػػاف االتلاػػػزاف يينمػػػل ااتتصصػػػنت كتقػػػدالوـ اسػػػكؽ ااالػػػؿ  .4

يداىوـ   كرااوـ يينمل للنات ااالؿ من م سطاف كتنرلون.كا 
 يكلاػل  مػػن اا ماػػرااقػدرة ى ػن تػػدراب اااػنل اف مػػن ينمػل االؤسسػنت اا يكلاػػل كا ه اػل ن .5

 م سطاف.
دكرا  اكاػػػػػنن ماػػػػػنان ى ػػػػػن لسػػػػػتكل اطػػػػػنع ااتا ػػػػػاـ مػػػػػن م سػػػػػطاف  االنلاػػػػػنت ااب سػػػػػطالال  اػػػػػبت نج 

لػػف تػػقؿ اااػػنل اف   كااصػػلنىل كااتيلكاكلاػػنتػػرل ينااتصػػند كااصػػ ل كااتلػػنرة  كااقطنىػػنت ا
داراػػاف كتػدلنت كترالػن هػػذه االنلاػنت كهػذا اظوػػر ل اػنن لػف ااتطػػكر   اػداون لػف أيػندالااف كا 

كااػػػذم   ىػػػداد ىنل اوػػػن كااطػػػقب اال ت قػػػاف ماوػػػنأىػػػداد االنلاػػػنت ااب سػػػطالال ك أاالتسػػػنرع مػػػن 
اػػث كصػػؿ ىػػدد االنلاػػنت مػػن    هلاػػل هػػذه االنلاػػنت مػػن االلتلػػع ااب سػػطالنأاكاػػح لػػدل 

لوػػػن تقػػػدـ أيلػػػن     ىنلػػػل9  لنلاػػػل للوػػػن ن14اػػػن نإ 2013رااػػػن ااب سػػػطالال  تػػػن ىػػػنـ ا 
    طناػب كطنايػل سػلكانن لػكزىاف ى ػن هػذه االنلاػنت122482ان  كاان نإتدلنتون ااتا الال 
اوػن  ػػكاان يلػػن كي ػغ ىػدد اااػنل اف م  لسػػيل ااػدد ااسػينف مػن م سػطاف نن لرتباػ ان كهػذا ااتيػر ىػدد

لػن ينالسػيل ا لنلاػنت ااتػن أ  دارم كتػدلنتا  يػندالن ك أ  لكظؼ لكزىاف ى ػن يػندر 14600ن
 اػػػث تاػػػـ   لػػػور ى ػػػن لسػػػتكل م سػػػطافاػػػدـ كا اسػػػتودمون ااي ػػػث موػػػن تاتيػػػر االنلاػػػنت ا 

يلن     طناب كطنايل لكزىاف ى ن ااي انت االتت بل ا لنلال26182سقلال يهزة نإلاالنلال ا
تقػػػدـ ملػػػن لنلاػػػل اازهػػػر يهػػػزة أ    ىاػػػك ها ػػػل تػػػدراس674  لكظػػػؼ لػػػلوـ ن1767كتاػػػـ ن

  285  لكظػػؼ لػػلوـ ن633كاالػػؿ يوػػن ن    طناػػب كطنايػػل 14573اػػن نإتػػدلنتون ااتا الاػػل 
  طناػػب 17991ي ػػغ ىػػدد ااطػػقب ماوػػن نماصػػن يهػػزة لػػن مػػن لنلاػػل ا أ  ىاػػك ها ػػل تػػدراس
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يلػػػػن تظوػػػػر .  1ن  ىاػػػػك ها ػػػػل تػػػػدراس295لكظػػػػؼ لػػػػلوـ ن  856كىػػػػدد اااػػػػنل اف ن  كطنايػػػػل
ا هلاػػػل ااتطياقاػػػل لػػػف تػػػقؿ اازاػػػندة اايياػػػرة كاالتسػػػنرىل مػػػن  لػػػـ ا لػػػكاؿ ااتػػػن تلبػػػؽ ى ػػػن 

اايانلػػنت االنااػػل ااتػػن  صػػؿ ى اوػػن ااين ػػث لػػف تػػقؿ لقني ػػل  تػػقؿ ملػػاقن كلػػفاالنلاػػنت   
لػل يػاف إللػنان االبقػنت كاالصػنراؼ ا لنلاػل نالقنر ي لدار اادا رة االنااػل ينالنلاػل اإلسػقلال ك

للػػػنان االبقػػػنت كاالصػػػنراؼ ااػػػنـ  20كااتػػػن ي هػػػت  2006 اإلسػػػقلال  ااػػػنـ ل اػػػكف دكار   كا 
للد أف هلػنؾ إرتبنىػنن كااػ نن ا لصػنراؼ   ل اكف دكار ألراين تقراينن  60كااتن ي هت  2011

ى ػػػن لػػػدل ا هلاػػػل ااتطياقاػػػل اللػػػنؿ ااي ػػػث مػػػن سػػػياؿ تقػػػداـ تػػػدلنت  كاالبقػػػنت  كهػػػذا اؤيػػػد
 .ا للتلع ااب سطالن يندالال لتلكىلأ

 البحث: ياتفرض :اً دسسا
لجـودة  ة(  بـين األبعـاد الرئيسـa ≤ 0.05وجـد عالقـة ذات داللـة معنويـة عنـد مسـتو  )تال  .1

 الحياة الوظيضية و األداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية.
 اابرىال ااتناال: اابراانتكالتؽ كاتبرع للون 

  يػػاف أياػػند لػػكدة اا اػػنة a ≤ 0.05كلػػد ىقاػػل ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػتكل نتا  -1/1
ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ينالكالػػػب ااتلظالاػػػل كااكظاباػػػل ك ا داء 

 ااب سطالال.
  يػػاف أياػػند لػػكدة اا اػػنة a ≤ 0.05كلػػد ىقاػػل ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػتكل نتا  -1/2

ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ييا ػػػػل كظػػػركؼ ااالػػػػؿ االنداػػػل كاالالكاػػػل ك ا داء ااػػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػػن 
 االنلانت ااب سطالال.

  يػػاف أياػػند لػػكدة اا اػػنة a ≤ 0.05كاػػل ىلػػد لسػػتكل نكلػػد ىقاػػل ذات دااػػل لالتا  -1/3
ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ينالكالػػػب االنااػػػل كاااتصػػػندال ك ا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت 

 ااب سطالال.
 

(  بــين متوســطات اســتجابات a ≤ 0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتو  ) .2
المبحــوثين فيمــا يتعمــق بــآرائيم حــول "جــودة الحيــاة الوظيضيــة وأثرىــا عمــى مســتو  األداء 

 . والوظيضية لمتغيرات الشخصيةإلى االوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية" تعز  
 اابرىال ااتناال: اانتكالتؽ كاتبرع للون اابر 

يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت   a ≤ 0.05ن الكاػل ىلػد لسػتكلا تكلػد مػركؽ ذات دااػل ل -2/1
 لينف ااالؿ.ااانل اف اازل إان 

                                                 
(1) http://www.mohe.gov.ps. 
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  يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت a ≤ 0.05ا تكلػد مػركؽ ذات دااػل لالكاػل ىلػد لسػتكل ن -2/2
 ااب ل ااالرال. ااانل اف اازل إان

   يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت a ≤ 0.05ا تكلد مركؽ ذات داال لالكاػل ىلػد لسػتكل ن -2/3
 االؤهؿ ااا لن.ااانل اف اازل إان  

   يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت a ≤ 0.05ا تكلد مركؽ ذات داال لالكاػل ىلػد لسػتكل ن -3/4
 ااتدلل كلدة ااالؿ. سلكاتااانل اف اازل إان 

الوظيضيــة (  ألبعـاد جــودة الحيـاة a ≤ 0.05ال يوجـد تـأثير ذو داللــة معنويـة عنــد مسـتو  ) .3
 مجتمعة معًا عمى مستو  األداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية.

 متغيرات البحث: :اً بعسا
 :المستقمة المتغيرات

 أياند مرىال ك هن: 10أياند ر اسال ك 3اتالف  :أ. أياند لكدة اا انة ااكظابال

اتتنذ ااقرارات  ااس كؾ ااقاندم : نااللنريل من األبعاد المرتبطة بالجوانب الوظيضية والتنظيمية -1
 كاإللرامن يناالؿ  اااتزاـ ااتلظالن  ااستقرار كا لنف ااكظابن يرالج ااتدراب كااتا ـ  .

: نا لػػف كااصػػ ل االولاػػل مػػن يا ػػل ااالػػؿ  األبعــاد المرتبطــة ببيئــة العمــل الماديــة والمعنويــة -2
 االتلنىال .تكازف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال  اااقانت 

: نا لػكر كاالينمػ ت االنداػل كاالالكاػل  مػرص األبعاد المرتبطة بالجوانب الماليـة واالقتصـادية -3
 ااتران كااتقدـ ااكظابن .

 المتغيرات التابعة:
  الاػؿ االتهاػر ااتػنيع لسػتكل ا داء ااػكظابن ا اػنل اف كهػك االتهاػر ااتػنيع اار اسػن ا دراسػل       

اااػـز   داراػلكالػر اإلكاتالف لللكىل لف ا ياند ناايبنءة ااذاتال من اااتزاـ يتلباذ ااتا الػنت كا 
ااراػن اااػنـ   داء كمنى اتػهيبػنءة ا   االػزاءاتك  كااػتظ ـ االينكم نات   كاارميل ى ن ترؾ ااالؿ

 . م كااتدلن  إلتنلال كىبء ااالؿ ا يندالن كاإلدار  ياند لكدة اا انة ااكظابالأىف 

 وأسموب البحث:  يةمنيج :ثامناً 
ت قاقوػػػن مقػػػد اسػػػتتدـ ااين ػػػث االػػػلوج اى ػػػن طيااػػػل اادراسػػػل كا هػػػداؼ ااتػػػن تسػػػان  يلػػػنءن         

  ااكصػػبن اات  ا ػػن  كااػػذم ااتلػػد ى ػػن دراسػػل ااظػػنهرة يلػػن تكلػػد مػػن ااكااػػع كاوػػتـ يكصػػبون كصػػبنن 
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يلػػػن ا ايتبػػن هػػذا االػػػلوج ىلػػد للػػػع االا كلػػنت االتا قػػػل   كيلاػػنن  ياباػػػنن  كاايػػر ىلوػػػن تاياػػران  دااقػػنن 
يناظنهرة لف ألؿ استقصػنء لظنهرهػن كىقانتوػن االتت بػل  يػؿ اتاػداه إاػن اات  اػؿ كااػريط كااتبسػار 
 ا كصكؿ إان استلتنلنت ايلن ى اون ااتصكر االقترح ي اث ازاد يون رصاد االارمل ىف االكاكع.

 اف ا لا كلنت:كاد استتدـ ااين ث لصدراف أسنس
لصػػػندر  ن اػػػث اتلػػػه ااين ػػػث مػػػن لانالػػػل اإلطػػػنر االظػػػرم ا ي ػػػث إاػػػ المصـــادر الثانويـــة:  1ن

كااتػػن تتلاػػؿ مػػن اايتػػب كاالرالػػع ااارياػػل كا للياػػل ذات اااقاػػل  كااػػدكرانت   اايانلػػنت ااانلكاػػل
كااي ػػػػث   ااي ػػػػثكاالقػػػػنات كااتقػػػػنرار  كا ي ػػػػنث كاادراسػػػػنت ااسػػػػنيقل ااتػػػػن تلنكاػػػػت لكاػػػػكع 

 كاالطناال من لكااع اإللترلت االتت بل.
الانالل االكالب اات  ا ال الكاكع ااي ث الأ ااين ث إاػن للػع اايانلػنت  المصادر األولية:  2ن

اوػذا ااهػرضا كاال لف تػقؿ اا اػن إاػنمل إ  سػتينلل يػأداة ر اسػل ا ي ػث  صػللت تصاصػن ن
اسػنـ  كااف كاالػدراء كااالػداء كرؤسػنء ا سػىقد االقنيقت االتصال لع لللكىل يياػرة لػف اال

 ااانل اف من هذه االنلانت.
  :مجتمع البحث

ف للتلػع إكيػذاؾ مػ  للتلع ااي ث اارؼ يأله للاع لبردات ااظنهرة ااتن ادرسون ااين ػث        
 ى ن للػي ل اادراسػل كأهػدامونكيلنءن   اادراسل هك للاع ا مراد ااذاف ايكلكف لكاكع للي ل اادراسل

اإلداراػػػػاف  كااتػػػػدلنت  مػػػػن ك   اااػػػػنل اف نا يػػػػندالاافينمػػػػل ف االلتلػػػػع االسػػػػتودؼ اتيػػػػكف لػػػػف إمػػػػ
كاايػػناغ ىػػددهـ    لنلاػػل ا اصػػنك االنلاػػل اإلسػػقلال   ك لنلاػػل ا زهػػر   ناالنلاػػنت ااب سػػطالال 

  لكظؼ كلكظبل. 3254من هذه االنلانت 

 حدود البحث: :تاسعاً 
ف االنلاػػنت هػػن كذاػػؾ   ؛ااب سػػطالال يللػػنؿ ا تطياػػؽ كااي ػػثاطيػػؽ ااي ػػث ى ػػن االنلاػػنت  -1

كى ػػن اىتينرهػػن لريػػزان هنلػػنن ا دراسػػل كااي ػػث  هػػـ االؤسسػػنت ااانل ػػل مػػن م سػػطاف  ػػد أأيلانيػػل 
 لسنلال ى ن كله ااتصكص.كى ن لستكل ااا ـك اإل  ااا لن ى ن ينمل االستكانت ىلكلنن 

 ييػػر  لػػـ االلتلػػع كاػػتنلتهإاػػن ف لظػػران تػػـ تطياػػؽ ااي ػػث ى ػػن اػػقث لنلاػػنت مػػن م سػػطا -2
اػػػن  ناػػػل ااتقسػػػاـ االهرامػػػن يػػػاف اااػػػبل كمػػػزة  لوػػػن تاتيػػػر االنلاػػػنت ا ييػػػر أاػػػن إاػػػنمل إ  كا 

 ىرؽ ى ن لستكل اطنع ااتا اـ ااانان من م سطاف. كا

داء ارهػػن ى ػػن ا أتلػػت ىل اػػل للػػع اايانلػػنت كاالا كلػػنت ىػػف لكاػػكع لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ك  -3
ف هذه إ اث   ـ2013 تن مترة  ـ2005لف مترة   ا انل اف من االنلانت ااب سطالالااكظابن 

 هداؼ اادراسل.أاابترة تاد ينمال ات قاؽ 
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له اكاح دكر لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كأياندهػن مػن ااتػأاار إينالسيل ا  دكد االكاكىال ا ي ث م -4
ينمػػػػل االسػػػػتكانت ا يندالاػػػػل ى ػػػػن ا داء ااػػػػكظابن ا اػػػػنل اف مػػػػن االنلاػػػػنت ااب سػػػػطالال مػػػػن 

  .كاإلدارال كااتدلنتال

 ىيكل البحث:  :اً عاشر 
  اػػ إ.. .ف تقسػػـ اابصػػكؿ إاػػن يلػػكد أكان كانلاػػنن أى ػػن   اتيػػكف ااي ػػث لػػف سػػتل مصػػكؿ ر اسػػال

 :كتقسـ اابصكؿ ى ن اال ك ااتنان
 :اإلطار العام لمبحث :الضصل األول -

كاادراسػػل   تايػػر ىػػف ىلػػكاف ااي ػػث كأهلاتػػه كالػػتلؿ هػػذا اابصػػؿ ى ػػن لقدلػػل ااي ػػث كااتػػن
كللػػػي ل اادراسػػػل لايػػػران ىلوػػػن   ااسػػػتطقىال ااتػػػن ألراهػػػن ااين ػػػث اتاظػػػاـ كتازاػػػز للػػػي ل اادراسػػػل

  لتهاػرات ااي ػثك   ا هلاػل ااا لاػل كااتطياقاػل ا ي ػثك   أهػداؼ ااي ػثك   يلللكىػل لػف ااتسػنؤات
 كهايؿ ااي ث.   ااي ث دكد ك   كأس كب ااي ث الللولك   ااي ث اانتمر ك 

 :بحثعمى موضوع ال تالدراسات والبحوث السابقة الت  ركز  :الضصل الثان  -
كاتالف هذا اابصؿ لللكىل اادراسنت كااي كث ااتن تلنكات لكاكع ااي ث يينمل ىلنصره 

كتػػـ تقسػػاـ هػػذه اادراسػػنت كااي ػػكث إاػػن اػػقث لللكىػػنت ر اسػػال   يلػػيؿ لينلػػر أك ماػػر لينلػػر
  :كهن
 .. لللكىل اادراسنت ااتن ريزت ى ن لكدة اا انة ااكظابال1 
 . لللكىل اادراسنت ااتن ريزت ى ن ا داء ااكظابن ا انل اف من االلظلنت االتت بل.2 
 .. لللكىل اادراسنت ااتن ريزت ى ن اااقال ياف لكدة اا انة ااكظابال كا داء ااكظابن3 

 جـودة الحيـاة الوظيضيـة واألداء الـوظيض .ل ادئ االساسـيةوالمبـالضمسض  ر اإلطا :الضصل الثالث -
 )تأصيل نظري وميدان (.

كيتأصػاؿ لظػرم  أسنسال لرتيطل يناالكاف اار اسن ا ي ػث النلال يلكدكالقسـ هذا اابصؿ إان 
 :لف لنلب كتأصاؿ لادالن كىل ن لف لنلب آتر  كاايلكد هن

 .ناالبوكـ  ا ياند  أهلال ااتطياؽ  : لكدة اا انة ااكظابالأكان  -
 انلانن: للنرسنت ت ساف لكدة اا انة ااكظابال كطرؽ اانسون. -
 داء مار اابانؿ . هلال  ا لكاع  لصندر ا ناالبوـك كا  داء ااكظابنانااػنن: ا  -
 داء ناالبوـك كااهرض للون  أسينب مل ون  آاانت ااتطكار .رايانن: ىل ال تقااـ ا  -
 داء ااكظابن.اااقال ياف لكدة اا انة ااكظابال كا  تنلسنن: -
 سندسنن: كااع ااتا اـ ااانان من م سطاف: -
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 . سنيانن: لكدة اا انة ااكظابال من يا ل ااالؿ االنلاال ااب سطالال -
 اريال من للنؿ االكدة كااىتلند.االنلانت اا للنذج كتلنربانللنن:  -
  : للنذج كتلنرب االنلانت ااانالال من تطياؽ لكدة اا انة ااكظابال.  تنسانن  -

 :منيجية البحث :رابعالضصل ال -
كأسػػػنااب للػػػع  سػػػ كب ااي ػػػثأك كاتلػػػنكؿ هػػػذا اابصػػػؿ للولاػػػل اادراسػػػل ااتػػػن تػػػـ اسػػػتتدالون 

 صػػػن ال سػػػنااب اإلكا   كصػػػدؽ كايػػػنت ااسػػػتينلل داة ااي ػػػثأك   ي ػػػثاايانلػػػنت كللتلػػػع كىالػػػل اا
 .كاتتينر ص ل مركض ااي ث.االستتدلل من اادراسل

 :الدراسة الميدانية واختبار فرضيات البحث :خامسالضصل ال -
   صػػن ن ااالػػل ااي ػػث كمػػؽ اااكالػػؿ االتصػػال كااكظاباػػلكاتلػػنكؿ هػػذا اابصػػؿ ااكصػػؼ اإل

 كاتتينر ص ل اابراانت.   كت  اؿ مقرات ااستينلل

  :النتائج والتوصيات :الضصل السادس -
هػػـ ااتكصػػانت أك   اتلػػنكؿ هػػذا اابصػػؿ االتػػن ج ااتػػن تكصػػؿ إااوػػن ااين ػػث مػػن اػػكء دراسػػتهك 

  .للتل ل ى ن ياض االقتر نت ادراسنت لستقي ال تلرم من االستقيؿ  ااتنصل ينادراسل كأياندهن
كلللكىػػػل االق ػػػؽ ااتػػػن   كلػػػف اػػػـ اتتػػػتـ ااي ػػػث يقن لػػػل االرالػػػع ااتػػػن اسػػػتانف يوػػػن ااين ػػػث -

 استتدلون ااين ث من دراسته.
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 الضصل الثان 

 الدراسات السابقة

 

 الدراسات الت  ركزت عمى جودة الحياة الوظيضية. 

  الدراسات الت  ركزت عمى األداء الوظيض. 

  الدراسات الت  ركزت عمى عالقة جودة الحياة الوظيضية باألداء الوظيض. 

  الدراسات السابقة والضجوة البحثيةالتعميق عمى. 
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 الضصل الثان 
 الدراسات السابقة

 :مقدمة
ااين ػػث ا كصػػكؿ إاػػن للػػي ل  نتاتيػػر اادراسػػنت ااسػػنيقل اارياػػزة ا سنسػػال ااتػػن ااتلػػد ى اوػػ

كمالػػن ا ػػن لللكىػػل لػػف اادراسػػنت ااي ااػػل كااللػػنذج ااال اػػل ااتػػن ارتيطػػت يوػػذا االبوػػـك   اادراسػػل
اػػػػن ا سػػػػنااب إا كاػػػػكؼ ى ػػػػن أهػػػػـ االلػػػػيقت كااقاػػػػنان ااتػػػػن تلنكاتوػػػػن ت ػػػػؾ اادراسػػػػنت كااتاػػػػرؼ 

 ااتكصانت ااتن تكص ت اون هذه اادراسنت. أهـكاالتن ج ك   كاإللراءات ااتن اتياتون

  اين ػػث ا دراسػػنت ااسػػنيقل االرتيطػػل يالػػكاف كليكلػػنت اادراسػػل اا نااػػلكلػػف تػػقؿ تلػػنكؿ ا  
أليف ا ين ث تقساـ كتصلاؼ اادراسنت إان اقث لللكىنت أسنسال تلتلؿ يؿ للون ى ػن ىلػكاف 

كذاػؾ  ؛ون ت ؾ اادراسنت كت  ا ون كلقدهنااإاادراسل كا هداؼ االقصكدة للون كاالتن ج ااتن تكص ت 
كت  اػػؿ كت داػػد اابلػػكة ااي ااػػل   ااػػتليف ااين ػػث لػػف ت داػػد أهػػـ ا ياػػند ااتػػن اليػػف ااسػػتبندة للوػػن

كمن اكء لن سػيؽ مسػكؼ   كت  اؿ االكالب اإلانمال ااتن اليف ا ين ث إانمتون كااكصكؿ إااون
     :اقـك ااين ث من هذا اابصؿ يتلنكؿ لن ا ن

 .دة اا انة ااكظابالاادراسنت ااتن ريزت ى ن لك  :أكان 
  .اادراسنت ااتن ريزت ى ن ا داء ااكظابن :انلانن 
 .اادراسنت ااتن ريزت ى ن ىقال لكدة اا انة ااكظابال ين داء ااكظابن :اناانن 
 .ااتا اؽ ى ن اادراسنت ااسنيقل كت  ا ون كت داد اابلكة ااي اال :رايانن 
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 :الدراسات الت  ركزت عمى جودة الحياة الوظيضية :أوالً 
 :(1)(2004. دراسة المغربى )1
 :اليدف من الدراسة 
اػػػػن لسػػػػتكل لػػػػكدة  اػػػػنة ااالػػػػؿ مػػػػن االرايػػػػز ااطياػػػػل االتتصصػػػػل ااتنياػػػػل النلاػػػػل إااتاػػػػرؼ  1ن 

  .االلصكرة
 .كاابلاافت داد درلل ااتيناف كااتتقؼ مالن ياف آراء اإلدارااف كا طينء   2ن 
ت داد أاػر ىكالػؿ لػكدة  اػنة ااالػؿ مػن تللاػل ااسػتهراؽ ااػكظابن ا اػنل اف يػنالرايز ااطياػل   3ن 

 ل ؿ اادارسل. 
   منيجية الدراسة: 

للتلع اادراسل التلؿ ى ن للاع ااانل اف ااػدا لاف لػف م ػنت اإلداراػاف كا طيػنء كاابلاػاف         
كاد ي هػت   لبردة 3659كاي غ اإلللنان ا للتلع   االلصكرةينالرايز ااطيال االتتصصل يلنلال 

 .%79.50كي هت ااردكد ااص ا ل يلادؿ استلنيل   لبردة 350اااالل 
    الدارسة الت  توصمت إلييا أىم النتائج:  
 .االتبنض االسين الستكل لكدة ااالؿ من االرايز ااطيال االتتصصل ل ؿ اادراسل  1ن
ىدـ كلكد اتتقمنت لالكال ياف ااب نت ااانل ل يت ػؾ االرايػز لػف اإلداراػاف كا طيػنء كاابلاػاف   2ن

  .إا من ا لكر كاالينم ت كأس كب اار اس من اإللراؼ
  تصػػن ص ااكظابػػػلك   ظػػركؼ يا ػػػل ااالػػؿ االالكاػػػل :ف أياػػند لػػكدة  اػػػنة ااالػػؿ تتلاػػػؿ مػػنإ  3ن

كأتاػػػران االلػػػنريل مػػػن اتتػػػنذ  أسػػػ كب ااػػػر اس مػػػن اإللػػػراؼ ك   للنىػػػل ااالػػػؿك   ا لػػػكر كاالينمػػػ ت
 .ااقرارات اإلدارال

كأف أهـ هذه اااكالؿ تأااران   ف ىكالؿ لكدة  انة ااالؿ للتلال تؤار من ااستهراؽ ااكظابنإ  4ن
كأس كب اار اس   ظركؼ يا ل ااالؿ االالكالك   تصن ص ااكظابلك   ا لكر كاالينم ت :تتلاؿ من

 .من اإللراؼ

 :(2) (2005. دراسة عبد العزيز )2
 :اليدف من الدراسة 

تينىوػػػػن ات سػػػػاف اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل ااػػػػن ااطػػػػرؽ كا سػػػػنااب ااتػػػػن اليػػػػف ا لقنيػػػػنت إااتاػػػػرؼ   1ن
 ا لر ااذم اؤار ى ن إلتنلال هذه االلظلنت.  ا انل اف داتؿ االلظلنت كتنرلون

                                                 
ٍغيييخ اىجؾيي٘س  ،" جوو٘دح حٞووبح اىعَووو ٗأصرٕووب فووٚ رَْٞووخ االضووزدراس اىوو٘ظٞفٜ: دراضووخ ٍٞذاّٞووخاىَغشثييٜ، دجييذ اىؾَٞييذ دجييذ اى زييبػ   (1)

 .251ً ص  2004اىزغبسٝخ، ميٞخ اىزغبسح، عبٍعخ اىضقبصٝق، اىَغيذ اىغبدط ٗاىعششِٝ، اىعذد اىضبّٜ، ٝ٘ىٞٔ 

، سعيبىخ ٍبعغيزٞش دٗر اىْقبثوبد اىعَبىٞوخ فوٜ رحطوِٞ جو٘دح اىحٞوبح اى٘ظٞفٞوخ ىيعبٍيِٞ:دراضوخ ٍٞذاّٞوخ"دجذ اىعضٝض، اؽَذ دضٍٜ  "  (2)

 .2005غٞش ٍْش٘سح، ميٞخ اىزغبسح ثغبٍعخ قْبح اىغ٘ٝظ اإلعَبدٞيٞخ، 
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كااػػػدكر  ت داػػػد  لػػػـ اابلػػػكة لػػػن يػػػاف ااػػػدكر االط ػػػكب لػػػف االقنيػػػنت ااالنااػػػل اإلطػػػقع يػػػه   2ن
اػن اابػركؽ االكلػكدة يػاف االػرينت ااتػن اكلػد يوػن الػنف إاالكلكد ماقن لف تقؿ ااتارؼ 

 كذاؾ مالن اتا ؽ يلكدة اا انة ااكظابال.  كاالرينت ااتن ااكلد يون النف لقنيال  لقنيال
قاػػكد كاالاكاػػنت ااتػػن ت ػػد لػػف منى اػػل دكر االقنيػػنت مػػن ااتػػأاار ى ػػن لػػكدة اػػن ااإااتاػػرؼ   3ن

 اا انة ااكظابال من االلظلنت.
   منيجية الدراسة: 
الػػتلؿ للتلػػع اادراسػػل ى ػػن االػػرينت ااانل ػػل مػػن اطػػنع اايالنكاػػنت يلدالػػل ااانلػػر لػػف          

لػػرينت لػػف هػػذه االػػرينت نتلسػػل للوػػن يوػػن الػػنف  ىلػػرتػػـ اتتاػػنر   لػػريل 204رلاػػنف كهػػن 
  :كينلت اااالل يناتنان . نيال كتلسل ااست يون النف لقنياللق
  .%77.66كي هت لسيل ااردكد ااص ا ل   لبردة 300ااانل كف ينالرينت ل ؿ اادراسل ىدد  -
كي هػػػػػت لسػػػػػيل ااػػػػػردكد ااصػػػػػ ا ل   لبػػػػػردة  صػػػػػر لػػػػػنلؿ 54أىاػػػػػنء اا لػػػػػنف االقنياػػػػػل ىػػػػػدد  -

72.22 .% 
 %. 75.4كي هت لسيل ااردكد ااص ا ل   لبردة  صر لنلؿ 61أىانء اإلدارة ااا ان ىدد  -
    الدارسة الت  توصمت إلييا أىم النتائج:  

ا تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل يػػاف اااػػنل اف كأىاػػنء اا لػػنف االقنياػػل كأىاػػنء اإلدارة   1ن
 ااكظابال ى ن اإللتنلال ااي ال ا للظلل. ااا ان  مالن اتا ؽ يتأاار ليكلنت لكدة اا انة

ا تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل يػػاف م ػػنت اادراسػػل تلػػنه مانااػػل ىلػػؿ االقنيػػنت ااالنااػػل   2ن
 كللنح يرالج لكدة اا انة ااكظابال يناللظلل.

تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل يػػاف االػػرينت ااتػػن اكلػػد يوػػن الػػنف لقنياػػل كاالػػرينت ااتػػن   3ن
  .ا لنف ياف م نت اادراسل اااقثااس يون هذه ا

اانلن ااتلظاـ االقنين من لصر ياض أكله ااقصكر  كااتن اانلن للون لاظـ ااتلظالػنت   4ن
 من ياار لف دكؿ اااناـ ا تطكرات اااتصندال ااانالال.

ظنهرة التبنض ااااكال أصي ت لف أهـ ا كاكانت ااتن توتـ يون للاع االقنينت ااانلػل   5ن
تبػنض ااااػكال أصػيح ل  كظػنن تنصػل ياػد تصتصػل كت ػكؿ لاظػػـ كذاػؾ  ف  لػـ ال

لرينت ااقطنع اااػنـ إاػن لػرينت اطػنع تػنص   كيناتػنان تػركج أىػداد يياػرة لػف ااالػنؿ 
 إان االانش االيير لتج ىله تق ص من  لـ ااااكال.
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إف للػػنح لبوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل إللػػن اتكاػػؼ ى ػػن كلػػكد ىقاػػل اكاػػل يػػاف يػػؿ لػػف:   6ن
أصػػػػ نب االػػػػرينت  كأىاػػػػنء اإلدارة ااا اػػػػن  كيا ػػػػل ااالػػػػؿ  كاااػػػػنل اف كأىاػػػػنء االقنيػػػػنت 

 ااالناال.
 

Abu Samah & Saad.2008)  Hanita ) (1). دراسة  3
: 

 :اليدف من الدراسة 
لدل إدراؾ كتصكر االكظباف الكدة اا انة ااكظابال كااران ااػكظابن ايانف هدمت اادراسل         
كااتػن   إانمل إان لارمل لصندر ااصراع كااتكتر يػاف اااػنل اف مػن يا ػل ااتا ػاـ اااػنان  ا لكظباف
 ف تؤار ى ن ران االكظباف كلكدة اا انة ااكظابال اوـ. ألون ألف ل

 الدراسة: منيجية 
 640كلػػل ت ىالػػػل اادراسػػل ى ػػػن   تػػـ تللاػػػع اايانلػػنت مػػػن ياػػض االنلاػػػنت مػػن لناازاػػػن        

لكظػػػػؼ يلاػػػػدؿ اسػػػػتلنيل  251كينلػػػػت ااػػػػردكد ااسػػػػ الل   لكظػػػػؼ لػػػػف ينمػػػػل االسػػػػتكانت اإلداراػػػػل
54.6.% 

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 ردة كااران ااكظابن.بالنين ياف أياند لكدة اا انة ااكظابال للإهلنؾ ارتينط   1ن
دتػكؿ ينمػػل أياػند لػكدة اا اػػنة ااكظاباػل للتلاػل كيػػاف االنياػل يػػاف تػزالف إكلػد ىقالتا   2ن

اايبػنءة ااذاتاػل  هاػرات مقػط كهػن: نلت 3ينسػتالنء تػزالف  ل ااران ااكظابن لػف لوػل أتػر 
 االهزل لف ااالؿ  ااتبنؤؿ االنلـ ىف ااتهاار ااتلظالن .

اتن تؤار أف رىنال ا طبنؿ كااتلااز ياف ااانل اف لف أهـ لصندر ااتكتر ا أظورت االتن ج  3ن
 ى ن ااران ااكظابن من ااالؿ.

 ل اكاػػل يناراػػن أف هلػػنؾ لكالػػب كظاباػػل أتػػرل كلصػػندر أتػػرل ذات صػػ أظوػػرت االتػػن ج  4ن
 اارىنال ااص ال  يا ل ااالؿ  االركلل من سنىنت ااالؿ .ااكظابن لاؿ: ن

 

 :et al .M. Joesph .Sirgy (2008 ) (2). دراسة 4
 :اليدف من الدراسة 

تػػأاار تطياػػؽ لبوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ى ػػن ااراػػن ااػػكظابن  :اادراسػػل اتاػػرؼهػػدمت         
تػػػػأاار تطياػػػؽ لبوػػػػكـ لػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل ى ػػػن لػػػػكا ن اا اػػػػنة ك   ا اػػػنل اف كلػػػػدل هػػػذا ااتػػػػأاار

  .االتصال ا ترل تنرج لطنؽ ااالؿ
                                                 

)1(   Hanita Sarah Saad, Ainon Jauhariah Abu Samah , Nurita Juhdi   Employees’ Perception on Quality Work 

Life and Job Satisfaction in a Private Higher Learning Institution , International Review of Business Research 

Papers Vol. 4  No.3 June 2008 Pp.23-34. 

)2( Sirgy, M. Joseph, Nora Reilly, Jiyun Wu, and David Efraty ,A Work-Life Identity Model of Well-Being: 

Towards a Research Agenda Linking Quality-of-Work-Life (QWL) Programs with Quality of Life (QOL). 

APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE(2008)., vol(3), 181-202. 
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 الدراسة: منيجية 
اػنمل إ صن انت االتكمرة من للظلػنت ا ىلػنؿ االتت بػل  اادراسل ى ن ااتقنرار كاإلاىتلدت  

إاػػن ااتقػػنرار كاادراسػػنت ااا لاػػل مػػن االلػػقت كااػػدكرانت كاايتػػب ااانالاػػل ذات اااقاػػل يلػػكدة 
 اا انة ااكظابال كاااكالؿ االؤارة من هذا االلنؿ.

 الدراسة أىم النتائج الت  توصمت إلييا: 
ة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ى ػػػن راػػػن اااػػػنل اف ااػػػكظابن كلػػػكد تػػػأاار لالػػػكم اتطياػػػؽ لبوػػػكـ لػػػكد  1ن

لتنلاتوـ كس كيوـ ااتلظالن كاتلنهنتوـ ل ك ااالؿ   .كا 
التػػداد تػػأاار تطياػػؽ لبوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ى ػػن لػػكا ن اا اػػنة االتصػػال ا تػػرل   2ن

ف ارتبػػػنع لاػػػدات ا داء اابػػػردم ا اػػػنل اف اػػػؤدل إاػػػن زاػػػندة إ اػػػث   تػػػنرج لطػػػنؽ ااالػػػؿ
ا لػر ااػػذم اػػلايس   ااػػذم اػؤدل إاػػن زاػندة ألػػكر ك ػكامز اااػػنل اف االلظلػػل ا لػرري اػل 

  .ى ن لستكل االاالل ااتن النرسكلون من  انتوـ ااتنصل
 اػث اػؤار   كلكد تأاار لتيندؿ لن ياف لكدة اا انة ااكظاباػل كاا اػنة االتصػال ا اػنل اف   3ن

 .ى ن اتلنهنت كس كؾ ااانل اف
 .انل اف الكدة اا انة ااكظابال ى ن أسنس ااتصن ص اادالهرامالاكلد تيناف إلدراؾ اا   4ن
كلػػػكد تػػػأاار إالػػػنين لالػػػكم اتطياػػػؽ لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ى ػػػن أداء اااػػػنل اف    5ن

 .كيناتنان ى ن ا داء ااتلظالن  ااكظابن
 كلكد ىقال طردال لالكال لن ياف إدراؾ ااانل اف الكدة اا اػنة ااكظاباػل كلسػتكل ااراػن   6ن

 .ااكظابن ادل ااانل اف
التػداد تػأاار االلظلػل البوػكـ لػكدة اا اػنة ااكظاباػل إاػن لػكا ن  اػنة اااػنل اف االتصػػال    7ن

  .تنرج لطنؽ ااالؿ
ف أ ػػداث ااتػػكازف لػػن يػػاف اا اػػنة ااكظاباػػل كاا اػػنة االتصػػال اػػؤدل إاػػن إدراؾ اااػػنل اف إ   8ن

 .االتصال تنرج لطنؽ ااالؿا انتوـ 
 

   :Kalayanee Koonmee et al (2010) (1). دراسة 5

 : اليدف من الدراسة 
ندااؿ ااالؿ كلظـ  من:ان تأاار أتقاانت االلظلل من صكرتون االا لل االتلا ل إااتارؼ   1ن

ناقنمل االلظلل كااقاـ  :كصكرتون اااللال االتلا ل من  لؿ ااسن دة كأتقاانت ااانل اف ااا
 .ااسن دة كللط اإللراؼ 

                                                 
)1( Kalayanee Koonmee , Anusorn Singhapakdi, Busaya Virakul , Dong-Jin Lee "Ethics in 

stitutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes:A survey of human 

resource managers in Thailand",Journal of Business Research,Vol.63,2010,pp.20-26.  



29 

 

ان تأاار إدراؾ ااانل اف الكدة اا انة ااكظابال ى ن ااران ااكظابن كاااتزاـ إااتارؼ   2ن
 .ااتلظالن كساندة ركح اابراؽ داتؿ االلظلنت ل ؿ اادراسل

ان تأاار أتقاانت االلظلل من صكرتون االا لل كاااللال ى ن ااران ااكظابن إااتارؼ   3ن
 .ت ل ؿ اادراسلكاااتزاـ ااتلظالن كساندة ركح اابراؽ داتؿ االلظلن

 الدراسة: منيجية 
لػدارم االػكارد اايلػرال مػن ىػدد لػف االػرينت ااتناقلداػل االسػل ل ى ن التلؿ للتلع اادراسل     

اطنىنت لتت بل للون  9لريل تلتلن إان  514كاايناغ ىددهن   من سكؽ ا كراؽ االناال ااتناقلدال
  كتتلػػػكع لػػػف لػػػرينت يياػػػرة كلتكسػػػطل كصػػػهارة اا لػػػـ  اازراىاػػػل كااصػػػلنىال كاالنااػػػل كاإلللػػػن ال

 .%41.9لريل يلادؿ استلنيل  164كينلت ااردكد ااس الل لف 
 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
كلػػكد تػػأاار إالػػنين لالػػكم  تقااػػنت االلظلػػل مػػن صػػكرتون االا لػػل كاااػػللال ى ػػن إدراؾ   1ن 

  . دهن ا دلن كا ى ناالداراف الكدة اا انة ااكظابال من 
كلػػػكد تػػػأاار إالػػػنين لالػػػكم إلدراؾ االػػػداراف الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل مػػػن  ػػػدهن ا دلػػػن ى ػػػن   2ن

  .ياللن التد تأاار  دهن ا ى ن إان اااتزاـ ااتلظالن كساندة ركح اابراؽ  ااران ااكظابن مقط
ا لػػل كاااػػللال ى ػػن ااراػػن كلػػكد تػػأاار إالػػنين لالػػكم  تقااػػنت االلظلػػل مػػن صػػكرتون اال  3ن

 .ااكظابن كاااتزاـ ااتلظالن كساندة ركح اابراؽ

 :et al i) Roberto Alves Calumb2010) (1)  :. دراسة6
 :اليدف من الدراسة 

ان تقاػاـ لػكدة اا اػنة ااكظاباػل اا لػنء ااتتػدار االلتسػياف اللااػنت ااتتػدار مػن إااتارؼ   1ن
 لدالل راسابن من اايرازاؿ.

 دراسل ااتصن ص اادالهرامال ا انل اف من للنؿ ااتتدار ااطين.   2ن
 ت  اؿ اااكالؿ ااتن تلاؿ اهكطنن ى ن ااانل اف  كىقال ذاؾ يلكدة اا انة ااكظابال اوـ.  3ن
 الدراسة: منيجية 

  تـ تللاع اايانلنت لف ى لنء ااتتػدار ااتػنيااف ات ػند للااػنت ااتتػدار مػن لدالػل راسػابن      
كانـ هؤاء ااا لنء يتاي ل ان لل استقصػنء تلػلؿ اايانلػنت   ىناـ تتدار 351كلل ت ىالل اادراسل 

كىػدد أاػنـ االلنكيػنت   كاابير ااطيػن  اا نال اازكلالك   االتصال اوـ مالن اتا ؽن يناالر  كااللس

                                                 
(1) Roberto Alves Calumbi, , Jane Auxiliadora Amorim, TSA, Carmem Maria Caricio Maciel, TS., 

Otavio Damazio Filho, TSA, Aldemir José Ferreira Teles, "Evaluation of the Quality of Life of   

Anesthesiologists in the City of Recife"    Revista Brasileira de Anestesiologia Volume: 60, Issue: 1, 

(2010) Pages: 42-51. 
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اللظلػل ااصػ ل  اـ يتاي ل استينلل طكرتوػن لللكىػل لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ااتنياػل  كع تقؿ ا سي
ىػػناـ تتػػدار  115ااسػػتينلل  فألػػنب ىػػ  ك اتقاػػاـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ان يلػػد 26كتلػػلؿ   ااانالاػػل

كي ػػغ ىػػدد االسػػتلاياف للػػف اط ػػؽ ى ػػاوـ اقػػب تيػػراء   % 69تتػػدار ن لىنالػ 241ك  % 31.3ن
 أانـ أسيكىانن. 7-6% اال كف لف 58%   ك 71تتدار ن

 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
يا ػػل ااالػػؿ مػػن االستلػػبن كاالااػػرات االبسػػال كااانطباػػل كلوػػد ااالػػؿ تلاػػؿ اػػهكطنن ى ػػن   1ن

 كيناتنان تؤار س ينن ى ن لكدة اا انة ااكظابال األطينء.  ااانل اف
 اؿ للون ادل اارلنؿ.ألكدة اا انة ااكظابال ادل االسنء    2ن
لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل اا لػػنء ااػػدىـ االؤسسػػن يينمػػل االكالػػب هػػك ألػػر أسنسػػن ات سػػاف   3ن

 ااتتدار.
 كلد مركؽ من لكدة اا انة ااكظابال كااب نت ااالرال االتت بل.تا   4ن
 .اااقانت االتلنىال كاالولال كااتدتؿ من  انة ا سرة تلاؿ اهكطنن أى ن ادل االسنء  5ن

Normala, Daud (2010)(1:). دراسة 7
  

 :اليدف من الدراسة 
لللكىل لف ا ياند الكدة اا انة ااكظابال كاااتزاـ ااتلظالػن مػن  ان اااقال يافإااتارؼ   1ن

أكسػػنط اااػػنل اف مػػن االػػرينت االناازاػػل  لػػف تػػقؿ اتتيػػنر ىػػدة لتهاػػرات ر اسػػال الػػكدة 
ا لػػكر ك اإللػػراؼ  ك   كااللػػك كااتطػػكارنااللػػنريل مػػن صػػلع ااقػػرار   :اا اػنة ااكظاباػػل كهػػن

  كىقاتون ينااتزاـ ااتلظالن.  اااقانت االتلنىال ك كاا كامز  
ااتاػػػػرؼ إاػػػػن لسػػػػتكانت اااتػػػػزاـ ااتلظالػػػػن لػػػػف تػػػػقؿ اتتيػػػػنر ليكلػػػػنت كألػػػػكاع اااتػػػػزاـ    2ن

ااتلظالػػن ناااتػػزاـ اااػػنطبن كاالااػػنرم كااسػػتلرارم ااقػػن ـ ى ػػن ا ػػل اايػػدا ؿ  كااسػػتلرارم 
 ااقن ـ ى ن ااتي بل .

 الدراسة : منيجية 
لكظؼ   500ن  كلل ت ىالل اادراسل للظلل أىلنؿ من لناازان  60نتـ تللاع اايانلنت لف      

  كتـ تصلاـ ان لػل من االستكانت اإللرامال كاالس كااف ااتلباذااف من االرينت االتت بل من لناازان
لكزىػػػل ى ػػػن تلسػػػل للػػػنات ر اسػػػال الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كأرياػػػل للػػػنات اقاتػػػزاـ  استقصػػػنء

م لػػػػن الاػػػػؿ لاػػػػدؿ أ  صػػػػنا ل ا ت  اػػػػؿ  360نينلػػػػت ااػػػػردكد ااسػػػػ الل ك   ااتلظالػػػػن مػػػػن االلظلػػػػل
 %.72استلنيل 

                                                 
(1) Normala, Daud, "Investigating the Relationship between Quality of Work Life and 

Organizational Commitment amongst Employees in  Malaysian  Firms" International  Journal  of 

Business and Management  Vol. 5, No. 10; October 2010 PP 271-275 
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 الدراسة أىم النتائج الت  توصمت إلييا: 
أظورت االتػن ج لسػتكانت لرتباػل لػف ااراػن اػدل اااػنل اف ىػف اقاػل أياػند الػكدة اا اػنة   1ن

 ااكظابال ناإللراؼ  االلك كااتطكار  اااقانت االتلنىال  .
أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل   لػػػف 3نالػػػنين يػػػاف إ ىقاػػػل كتػػػأااركلػػػكد  االتػػػن جأظوػػػرت   2ن

   ا لكر كاالينم ت .االلنريلناااقانت االتلنىال   كهن "ااانطبن" كاااتزاـ ااتلظالن
أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل   لػػف 2نالػػنين يػػاف تػػأاار إ ىقاػػل ك كلػػكد أظوػػرت االتػػن ج  3ن

 ا لكر كاالينم ت . ناااقانت االتلنىال  كهن اانرم" " االكاااتزاـ ااتلظالن
أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل   لػػف 4نالػػنين يػػاف إكلػػكد ىقاػػل كارتيػػنط  أظوػػرت االتػػن ج  4ن

ا لػػكر  ناااقاػػنت االتلنىاػػل  كهػػن " ااسػػتلرارم االػػرتيط ينايػػدا ؿ" كاااتػػزاـ ااتلظالػػن
  .  االلنريل  اإللراؼكاالينم ت

أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل   لػػف 3نالػػنين يػػاف إكلػػكد ىقاػػل كارتيػػنط   جأظوػػرت االتػػن  5ن
االلػػػػنريل  االلػػػػك كااتطػػػػكار  ن كهػػػػن " ااسػػػػتلرارم االػػػػرتيط يناتي بػػػػل" كاااتػػػػزاـ ااتلظالػػػػن

  .اإللراؼ
 

 (1):(2011دراسة عارف ). 8
 :اليدف من الدراسة 

كدكرهن من تطياؽ لاناار االكدة االػنل ل ان لكدة اا انة ااكظابال إهدمت اادراسل ااتارؼ         
كلػف اػـ تػناار ذاػؾ ى ػن لػكدة ااتدلػل ااطياػل   يناتطياؽ ى ن االستلػبانت اا يكلاػل مػن يكرسػااد

  .االقدلل ا لران لف ايؿ ااانل اف من هذه االستلبانت
 
 الدراسة: منيجية 

  اا يػػكلن مػػن يكرسػػاادألراػػت اادراسػػل ى ػػن لستلػػبن يػػكر مػػؤاد اااػػنـ كلستلػػبن ااتاػػنلف      
لكظػػػػؼ لػػػػف  202ك  لكظػػػػؼ لػػػػف اااػػػػنل اف 230كلػػػػل ت ىالػػػػل ااي ػػػػث لػػػػف لستلػػػػبن يكرمػػػػؤاد 

ل ػػػددة اوػػػذا  ىػػػداد اػػػكا ـ استقصػػػنءإكتػػػـ للػػػع اايانلػػػنت لػػػف تػػػقؿ   لستلػػػبن ااتاػػػنلف اا يػػػكلن
 %. 75كينلت لسيل ااسترداد  ااهرض 

 
 
 
 

                                                 
جوو٘دح اىحٞووبح اى٘ظٞفٞووخ ٗدٗرٕووب فووٜ رطجٞووو ٍعووبٝٞر اىجوو٘دح اىيووبٍيخ: دراضووخ رطجٞقٞووخ فووٜ اىَطزيووفٞبد دييبس ، ٍؾَييذ دييبس ، " (1)

 (.2011سعبىخ ٍبعغزٞش غٞش ٍْش٘سح، ميٞخ اىزغبسح ثبىغ٘ٝظ، عبٍعخ قْبح اىغ٘ٝظ، ) اىحنٍ٘ٞخ ثج٘رضعٞذ"،
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 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
دارة االكدة االنل ل مػن إتكلد ىقال ارتينط ذات داال ياف لكدة اا انة ااكظابال كتطياؽ   1ن

 .االستلبانت االستودمل
دارة االػػكدة إتكلػػد ىقاػػل ارتيػػنط ذات دااػػل يػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كتطياػػؽ لاػػناار   2ن

 .لتنلال ااانل افا  االنل ل ك 
دارة االػػكدة إتكلػػد ىقاػػل ارتيػػنط ذات دااػػل يػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كتطياػػؽ لاػػناار    3ن

 .االنل ل كران ااالقء ىف لكدة ااتدلل ااطيال االقدلل
ياند لكدة اا انة ااكظابال االؤارة ى ن هلال االسيال  اكلد تيناف كاتتقؼ من درلل ا    4ن

 .االكدة االنل ل لف كلول لظر ااانل اف

 :Chandranshu Sinha   (2012) (1)دراسة  .9
 :اليدف من الدراسة 

  هدمت اادراسل اتارؼ اااكالؿ االؤارة من لكدة اا انة ااكظابال لف كااع االؤسسنت ااولداػل      
 كليكلنت يؿ ىنلؿ لف هذه اااكالؿ الكدة اا انة ااكظابال.

 الدراسة: منيجية 
لتت بػػل مػػن االػػدار لػػف االسػػتكل االتكسػػط اػػإلدارة مػػن االؤسسػػنت  100لػػل ت ىالػػل اادراسػػل      

ن الارمػل أهػـ اااكالػؿ ااتػن بج لسػح كصػذه اادراسل  كاستودمت اادراسػل للػك ذااولد ا للنريل من ه
كاااكالػػؿ ا هػػـ كا ياػػند االيكلػػل اوػػن كتسػػتارهن   مػػن إلػػينع ا تانلػػنت االػػكظباف نن هنلػػ ان ت اػػب دكر 

 تطكار لكدة اا انة ااكظابال داتؿ ا لظلل االبسال كاالتلنىال اوؤاء االدراء.ا
 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
ىكالػػؿ لػػؤارة مػػن تيػػرات لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ا لػػدراء  لأدت اادراسػػل إاػػن اسػػتتقص اقاػػ  1ن 

 :ااانل اف من االستكل االتكسط ا للظلل كاااكالؿ هن
 ل ك دىـ اااقانت من االلظلل. ااتكله -
 ااتكله ل ك ااتياؼ االولن من االستقيؿ. -
 كاالظنـ االنلؿ ا للظلل.  ااتكله ل ك ت داد االصار ااذاتن -
باػػػل ايػػػؿ ىنلػػػؿ لػػػف اػػػن ترتاػػػب كتكزاػػػع ليكلػػػنت لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاإت صػػػت لتالػػػل اادراسػػػل   2ن

كهػػن ى ػػن اال ػػك   لػػنت كرميػػنت اااػػنل افكذاػػؾ  سػػب ا هلاػػل مػػن إلػػينع ا تان  اااكالػػؿ اااقاػػل
 :ااتنان

                                                 
(1( Chandranshu Sinha  factors affecting quality of work life: Empirical Evidence From Indian 

Organizations  Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.11 -2012 PP[31-

40] 
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  :ياند االيكلل اه هنكؿ ينلت أهـ ا أ. ينالسيل ا انلؿ ا 
 .ااران ااكظابن -
 اقنمل استلنيل ا سرة. -
 ت باز االكظباف. -
 .اادىـ ااتلظالن -
 ااتاكاض اااندؿ. -

 :ياند االيكلل اه هنب. ينالسيل ا انلؿ ااانلن ينلت أهـ ا 
 تطكار ااسارة ااذاتال كللكهن. -
 ترتاينت ااالؿ االرلل. -
 .اادىـ اإللرامن كااانطبن -
 االينم ت كاابكا د. -

 :ياند االيكلل اه هنج. ينالسيل ا انلؿ اااناث ينلت أهـ ا 
 ااتصنؿ كااتكاصؿ. -
 اااتزاـ ااتلظالن. -
 االلنخ ااتلظالن. -

 :Farideh Haghshenas Kashani (2012) (1) دراسة  .1
  :اليدف من الدراسة 

 .ان اااقال ياف لكدة اا انة ااكظابال كس كؾ االكاطلل ااتلظالالإااتارؼ   1ن
 دراسل ااتصن ص اادالكمرامال ا انل اف.   2ن
 الدراسة: منيجية 
اػد تػـ تصػلاـ ان لػل استقصػنء اوػذا ااهػرض ك   لكظػؼ مػن لػريل دالػن 145لل ت ىالل اادراسػل  

سؤاان ترتيط يأياند لػكدة  54  سؤاان لكزىل ى ن اسلاف: نااقسـ ا كؿ اتيكف لف 69ليكلل لف ن
 سؤاان ترتيط يأياند س كؾ االكاطلل ااتلظالال    24اا انة ااكظابال   كااقسـ ااانلن اتيكف لف 

 
 
 
 

                                                 
)1  ( Farideh Haghshenas Kashani A Review on Relationship between Quality of Work Life and 

OrganizationalCitizenship Behavior(Case Study: An Iranian Company) Journal of Basic and 

Applied Scientific Research.2012. PP 9523-9531. 
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 الدراسة أىم النتائج الت  توصمت إلييا: 
كالػلؿ نتكزاػع   النيال ياف ىداال االينم ت كا لكر كس كؾ االكاطلل ااتلظالاػلإىقال  تكلد   1ن

 االينم ت كاالزاءات يإلصنؼ كى ن انىدة اايبنءة كاالاناار اادااقل ااكاا ل اذاؾ .
كتلػػلؿ   النياػل يػػاف ظػركؼ ااالػػؿ ااصػ ال اآلللػػل كسػ كؾ االكاطلػػل ااتلظالاػلإد ىقاػػل تكلػ   2ن

 .كسنىنت ىلؿ للنسيل   لينف ىلؿ ص نك   لللآنإالند أداة 
النياػػل يػػاف اابػػرص االتن ػػل اتللاػػل اػػدرات اااػػنل اف كسػػ كؾ االكاطلػػل ااتلظالاػػل إكلػػكد ىقاػػل   3ن

لوػػنرات ااتصػػنؿ   اقنمػػل ااتبياػػر  تليػػاف االػػكظباف مػػن اإليػػداع  كالػػلؿ نىقػػكد طكا ػػل ا لػػؿ
 ات ااس كيال .ااكىن يناالؿ كاالونر   كااتكاصؿ

 كؾ االكاطلل سالنيال ياف اابرص االتن ل من االستقيؿ ا للك كا لنف ااكظابن ك إكلكد ىقال   4ن
سػػوكال ااكصػػكؿ   كتلػػلؿ نتطػػكار اإللينلاػػل الػػتقؾ لوػػنرات كاسػػال مػػن االسػػتقيؿ  ااتلظالاػػل

  .ا لكظباف لوللالا كلنت ذات ااص ل كتطكار لونـ إان ا
ااتػػػكازف مػػػن اا اػػػنة ااكظاباػػػل كاا اػػػنة االتصػػػال كسػػػ كؾ االكاطلػػػل النياػػػل يػػػاف إكلػػػكد ىقاػػػل   5ن

  تلياف االكظباف لف ااب ااتكازف ياف ااالؿ كاالسؤكاانت ا سرالن :كالتلؿ ى ن  ااتلظالال
 التلنىال من  انتوـ ااتنصل كتليالوـ لف لكاص ل تا الوـ ا يندالن  أدكار

كالػلؿ     ن ااالػؿ كسػ كؾ االكاطلػل ااتلظالاػلالنياػل يػاف ااتينلػؿ االتلػنىن مػإكلكد ىقال    6ن
ا تػػػراـ   لػػػلح مػػػرص ااترااػػػل اللاػػػع االػػػكظباف  تيػػػنع ااتلظػػػاـ اإلدارم ااورلػػػن مػػػن االؤسسػػػلان

 اكالاف االلتلع كل نكال صانلل اايا ل .
 كتلػػػػلؿ   االكاطلػػػػل ااتلظالاػػػػل كيػػػػافالنياػػػػل يػػػػاف اا قػػػػكؽ اادسػػػػتكرال ا اػػػػنل اف إكلػػػػكد ىقاػػػػل    7ن

  رال تايار اارأم .  ة لع االكظبافك اـ ك بننااتصرؼ ين تر 
كتلػػلؿ نتلباػػذ يػػؿ االوػػنـ يلكلػػب   النياػػل يػػاف االسػػ كاال االتلنىاػػل يناللظلػػلإكلػػكد ىقاػػل   8ن

 ت ساف ااالؿ .اتكمار مرص   ت ؽ اقل لتيندال من االؤسسل  ااتس سؿ اإلدارم ااورلن
اتكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل مػػن لتكسػػط اسػػتلنينت اااػػنل اف مالػػن اتا ػػؽ يلػػكدة اا اػػػنة    9ن

ااكظابال كس كؾ االكاطلل ااتلظالال اازل إان االتهاػرات االتصػال نسػلكات ااتدلػل  االػلس  
 ااالر  لستكل ااتا اـ  ااكظابل .
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 :Lediana Xhakollari  (2013) (1) دراسة .2
 : اليدف من الدراسة 
  اينلاػنأان كااع اانس لكدة اا انة ااكظابال ال ترمن كلكظبن ااص ل االبسال مػن إااتارؼ        

 كااران ااانـ ىف أياند كليكلنت لكدة اا انة ااكظابال اداوـ.
 الدراسة: منيجية 

كلرايػػػز   ااياػػػكت اال لاػػػلك   اااػػػنل اف مػػػن االستلػػػبانت االبسػػػال :تيػػػكف للتلػػػع اادراسػػػل لػػػف     
لكظػؼ لػف لػكظبن ااصػ ل   231نكلػل ت ىالػل اادراسػل   ااص ل االبسػال االلتلااػل مػن أاينلاػن

كتـ ت  اؿ أياند كليكلنت لكدة اا انة ااكظابال ااالنلاػل يناىتلػند ى ػن للػكذج   االبسال من أاينلان
 كااتكف الكدة اا انة ااكظابال.
 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا

نىداال ا لكر كاالينم ت  ا لنف من يا ػل ااالػؿ  :ياف االكظباف هن أيار ا ياند لدان  ينلت  1ن
 . اابرص االستقي ال االتن ل 

ف يلػػػيؿ ىػػنـ ىػػػف لاػػدات ا لػػػنف ك % مقػػػط لػػف االػػػكظباف رااػػ18ف أتكصػػ ت اادراسػػػل إاػػن   2ن
 كاا لنال اابردال كااللنىال ااتن تلبذهن االلظلل.

لقنيػؿ ااالػؿ ااػذم  لػدان  ف ااراتب ا سنسن اوـ لتدفو أظركف إان إف لكظبن ااص ل االبسال ال  3ن
 اقكلكف يه.

% لػػػػػف االػػػػػكظباف ماػػػػػر رااػػػػػااف ىػػػػػف لػػػػػركط ااالػػػػػؿ  تػػػػػن ينسػػػػػتتداـ 40ف لسػػػػػيل أكلػػػػػد   4ن
 ااتيلكاكلان من تلباذ لونلوـ.

% لػػػف االػػػكظباف ماػػػر رااػػػاف ىػػػف اابػػػرص االتن ػػػل اوػػػـ ا للػػػك االولػػػن 30ف لسػػػيل أكلػػػد   5ن
 النريكف ماه كااتن تلل ون االؤسسل اوـ.كااتدراب ااذم 

ف ت ساف ىكالػؿ لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ااػزز لػف لػكدة اا اػنة أكامؽ لاظـ االي كااف ى ن   6ن
 من لؤسسنت ااص ل االبسال.  ااكظابال ىلكلنن 

النياػػػل اكاػػػل يػػػاف ااراػػػن ىػػػف لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كيا ػػػل ااالػػػؿ ااصػػػ ال إكلػػػكد ىقاػػػل   7ن
 كاآلللل.

 
 
 
 

                                                 
)1( Lediana Xhakollari  Quality of Work Life of Mental Health Professionals in Albania  

Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 4 (1) January 2013 PP 529 – 534  
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 :A .Shani.Surya Kumar (2013) (1). دراسة 21
  :اليدف من الدراسة 

اػػن ااػػنس لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل يػػاف اااػػنل اف مػػن لػػريل لتػػرك إااتاػػرؼ هػػدمت اادراسػػل       
 ااولدسال ااتنصل اال دكدة.

 الدراسة: منيجية 
  ااولدسػػػاللكظػػػؼ لػػػف لػػػكظبن لػػػريل لتػػػرك  120ألراػػػت اادراسػػػل ى ػػػن ىالػػػل ليكلػػػل لػػػف       

لكدة  انة ااالؿ   لا كلنت ىف ااالؿ  كللؿ االسح ليكلنت أسنسال هن ناالا كلنت االتصال
 تكازف اا انة االتصال كااالؿ .  ااتلظالال

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 .له ا اكلد اتتقؼ لكهرم ياف ااركاتب كا لكر كلكدة  انة ااالؿ ااتلظالالإ  1ن
 .يلن أيدت اادراسل ى ن كلكد ىقال ياف االكظؼ كاايا ل ااتن االؿ يون   2ن
ف لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل تلاػػػػؿ يدرلػػػػل يياػػػػرة لسػػػػتكل ااراػػػػن ااػػػػكظابن أكأيػػػػدت ى ػػػػن    3ن

كيناتػػػنان اػػػؤدم إاػػػن   كااللػػػنريل كاااتػػػزاـ كلسػػػتكل ااتيػػػرة اػػػدل ا مػػػراد مػػػن للػػػنؿ ىل وػػػـ
 لستكل اابرد كلستكل االلظلل. ىف لكدة  انة ااالؿ ى نااران ااانـ 

 :Fapohunda, Tinuke M. (2013) (2). دراسة 31
 : اليدف من الدراسة 
 بال ا انل اف ينالرينت االالارال.تقااـ كاانس أياند لكدة اا انة ااكظا  1ن
 ان تصكرات كتلنرب ااانل اف من للنؿ لكدة اا انة ااكظابال.إااتارؼ   2ن
 ا انل اف.الهرامال ددراسل ياض ااتصن ص اا   3ن
 الدراسة : منيجية 

تـ تللااع اايانلنت لف ااانل اف من أريع لرينت من لدالل امكس االالارال   اث ي غ      
  ستقصنء يأداة ر اسال ا دراسل كللع اايانلنتكاستتدلت ان لل اا  ىنلؿ 300 لـ اااالل 

ستينلنت كينلت ااردكد الكدة اا انة ااكظابال  كتـ تكزاع اا ان لؤلر  16كتيكلت ااقن لل لف 
  لف االسنء   اث 128كن    لف اارلنؿ152للون ن  % 93.3  استينلل يلسيل ن280ااس الل ن

 .2013مسطس اانـ أالتد االسح االادالن ياف لورم اكااك ك 

                                                 
(1( Surya Kumar.Shani. A Study on Quality of Work Life Among the Employees at Metro 

Engineering Private Limited. International Journal of Management, Vol. 4, Issue 1, January-February 

(2013), pp. 01-05. 

(2(Fapohunda, Tinuke M. An Evaluation of the Perceptions and Experiences of Quality of Work 

Life in Nigeria International Journal of Academic Research in Management (IJARM) Vol. 2, No. 4,( 

2013), Page: 86-98. 
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 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
ااران كاارتانح ىف تتقؼ كتيناف ياف اارلنؿ كاالسنء من درلل اأظورت االتن ج كلكد    4ن

اتزاـ ااتلظالن  ااران ااكظابن  اااقنمل ياض لؤلرات لكدة اا انة ااكظابال ناا كامز  اا
 كذاؾ اصناح االسنء.  ااتلظالال 

 أظورت االتن ج أله اكلد ادل اارلنؿ لاكر ين لف ااكظابن أيار لف االسنء.   5ن
رتانح ىف ياض لؤلرات لكدة ااااللسااف ى ن درلل ااران ك  فيا نن أظورت االتن ج تكامق  6ن

تصنات  ااتاكاانت كاالينمنت  ااتطكار كااللك نااس كؾ اإللرامن  اا :كهن  اا انة ااكظابال
 .ااكظابن 

 

 :al .Hamid Zare et (4201)(1)  . دراسة41
 :اليدف من الدراسة 
 ااتدراس.ان أياند كلقنااس لكدة اا انة ااكظابال ياف أىانء ها ل إااتارؼ   1ن
 دراسل كاانس اااكالؿ االتا قل ينال تكل ااكظابن ياف أىانء ها ل ااتدراس.  2ن
 .اا انة ااكظابال  اتصندال الكدةدراسل كاانس اااكالؿ االتا قل ين ياند اا  3ن
لتلنىاػل الػكدة اا اػػنة ااكظاباػل يػػاف أىاػنء ها ػػل دراسػل كااػنس اااكالػػؿ االتا قػل ين ياػػند اا  4ن

 ااتدراس.
 دراسل كاانس اااكالؿ االتا قل يت قاؽ ااتكازف ياف ااالؿ كاا انة   ىانء ها ل ااتدراس.  5ن
 الدراسة: منيجية 

اـ للتلع اادراسل أىانء ها ل ااتدراس يلنلال طوراف اإلارالال    اث ي غ  لـ االلتلع      
سػػتتداـ ان لػػل اكتػػـ   اس  ىاػػك ها ػػل تػػدر 184  ىاػػك ها ػػل تػػدراس   كي ػػغ  لػػـ اااالػػل ن235ن
ناال تػػػكل ااػػػكظابن   اااكالػػػؿ  :ستقصػػػنء يػػػأداة ا دراسػػػل ليكلػػػل لػػػف أرياػػػل للػػػنات ر اسػػػل هػػػناا
  177سػػػػترداد ناكتػػػػـ   لتلنىاػػػػل   ت قاػػػػؽ ااتػػػػكازف يػػػػاف ااالػػػػؿ كاا اػػػػنة اتصػػػػندال   اااكالػػػػؿ اااا
 االكزىل.ستينلنت ستينلل ص ا ل صنا ل ا ت  اؿ لف إللنان ااا

  الدراسة: النتائج الت  توصمت إليياأىم 
اتصػػػندال الػػػكدة اا اػػػنة أظوػػػرت االتػػػن ج ىػػػدـ راػػػن أىاػػػنء ها ػػػل ااتػػػدراس ىػػػف اااكالػػػؿ اا  1ن 

كهػػن أاػػؿ لػػف اادرلػػل االتكسػػطل    2.7كذاػػؾ يلتكسػػط اسػػتلنيل ن  ااكظاباػػل االتياػػل مػػن االنلاػػل
كا لػػػف ااػػػكظابن يلتكسػػػط    2.4لنت اارىناػػػل ااصػػػ ال يلتكسػػػط نكتنصػػػل مالػػػن اتا ػػػؽ يتػػػد   3ن
  .2.5ن

                                                 
(1)Hamid Zare . Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Identification the components of quality of work 

life and measuring them in faculty members of Tehran University Iranian Journal of Management 

Studies (IJMS) Vol. 7, No. 1, January 2014. 
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ف لكامقػػل أىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس ىػػف اابقػػرات ااتنصػػل يت قاػػؽ ااتػػكازف يػػاف أأظوػػرت االتػػن ج   2ن
  .3.01ااالؿ كاا انة لن ت يدرلل للتكسطل نل ناد  يلتكسط استلنيل ن

يلتكسط أظورت االتن ج لكامقل أىانء ها ل ااتدراس ىف اابقرات ااتنصل ينال تكل ااكظابن   3ن
 اتتػنذ ف مقػرة االلػنريل مػنأكهذا االن أف هلنؾ لكامقػل ى ػن هػذا االلػنؿ   إا    3.22استلنيل ن

  . 2.5ااقرارات   ص ت ى ن أدلن لتكسط استلنيل ي غن
   3.36أى ػػن درلػػل لكامقػػل يلتكسػػط ن لتلنىاػػل  صػػ ت ى ػػنأظوػػرت االتػػن ج أف اااكالػػؿ اا  4ن

دراس ى ػػػن هػػػذا االلػػػنؿ كتنصػػػل مالػػػن اتا ػػػؽ يأهلاػػػل ااالػػػؿ كهػػػذا االػػػن لكامقػػػل أىاػػػنء ها ػػػل ااتػػػ
  .  3.8ا للتلع يلتكسط ن

  :الدراسات الت  ركزت عمى األداء الوظيض  :ثانياً 

 :(1) (2004. دراسة السكران )1
 : اليدف من الدراسة 

اػػن تكلوػػنت اااػػنل اف مػػن اطػػنع ا لػػف ل ػػك االلػػنخ ااتلظالػػن إهػػدمت هػػذه اادراسػػل  ا تاػػرؼ      
 كىقال ذاؾ يأدا وـ ااكظابن.  ااسن د من هذا ااقطنع

 الدراسة : منيجية 
مػػن اطػػنع ااقػػكات ااتنصػػل يلدالػػل    اػػنيط لػػف اااػػنل اف550نلػػف تيػػكف للتلػػع اادراسػػل        
كينلػت ان لػل ااستقصػنء هػن   لػف اااػنل اف مػن ااقطػنع   275نكلل ت ىالل اادراسػل   اارانض 

للع اايانلنت ليكلل لف اقال للنات أسنسال كهن ن اايانلنت ااكظابال   أداة اادراسل اار اسل من 
  اسػػتينلل صػػ ا ل 223االلػػنخ ااتلظالػػن   ا داء ااػػكظابن     ككزىػػت ااسػػتينلنت كتػػـ اسػػترداد ن

 %  لف إللنان ىدد ااستينلنت .81.1يلسيل ن
 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا 

لػػػراءات النياػػػل إكلػػكد تكلوػػػنت    1ن لرتباػػػل اػػػدل اػػػينط اػػػكات ا لػػػف ااتنصػػػل ل ػػػك لظػػػـ كا 
 ااالؿ.

النيال لرتبال ادل اينط اكات ا لف ااتنصل ل ك ااتصنات اإلداراػل إكلكد تكلونت    2ن
 يأ د ل نكر االلنخ ااتلظالن االؤارة من ت ساف ا داء ااكظابن.

"إدراؾ االكظػػػؼ النياػػل لرتباػػل اػػدل اػػػينط ا لػػف ااتػػنص ل ػػك ل ػػكر إكلػػكد تكلوػػنت   3ن
 ادكره " يأ د ل نكر ا داء ااكظابن.

 

                                                 
، سعيبىخ األٍوِ اىخبةوخاىَْبخ اىزْظَٜٞ ٗعالقزٔ ثبألداء اى٘ظٞفٜ،دراضخ ٍطحٞخ عيٚ ظوجبغ قطوب  اىغنشاُ، ّبطش ٍؾَذ اثشإٌٞ،   (1)

 .54-53.ص ص 2004ٍبعغزٞش غٞش ٍْش٘سح، عبٍعخ األٍٞش ّبٝف ىيعيً٘ األٍْٞخ، اىشٝبع.
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 :(1) (2005. دراسة عواد )2
 :اليدف من الدراسة 

ت  اػػػػػؿ لظػػػػػنـ تقػػػػػكاـ ا داء االتيػػػػػع مػػػػػن لؤسسػػػػػنت ااسػػػػػ طل ااكطلاػػػػػل اهػػػػػذه اادراسػػػػػل هػػػػػدمت       
 .ان كااع كللنرسنت لظـ تقكاـ ا داء االطيقل من هذه ااس طلإااب سطالال  كااتارؼ 

 الدراسة: منيجية 
  لكظؼ اال كف يينمل ااكزارات اا يكلال ااب سطالال 22810تيكف للتلع اادراسل لف ن     

  23  لكظؼ لف ينمل ااكزارات اا يكلال من اطػنع مػزة كىػددهن ن520  كينف  لـ اااالل ن
ر اسػل مػن كزارة لستتدلنن طراقل اااالل ااالكا ال ااطيقاػل  كاسػتتدلت ان لػل ااستقصػنء يػأداة 

ااي ث كللع اايانلنت االتا قل يلظنـ تقػكاـ ا داء االالػكؿ يوػن مػن لؤسسػنت ااسػ طل ااكطلاػل 
 ااب سطالال.

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
كىػػدـ اااتػػزاـ لػػف ايػػؿ االوػػنت اإللػػرامال ااا اػػن  كلػػكد اػػاؼ ىػػنـ مػػن لظػػنـ تقػػكاـ ا داء   1ن

 اتطياؽ لظنـ مانؿ.

 . األداء من كاع كتكصاؼ االاناار ااتن تستلد إااون ىل انت ااتقكاـ كلكد ت ؿ تطار   2ن

ىل اػػػنت ااتػػػدراب سػػػكاء ا للػػػرماف أك االػػػكظباف ايػػػؿ يػػػدء تطياػػػؽ االظػػػنـ اػػػـ تػػػتـ يصػػػكرة   3ن
 كيذاؾ اـ اتـ ااريط ياف لترلنت االظنـ كااتطط ااتدرايال ا لكظباف  ص ا ل

 . للن اؤار ى ن داماال كلستكل ااالؿ كلد ىقال ياف ااالؿ االللز كاا نمز االتكاعتا   4ن

 :(2) (2006. دراسة عميمات )3
 :اليدف من الدراسة 

 لنلاػل مػن ااتػدراس أىاػنء ها ػل  داء ااتا الاػل اايبناػنت ت داػد هػدمت اادراسػل اتقاػاـ ك      

  ينالل يل اااريال ا ردلال. ااارلكؾ
 الدراسة: منيجية 

 لنلال ااارلكؾ من ا ردف ي ي انتلف ينمل ااتدراس  ها ل ىاك (309) اادراسل ىالل لل ت     
كاسػػتتدلت ان لػػل ااستقصػػنء يػػأداة ا دراسػػل مػػن للػػع اايانلػػنت كاات  اػػؿ كتريػػزت أسػػ  ل ااسػػتينلل 

 ى ن اايبنانت ااتا الال ا دا ال كأهلاتون كااتيناف ااترتاين كمقنن ا تتصص كاارتيل ااتا الال.
 
 

                                                 
، سعيبىخ ٍبعغيزٞش غٞيش ٍْشيي٘سح، رقٞوٌٞ ّظوبً قٞووبش األداء اىو٘ظٞفٜ ىيعوبٍيِٞ فوٜ اىطويطخ اى٘غْٞووخ اىفيطوطْٞٞخدي٘اد، ؽيبسأ أؽَيذ،   (1)

 .2005اىغبٍعخ اإلعالٍٞخ.

. 2006(.20، اىَغييخ اىزشث٘ٝيخ، اىَغييذ  )اىنفبٝبد اىزعيَٞٞخ ألداء أععبء ٕٞئخ اىزذرٝص فٜ جبٍعخ اىٞرٍ٘كديَٞبد، طبىؼ ّبطش،   (2)

 180 – 151ص ص 
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  الدراسة إليياأىم النتائج الت  توصمت: 
 ىالل أمراد لظر كمقنن اكلول أهلاتون ي سب اايبنانت للنات ترتاب أف إان اادراسل تكص ت  1ن

 .ىنـ يليؿ لتكامؽ كاإللسنلال ااا لال ااي انت من اادراسل

 االرتيل ى ن (ااتا الال االلنرسنت يبنال للنؿ  صكؿ إان دراسلا  تكص ت االتن ج االون ال  2ن

 .ا تارة  ناالرتيل ى ن ااداماال استانرة يبنال ا كان   كللنؿ

 مػن كاإللسػنلال ااا لاػل ااي اػنت مػن ااتػدراس ها ػل أىاػنء إلنيػنت إ صن انن ياف داال مركؽ تكلد لهإ  3ن

 .ااتا الال اايبنانت ياض من ااا لال ا اقنب ي سب لقنرلتون ىلد االلتريل يالوـ اابقرات
(1) (2007بو ماض  )أ. دراسة 4

: 
 من الدراسة : اليدف 
اادراسل اتارؼ لاكانت تقااـ أداء ااانل اف من االنلانت ااب سطالال كسيؿ ىقلون هدمت         

 من هذه االنلانت. لف كلول لظر االقالاف ااذاف اقكلكف يال ال ااتقااـ
 الدراسة : منيجية 

تطياػػػؽ اادراسػػػل ى ػػػن االػػػكظباف اااػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال أصػػػ نب االلنصػػػب  تػػػـ     
كالػػتل ت ىالػػػل    لكظػػؼ إدارم 266كيػػنف  لػػـ للتلػػع اادراسػػػل ن  اإلداراػػل مػػن هػػذه االنلاػػػنت

  كاػػػد اسػػػتتدـ ااين ػػػث لكظػػػؼ لػػػف لػػػكظبن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال االتت بػػػل  160ناادراسػػػل ى ػػػن 
 .  استينلل ص ا ل154ال   كتـ استرداد ناااالل ااالكا ال ااطيق

 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 اكهػػذ  ف ىل اػػل اات  اػػؿ ااػػكظابن ا اػػتـ ت ػػدااون يلػػيؿ لتكاصػػؿ لسػػتلر مػػن هػػذه االنلاػػنتإ   1ن

 اؤدم إان اينت ااكظن ؼ كااذم ايكف اه لردكد س ين ى ن ىل ال تقااـ ا داء من االنلانت.
كتراىن ىلد اتتانر لاػناار   كللنذج تقااـ ا داء االالكؿ يون من االنلانت لقيكالف لاناار إ  2ن

 ا داء االكلكدة يناللظلل.

ف ىل ال اات  اؿ ااكظابن االتيال من االنلانت لقيكال للن االن كلكد ت  اػؿ ليتػكب الػلؿ إ  3ن
 ياض ااكظن ؼ من ت ؾ االنلانت.

وػػن  ػػكامز االنياػػل اػػد تػػؤار ى ػػن إلتنلاػػل اااػػنل اف ف ىل اػػل تقاػػاـ ا داء االالػػكؿ يوػػن ا اتياإ  4ن
 كت ساف ا داء اداوـ.

 
 
 

                                                 
،سعييبىخ ٍبعغييزٞش غٞييش ٍع٘قووبد رقٞووٌٞ أداء اىعووبٍيِٞ ٗضووجو عالجٖووب فووٜ اىجبٍعووبد اىفيطووطْٞٞخ فووٜ قطووب   ووسحأثيي٘ ٍبػييٜ، ،بىييذ،   (1)

 .2007ٍعخ اإلعالٍٞخ،ٍْش٘سح، اىغب
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(1) (2009. دراسة أبو حطب )5
: 

 :اليدف من الدراسة 
اادراسل اتارؼ منى ال لظنـ تقااـ ا داء كأاره ى ن لستكل ا داء ا انل اف من للاال هدمت        

اػن إكذاؾ لف تقؿ اات قؽ لف لدل منى ال لظنـ تقااـ ا داء كااتاػرؼ   أصدانء االراض ااتارال
 .أماؿ ااطرؽ كااكسن ؿ االستتدلل اال ال ااتقااـ كأارهن ى ن ت ساف أداء ااانل اف

 الدراسة: منيجية 
اػػػد تػػػـ ك   لكظػػػؼ مػػػن للااػػػل أصػػػدانء االػػػراض ااتاراػػػل  121تيػػػكف للتلػػػع اادراسػػػل لػػػف ن      

  اسػتينتل يلن 119كاػد تػـ اسػترداد ن   اسػتينلل 121ن االػنلؿ  كتػـ تكزاػعأس كب اا صػر استتداـ 
كالػػػػتل ت ان لػػػػل ااستقصػػػػنء ى ػػػػن لللكىػػػػل لػػػػف االلػػػػنات كهػػػػن: ناات  اػػػػؿ ااػػػػكظابن  االاػػػػناار 
االسػػػػتتدلل  أسػػػػنااب ااتقاػػػػاـ االسػػػػتتدلل  ااتهذاػػػػل اارالاػػػػل  لولاػػػػل لظػػػػنـ ااتقاػػػػاـ  لسػػػػتكل ا داء 

 ااكظابن .
 الدراسة: ت  توصمت إاليياأىم النتائج ال 
اات  اػػػػؿ ااػػػػكظابن   :ف هلػػػػنؾ ىقاػػػػل ذات دااػػػػل يػػػػاف مانااػػػػل لظػػػػنـ تقاػػػػاـ ا داء كيػػػػؿ لػػػػفإ  1ن

كاالاػػناار االسػػتتدلل  كأسػػنااب ااتقاػػاـ االسػػتتدلل  كااتهذاػػل اارالاػػل  كلولاػػل لظػػنـ ااتقاػػاـ  
 كلستكل ا داء.

ف االاػػػػػػناار أيلػػػػػػيؿ دكرم  ك ف ىل اػػػػػػل اات  اػػػػػػؿ ااػػػػػػكظابن مػػػػػػن االلااػػػػػػل ااػػػػػػتـ لرالاتوػػػػػػن إ  2ن
 االستتدلل اتقااـ ا داء من االلاال ا ا ل.

ا سنااب االستتدلل من ىل ال تقااـ ا داء داتؿ االلااػل ماػر ينماػل كماػر للنسػيل اطيااػل   3ن
 ااالؿ.

ف ىل اػػػػػل تقاػػػػػاـ ا داء ااتياوػػػػػن أم اػػػػػرارات لتا قػػػػػل يػػػػػنا كامز االنداػػػػػل كتاػػػػػداقت ا لػػػػػكر إ  4ن
 الالكال.كااركاتب كاا كامز ا

  :( 2) (2011. دراسة الصرايرة )6
 :اليدف من الدراسة 

 مػن االنلاػنت ااتدراسػال ااوا ػنت  ىاػنء ااػكظابن ا داء لسػتكل تاػرؼا اادراسػلهػدمت 

 .من هذه االنلانت ا اسنـ رؤسنء لظر كلول لف اارسلال ا ردلال
 
 

                                                 
، سعيبىخ ٍبعغيزٞش غٞيش فبعيٞخ ّظبً رقٌٞٞ األداء ٗأصرٓ عيٚ ٍطز٘ٙ اداء اىعوبٍيِٞ فوٜ جَعٞوخ أةوذقبء اىَورٝطأث٘ ؽطت، ٍ٘عٚ،   (1)

 .2009ٍْش٘سح، اىغبٍعخ اإلعالٍٞخ،

األسدّٞخ اىشعَٞخ ٍِ ٗعٖخ ّظش سإعيبء األقغيبً اىظشاٝشح، ،بىذ اؽَذ، األداء اى٘ظٞ ٜ ىذٙ أدؼبء اىٖٞئبد اىزذسٝغٞخ فٜ اىغبٍعبد   (2)

 .661-601.ص ص 2011، 27فٖٞب، ٍغيخ عبٍعخ دٍشق، ٍغيذ 
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 الدراسة: منيجية 
    لنلاػنت  يكلاػل أردلاػل8 ػكف مػن ن  ر ػاس اسػـ أيػندالن اال314اـ للتلع اادراسػل ن      

 ااين ػث كاػنـ  ر اس اسـ أيندالن  كتـ اتتانرهـ يناطراقل ااالكا ال اااسػارة 85كي غ  لـ اااالل ن

دلػل   ت  ااي ػث ااا لػنليكلػل لػف ارياػل للػنات كهػن ن ا داء ااتا الػن اادراسػل يتطػكار اسػتينله
  اسػػتينلل صػ ا ل لػػف ااسػتينلنت ااتػػن كزىػػت 77االنلاػل كااللتلػػع  ااسػ كيانت   كتػػـ اسػترداد ن

 ى ن رؤسنء ا اسنـ ا يندالال ينالنلانت.
 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا 

 لرتباػل  ااتدراسال ينلػت ااوا نت  ىانء ااكظابن ا داء لستكل أف اادراسل لتن ج أظورت  1ن

 .درلنت (5 ) لف درلل ( 3.78 ) ي هت إذ

 كاالػكع ااي اػل  ا لتهاػرات نلػكع تاػكد دااػل ذات كلػكد مػركؽ ىػدـ تكصػ ت االتػن ج إاػن  2ن

 ااػديتكراه  درلػل  ى ػن اا صػكؿ كليػنف كسػلكات ااتيػرة  ا يندالاػل  كاارتيػل االتلػنىن 

  ماون . االؿ ااتن كاالنلال

تكصػػ ت االتػػن ج إاػػن تػػكمر االلػػنخ ااتلظالػػن االػػنلان ااسػػ اـ  ىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس مػػن    3ن
 االنلانت اا يكلال ا ردلال.

 :Olorunsola E.O  (2012) (1)دراسة . 7
 :اليدف من الدراسة 

اادراسػػل اتاػػرؼ لسػػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف اإلداراػػاف مػػن االنلاػػنت االالاراػػل هػػدمت        
من للكب لالاران لف كلول لظػر االػدراء كاإلدارات يػذاؾ تػأاار ىنلػؿ االػلس ى ػن ا داء  ااهريال

 ااكظابن اإلدارااف ككظن بوـ.
 الدراسة: منيجية 

لكظػػػؼ كلكظبػػػل لػػػف  400ياللػػػن لػػػل ت ىالػػػل اادراسػػػل   لكظػػػؼ 5918ي ػػػغ للتلػػػع اادراسػػػل     
كتػـ ااػنس ا داء ااػكظابن لػف   للنلاػنت تالػؿ مػن ت ػؾ االلطقػ أريػعلتت ؼ اإلدارات ااانل ل من 

  اإل سػػنس ينالسػػ كاال  اااقاػػنت اإللسػػنلال  تػػقؿ لللكىػػل لػػف ا ياػػند نلسػػتكل اايبػػنءة كاابانااػػل
  اااتزاـ كاالتظنـ ينالكاىاد  لكع ااقاندة  اادامع ا الؿ  ااىتلند ى ن ااكظابل ت ت اهكط ااالؿ

 االارمل االولال كتطياقون .
 
 

                                                 
)1 (  Olorunsola E.O  Job Performance And Gender Factors Of Administrative Staff In South West  

of administrative staff job performance in South West Nigerian universities Journal of International 

Education Research Vol 8, No1. 2012 PP49-54. 
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 الدراسة: ت  توصمت إليياأىم النتائج ال 
ف ا داء ااػػكظابن الػػكظبن هػػذه االنلاػػنت يػػنف لرتباػػنن لػػدان   اػػث تلػػنكز ارتبػػنع ا داء مػػن إ  1ن

 .% اللاع اااكالؿ االرتيطل ين داء79لللؿ أياند ا داء ااكظابن إان 

ااتػن اػد ايػكف لتالػل ا لػكدة كااقػدرة مػن ا داء ااػكظابن ا اػنل اف  أف اارتبػنع  أظوػرت االتػن ج  2ن
 أظورتون ااقاندة من ااتانلؿ لع اآلتراف.

مقػػد يػػنف ا داء   ىنلػػؿ االػػلسإاػػن كلػػد مػػركؽ لكهراػػل مػػن ا داء ااػػكظابن ا الػػؿ ااػػزل تا   3ن
 لرتبانن ادل ااذيكر كاإللنث من هذه االنلانت.

 :Kazan, Halim (3201 ) (1) دراسة . 8
 الدراسة : اليدف من 
 ااتدلنت من أ د اايلكؾ اا يكلال من تريان.دراسل كاانس أداء ااانل اف يقطنع   1ن
 من اايلؾ. االؤارة من أداء ااانل اف أهـ اااكالؿ انإااتارؼ    2ن

 الدراسة: منيجبة 
لكظؼ لف ااانل اف من اطنع ااتدلنت يأ د اايلكؾ اا يكلال من   20000ناـ للتلع     

صنء يأداة ا دراسل ليكلل ستق  لكظؼ  كتـ استتداـ ان لل اا500نتريان   اث ي غ  لـ اااالل 
للنات ر اسل ياكالؿ اليف لف تقاون اانس أداء ااانل اف  كاد تـ إرسنؿ ااستينلنت  للف النلا

  ستينللا  180كتـ إستقـ ن  كأىطات اوـ مترة اقال ألور ا رد ى ن ا س  ل  ن االلنريافإا
ل دار ات داد اااكالؿ ااتن ت  اؿ ااستتداـ استينلل  كتـ ا  117كي هت ااردكد ااص ا ل للون ن

 لف تقاون اليف تبسار ا داء ااكظابن ا انل اف.

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 لتلنء من أداء ااانل اف من اايلؾ.أظورت االتن ج أله اكلد تأاار إالنين الاكر ااانل اف ينا   1ن
 .اايلؾ من ااانل اف من أداءأف ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن اؤار  االتن ج أظورت   2ن
 من أداء ااانل اف من اايلؾ. نن إالنيا ان ف اايا ل االندال كاالالكال تؤار تأاار إ   3ن
أظورت االتن ج أله ا اكلد تأاار إالنين ايؿ لف نااركاتب االللك ل ا انل اف  لستكل    4ن

من ا داء ااكظابن ااران ااكظابن  ألظلل ااتراانت كااتقدـ ااكظابن  ىقانت ااالؿ  اا كامز  
 ا انل اف.

 

                                                 
)1 ( Kazan, Halim, Measurement of Employees' Performance: A State Bank Application). 

International Review of Management and Business Research Vol. 2 Issue 2, 2013. 
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من خالل استعراض الدراسات السابقة المرتبطة باألداء يمكن لمباحث التعميق عمييـا عمـى النحـو 
 التال :

ى ػػن ىػػدـ كلػػكد مػػركؽ  ) الصــرايرة (  كدراسػػل Olorunsola E.O)اتبقػػت يػػؿ لػػف دراسػػل  -
ااتصػػػػن ص اادالكمراماػػػػل ى ػػػػن أسػػػػنس لكهراػػػػل يػػػػاف اااػػػػنل اف مالػػػػن اتا ػػػػؽ يػػػػن داء ااػػػػكظابن 

يلػػن اتبقػػت اادراسػتنف ى ػػن ارتبػػنع لسػػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف   كتصكصػنن ىنلػػؿ االػػلس
 لؤسسل تا الال. نللولن ريز دراسته ى  ف يقن أك   من االلظلل

  كلوػػت اادراسػػل Olorunsola E.O)ف دراسػػل أمػػن  ػػاف اتت بػػت اادراسػػتنف ااسػػنيقتنف مػػن  -
 ى ن ا يندالااف من االنلال االستودمل. )الصرايرة(دراسل   ريزت ياللن  إان اإلدارااف

أف ىل اػل تقاػاـ ا داء ا اتياوػن  ػكامز  ى ػن ) أبـو ماضـ (كدراسػل  )أبو حطب(اتبقت دراسل  -
 ف ىل ال تقااـ ا داء ا اتـ ت دااون يليؿ دكرم لستلر.أك   لندال كلالكال

ف هلػػنؾ أك   مػػن لظػػنـ تقاػػاـ ا داء ان يياػػر  نن أف هلػػنؾ اػػاب ى ػػن )عــواد(مػػن  ػػاف أيػػدت دراسػػل  -
 ت ؿ تطار من كاع كتكصاؼ االاناار ااتن تستلد إااون ىل انت ااتقكاـ. ا ان كلكد

ف لاظػػػػـ اادراسػػػػنت ااسػػػػنيقل ريػػػػزت كتلنكاػػػػت ا داء ااػػػػكظابن كتقاػػػػاـ ا داء مػػػػن االؤسسػػػػنت إ -
تػر للوػن ريػػز آء كلػػز    اػث ريػػزت ين سػنس ى ػن االؤسسػػنت ااتا الاػل ينالنلاػنت  ااتدلاػل

 ى ن االؤسسنت ااتن تقدـ ااتدلنت ااص ال.  

 :الدراسات الت  ركزت عمى عالقة جودة الحياة الوظيضية باألداء الوظيض  :ثالثاً 
 :Beth A. Brooks (2007) (1). دراسة 1
 :اليدف من الدراسة 

االرايػػػز اػػػن تػػػأاار لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ى ػػػن أداء االلراػػػنت اااػػػنلقت مػػػن إااتاػػػرؼ   1ن
 .ااطيال ل ؿ اادراسل

اػػػػن أياػػػػر أياػػػػند لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل تػػػػأااران ى ػػػػن إدراؾ كأداء االلراػػػػنت إااتاػػػػرؼ    2ن
  .ااانلقت من االرايز ااطيال ل ؿ اادراسل

 الدراسة: منيجية 
يقطػنع لف أيير االرايز ااطياػل  اقالللتلع اادراسل ى ن االلرانت ااانلقت من التلؿ        

كريػزت أسػ  ل اادراسػل ى ػن النلاػل للػػنات . االراياػل Midwesternمػن كااػل اارىناػل ااصػ ال 
ر اسػػل  ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كللػػنؿ أتػػر لػػرتيط يػػن داء ااػػكظابن داتػػؿ االرايػػز ااصػػ ال 

 ل ؿ اادراسل.

                                                 
(1 (  Beth A. Brooks" Quality of Nursing WorklifeConceptual Clarity for the Future"Nursing 

Administration Quarterly2April/June   Volume 31  2007 pp 152- 157. 



45 

 

 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا نتائج 
ار إالػػػنين لالػػػكم الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ى ػػػن أداء االلراػػػنت كلػػػكد تػػػأاأظوػػػرت االتػػػن ج   1ن

  .ااانلقت من االرايز ااطيال ل ؿ اادراسل
أف أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ا ياػػػر تػػػأااران ى ػػػن أداء االلراػػػنت تكصػػػ ت اادراسػػػل إاػػػن   2ن

  :تتلاؿ من لف ا اكل اان ا ااؼ ااانلقت
 .تكازف اا انة االتصال كااكظابال   أن
 .تصن ص ااكظابل    بن
  .ااستققاال من أداء ااالؿ    تن
 .للط اإللراؼ    ثن
   .االلنريل من اتتنذ ااقرار    جن
 .ىقانت ااالؿ    حن
 .ا لنف ااكظابن    خن
  .ااسقلل االولال   دن

 :al .et .2008) Andy  Danford) (1). دراسة: 2

 :اليدف من الدراسة 
  كا داء اارماػػع كلػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػلاادراسػػل اتاػػرؼ اااقاػػل يػػاف ألظلػػل االػػرايل هػػدمت        

اػػػن تػػػأاار ااتبنىػػػؿ ااػػػدات ن ا لػػػرايل كا داء اارماػػػع ا الػػػؿ ى ػػػن لترلػػػنت لػػػكدة اا اػػػنة إكااتاػػػرؼ 
 ااكظابال .

 الدراسة منيجية: 
للظلنت أىلنؿ ييرل تالؿ من للنات لتت بل نتصلاع اال طنت  6تـ تللاع اايانلنت لف      

كينلػػت ااػػردكد ااسػػ الل لػػف اااالػػنت مػػن   ااتػػدلنت ااصػػ ال كمارهػػن   لافأااتػػ  ااتلكاػػؿ  ااباػػن ال
 .% لف لدارم إدارات كلكظباف كلتتصصاف80% إان  25يؿ لريل اتراكح لف 

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
  كلكد ارتيػنط االػنين يػاف للػنريل اااػنل اف مػن صػلع ااقػرار كا لػف ااػكظابن لػف لنلػب  1ن

 تر.آكت ساف لستكل ا داء لف لنلب 
ك   يػاف ألظلػل االػرايل كا داء اارماػع لػف لنلػب نن االنياػ نن هلنؾ ارتينطػأظورت االتن ج أف   2ن

 لكدة اا انة ااكظابال لف لنلب أتر.
                                                 

)1) Andy Danford,. and Richardson, M. and Stewart, P. and Tailby, S.' Partnership, high performance 

work systems and quality of working life. New Technology, Work and Employment", 23 (3). 

(2008)   pp. 151-166. 
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أظوػػػرت االتػػػن ج أف االسػػػنء أياػػػر ا تلػػػنان ا تػػػأار ينااػػػهكط لػػػف اارلػػػنؿ   يلػػػن أف اإلدارة   3ن
 تلنان ا اهكط لف م نت ااالؿ ا ترل.ااا ان كاالولااف أيار ا 

هلػػػنؾ ىقاػػػل ذات صػػػ ل يػػػاف ياػػػض أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل نا لػػػكر كاالينمػػػ ت    4ن
ي اػث اىتيػرت   كلف اـ ت ساف ا داء ااػكظابن  ااس كؾ اإللرامن  كياف ااران ااكظابن

 لاترض.   د اابركض لتهارأف ااران ااكظابن من أاادراسل 

 :Indira Kandasamy  (2009) (1). دراسة 3
 : اليدف من الدراسة 
 .ان تأاار لكدة اا انة ااكظابال ى ن أداء ااانل اف من اابلندؽ ل ؿ اادراسلإااتارؼ   1ن
اػػن أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ا ياػػر تػػأااران ى ػػن أداء اااػػنل اف مػػن اابلػػندؽ ل ػػؿ إااتاػػرؼ   2ن

 .اادراسل
اػػن أهلاػػل دراسػػل ا  ك    ػػن إدرايوػػـ الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػلىاػػن أاػػر اتلنهػػنت اااػػنل اف إااتاػػرؼ   3ن

دراؾ ااانل اف الكدة اا انة ااكظابال   .اابرؽ لن ياف تكاانت كا 
 الدراسة : منيجية 
لانهد إدارة ملندؽ كااانل اف من ىػدد  اقالاالرا ؿ االون ال من ىدد  لف للتلع اادراسل ط يل اـ
اػن تكااػنت ااط يػل لػف لػكدة إكذاؾ يودؼ ااتاػرؼ ؛ ااولدال Mangalore ملندؽ من لدالل  اقال

دراؾ اااػػنل اف يناباػػؿ الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل الػػف تترلػػكا كاات قػػكا   اا اػػنة ااكظاباػػل ياػػد ااتتػػرج كا 
ك لػػػـ اااالػػػل ينالسػػػيل   84كي ػػػغ  لػػػـ اااالػػػل ينالسػػػيل ا ط يػػػل   يناالػػػؿ مػػػن اابلػػػندؽ ل ػػػؿ اادراسػػػل

 ايانلنت لف تقؿ االقنيقت االتصال.اد تـ للع ا  ك 64ا انل اف 
 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
  تأاار إالنين لالكم الكدة اا انة ااكظابال ى ن أداء ااانل اف من اابلندؽ ل ؿ اادراسػل اكلد  1ن

  .كيناتنان لكدة ااتدلل االقدلل ا القء
  اااػنل اف تتلاػؿ مػن تصػن ص ااكظابػلف أياند لكدة اا انة ااكظابال ا يار تأااران ى ػن أداء إ  2ن

كتػػكازف   كااصػػكرة ااذهلاػػل ىػػف االلظلػػل كللنرسػػنت إدارة االػػكارد اايلػػرال كيا ػػل ااالػػؿ االنداػػل
 .كىقانت للنىل ااالؿ ينإلانمل إان ااتانلؿ لع ااالقء  اا انة االتصال كااكظابال

 
  

                                                 
)1( Indira Kandasamy, Sreekumar Ancheri ,Hotel employees' expectations of QWL: A qualitative 

study international Journal of Hospitality Management Volume: 28, Issue: 3, (2009)  Pages: 328-337. 
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ىقال لالكال لن ياف تكاانت ااانل اف ايػؿ اات ػناوـ يناالػؿ كيػاف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل  لدتك   3ن
ف كلػػكد مػػػنرؽ يياػػر لػػػن يػػاف ااتكااػػػنت كاالػػكدة االدريػػػل اػػؤدل إاػػػن إ سػػػنس إ اػػػث   االدريػػل

ا لػػر ااػػذم اػػؤدل يػػدكره إاػػن  ػػدكث لتػػن ج تلظالاػػل سػػ يال لػػف   اااػػنل اف ينإل يػػنط ااػػكظابن
  .ادات ا داء ااكظابن أك ارتبنع لادؿ دكراف ااالنال يناللظللأهلون التبنض ل

 :John K. Layer  et al.) (1) (2009. دراسة 4

 :اليدف من الدراسة 
درايوػػػـ  هػػػدمت اادراسػػػل اتاػػػرؼ        اااقاػػػل لػػػن يػػػاف أداء اااػػػنل اف مػػػن يا ػػػل ااالػػػؿ ااصػػػلنىال كا 

هػذا اإلدراؾ كهػػذه اااقاػل اتت ػؼ لػػف يا ػل ىلػػؿ اػن إذا لػػن يػنف إكااتاػرؼ  .الػكدة اا اػنة ااكظاباػػل
 .إان أترل كلف مترة زللال إان أترل

 الدراسة: منيجية 
الػػػتلؿ للتلػػػع اادراسػػػل ى ػػػن اااػػػنل اف مػػػن لػػػريتاف صػػػلنىاتاف لػػػف لتت ػػػؼ ااتتصصػػػنت       

 148كي هػت اااالػل ىػدد   كتػـ إلػراء اادراسػل ى ػن لػدل زللػن اػدره النلاػل ألػور  كااب نت ااالرال
 .االريتافي تن  نلبردة م

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
ىقاػل إالنياػل لالكاػل لػن يػاف تطياػؽ لبوػكـ لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كا داء ااػكظابن  كلدت  1ن

 .ا انل اف
ىقال إالنيال  لالكاػل يػاف إدراؾ اااػنل اف ال ػددات لػكدة اا اػنة ااكظاباػل االتلا ػل  كلدت  2ن

 –ااتػدراب  –اػيط ىػبء ااالػؿ  –تليػاف اااػنل اف  –من نكلػكد لالػن كت ػدل ا كظابػل 
 .كأدا وـ ا الؿ لف لول أترل  للط اإللراؼ  لف لول

إدراؾ اااػػنل اف الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل اتت ػػؼ لػػف كظابػػل إاػػن أتػػرل  أظوػػرت االتػػن ج أف  3ن
 .كلف م ل ىلرال إان أترل كلف مترة زللال إان أترل

أف اال ددات ااتن تؤار ى ن إدراؾ اااػنل اف الػكدة اا اػنة ااكظاباػل تتلاػؿ أظورت االتن ج   4ن
ن ااتياػػػؼ لػػػع اػػػدرة اااػػػنل اف ى ػػػ –ىػػػبء ااالػػػؿ  –مػػػن ندرلػػػل ااتاقاػػػد كلنذياػػػل ااكظابػػػل 

 .يرالج اا بز االطيقل من االلظلل  –االكااؼ االتت بل 
 
 

                                                 
(1 ( John K. Layer, Waldemar Karwowski "The effect of cognitive demands and perceived quality of 

work life on human performance in manufacturing environments International Journal of Industrial 

ErgonomicsVolume 39, Issue 2, March 2009, Pages 413-421 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698141
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01698141
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0169814109X00028&_cid=271473&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9746fe03531d4d4f8fd7ca8448674471
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 :Elise Ramstad) (1) (2009. دراسة 5
 :اليدف من الدراسة 

 اادراسل اتارؼ يابال تازاز ا داء كلكدة اا انة ااكظابال من كات كا د.هدمت         
 الدراسة: منيجية 

للنراع ااتللال ااتنياػل ايرلػنلج ااتللاػل اابل لػدم مػن للركع لف  470تـ تللاع اايانلنت لف       
لف لػكظبن اإلدارة  1410كلل ت ىالل اادراسل   من مل لدا 2005 -1996لينف ااالؿ لف مترة 

م يلاػػدؿ اسػػتلنيل أ  1113كينلػػت ااػػردكد ااسػػ الل   ااا اػػن كاالػػكظباف كااتيػػراء مػػن هػػذه االلػػنراع
 لف ااتيراء . 373  الكظبافلف ا 361  لف اإلدارة ااا ان 379% ن79
لؤلػػػرات الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كهػػػن ن ااتاػػػنكف اػػػف اإلدارة  تلسػػػلاىتلػػػدت اادراسػػػل ى ػػػن      

يلػػػن  تللاػػػل االوػػػنرات االولاػػػل    ااصػػػ ل االبسػػػال  اااقاػػػنت االتلنىاػػػل  مػػػرؽ ااالػػػؿ  كاالػػػكظباف
لػػكدة   لػػكدة ااسػػ ع كااتػػدلنت  لؤلػػرات أتػػرل اػػألداء كهػػنن إلتنلاػػل ااالػػؿ تلسػػلاىتلػػدت ى ػػن 

كاىتلػػدت ى ػػن لللكىػػل لػػف     سػػوكال كسقسػػل ااال اػػنت االركلػػل مػػن تدلػػل ااالػػقء  ااال اػػنت
تطكار   صقؿ االونرات االتاددة  سنىنت ااالؿ  للنرسنت ااتللال االستدالل للون نأسنااب ااالؿ

 ليينت ااتنرلال .اا للط ااال انت ااتن تتط يون ااتيلكاكلان االدادة  لظـ االكدة
 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 

له اليف ت ساف ا داء كلكدة اا انة ااكظابال من كات كا د أ تكص ت لتن ج اادراسل إان  1ن
 لف تقؿ استتداـ كدىـ االلنرسنت االرتيطل يناتللال االستدالل من لينف ااالؿ.

ااتللال االستدالل كت ساف ا داء  ياف للنرسنت نن االنيا نن هلنؾ ارتينط أظورت االتن ج أف  2ن
 كلكدة اا انة ااكظابال من كات كا د.

 :M. S. Hayrol Azril  )2010)(2). دراسة 6
 :اليدف من الدراسة 

ان تأاار تطياؽ لبوـك لكدة اا انة ااكظابال ى ن ااران ااػكظابن كأداء اااػنل اف إااتارؼ   1ن
 .من اإلدارة ل ؿ اادراسل

لػػكع كلػػدل اااقاػػل لػػن يػػاف إدراؾ اااػػنل اف ا راػػن ااػػكظابن كأدا وػػـ ااػػكظابن  اػػنإااتاػػرؼ    2ن
لتنلاتوـ   .كا 

 
                                                 

)1 (  Elise Ramstad, "Promoting performance and the quality of working life simultaneously", 

International Journal of Productivity and Performance Management,Vol. 58 Iss: 5, (2009) pp.423 – 436. 

(2)   M. S. Hayrol Azril "Can Quality of Work Life Affect Work Performance among Government 

Agriculture Extension Officers? A Case from Malaysia "Journal of Socia Sciences, Vol,60. 

2010,pp,64-73  
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ان أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ا ياػر تػأااران ى ػن أداء اااػنل اف مػن اإلدارة ل ػؿ إااتارؼ   3ن
 .اادراسل

 منيجية الدراسة : 
كتػػػػـ   ااتللاػػػػل اازراىاػػػػل االناازاػػػػليػػػػنف للتلػػػػع اادراسػػػػل لػػػػف اااػػػػنل اف اا يػػػػكلااف مػػػػن إدارة        

 اػث   الػنلؿكاد تػـ للػع اايانلػنت ىػف طراػؽ اا صػر ااستتداـ ان لل ااستقصنء يأداة ا دراسل  
كي هػػػػت لسػػػػيل ااػػػػردكد    اسػػػػتينلل  180  كتػػػػـ اسػػػػترداد نلبػػػػردة  200ن ي ػػػػغ  لػػػػـ للتلػػػػع اادراسػػػػل

 % .89ن لف إللنان ااستينلنت االستردة ااص ا ل
 الدراسة : لت  توصمت إليياأىم النتائج ا 

لتنلاػػػل    1ن كلػػػكد تػػػأاار إالػػػنين لالػػػكم اتطياػػػؽ لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ى ػػػن أداء كا 
 .ااانل اف من اإلدارة ل ؿ اادراسل

لتنلاتوـ من ااالؿ  2ن  .كلكد ىقال طردال لن ياف إدراؾ ااانل اف ا ران ااكظابن كأدا وـ كا 
لتنلاتوـ من ااالؿكلكد تيناف من تأاار أياند لكدة اا انة   3ن   ااكظابال ى ن أداء ااانل اف كا 

  اث أكا ت اادراسل أف ترتاب هذا ااتأاار الدرج لف ا اكل إان ا ااؼ يناتنان: 
 .تكازف اا انة ااكظابال كاالتصال    أن
 تصن ص ااكظابل كلظـ ااتصنات ااتلظالال.   بن
 اااقانت لع اازلقء.   تن
 يا ل ااالؿ االندال.   ثن
 كااسقلل االولال.ا لنف ااكظابن    جن
 لظـ ااتاكاض كارتينطون ين داء.   حن
 ااسانسنت ااتلظالال ااسن دة.    خن
 للط اإللراؼ.   دن

   :al .et .Seied H.Mousavi (2011) (1) :. دراسة7

 :اليدف من الدراسة 
لتنلال لكظبن ااترياػل اايدلاػل مػن  هدمت        اادراسل اتارؼ اااقال ياف لكدة اا انة ااكظابال كا 

لتنلاتوـ من ااالؿ.لقنطال زللنف    كااتارؼ إان ااتصن ص اادالكمرااال ا انل اف كا 
 
 

                                                 
(1( Seied H.Mousavi, Saeed Yarmohamadi Monfared, Akbar Heidary " Investigating The 

Relationship Between Life Quality And Productivity In Physical Education Office Employees In 

Zanjan"3rd World Conference on Educational Sciences,Vol,15( 2011).PP 3665-3368.   



50 

 

 الدراسة: منيجية 
كلػل ت ىالػل   تـ تللاع اايانلنت لف للاع لكظبن دكا ػر ااترياػل اايدلاػل مػن لقنطاػل زللػنف     

  اسػػػػتينلل 115  كاػػػػد تػػػػـ اسػػػػترداد نلكظػػػػؼ لػػػػف لػػػػكظبن دكا ػػػػر ااترياػػػػل اايدلاػػػػل  130ناادراسػػػػل 
  سػؤاان مػن ااسػتينلل ا كاػن 32للوػن   سػؤاان  53ت تكم ى ن  كينلت ان لل ااستقصنء  ص ا ل

صػن ص اابرداػل تستودؼ نأياند لكدة اا اػنة ااكظاباػل  اإللتنلاػل  اات سؤاان اقستينلل ااانلال 21ك
 .كااتلظالال 

 :أىم النتائج الت  توصمت إلييا الدراسة 
ن ا لػكر  لػكدة اا اػنة ااكظاباػلأياػند يػاف  نن كاالنياػ نن اكاػ نن ارتينطػأظورت االتن ج أف هلػنؾ   1ن

كاالينم ت  ااتدراب كمرص ااتا اـ  اااداال ااتلظالال  االلنريل من صػلع ااقػرار  تصػلاـ 
لتنلال االكظباف  كاتلنسب هذا اارتينط تلنسينن  ا لنفااكظن ؼ    .طردانن  ااكظابن  كا 

 .هلنؾ ىقال ياف للاع أياند كليكلنت لكدة اا انة ااكظابال كاإللتنلال لف لول أترل  2ن
لتنلاػل االكظػؼ  أتػذان مػن ااىتيػنر لانلػؿ تا    3ن كلد ىقال لكهرال ياف ااالر كااتا ػاـ كا 

اتا ػػػػاـ  كايػػػػف هلػػػػنؾ ىقاػػػػل لكهراػػػػل يػػػػاف اإللتنلاػػػػل اارتيػػػػنط اال سػػػػكب يػػػػاف ااالػػػػر كا
 كسلقت ااتدلل ياف ااانل اف.

 

 :al.  .et Garg C.P (2012) (1). دراسة 8
 الدراسة: اليدف من 

االكالػػػػب االتا قػػػػل يلػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل كأسػػػػنااب ااهتلػػػػنـ يوػػػػن اتاػػػػرؼ اادراسػػػػل هػػػػدمت       
 .كاابكا د االنللل للون ىلد تطياقون ى ن اإللتنلال كا داء  كتأاارهن

 الدراسة: منيجية 
اىتلػػػػػدت اادراسػػػػػل ى ػػػػػن ااتقػػػػػنرار كاايانلػػػػػنت اإل صػػػػػن ال كااتلػػػػػنرب االتػػػػػكمرة مػػػػػن االلظلػػػػػنت      

ااصػػػػلنىال كااتدلاػػػػل  إاػػػػنمل إاػػػػن ااتقػػػػنرار كاادراسػػػػنت ااا لاػػػػل مػػػػن االلػػػػقت كااػػػػدكرانت كاايتػػػػب 
 اقال يلكدة اا انة ااكظابال  كدكرهن من ت ساف ا داء كاإللتنلال.ااانالال ذات اا

 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 اابكا د االنللل ىف ت ساف لكدة اا انة ااكظابال هن: أظورت االتن ج أف  1ن
 ران كظابن أى ن.  -أ 
 أداء كظابن أماؿ.  -ب 

 

                                                 
)1 (C.P. Garg, Neetu Munjal, Preeti Bansal and Akshay Kirti Singhal  quality of work life-an overview  

International Journal of Physical and Social Sciences. Volume 2, Issue  3  2012  PP 231-242 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=QUALITY+OF+WORK+LIFE+:+AN+OVERVIEW&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Findianresearchjournals.com%2Fpdf%2FIJMFSMR%2F2012%2FOctober%2F12.pdf&ei=P2p8UdWbGczgtQbsioFg&usg=AFQjCNEyQFE9_WE8SV3DAAYWlGukzPDIOQ&bvm=bv.45645796,d.Yms
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 للنريل من ااقرار يليؿ أكسع. -ج 
 ااالؿ. التبنض ااتهاب ااطكاؿ ىف -د 
 التبنض لادؿ دكراف ااالؿ. -ق 
 إلتنلال ىناال. -ك 
ف لكدة اا انة ااكظابال تلاؿ ىنلقن  نسلنن من ت داد ران كأداء اااػنل اف أاىتيرت اادراسل   2ن

 من للاع االؤسسنت.
لسػتكل االلتلػع  نأهلال يياػرة ى ػن لسػتكل االلظلػنت كى ػت تؿ لكدة اا انة ااكظابال  إف  3ن

 ييؿ.
لػػف اااكالػػؿ اادالكمراماػػل ا قػػكة ااانل ػػل كلسػػتكانت اإللوػػند ااانااػػل تاػػع ت ػػدانت  ىداػػدان  إف  4ن

لػػه إذا لػػن ايطػػت لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مسػػايكف اوػػن تػػأاار أك   ر اسػػل كيياػػرة ألػػنـ االلظلػػل
 س ين ى ن إلتنلال كأداء ااانل اف من االلظلل.

 :Ayesha Tabassum (2012) (1) . دراسة9

 الدراسة: اليدف من 
اادراسل اتارؼ اااقانت اادات ال ياف أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كااراػن ااػكظابن هدمت   1ن

 . ىانء ااي ال من االنلانت ااتنصل من يللقدش
اا رلػػل  الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن اطػػنع االنلاػػنت  داػػد اااكالػػؿ كا ياػػند اا سنسػػل نت   2ن

 ااتنصل.
ـ لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل كااراػػػػن ااػػػػكظابن ى ػػػػن لبوػػػػك  لارمػػػػل أم اااكالػػػػؿ ا ياػػػػر تػػػػأااران   3ن

  ىانء ااي ال.
ايتلػػػنؼ اااقاػػػل االتينداػػػل يػػػاف أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كااراػػػن ااػػػكظابن  ىاػػػنء   4ن

 ااي ال.
  الدراسة: منيجية 
 ىاػػػػنء ااي اػػػػنت مػػػػن االنلاػػػػنت  االػػػػاف كسػػػػيااف ردان صػػػػ ا نن لػػػػل ت ىالػػػػل اادراسػػػػل ى ػػػػن       

  ااتنصل من يللقدش كللػااوـ لػف االػكظباف ااػذاف اال ػكف يلظػنـ ااكاػت ااينلػؿ مػن االنلاػنت
كاىتلػدت   % ى ػن ااتػكاان50% إان 50كينلت االسيل ياف ااذيكر كاإللنث لف االي كااف تاندؿ 

ااكظاباػل ى ػن ااراػن ااػكظابن اادراسل ى ن للكذج كااتكف من اانس لدل تأاار أياند لكدة اا اػنة 
 ا لكظباف من االنلانت ااتنصل من يللقدش.

                                                 
(1) Ayesha Tabassum Interrelations between Quality of Work Life Dimensions and. Faculty 

Member Job Satisfaction in the Private Universities of. Bangladesh  European Journal of Business 

and Management.  Vol 4, No.2,. 2012  PP 79 – 89  



52 

 

 الدراسة : أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
كياف ااران ااػكظابن ا اػنل اف مػن   كلكد ىقال اكال ياف أياند لكدة اا انة ااكظابال للتلال  1ن

 االنلانت ااتنصل من يللقدش.
  انل افاة ااكظابال للبردة كياف ااران ااكظابن كلكد ىقال اكال ياف أياند لكدة اا ان  2ن
لػػؿ أىاػػنء ااي اػػل سػػكؼ ااطػػن لاػػزة ألػػف  ؛اسػػتتداـ لػػزاج لػػف أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل  3ن

 .كلف اـ ازاد لف ااران ااكظابن ادل أىانء ااي ال  تلنمسال أى ن األداء
 :ينف ترتاب ا ياند ااتنصل يلكدة اا انة ااكظابال ى ن اال ك ااتنان  4ن

 ىداال كيبنءة لظـ ا لكر كااتاكاانت.   أن
 ظركؼ ىلؿ ص ال آللل.   بن
 اابرص االتن ل اتللال ادرات ااانل اف.   تن
 اابرص االتن ل لستقيقن ا للك كا لنف ااكظابن.   ثن
 ااتينلؿ االتلنىن من ااالؿ.   جن
  قكؽ ااانل اف اادستكرال من االلظلل.   حن
 ااتكازف ياف اا انة ااكظابال كاا انة االتصال.   خن
 االلظلل ينالس كاال االتلنىال.ااتزاـ    دن
 :al.  .etNaharuddin  (2013) (1). دراسة 10

 الدراسة: اليدف من 
دراسل أهـ اااكالؿ من يا ل لينف ااالؿ ااتن اليف أف اؤار من أداء ااانل اف من لييل    1ن

 ااتللال االستدالل من لناازان.
 ااانل اف يناللظلل.ان أار اادىـ كااس كؾ اإللرامن من أداء إااتارؼ    2ن
 .يناللظلل ااانل اف أداء ان أار يا ل ااالؿ االندال منإااتارؼ    3ن
 .من ا داء ااكظابن اوـ من االسنىدات االقدلل ا انل اف أار انإ ااتارؼ   4ن
 الدراسة: منيجية 

لرايز الييل  ل  لكظؼ لف ااانل اف من أيير اقا200ن لي غ  لـ اااالل االستتدل      
ستتداـ استتداـ اااالل ااالكا ال ااطيقال ا للتلع  كتـ ا اث تـ   ااتللال االستدالل من لناازان

ستينلل  كتـ ت  اؿ ا  139سترداد ناكتـ   ان لل اإلستقصنء يأداة ا دراسل كزىت ى ن اااالل
 اايانلنت.  ات  اؿ SPSSلتلنىال نستتداـ اا زلل اإل صن ال ا ا ـك ااناايانلنت ي

                                                 
)1 ( Naharuddin, Nina Munira and Sadegi, Mohammad, Factors of Workplace Environment that 

Affect Employees Performance: A Case Study of Miyazu Malaysia .International Journal of 

Independent Research and Studies, 2(2), 66-78, April 2013. 
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 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 من أداء ااانل اف.أظورت االتن ج أله اكلد تأاار اكم إالنين ااكالؿ يا ل ااالؿ االندال   (1)
اكلد تأاار إالنين ا لسنىدات االقدلل يناالؿ من ا داء ااكظابن ا انل اف من لييل     2ن

 ااتللال االستدالل االناازال.
 النين ا دىـ كااس كؾ اإللرامن من ا داء ااكظابن ا انل اف يناللظلل.إ ا اكلد تأاار   3ن
 

 :al.  .et Saleem, Irfan (2014) (1). دراسة 11
 الدراسة : اليدف من 
ااسؤاؿ اار اس ا دراسل نهؿ للنرسنت االكارد اايلرال االرتيطل يليؿ لينلر  فاإللنيل ى  1ن

 اف . يأياند لكدة اا انة ااكظابال تؤار من ا داء ااكظابن ا انل
 .ا انل اف ااكظابن ا داء كتازاز ااتلظالن اتزاـاا ياف اااقال دراسل   2ن
 ا داء ااكظابن ا انل اف. دراسل اااقال ياف ااتاكاانت االقدلل ى ن أسنس ااتلاز ك   3ن
 .ا انل اف ااكظابن كا داء افاتتانر كااتااالبنمال من اا ياف اااقال دراسل   4ن
 .ا انل اف ااكظابن كا داء يرالج ااتدراب كااتطكار ياف اااقال دراسل  5ن
 الدراسة : منيجية 

 يلكؾ من لدالل اهكر ااينيستنلال  ل يير اقا نن مرى االاف كتسااف من ااانل اف للتلع اـ     
 لف ليكلل ا دراسل يأداة ستقصنءاا ان لل ستتداـا كتـ  لكظؼ  500ن اااالل  لـ ي غ  اث
  ىينرات اللنؿ ا داء 10نك  مقرة لكزىل ى ن االلنات ااتلسل 46ن ر اسل للنات تلسل

ا لبنمال من  مقرات  10نا تاكاانت  ك  مقرات 10  مقرات اقاتزاـ ااتلظالن  كن6ااكظابن  كن
ص ا ل لف  ستينللا  310ن ستقـا ا  يرالج ااتدراب   كتـ مقرات  10نك تتانر ااتكظاؼ كاا

 ستينلنت ااتن تـ تكزااون ى ن ااانل اف.اا
 الدراسة: أىم النتائج الت  توصمت إلييا 
 ااكظابن ا داء كتازاز ااتلظالن اتزاـرتينط اكال ياف اااىقال  كلدتأظورت االتن ج أله   1ن

 ا انل اف.
 ا داء كتازاز تتانر ااانل افااالبنمال من تكظاؼ ك  ياف اكال رتينطا تكص ت إان كلكد ىقال  2ن

 .اوـ ااكظابن

                                                 
)1 ( Saleem, Irfan and Khurshid, Aitzaz, Do Human Resource Practices Affect Employee 

Performance? (January 19, 2014Pakistan business review, Vol. 152 Issu (4)(2014).PP 669-688 . 
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 كتازاز ااتاكاانت االقدلل ى ن أسنس ااتلاز من ااالؿ ياف اكال رتينطا ىقال كلدتله إ  3ن
 .ا انل اف ااكظابن ا داء

 .ا انل اف ااكظابن ا داء كتازاز يرالج ااتدراب كااتطكار ياف اكال رتينطا ىقال كلدت  4ن

 :التعميق عمى الدراسات السابقة والضجوة البحثية :رابعاً 
  ى ػن Kalayanee Koonmee et alكدراسػل ن  Normala, Daudاتبقػت يػؿ لػف دراسػل ن -

يناتػػنان ك   ااكظاباػػل ى ػػن اااتػػزاـ ااتلظالػػنياػػند لػػكدة اا اػػنة الػػنين  إكلػكد ىقاػػل ارتيػػنط كتػػأاار 
  إا أف اادراسػػل ا كاػػن ريػػزت مقػػط ى ػػن ا لػػكاع ريػػزت ى ػػن االنلػػب االتا ػػؽ يػػنااتزاـ ااتلظالػػن

  ألػػػػكاع يلتهاػػػػرات مرىاػػػػل ا لتهاػػػػر ااتػػػػنيع كهػػػػك اااتػػػػزاـ 4اار اسػػػػل اقاتػػػػزاـ ااتلظالػػػػن لػػػػف تػػػػقؿ ن
 لتهاران لف اقال لتهارات تنيال ا دراسل.ااتلظالن  من  اف اىتيرته اادراسل ااانلال 

   Hayrol Azril M. Sن   كدراسػلSeied H.Mousavi et alياللػن اتبقػت يػؿ لػف دراسػلن -
    ى ػػن كلػػكد ىقاػػل ارتيػػنط كتػػأاار االػػنين  ياػػند لػػكدة اا اػػنة Indira Kandasamyكدراسػػلن

اػب ا هلاػل االسػيال  ياػند لػكدة لتنلاػل ا اػنل اف  كايػف لػع اتػتقؼ ترتااكظابال ى ػن لسػتكل اإل
 ون من ااتأاار ى ن إلتنلال ااانل اف.لاا انة ااكظابال مالن يا

  ى ػن ا ياػند M. S. Hayrol Azril  كدراسػل نBeth A. Brooksريػزت يػؿ لػف دراسػل ن -
ا ياػػر تػػأااران لػػف أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ى ػػن أداء اااػػنل اف مػػن االلظلػػل  كاتبقػػت اادراسػػتنف 
ى ن أف " ااتكازف ياف اا اػنة االتصػال كاا اػنة ااكظاباػل " هػك ااياػد ا ياػر تػأااران لػف أياػند لػكدة 

   Beth A. Brooksأف دراسػل  ن  اا اػنة ااكظاباػل ى ػن ا داء ااػكظابن مػن ترتاػب ا ياػند  إا 
  اىتلػدت ى ػن M. S. Hayrol Azrilاىتلدت ى ػن النلاػل أياػند أسنسػال  مػن  ػاف اف دراسػل ن
 أريال أياند ر اسل من لدل تأاارهن ى ن أداء ااانل اف.

  ى ػن تػػأاار Hanita Sarah Saadن   كدراسػلSirgy .M.Joesphن ريػزت يػؿ لػػف دراسػل -
يػدت أ  Hanita Sarah Saadن ااكظاباػل ى ػن ااراػن ااػكظابن  إا اف دراسػلأياند لػكدة اا اػنة 

ى ن كلكد ىقال ياف ىكالؿ لكدة اا انة ااكظاباػل للبػردة ى ػن ا داء ااػكظابن كى ػن ىػدـ كلػكد 
 ارتينط ياف تزالف دتكؿ اااكالؿ للتلال ى ن ااران ااكظابن.

  ى ػن كلػكد Sirgy .M.Joesphن ل  كدراسػJohn K. Layer  et alن اتبقػت يػؿ لػف دراسػل -
تيػػػػػناف مالػػػػػن يػػػػػاف اااػػػػػنل اف مػػػػػن إدراؾ أياػػػػػند لػػػػػكدة اا اػػػػػنة ااكظاباػػػػػل ى ػػػػػن أسػػػػػنس ااتصػػػػػن ص 

 لػع اادراسػتاف ااسػنيقتاف لز اػنن   Roberto Alves Calumbن اادالكمرامال  ياللن اتت بت دراسل
 
 



55 

 

اا انة ااكظاباػل كيػاف ااب ػنت ان ىدـ كلكد مركؽ ياف إدراؾ ااانل اف  ياند لكدة إ اث تكص ت  
تكصػػ ت إاػػن ألػػه ا تكلػػد مػػركؽ مالػػن يػػاف  Farideh Haghshenas )ن  إا أف دراسػػلااالراػػل

 .االتت بل ااانل اف من إدرايوـ  ياند لكدة اا انة ااكظابال ى ن أسنس اااكالؿ اادالكمرامال
ريػزت ى ػن إلينلاػل ت سػاف م  لػع للاػع اادراسػنت ااسػنيقل  Elise Ramstadن اتت بػت دراسػل -

لػػػف تػػػقؿ اسػػػتتداـ كدىػػػـ االلنرسػػػنت   ا داء ااػػػكظابن كلػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل مػػػن كاػػػت كا ػػػد
 االرتيطل يناتللال االستدالل من لينف ااالؿ.

اىتيػػرت دراسػػل ن زيػػن   أف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل لتهاػػر تػػنيع اليػػف ااتػػأاار ى اػػه لػػف تػػقؿ  -
لنااػل مػن ت سػاف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ا اػنل اف كلػف اػـ ااتػأاار ى ػن للنرسنت كدكر االقنينت ااا

 إلتنلال االلظلنت. 
  ى ػػن كلػػكد ىقاػػػل Ayesha Tabassum  كدراسػػل نC.P Gargاتبقػػت يػػؿ لػػف دراسػػل ن -

 Ayeshaالنيال ياف لكدة اا انة ااكظابال كااران ااكظابن ا انل اف  إا أف دراسل نإارتينط اكال 

Tabassumف أان ذاؾ تأاار لكدة اا انة ااكظابال من ت قاؽ لاػزة تلنمسػال  مػن  ػاف إانمت   أ
ان ذاػؾ تػأاار تصػن ص ااكظابػل كااتصػن ص كااسػلنت االتصػال إ  أانمت C.P Gargدراسل ن

كذاػػػؾ إاػػػنمل إاػػػن ااراػػػن   يلػػػيؿ ماػػػر لينلػػػر ى ػػػن لاػػػدات ااهاػػػنب كدكراف ااالػػػؿ كاإللتنلاػػػل
 ااكظابن يلتهار تنيع ر اس. 

ياندهػن االتت بػل ى ػن أالكدة اا انة ااكظابال ك  ان لينلر  ان ياللن ترل دراسل ناالهرين  أف هلنؾ تأاار  -
 تللال ااستهراؽ ااكظابن ا انل اف.

  Farideh Haghshenas  كدراسػػػل نLediana Xhakollariاىتلػػػدت يػػػؿ لػػػف دراسػػػل ن -
  ى ػن لاػػناار لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ااتػػن أىػػدهن اااػػناـ كااتػػكف Ayesha Tabassumكدراسػل  ن

لف تقؿ االلكذج ااذم ادله الكدة اا انة ااكظابال  إا ألون اتت بت من يابال استتدالون كااودؼ 
للوػن  مقػد اسػػتتدلت اادراسػل ا كاػػن أياػند لػػكدة اا اػنة ااكظاباػػل الارمػل لػػدل تػأاار يػػؿ ياػد للوػػن 

اادراسػل ااانلاػل لبػس ا ياػند الارمػل اسػتتدلت ف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل  ياللػن ى ن ااران اااػنـ ىػ
اادراسل اااناال ى ن استتدالون من  ريزت تأاارهن ى ن س كؾ االكاطلل ااتلظالال ا انل اف  من  اف

 إدراؾ ااانل اف اوذه ا ياند ى ن أسنس ااتصن ص اادالكمرامال ا انل اف من االلظلل.
  ى ػن للنرسػنت االػكارد اايلػرال مػن االلظلػل  لاتلػدة Saleem, Irfan et. alن ريزت دراسل  -

من ذاؾ ى ن أريع للنرسنت ر اسل ك لدل اااقاػل يػاف هػذه االلنرسػنت كا داء ااػكظابن ا اػنل اف 
 يناللظلل.
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الن سيؽ كياد ت  اؿ اادراسنت ااسنيقل ت ص ااين ث إاػن أف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل تاتلػد  طيقنن  -
  لف ا ياند كاااكالػؿ ااتػن اليػف ااسػتبندة للوػن مػن ت داػد للػي ل اادراسػل اوػذا ااي ػث ىدادى ن 

 :كينلت أهـ هذه اااكالؿ لن ا ن
 اتدراب كمرص ااتا اـ.. ا2                               .. ا لكر كاالينم ت1
 . االلنريل من صلع ااقرار.4                                 .. اااداال ااتلظالال3
 . تكازف اا انة ااكظابال كاالتصال.6                      . ااستقرار كا لنف ااكظابن.5
 .  ااس كؾ ااقاندم. للط اإللراؼ ك 8                             . اااقانت االتلنىال.7
 .. ااصكرة ااذهلال ىف االلظلل10                               . اااتزاـ ااتلظالن.9

 .. ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ11

 :بحثالضجوة البحثية والجوانب اإلضافية الت  يتناوليا الباحث ف  ال -
هػػـ االكالػػب أك   اادراسػػنت ااسػػنيقل كاادراسػػل اا نااػػلاليػػف ا ين ػػث ت داػػد اابلػػكة ااي ااػػل يػػاف       

 :اإلانمال ااتن سكؼ اتلنكاون ااين ث من دراسته كهن
إف لبوـك لكدة اا انة ااكظابال ذات أياند لتاددة من  :تينلؿ كللكؿ كتادد ا ياند كاالبوكـ -

اف أداء للظكلل ىلؿ لتينل ل اؤدم تطياقون إان ت ساف  انة ااالؿ كاا انة االتصال كت س
اػػػذا كلػػػد ااين ػػػث أف لاظػػػـ اادراسػػػنت ااتػػػن اهتلػػػت مػػػن يا ػػػل ااالػػػؿ   اااػػػنل اف مػػػن االلظلػػػل

االنلاال سكاء االندال أك االالكال استتدلت يادان كا دان للبػردان ىػف يػنان أياػند لػكدة اا اػنة 
سػػل مػن  ػػاف أف هػذه اادرا  يناتػنان ا اليػػف تالػاـ كاسػػتتداـ لتػن ج هػذه اادراسػػنتك   ااكظاباػل

ت نكؿ ااػنس لػدل تػأاار ينمػل اااكالػؿ كا ياػند االرتيطػل يلػكدة اا اػنة ااكظاباػل ى ػن ا داء 
 ااكظابن ا انل اف.

هلنؾ اتتقؼ ياف ألظلل ااالؿ االرتيطل يأياند لكدة اا انة ااكظاباػل  :طياال كتلباذ ا ياند -
نلاػنت ااب سػطالال ف ألظلػل ااالػؿ مػن االكلػد أمبػن هػذه اادراسػل   لف يا ل ىلؿ إان أتػرل

ما ػػػػن سػػػػياؿ االاػػػػنؿ ا   تتت ػػػػؼ ىػػػػف االؤسسػػػػنت ا تػػػػرل ااتػػػػن تلنكاتوػػػػن اادراسػػػػنت ااسػػػػنيقل
  لظػـ ااترااػنت كااتقػدـ ااػكظابن  ياػند نلظػـ ا لػكر كاالينمػ تأهلػنؾ اتػتقؼ مػن  :اا صر

ياػػض لػف للنرسػػنت إدارة االػكارد اايلػػرال  مػن للػػنؿ تطياػؽ اادراسػػل   اااقاػنت االتلنىاػل
 اا ناال ىف للاع اادراسنت ااسنيقل.

هلػػػنؾ اتػػػتقؼ يػػػاف االنلاػػػنت ااتنصػػػل كاالنلاػػػنت اا يكلاػػػل كاالنلاػػػنت  :للػػػنؿ ااتطياػػػؽ -
ملاظػـ اادراسػنت ااسػنيقل   كياف ااقكالاف ااتن تلظـ ىلػؿ هػذه ا لػكاع لػف االنلاػنت  ااانلل

كدراسػنت أتػرل ريػزت ى ػن االنلاػنت اا يكلاػل   ريزت ى ن االنلانت ااتنصل لف لنلب
ف هذه اادراسل للنؿ تطياقون ك ااترياز االينلر اون سػايكف ى ػن أمن  اف   ترآلف لنلب 
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مػػػن لكالػػػب   كااتػػػن اػػػـ تتلنكاوػػػن أم دراسػػػل لػػػف اادراسػػػنت ااسػػػنيقل تنصػػػل  االنلاػػػنت ااانلػػػل
يكلاػػل كااسػػت تنصػػل يػػؿ منالنلاػػنت ااانلػػل هػػن لنلاػػنت ااسػػت    لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل 

كهػػذا لػػن الاػػز هػػذه   هػػن لسػػتق ل يت داػػد كتااػػاف اانداتوػػن كيكادرهػػن كىنل اوػػن كللػػنؿ ىل وػػن
 اادراسل ىف اادراسنت ااسنيقل.

  ى ػػن لػن سػػيؽ لػف ت داػػد ا لكالػب اإلاػػنمال كت داػد اابلػػكة ااي ااػل كلانالتوػػن ان كتأياػد يلػنءن  -
لػػػف ااتسػػػنؤات تػػدىـ االكالػػػب اإلاػػػنمال  ف ااين ػػػث مػػن هػػػذه اادراسػػػل اػػنـ يطػػػرح لللكىػػلإمػػ

 :كتاناج اابلكة ااي اال كهذه ااتسنؤات هن

 . هؿ اكلد إدراؾ ادل ااانل اف من االنلانت ااب سطالال البوـك كأياند لكدة اا انة ااكظابالا1

كلن هن   . هؿ تطيؽ االنلانت ااب سطالال أياند لكدة اا انة ااكظابال من االنلانت ااب سطالال2
 اللنات ااتن تقـك يتدلتون اا

راء ااانل اف مالن اتا ؽ ين هلال االسيال  ياند لكدة اا انة ااكظابال مػن آكلد مركؽ ياف ت. هؿ 3
 االنلانت ااب سطالال ا

. هػػػػؿ تكلػػػػد ىقاػػػػل يػػػػاف أياػػػػند لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل كا داء ااػػػػكظابن ا اػػػػنل اف ينالنلاػػػػنت 4
 هذه اااقال ا ااب سطالال اكلن هن درلل كلكىال

هػػـ االكالػػب أاالػػيؿ ااتػػنان اكاػػح اابلػػكة ااي ااػػل يػػاف اادراسػػنت ااسػػنيقل كاادراسػػل اا نااػػل ك  -
         اإلانمال ااتن اتلنكاون ااين ث من دراسته:
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ٕيييٌ أقٞيييبط عييي٘دح اىؾٞيييبح اى٘ظٞ ٞيييخ ٗرؾذٝيييذ  -

 ثعبد ٗاىع٘اٍو اىَنّ٘خ ىٖب.اىَنّ٘بد ٗاأل

دٗس اىْقبثبد اىعَبىٞخ فٜ اىششمبد اىظيْبدٞخ  -

فييٜ رؾغييِٞ عيي٘دح اىؾٞييبح اى٘ظٞ ٞييخ ىيعييبٍيِٞ 

 دا،و ٗ،بسط اىَْظَخ.

ثعبد عي٘دح اىؾٞيبح أاى ٘ائذ اىْبعَخ دِ رؾغِٞ  -

ؽغييييبط ثييييبىزَٞض اى٘ظٞ ٞييييخ ) اىَشييييبسمخ، اإل

فؼيييو أّزبعٞيييخ اداء ٗأٗاىن يييبءح ( فيييٜ رؾقٞيييق 

 ٗاّخ بع ٍعذه دٗساُ اىعَو.

دساك اىعيييبٍيِٞ ىَ ٖيييً٘ عييي٘دح اىؾٞيييبح اريييؤصٞش  -

 اى٘ظٞ ٞخ ديٚ اىشػب اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ.

داء قٞيييييبط اسر يييييبم ٗاّخ يييييبع ٍغيييييز٘ٙ األ -

دؼييبء ٕٞئيخ اىزييذسٝظ ثبىغبٍعييبد ألىي٘ظٞ ٜ ا

 ٗفقبً ىيع٘اٍو اىشخظٞخ فقؾ.

اىعالقييخ ثييِٞ عيي٘دح اىؾٞييبح اى٘ظٞ ٞييخ ٗعييي٘ك  -

 اىَ٘اؽْخ اىزْظَٞٞخ.

داسح ااىعالقيييخ ثيييِٞ عييي٘دح اىؾٞيييبح اى٘ظٞ ٞيييخ ٗ -

 اىغ٘دح اىشبٍيخ.

داء ٗعي٘دح اىؾٞيبح اى٘ظٞ ٞيخ ٍنبّٞخ رعضٝيض األا -

 فٜ ٗقذ ٗاؽذ.

بح اى٘ظٞ ٞييخ ٗاتىزييضاً اىعالقييخ ثييِٞ عيي٘دح اىؾٞيي -

 اىزْظَٜٞ ىيعبٍيِٞ.

داء اىشفٞيييع ظَييخ اىشييشامخ ٗاألأّاىعالقييخ ثييِٞ  -

 ٗع٘دح اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ فٜ اىعَو. 

 ٍغبه اىزطجٞق:  -

  قطبم اىظؾخ.   

 قطبم اىظْبدخ. 

  قطبم اىغٞبؽخ. 

  ٍٜ٘اىقطبم اىؾن. 

   ديييٚ  ٗاىييزٙ سمييضقطييبم اىزعيييٌٞ اىخييبص

 أدؼبء ٕٞئخ اىزذسٝظ دُٗ غٞشٌٕ.

دييذً ٗعيي٘د دساعييخ عَعييذ ثييِٞ مبفييخ اىغ٘اّييت  - 

ثعييييبد ىغيييي٘دح اىؾٞييييبح اى٘ظٞ ٞييييخ مَْظٍ٘ييييخ ٗاأل

 داء اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ.صشٕب ديٚ األأٍزنبٍيخ ٗ

قبٍذ ثزؤطٞو دَيٜ ىيغبّيت دذً ٗع٘د دساعخ  -

 اىغبثقخ.اىَ بَٕٜٞ ٗاى يغ ٜ ىيذساعبد 

ُ اىذساعيييييبد اىغيييييبثقخ اىزيييييٜ ؽجقيييييذ دييييييٚ ا -

رغييبسة اىغبٍعييبد ىييٚ ااىغبٍعييبد ىييٌ رزطييشأ 

اىعبىَٞخ ٗاىعشثٞخ ٗاىَؾيٞخ ٗاىَقبسّخ فَٞيب ثْٖٞيب 

ثعيبد أٗعٔ اىقظ٘س فٜ رطجٞق أىزؾذٝذ اى شٗأ ٗ

 ع٘دح اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ.

ا،ييييزال  فييييٜ ٍغييييبه اىزطجٞييييق ىٖييييزٓ اىذساعييييخ  -

ُ ٍغييبه اىزطجٞييق اٗاىذساعييبد اىغييبثقخ، ؽٞييش 

ىَعظيييٌ اىذساعيييبد اىغيييبثقخ ميييبُ ٝشرنيييض دييييٚ 

ىظيييييييْبدخ ٗاىظيييييييؾخ قطبديييييييبد ٍخزي يييييييخ" مب

ٗاىغييييٞبؽخ، ٗؽزييييٚ ريييييل اىزييييٜ سمييييضد ديييييٚ 

ٗ ؽنٍ٘ٞيخ أاىغبٍعبد مبّذ راد ؽجٞعخ ،بطيخ 

ٛ دساعييخ رطشقييذ ىيغبٍعييبد أٍييع دييذً ٗعيي٘د 

اىعبٍخ ٕٜٗ عبٍعيبد ) ىٞغيذ ؽنٍ٘ٞيخ ٗىٞغيذ 

،بطيييييخ ( ٍغيييييزقيخ ثزؾذٝيييييذ ٗرعٞيييييِٞ قٞبدارٖيييييب 

 ٗم٘ادسٕب ٗدبٍيٖٞب ٍٗغبه دَيٖب.

عييييييبد اىذساعييييييبد اىزييييييٜ ؽجقييييييذ ديييييييٚ اىغبٍ -

ٍٗئعغييبد اىزعيييٌٞ اىعييبىٜ ىقٞييبط عيي٘دح اىؾٞييبح 

داء اىيييي٘ظٞ ٜ ٗ ىقٞييييبط األأاى٘ظٞ ٞييييخ ٍْ ييييشدح 

ٍْ يييشداً اقزظيييشد دييييٚ األميييبدَِٝٞٞ فقيييؾ دُٗ 

،يييشٙ فيييٜ ٕيييزٓ غٞيييشٌٕ ٍيييِ فئيييبد اىعَيييو األ

 اىغبٍعبد.

ثعيبد اىَشرجطيخ ثغي٘دح ا،زال  ؽجٞعخ ٗرْ ٞيز األ -

ثبىزيبىٜ ٗ،شٙ، اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ ٍِ ثٞئخ دَو أل

ُ أّظَييخ اىعَييو اىَزعيقييخ ثبثعييبد عيي٘دح اىؾٞييبح بفيي

اى٘ظٞ ٞيييخ  فيييٜ اىغبٍعيييبد اى يغيييطْٞٞخ رخزييييف 

دْٖب ثٞئيبد اىعَيو ٗاىَئعغيبد األ،يشٙ عي٘اء 

عيييييي٘س ّظَييييييخ األأقيَٞٞييييييبً ٍضييييييو ) اٗ أٍؾيٞييييييبً 

فيييبد ٗاىعَيييالد اىَغيييزخذٍخ فٖٞيييب، ّظيييٌ آٗاىَن

اىزشقٞييييييييبد ٗاىزقييييييييذً اىيييييييي٘ظٞ ٜ، اىعالقييييييييبد 

اىزييذسٝت ٗاىييزعيٌ، اىظييؾخ اتعزَبدٞييخ، ثييشاٍظ 

ٗاىغيييالٍخ اىَْٖٞيييخ فيييٜ ثٞئيييخ اىعَيييو، ٗثعيييغ 

 ٍَبسعبد اىَ٘اسد اىجششٝخ (.

داٗاد اىجؾضٞييخ عييبىٞت ٗاألا،ييزال  اىطييشأ ٗاأل -

اىزييٜ اعييزخذٍٖب اىجبؽييش ٍييع اتعييبىٞت ٗاىطييشأ 

اىَغييزخذٍخ فييٜ اىذساعييبد اىغييبثقخ،ت عييَٞب فييٜ 

ؽيييشأ عَييييع اىجٞبّييييبد ٗؽغيييٌ اىعْٞييييخ اىََضيييييخ 

 ٍنبّٞخ رعٌَٞ اىْزبئظ ٍِ دذٍٖب.اىيَغزَع ٗ
دساك اىجبؽييش ألَٕٞييخ ٗدٗس اىغبٍعييبد فييٜ رؾقٞييق ا -

اىزَْٞييخ اتقزظييبدٝخ اىَطي٘ثييخ ٗاىزْشييئخ اتعزَبدٞييخ 

اىغيييَٞخ ٗرنييِ٘ٝ ؽقييو ٍعشفييٜ ٍزَٞييض ديييٚ ٍغييز٘ٙ 

 اىَغزَع اى يغطْٜٞ منو.

ٗ أُ رقييذً أُ ٍعظييٌ اىذساعييبد اىغييبثقخ ىييٌ رؾييبٗه ا -

ىغيي٘دح اىؾٞييبح اى٘ظٞ ٞييخ ىييٚ َّيي٘رط ٍقزييشػ ارز٘طييو 

داء اىييي٘ظٞ ٜ ىيعيييبٍيِٞ فيييٜ ىٞغيييبٌٕ فيييٜ رؾغيييِٞ األ

 اىَْظَبد اىزٜ ؽجقذ ديٖٞب اىذساعبد اىغبثقخ.

إزَيييذ ٗقيييذٍذ اىذساعيييخ اىؾبىٞيييخ رغيييبسة  - 

اىغبٍعيييييبد اىعبىَٞيييييخ اىَظيييييْ خ ٗاىعشثٞيييييخ 

ٗاى يغطْٞٞخ فٜ ٍغبه ع٘دح اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ 

بدح اٍنبّٞيييخ اتعيييز اٗاىَقبسّيييخ فَٞيييب ثْٖٞيييب ٗ

 ٍْٖب.

قبٍذ اىذساعخ اىؾبىٞخ ثذساعيخ مبفيخ ع٘اّيت  -

صشٕييب ديييٚ أثعييبد عيي٘دح اىؾٞييبح اى٘ظٞ ٞييخ ٗأٗ

 ٗرىل ٍِ ،اله: ،داء اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞاأل

ا،زجيييبس ٗرؾيٞيييو اىعالقيييخ ثيييِٞ اىغ٘اّيييت  -1

ثعييييبد ؤاىزْظَٞٞييييخ ٗاى٘ظٞ ٞييييخ اىَشرجطييييخ ث

عييي٘دح اىؾٞيييبح اى٘ظٞ ٞيييخ )اىَشيييبسمخ فيييٜ 

شيييشافٜ، اإلاىقشاساد،اىغيييي٘ك اىقٞيييبدٛ ٗ

،اتىزضاً ٍييييييييبُ ٗاتعييييييييزقشاساى٘ظٞ ٜاأل

( اىزْظَٞييييٜ ، ثييييشاٍظ اىزييييذسٝت ٗاىييييزعيٌ

 داء اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ.ٍٗغز٘ٙ األ

ا،زجييييبس ٗرؾيٞييييو اىعالقييييخ ثييييِٞ األثعييييبد   -2

اىَشرجطييخ ثجٞئييخ اىعَييو اىَبدٝييخ ٗاىَعْ٘ٝييخ 

ىغ٘دح اىؾٞيبح اى٘ظٞ ٞيخ: )األٍيِ ٗاىظيؾخ 

 اىَْٖٞيييخ فيييٜ ثٞئيييخ اىعَيييو، رييي٘اصُ اىؾٞيييبح

اىشخظيييٞخ ٗاىؾٞيييبح اى٘ظٞ ٞيييخ، اىعالقيييبد 

 .داء اى٘ظٞ ٜ اتعزَبدٞخ( ٍٗغز٘ٙ األ

ا،زجييييبس ٗرؾيٞييييو اىعالقييييخ ثييييِٞ األثعييييبد  -3

اىَشرجطخ ثبىغ٘اّت اىَبىٞيخ ٗاتقزظيبدٝخ: 

)األعيي٘س ٗاىَنبفييآد اىَبدٝييخ ٗاىَعْ٘ٝييخ، 

فشص اىزشقٜ ٗاىزقذً اى٘ظٞ ٜ( ٍٗغز٘ٙ 

 داء اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ.األ

ثعييبد إَٔٞييخ اىْغييجٞخ ىنييو ثعييذ ٍييِ رؾذٝييذ األ -

عييي٘دح اىؾٞيييبح اى٘ظٞ ٞيييخ ٍيييِ ٗعٖيييخ ّظيييش 

 اىعبٍيِٞ.

سثؾ اإلؽيبس اىَ يبَٕٜٞ ىيجؾيش ثبىغبّيت اىعَييٜ  -

ٗاىَٞذاّٜ ٍِ ،اله ر٘عٞٔ ٍغَ٘دخ ٍِ األعيئيخ 

 ىيقٞبداد اىغبٍعٞخ فٜ اىغبٍعبد ٍ٘ػع اىذساعخ 

دساك اىعييبٍيِٞ فييٜ ارؾيٞييو اىزجييبِٝ فييٜ ٍغييز٘ٙ  -

عيييالٍٞخ، اإلٗاىغبٍعيييبد اى يغيييطْٞٞخ )األصٕيييش، 

ٗاألقظٚ( ألثعبد عي٘دح اىؾٞيبح اى٘ظٞ ٞيخ ٗأصشٕيب 

   .ديٚ األداء اى٘ظٞ ٜ

ثعبد ع٘دح اىؾٞبح أا،زجبس ٗرؾيٞو ٍذٙ ربصٞش  -

داء عيييييخ دييييييٚ ٍغيييييز٘ٙ األَاى٘ظٞ ٞيييييخ ٍغز

 اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ ثبىغبٍعبد اى يغطْٞٞخ.

ثعيبد َّي٘رط ٍقزيشػ ألٚ اىيٍؾبٗىخ اىز٘طيو  -

ع٘دح اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ ثَب ٝغبٌٕ فيٜ رؾغيِٞ 

 داء اى٘ظٞ ٜ ىيعبٍيِٞ.ٗرط٘ٝش ٍغز٘ٙ األ

  

 لف إىداد ااين ث. المصدر:

 ىيجحش اإلظبفٞخ رحذٝذ اىفج٘ح اىجحضٞخ ٍِ خاله ّزبئج اىذراضبد اىطبثقخ ٗاىذراضخ اىحبىٞخ ٗاىج٘اّت

 

 خّزبئج اىذراضبد اىطبثق
 

 اىذراضخ اىحبىٞخ

 

 اىفج٘ح اىجحضٞخ
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 الضصل الثالث

         الحياة الضمسض  والمبادئ األساسية لجودة اإلطار
 الوظيضية واألداءالوظيض  )تأصيل نظري وميدان (

 
 : المضيوم  األبعاد  أىمية التطبيق جودة الحياة الوظيضية أواًل().  

  ًممارسات تحسين جودة الحياة الوظيضية وطرق قياسيا.ثانـيا : 

  ًداء غير الضعال(.ألىمية   األنواع   مصادر األ)المضيوم وا داء الوظيض : األثالثـا  

 :(.تطوير األداء   آليات )المضيوم والغرض منيا  أسباب فشمياداءعممية تقييم األ رابـعًا 

 :داء الوظيض .العالقة بين جودة الحياة الوظيضية واأل خامسًا 

 سادسًا: واقع التعميم العال  ف  فمسطين. 

  :جودة الحياة الوظيضية ف  بيئة العمل الجامعية الضمسطينية.  سابعًا 

 :الجودة واالعتماد. مجالف   ربيةنماذج وتجارب الجامعات الع ثامنًا   

  ًنماذج وتجارب الجامعات العالمية ف  تطبيق جودة الحياة الوظيضية.   :تاسعا 
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 الضصل الثالث
  اإلطارالضمسض  والمبادئ األساسية لجودة الحياة الوظيضية واألداء الوظيض 

 )تأصيل نظري وميدان (

 :أىمية التطبيق(  األبعاد  جودة الحياة الوظيضية ) المضيوم :والً أ
   ػػػد لصػػػندر راػػػن ا مػػػراد اااػػػنل افأتاػػػد لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ااسػػػن دة مػػػن االلظلػػػنت 

ف ت سػاف إاػذا مػ  كلؤلران ا للنخ ااتنص ااذم تتلاز يه االلظلل ىف مارهن لف االلظلنت ا ترل
كاال التلنىاػػل كأتقااػػل  لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل يأياندهػػن االبسػػال كاالتلنىاػػل كااطياااػػل تلػػيؿ لسػػ

مػػػن للػػػنؿ إدارة االػػػكارد اايلػػػرال ى ػػػن أف يبػػػنءة االلظلػػػل مػػػن  كف ل وػػػن االلظلػػػنت كاتبػػػؽ اايػػػن تت
كاال اليػػػف أف اػػػلايس يلتػػػن ج ل لكسػػػل ى ػػػن لوػػػكد االلظلػػػل لػػػف  اػػػث االلػػػك  ت لػػػؿ هػػػذه االسػػػ

مللػنح االلظلػل يتوا ػل لػكدة للنسػيل لػف  اػنة ااالػؿ اليػف   كاازدهنر كااتياؼ ا لتط يػنت اايا اػل
 .(1)دهن من إطقؽ طنانت أمرادهن ااانل اف ت قاقنن اودؼ زاندة اإللتنلال يلنن كلكىنن ف اسنىأ

له أكي لػػن اسػػتطنىت اإلدارة كاػػع اايػػرالج اايبا ػػل يناسػػاطرة ى ػػن / أك إزااػػل يػػؿ لػػن لػػف لػػ
ـ ااتانلػؿ لاوػـ لػف اػىرا ل ىلؿ ااانل اف أالنء أدا وـ ا الؿ كتكمار ظركؼ ااالؿ االلنسػيل اوػـ ك 

تيكف اد يلت البسون يا ل ىلؿ لادة من أذهنف ااانل اف ككادت اػداوـ   ين تراـ كاقل ىناال يقدراتوـ
كتيكف االتالػل للن ػنت لتكاصػ ل يناللظلػل مػن ىػناـ   ااقلنىل كااران كاالدمنع ااانان ل ك ااالؿ

 .(2)ماه لف ااتلنمس االنء ااياار
 :مضيوم وماىية جودة الحياة الوظيضية .أ

لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل الػػػب أف ايػػػكف لبوكلػػػن لػػػنلقن اتاػػػلف ت قاػػػؽ أهػػػداؼ إف 
كااتػػن تايػػس أهػػداؼ كلصػػناح اااػػنل اف كأهػػداؼ إدارة   كلصػػناح اااػػنل اف كأهػػداؼ إدارة االلظلػػل

ف زاندة لادات ااران ااكظابن إ اث   أهداؼ أص نب رأس االنؿيدكرهن كااتن تايس   االلظلل
ىػػػػػف لسػػػػػتكانت ىنااػػػػػل الػػػػػكدة اا اػػػػػنة ااكظاباػػػػػل اسػػػػػنهـ مػػػػػن ت قاػػػػػؽ ا هػػػػػداؼ ا اػػػػػنل اف كاالػػػػػنتج 

 ( 3) ستراتالال ا للظلل كأاان ت يال لطناب ااالقء كااللتلع.اا
لػف ااتارابػػنت ا ياػر لػاكىنن الػكدة اا اػنة ااكظاباػل لدكلػػل  نن يلػن اسػتارض ااين ػث أدلػنه يااػ -

  سب سانؽ تنرا  صدكرهن ى ن اال ك ااتنان:

 
 

                                                 
 . 275(.ص2003، دَبُ، داس ٗائو ىيْشش،)ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ، ٍذخو اضزرارٞجٜ اىٖٞزٜ،،بىذ دجذ اىشؽَِ،   (1)

 . 350(.ص2009،دَبُ، داس اصشاء ىيْشش)ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ اىَعبةرح، ٍذخو اضزرارٞجٜ رنبٍيٜاىغبىٌ، ٍئٝذ ععٞذ،   (2)

 .10عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ. ص   (3)
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 (6رقم ) جدول
 مضيوم جودة الحياة الوظيضية

 اىَصذر ٍفًٖ٘ )رعرٝف( ج٘دح اىحٞبح اى٘ظٞفٞخ اىَئىف اىطْخ

1977 Suttle 
ريجٞيخ فٜ ٕٜ أقظٚ ٍذٙ ٝغزطٞع أدؼبء ٍْظَخ األدَبه اى٘ط٘ه اىٞٔ 

 اتؽزٞبعبد اىشخظٞخ اىٖبٍخ ٗرىل ٍِ ،اله ،جشرٌٖ فٜ اىعَو.

Kaila, 2006
(1)

 

 

1979 

American 

Society of 

Training and 

Development 

ٕٜ أقظٚ ٍذٙ ٝغزطٞع اىَ٘ظ ُ٘ اى٘طي٘ه اىٞئ فيٜ ريجٞيخ اؽزٞبعيبرٌٖ 

 اىشخظٞخ اىٖبٍخ فٜ اىعَو.

Geet, Deshpande, 

& Deshpande, 

2009
(2)
 

1980 Frederick, 
ٕٜ أقظٚ ٍغز٘ٙ ٝغزطٞع أدؼيبء ٍْظَيخ األدَيبه اى٘طي٘ه اىٞئ فيٜ  

 اىشخظٞخ اىٖبٍخ ٍِ ،اله ،جشرٌٖ فٜ اىَئعغخ.ريجٞخ اتؽزٞبعبد 

Frederick 
(3)

. 2002 

1987 Beukema 
ٕييٜ اىَغييز٘ٙ اىييزٛ ٝنييُ٘ دْييذٓ اىَ٘ظ ييُ٘ قييبدسِٝ ديييٚ أداء ٗرظييٌَٞ 

 ىخٞبسارٌٖ ٗإزَبٍبرٌٖ ٗاؽزٞبعبرٌٖ. دَيٌٖ ؽجقبً 

Weert, Dulmen, & 

Bensing, 2008
(4)

 

1990 
Kiernan, & 

Knutson 

سػب اى شد ديِ دالقزئ ثبىَٖيبً اىَ٘مييخ ىئ فيٜ ٍنيبُ رع٘د اىٚ ٍغز٘ٙ 

 اىعَو.

Schalock, & 

College,1997
(5)

 

1998 Lau & May 

ٕييٜ األٗػييبم ٗثٞئييخ اىعَييو اىََٞييضح ٗاىَ ؼيييخ ىيعييبٍيِٞ اىزييٜ رييذدٌ ٗ 

رعضص سػيب اىَي٘ظ ِٞ ٍيِ ،ياله ٍيْؾٌٖ اىعيالٗاد ٗاألٍيِ اىي٘ظٞ ٜ ٗ  

 فشص اىَْ٘ فٜ اىَْظَخ.

Lau & May, 

1998
(6)
 

1999 
عبد اىشة، عٞذ 

 ٍؾَذ

ٗاىزييٜ  ،ٕييٜ ٍغَ٘دييخ ٍييِ اىعَيٞييبد اىَزنبٍيييخ ٗاىَخططييخ ٗاىَغييزَشح

رغييزٖذ  رؾغييِٞ ٍخزيييف اىغ٘اّييت اىزييٜ رييئصش ديييٚ اىؾٞييبح اى٘ظٞ ٞييخ 

ٗاىييزٛ ٝغييبٌٕ ثييذٗسٓ  فييٜ رؾقٞييق   ،ىيعييبٍيِٞ ٗؽٞييبرٌٖ اىشخظييٞخ أٝؼييبً 

 يِٞ ٍعٖب.عزشارٞغٞخ ىيَْظَخ ٗاىعبٍيِٞ فٖٞب ٗاىَزعبٍتاألٕذا  ا

عبد اىشة، عٞذ 

2008ٍؾَذ،
(7)

 

2001 
Khosrowpour 

 

رَضيو اإلٝ يبء ثبتؽزٞبعيبد اىجشيشٝخ فيٜ اىعَيو ٍيِ ،ياله دسعيخ اىزْيبغٌ 

اىعبىٞخ ثِٞ ٗاعجبد اىعَو ٍٗغَ٘دخ ٍؾيذٗدح ٍيِ اتؽزٞبعيبد اىظيؾٞخ 

ٗاىزٜ رئدٛ اىٚ رؾغِٞ اىؾٞيبح اى٘ظٞ ٞيخ ىيعيبٍيِٞ ٗصٝيبدح  ،ٗاتعزَبدٞخ

 سثؾٞخ ٗم بءح اىَْظَخ.

Khosrowpour, 

2001
(8)

 

                                                 
(1) Kaila, H. L. Industrial and organizational psychology, India: Kalpaz Publications. (Vol. 

2).(2006)pp. 430-431 

(2  ( Geet, S. D., Deshpande, A. D., & Deshpande, A. A.. Human resource management. (2009). p 212. 

(3) Frederick, R. (Ed.). A companion to business ethics. (2002).pp 272-273. 

(4) Weert, J. C. M. van., Dulmen, A. M. van., & Bensing, J. M. What factors affect caregiver 

communication in psychogeriatric care? New York: Nova Science Publishers, (2008).p.90.   

(5) Schalock, R. L., College, H. (Eds.). Quality of life: Application to persons wit disabilities. 

Washington,  DC: American Association on Mental Retardation. (Vol. 2).(1997).pp 64-65. 

(6 (  Lau, R.S., & May B.E.). A win-win paradigm for quality of work life and business performance. 

Human Resource Development Quarterly, (1998). p 213. 

 .9عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ. ص   7))

)8  ( Khosrowpour, M.. Managing information technology in a global economy. USA: Idea Group 

Publishing (IGP)(2001). p 378. 
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 اىَصذر ٍفًٖ٘ )رعرٝف( ج٘دح اىحٞبح اى٘ظٞفٞخ اىَئىف اىطْخ

 اىطجبه، دجذ هللا 2004

ٕٜ ٍذ،و اٗ فيغ خ ىيزطي٘ٝش اىزْظَٞيٜ ٝغيزٖذ  رؾقٞيق اىزَْٞيخ اىشيبٍيخ 

ىيعبٍيِٞ ع٘اء رْظَٞٞبً أٗ اعزَبدٞبً اٗ طؾٞبً أٗ اقزظبدٝبً،ٗسفع ٍغيز٘ٙ 

اىعيييبٍيِٞ ٍبدٝيييبً ٍٗعْ٘ٝيييبً ٍَيييب ٝيييْعنظ  رىيييل فيييٜ اىْٖبٝيييخ دييييٚ اىييي٘تء 

ٗثبىزييييبىٜ رؾغييييِٞ ٍغييييز٘ٙ األداء ،ٗاتىزييييضاً ىيَْظَييييخ ٗاىجقييييبء فٖٞييييب 

 إلّزبعٞخ ٗاى بديٞخ اىزْظَٞٞخ ىيَْظَخ.ٗا

2004اىطجبه، دجذ هللا 
(1)

 

 اىغبىٌ، ٍئٝذ 2008
ٝغبثٞيخ اىَشرجطيخ ٝغبثٞخ ٗغٞش اإلٕٜ دجبسح دِ اىظ بد أٗ اىغ٘اّت اإل

 ثجٞئخ اىعَو مَب ٝشإب أٗ ٝذسمٖب اىعبٍيُ٘.
2008اىغبىٌ، ٍئٝذ 

 (2)
 

2010 Pizam 
د ٗاى٘قيذ اىََزيع آاىَنبفيٕٜ ٍيذ،و ٝشيزَو دييٚ ٍغَ٘ديخ ٍيِ قؼيبٝب 

 اىزٛ ٝقؼٞٔ اىعبٍيُ٘ فٜ ثٞئخ اىعَو.
Pizam, 2010

(3)
 

2012 C.P. Garg.et al 

ٔ أدؼبء اىَْظَخ قبدسِٝ ديٚ اشجبم ؽبعيبرٌٖ فٕٜٞ اىَذٙ اىزٛ ٝنُ٘ 

اىشخظيييٞخ ٍيييِ ،ييياله ،جيييشارٌٖ فيييٜ اىَئعغيييخ، ٕٗيييٜ رغطيييٜ ٍشيييبدش 

اىَنبفييآد اىشييخض ؽيي٘ه مييو عبّييت ٍييِ ع٘اّييت اىعَييو ثَييب فييٜ رىييل 

اتقزظييبدٝخ ٗاى ٘ائييذ ٗاألٍييبُ ٗاىعذاىييخ اىذا،يٞييخ ٗاىخبسعٞييخ، ٗشييشٗؽ 

  ُ  اىعَو ٗاىعالقبد اىزْظَٞٞخ ٗاىشخظٞخ اىذا،يٞخ ٗاىزٜ عَٞعٖب ىٖيب ٍعيب

 مجٞشح فٜ ؽٞبح األشخبص.

Garg.C.P.et al  

2012
(4)
 

2013 
Surya 

Kumar.Shani 

اىزييٜ رؾييذد  ٕييٜ دسعييخ اىزَٞييض اىزييٜ أٗعييذد فييٜ اىعَييو ٗشييشٗؽ اىعَييو

ٍؼييبفبً اىٖٞييب اىجعييذ اإلّغييبّٜ ٗاىزييٜ رغييبٌٕ  ،اىعالقييخ ثييِٞ اىعبٍييو ٗثٞئزيئ

ثَغَيٖب فٜ اىشػب اىعبً ٗرؾغِٞ اىقذساد فٜ أداء اىعَو دييٚ ٍغيز٘ٙ 

 ٍِٗ صٌ ديٚ ٍغز٘ٙ أداء اىَْظَخ منو. ،اى شد

Surya 

Kumar.Shani.2012
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 المصدر : من إعداد الباحث     
القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية /موضوع الدراسة/ حول مضيوم جودة الحياة وبسؤال بعض 

 بالجدول التال : الموضح الوظيضية من وجية نظرىم؟ كانت اإلجابات عمى النحو
 (7جدول رقم )

 ع الدراسةو مضيوم جودة الحياة الوظيضية من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موض
 المصدر مفهوم )تعريف( جودة الحياة الوظيفية الجامعة الرقم

 جامعة األزهر (1)
هييي ا الوييعار باألميياي اليياظي ي مييي ظييل المتةلبييا  المادييية 

 اااضح اتامير عنصر الثااب االعقاباالاصف الاظي ي ال

زهر للوئاي نائب رئيس جامعة األ -

 دارية االمالية .اإل

عميد دائرة الجادة االتةاير بجامعة  -

 األزهر

                                                 
سعييبىخ ٍبعغييزٞش غٞييش ٍْشيي٘سح، ميٞييخ  ،"جوو٘دح اىحٞووبح اى٘ظٞفٞووخ ٗعالقزٖووب ثووبالىزساً اىزْظَٞووٜ ىيعووبٍيِٞ "، اىطجييبه، دجييذهللا دجييذهللا  (1)

 .57( ص2004اىزغبسح ثبىغ٘ٝظ، عبٍعخ قْبح اىغ٘ٝظ، )

 . 350(.ص2009،دَبُ، داس اصشاء ىيْشش)ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ اىَعبةرح، ٍذخو اضزرارٞجٜ رنبٍيٜاىغبىٌ، ٍئٝذ ععٞذ،   (2)

)3)  Pizam, A (Ed.). International encyclopedia of hospitality management. (2nd ed.). Burlington, 

USA: Elsevier Ltd (2010). p 551. 

)4)  C.P. Garg, Neetu Munjal, Preeti Bansal and Akshay Kirti Singhal  Quality of Working Life: an 

Overview International Journal of Physical and Social Sciences. Volume 2, Issue  3  2012  P 233. 

)5 (  Surya Kumar.Shani. A Study on Quality of Work Life Among the Employees at Metro 

Engineering Private Limited. International Journal of Management, Vol. 4, Issue 1 (2013), pp 2. . 
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 المصدر مفهوم )تعريف( جودة الحياة الوظيفية الجامعة الرقم

 الجامعة اإلسالمية (2)

هي  ا تلقي الماظف بالجامعة الخدما  كما يجب  أي يتلقاها 

عيي ياً اأي يكياي راضي، اوعاره بالراحة الن سية االاظي ية 

 يجاباً على عملهاإاذلك لينعكس  ،البيئة الاظي ية

رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة .  -  

نائب رئيس الجامعة االسالمية  -

اإلدارية االمالية .للوئاي   

عميد دائرة الجادة االتةاير. -  

 جامعة األقصى (3)

 :هي ا مجماعية المشويرا  القابلية للقيياس االمالحظية مثيل 

اضيييياع العمييييل ، مسييييتام الييييدخل ، المكانيييية االجتماعييييية أ

ااالقتصييادية ، احجييم المسيياندة المتيياة مييي وييبكة العالقييا  

 االجتماعية ا

جامعة نائب رئيس مجلس أمناء  -

 االقصى.

جادة لضماي اتاكيد ا دائرة عميد -

 كاديمي .ااالعتماد األ

 المصدر : من إعداد الباحث

وبعد استعراض ما سبق من المضاىيم المختمضة لجودة الحياة الوظيضية أمكن لمباحث التوصل الى 
 ما يم :

ى ػػػػـ اإلدارة ف لبوػػػػكـ لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل اػػػػاس للػػػػرد لصػػػػط ح اػػػػتـ تداكاػػػػه مػػػػن أدياػػػػنت إ -
يؿ هك للوج كللظكلل لتينل ل اليف لف تقاون ت ساف كتطكار رأس االػنؿ اايلػرم مػن   اا داث
 كااذم ااتير أهـ لن تلت يه االلظلل من ى ـ اإلدارة يأ د ااا ـك اإللسنلال ااونلل.  االلظلل

االتا قػػػل يػػػنالكارد ف تطياػػػؽ لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كيراللوػػػن اػػػرتيط يينمػػػل ااسانسػػػنت إ -
يناتنان ترتيط ييرالج كأياند اليف لف تقاون ت ؽ لكع لف ااتكازف ياف  انة ااالؿ األمراد   اايلرال

 كهذا اادكر الب أف تقكـ يه إدارة االكارد اايلرال من االلظلل.  ااانل اف كياف  انتوـ االتصال

ؤدم إاػػن ت قاػػؽ أهػػداؼ ا مػػراد ف ت قاػػؽ كتطياػػؽ يػػرالج لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل يناللظلػػل سػػاإ -
 كأهداؼ االلظلل كا طراؼ ذات اااقال لع االلظلل.

ف لبوػػػكـ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل اتاػػػلف إالػػػند يا ػػػل ىلػػػؿ تلاػػػؿ لصػػػدر لػػػذب كاسػػػتقطنب إ -
كلػف اػـ ت سػاف ااقػدرات كاارميػل مػن   كااتن تػؤدم إاػن زاػندة االتلػنء ا للظلػل  ا انل اف يناللظلل

 كيناتنان تطكار كت ساف ا داء.  ااالؿ

 وف  إطار ما سبق يمكن لمباحث أن يعرف جودة الحياة الوظيضية عمى أنيا:  -

" مجموعة من األنظمة والبرامج المرتبطة بتحسين وتطوير مختمف الجوانب الخاصة برأس المال 
جتماعيـــة حيـــاة العمـــل لوفـــراد وبيئـــتيم اال ىنيا أن تـــؤثر عمـــأوالتـــ  مـــن شـــ  البشـــري لممنظمـــة
ومـن ثـم   ى مسـتو  األداء الـوظيض  لمعـاممينعم يجاباً إوالذي بدوره ينعكس   والثقافية والصحية

 يساىم ف  تحقيق أىداف المنظمة والضرد وكافة األطراف ذات العالقة بالمنظمة ".
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 :برامج وأبعاد جودة الحياة الوظيضية .ب
كلف لن ال   كلانلن لتت بل الرا ح لتت بل لف ااانل اف ان تتالف لكدة اا انة ااكظابال أياند      

كسػاقـك ااين ػث  .ليكلػنت كأياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل فأترل مقد اػك ظ كلػكد لبػنهاـ لتت بػل ىػ
ذاػػؾ ينالػػػدكؿ  راء اايػػن ااف كاايتػػنب  ػػػكؿ أياػػند ك يػػرالج لػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػل لكاػػ نن آيتلػػنكؿ 
 :ااتنان

 
 (8جدول رقم )

 امج جودة الحياة الوظيضيةأبعاد وبر 
 اىَصذر أثعبد ٗثراٍج ج٘دح اىحٞبح اى٘ظٞفٞخ اىَئىف اىطْخ

1973 Walton 

" دذاىيييخ األعييي٘س ٗاىزع٘ٝؼيييبد، ظيييشٗ  دَيييو طيييؾٞخ ٗ ٍْيييخ، اى يييشص 

اىَزبؽخ ىزَْٞخ ٗرط٘ٝش اىقذساد اىجششٝخ، اى شص اىَغيزقجيٞخ ىيَْي٘ ٗاألٍيبُ 

ثبىَْظَييخ، اىزنبٍييو اتعزَييبدٜ فييٜ اىيي٘ظٞ ٜ، اىؾقيي٘أ اىذعييز٘سٝخ ىيعييبٍيِٞ 

دَو اىَْظَخ، اىز٘اصُ ثِٞ اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞيخ ٗاىشخظيٞخ ىيعبٍيو، اىَغيئ٘ىٞخ 

 .األ،القٞخ ٗاتعزَبدٞخ ىيَْظَخ"

Ayesha Tabassum, 

2012
(1)

 

1976 Glasier األٍبُ اى٘ظٞ ٜ، ثٞئخ دَو عٞذح، دالٗاد مبفٞخ ٍٗنبفآد دبدىخ " Islam, 2011
(2)

 

 

1984 

Straw & 

Heckscher 

" األٍيبُ اىي٘ظٞ ٜ، اىْظيبً األفؼيو ىيَنبفيآد، األعي٘س اىعبدىيخ ٗاىَشر عييخ، 

 فشص اىزشقٞخ ٗاىزقذً اى٘ظٞ ٜ".

Ahmadi & Salavati, 

2012
(3)
 

1995 
Guillory & 

Galindo 

" فشطيييخ ىاثيييذام، اىزشيييغٞع ٗاىزؾ ٞيييض اىيييزارٜ، اإلداسح اىزارٞيييخ، اتدزيييضاص 

 اى٘تء ٗرؾقٞق اىزاد".ثبىعَو، اىزْظٌٞ، 

Guillory & Galindo, 

1995
(4)
 

 عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ 1999

" ثٞئيييخ دَيييو طيييؾٞخ ٗ ٍْيييخ، اىَشيييبسمخ فيييٜ ارخيييبر اىقيييشاساد، اىعذاىيييخ 

اتعزَبدٞخ، اتعزقشاس ٗاألٍبُ اى٘ظٞ ٜ، رظٌَٞ ٗاصشاء اى٘ظيبئف، اىعذاىيخ 

فييشص اىزقييذً فييٜ ّظييٌ األعيي٘س ٗاىَنبفييآد ٗاىؾيي٘افض اىَبدٝييخ ٗاىَعْ٘ٝييخ، 

ٗاىشقٜ اى٘ظٞ ٜ، اىز٘اصُ ٗاتّغغبً ثِٞ اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ ٗاىؾٞبح اىشخظٞخ 

 ىيعبٍيِٞ ".

عبد اىشة، عٞذ 

2008ٍؾَذ،
(5)

 

2005 
ؽَذ أدجذ اىعضٝض، 

 دضٍٜ

" ٍشييبسمخ رط٘دٞييخ ٍييِ قجييو اىَيي٘ظ ِٞ، ٍ٘افقييخ اىْقبثييخ ديييٚ اىَشييبسمخ، 

يقبد اىغ٘دح، ٍشبسمخ رذسٝت اىعبٍيِٞ ديٚ ؽو اىَشنيخ م شٝق، اعزخذاً ؽ

 فشٝق اىعَو فٜ اىزْجئ ٗرخطٞؾ اىعَو ".

ؽَذ أدجذ اىعضٝض،

2005دضٍٜ،
(6)

 

2007 Beth A. Brooks 

" ري٘اصُ اىؾٞييبح اىشخظييٞخ ٗاى٘ظٞ ٞييخ، ،ظييبئض اى٘ظٞ ييخ ٗاتعييزقاله فييٜ 

أداء اىعَييو، َّييؾ اإلشييشا  ٗاىَشييبسمخ فييٜ ارخييبر اىقييشاس، دالقييبد اىعَييو 

 ٗاىغالٍخ اىَْٖٞخ ".ٗاألٍبُ اى٘ظٞ ٜ 

Beth A. 

Brooks.2007
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)1) Ayesha Tabassum  Interrelations between Quality of Work Life Dimensions and. Faculty 

Member Job Satisfaction in the Private Universities of. Bangladesh.European Journal of Business 

and Management.  Vol 4, No.2.(2012) pp 79- 89 

)2)  Islam, M SQuality of Work Life: An insight of causes of attrition in insurance sector in India. 

International Conference of Management (ICM 2011) )  Proceeding. (2011. p 344 

)3 ( Ahmadi, F., & Salavati, A.Survey relationship between quality of work life and organizational 

commitment in publik organization in Kurdistan province. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Bussines. 4 (1). (2012).pp 235-246. 

(4)  Guillory, W. A., & Galindo, L. A.. Empowerment for High-Performing Organizations. 

Innovations International. (1995). 

 .8عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ. ص   (5)

 .38دجذ اىعضٝض، أؽَذ دضٍٜ، ٍشعع عجق رمشٓ. ص  (6)

(7( Beth A. Brooks,  Op.cit.. , pp 152- 157. 
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 اىظؾخ اىْ غٞخ، رَْٞخ اىَٖبساد اىَْٖٞخ ".

Elise Ramstad.2009
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2010 
M. S. Hayrol 

Azril 

" ر٘اصُ اىؾٞبح اى٘ظٞ ٞخ ٗاىشخظٞخ، ّظٌ اترظيبتد اىزْظَٞٞيخ، اىعالقيبد 

ُ اىي٘ظٞ ٜ ٗاىغيالٍخ اىَْٖٞيخ، ّظيٌ ٍيع اىيضٍالء، ثٞئيخ اىعَيو اىَبدٝيخ، األٍيب

 اىزع٘ٝغ، اىغٞبعبد اىزْظَٞٞخ، َّؾ اإلششا  ".

M. S. Hayrol 

Azril.2010
(5)
 

2011 
Seied 

H.Mousavi et.al 

" األع٘س ٗاىَنبفآد، اىزذسٝت ٗفشص اىزعيٌ، اىعذاىخ اىزْظَٞٞيخ، اىَشيبسمخ 

 اى٘ظٞ ٜ".فٜ طْع اىقشاس، رظٌَٞ اى٘ظبئف، ثٞئخ اىعَو، األٍِ 

Seied H.Mousavi et 

al.2011
(6)
 

2012 
Chandranshu 

Sinha 
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 .رط٘ٝش اىغٞشح اىَْٖٞخ

Chandranshu 

Sinha.2012
(7)
 

 المصدر : من إعداد الباحث

ف اادراسنت ااتن أأالنء اانـ ااين ث ينادراسل كللع االا كلنت كاايانلنت كاادراسنت كلد  : مالحظة
يلقاػػنس  1973  اػػد اىتلػػدت ى ػػن ا ياػػند ااتػػن تلنكاوػػن كااتػػكف ىػػنـ 2013ألراػػت لط ػػع اااػػنـ ن

كاادراسػنت   كااتن لنء ااين ػث ى ػن ذيرهػن مػن لقدلػل االػدكؿ ااسػنيؽ  اكااع لكدة اا انة ااكظابال
 اسنيقل ااتن استبند للون ااين ث.سيؽ ذيرهن الف اادراسنت ا

أىم أبعاد  ما ى  حول /موضوع الدراسة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية 
جودة الحياة الوظيضية المتوفرة بالجامعة إضافة إلى األبعاد الت  تحتاجيا و تسعى الجامعة لتحقيقيا 

 بالجدول التال : كانت اإلجابات عمى النحو الموضح ؟ف  المستقبل
 
 
 
 

                                                 
(1( Hanita Sarah Saad, Ainon Jauhariah Abu Samah , Op.cit.. ,pp 23-34.   
)2( Andy Danford,. and Richardson, M. and Stewart, P. and Tailby, S ,  Op.cit.. pp. 151-166. 

)3( Indira Kandasamy, Sreekumar Ancheri,  Op.cit.. pp: 328-337. 

)4( Elise Ramstad, ,  Op.cit.. pp.423 – 436. 

)5( M. S. Hayrol Azril , ,  Op.cit.. pp,64-73. 

)6( Seied H.Mousavi, Saeed Yarmohamadi Monfared, Akbar Heidary, ,  Op.cit.. PP 3665-3368.  

)7( Chandranshu Sinha , ,  Op.cit.. PP[31-40]. 



66 

 

 
 (9جدول رقم )

 موضع الدراسةأبعاد وبرامج جودة الحياة الوظيضية من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات 

 المصدر جودة الحياة الوظيضية أبعاد وبرامج الجامعة الرقم

 لنلال ا زهر  1ن

: " اادالقراطاػػػػػل   كلػػػػكد ياػػػػػض ا لظلػػػػػل  األبعــــاد المتـــــوفرة
 كااقكالاف   هاي ال تلظالال لاتلدة "

سػػػت داث للنصػػػب إداراػػل لداػػػدة اتسػػػواؿ ا: "  فــ  المســـتقبل
لظلػػػػل لكالػػػػب أتػػػػرل لػػػػف ا االوػػػنـ مػػػػن ااواي اػػػػل   تطػػػػكار  

 كااقكالاف االتيال يناالؿ داتؿ االنلال"

زهر ا ل كف لن ب ر اس لنلال ا  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 ا زهر

 االنلال اإلسقلال  2ن

ـــــوفرة : " االػػػػػاكر يناسػػػػػقلل كا لػػػػػف يناالػػػػػؿ    األبعـــــاد المت
ااسػػػػػقلل اايدلاػػػػػل   اإل سػػػػػنس ينالتلػػػػػنء ا لنلاػػػػػل كااسػػػػػاندة 

 يناالؿ  إتن ل مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن "
: " االلنريل االلتلاال   ت ساف أللطل اا انة  ف  المستقبل

 اااكلال ا انل اف ينالنلال "

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

سقلال ا ل كف ر اس االنلال اإل لن ب -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

 لنلال ا اصن  3ن

تتػػنذ ااقػػرارات ااذاتاػػل   تػػكمر لتط يػػنت ا: "  األبعــاد المتــوفرة 
سػػػػػتقرار كا لػػػػػػنف ااػػػػػكظابن  االلػػػػػػنريل ااذاتاػػػػػل   ت سػػػػػػاف اا

 اإللتنلال "
اػراء ااكظػن ؼ   ىدااػل لظػـ  ف  المستقبل : " إىندة تصلاـ كا 

االينمػػػ ت االنداػػػل كاا ػػػكامز االالكاػػػل   إتن ػػػل مػػػرص ااتراػػػن 
كااتقػػػدـ ااػػػكظابن لػػػف تػػػقؿ ىل اػػػنت ااتػػػدراب كااػػػتا ـ  زاػػػندة 

 اايبنءة ااتلظالال كااالؿ االلنىن"

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
النف كتكياد االكدة دا رة ىلاد  -
 يندالن .ااىتلند ا ك 

 المصدر : من إعداد الباحث

كياػػػد اسػػػتاراض ينمػػػل ا ياػػػند الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ىيػػػر ااتس سػػػؿ ااتػػػنراتن لػػػف ىػػػنـ 
يػاف ااا لػنء كاايػن ااف مالػن اتا ػؽ يأياػند  نن أف هلػنؾ اتتقمػ ارل ااين ث   تن ااانـ اا نان 1973

ل ػه أكيرالج لكدة اا انة ااكظابال كتبسار يؿ ياد للون كااذم اتلنسب لع ااودؼ ااذم للػأت لػف 
إا أف للاػع اايتػنب كاايػن ااف   ل وػنأكااتن انـ يللع اايانلنت كاإل صنءات ااقزلل لػف   اادراسل

للػن هػن لللكىػل تقتصر ى ن ياػد أك لنلػب دكف اآل اتبقكا ى ن أف لكدة اا انة ااكظابال ا تػر كا 
كهػذا لػن ذهػب   أياند كىل انت لتينل ل تلػنرؾ مػن تلباػذهن ينمػل اإلدارات االكلػكدة داتػؿ االلظلػل

 يجـد الباحـث  يلػن   1ن إااه نلند اارب  من تبساره البوكـ لكدة اا انة ااكظاباػل كأياندهػن كيراللوػن
دات االنلااػػػل مالػػػن اتا ػػػؽ يأياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل االتػػػكمرة مػػػن أف هلػػػنؾ اتتقمػػػنن يػػػاف ااقاػػػن

االنلانت  كهذا اتكاؼ ى ن طياال كيا ل ىلؿ يؿ لنلاػل   مػن  ػاف ألػه اكلػد هلػنؾ لػيه تكامػؽ 
يػػػػاف إلنيػػػػنت االنلاػػػػنت ااػػػػاقث مالػػػػن اتا ػػػػؽ ين ياػػػػند ااتػػػػن ت تنلوػػػػن يػػػػؿ لنلاػػػػل مػػػػن االسػػػػتقيؿ 

                                                 
 .66-65(، ص ص 2005داس اىْٖؼخ اىعشثٞخ )، اىقبٕشح، ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ ٍ٘ظ٘عبد ٗثح٘س ٍزقذٍخعبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ،   (1)
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ااالػؿ اااكلاػل كااتػن اػرتيط لػزء يياػر للوػن يأياػند لػكدة اا اػنة  كتصكصنن ألظلل كاػكالاف كأللػطل
ااكظابال   إانمل إان ااؼ االكارد االناال االتن ل اوذه االنلانت كمارهن لف أياند لكدة اا اػنة 
ااكظابال  إا أله اكلد اتتقؼ من لنلب أتػر ااػكد مػن ا سػنس إاػن أسػ كب يػؿ لنلاػل كطيااػل 

اون   ما ن سياؿ االانؿ: للد من لنلال ا زهر ألون ي نلػل إاػن تطػكار  ىل ون كاااكايط اا نيلل
ااوايػػػؿ ااتلظالػػػن كااكصػػػؼ ااػػػكظابن   مػػػن  ػػػاف أف االنلاػػػل اإلسػػػقلال تػػػرل الوػػػن ي نلػػػل إاػػػن 
للػػػنريل للتلااػػػل لػػػع ينمػػػل ا طػػػراؼ االتانل ػػػل لػػػع االنلاػػػل   إا أف لنلاػػػل ا اصػػػن تػػػرل ألوػػػن 

تن ل مرص ااتران كااتقػدـ ااػكظابن ك  ت االندال كاا كامز االالكال   ىداال لظـ االينمي نلل إان   ا 
  كهذا لتالل اتياال هذه االنلال  لظلل اا يكلل كتدلن ا لكر لف تقؿ ىل انت ااتدراب كااتا ـ

 كاالينم ت لقنرلل ينالنلانت ا ترل  إانمل إان تاقد إلراءات ااتران كااتقدـ ااكظابن ماون. 

 :أىمية تطبيق برامج جودة الحياة الوظيضية .ج
ف هلػنؾ إ  مػأظورت ياض اادراسنت ا هلال ااا لال من تطياؽ يػرالج لػكدة اا اػنة ااكظاباػل      

 :ياند لكدة اا انة ااكظابال كلف أهلون لن ا نأالنيال يلنءة اتكامر كتطياؽ إتأاارات 
  كار للػنخ ااقاػنت ىلػؿ أياػر إلتنلاػلتتباض ااصراىنت يػاف اااػنل اف كاإلدارة لػف تػقؿ تطػ .1

 لف االظناـ ااينللل لف تقؿ يا ل ىلؿ لسنىدة ى ن  ؿ االلنيؿ. ىدادكتسكال 
ييػػر لػػف أىاػػنء اػػكة ااالػػؿ ين ميػػنر اايلػػنءة ااتػػن اليػػف أف تػػؤدم إاػػن ت سػػالنت مػػن أللػػنريل  .2

 .ا ياند االتت بل اال انت ااتصلاع كظركؼ ااالؿ

 زاندة التلنء ااانل اف ككا وـ كت قاؽ ااتينلؿ كااتبنىؿ ياف أهداؼ االلظلل كأهداموـ.  .3

  .(1)االسنهلل من تازاز االكدة كااتا ـ كاإليداع .4

 .زاندة درلل ااران ااكظابن .5

 ت ساف كدىـ اااقانت اإللسنلال من االلظلل. .6

 التبنض لادات ااهانب من االلظلل. .7

 للظلنت ا ىلنؿ.تدلن لادؿ دكراف ااالؿ من  .8

 زاندة اايبنءة كااباناال ااتلظالال ا للظلل. .9

 لاؿ ا لكارد اايلرال من االلظلل.أ.استالنر أماؿ ك 10
حول أىمية تطبيق  /موضوع الدراسة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية  

 بالجدول التال : الموضح كانت اإلجابات عمى النحو ؟برامج جودة الحياة الوظيضية من وجية نظرىم
 
 

                                                 
 35اىغبىٌ، ٍئٝذ ععٞذ ٍشعع عجق رمشٓ ص  (1)
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 (10جدول رقم )

 أىمية تطبيق برامج جودة الحياة الوظيضية من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موضع الدراسة

 المصدر جودة الحياة الوظيفية أهمية تطبيق برامج الجامعة الرقم

 جامعة األزهر (1)

 تميز األداء . -

 اإلنتاجية . زيادة -

 تةاير اإتقاي العمل . -

نائب رئيس جامعة االزهر للوئاي  -

 دارية االمالية .اإل

عميد دائرة الجادة االتةاير بجامعة  -

 األزهر

 الجامعة اإلسالمية (2)

 تحقيق التاازي بيي الااقع االتاقعا  مي قبل الماظف.  -

 

تحقيق التاازي بيي الاظائف االتكنالاجيا االهياكل   -

 التنظيمية ابيي متةلبا  الماظ يي .

رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة .  -  

نائب رئيس الجامعة االسالمية  -

 للوئاي اإلدارية االمالية .

عميد دائرة الجادة االتةاير. -  

 جامعة األقصى (3)

 تساعد على رمع مستام اوأي الجامعة. -

 اإلتقاي على المستام الاظي ي. -

 ستراتيجية اتن يذها.العمل الخةة ا -

 معرمة نقاة القاة االضعف. -

نائب رئيس مجلس أمناء جامعة  -

 االقصى.

جادة لضماي اتاكيد ادائرة عميد  -

 كاديمي .ااالعتماد األ

 المصدر : من إعداد الباحث

يػػاف ينمػػل هػػذه ااقاػػندات  نن ف هلػػنؾ تكامقػػألنيػػنت ااقاػػندات االنلااػػل إالػػد ااين ػػث كلػػف تػػقؿ      
كهذا اؤيػد ى ػن أهلاػل هػذا ااي ػث كتنصػل   ى ن أهلال تطياؽ يرالج كأياند لكدة اا انة ااكظابال

لوػػن تػػؤدم إاػػن تلاػػز مػػن ا داء كت سػػاف مػػن اإللتنلاػػل كت سػػاف ااتطػػط أى ػػن  نن ف هلػػنؾ إللنىػػأ
اتبناوػػن ااتػػكازف االط ػػكب   كيػػنارمـ لػػف  كلػػأف هػػذه االنلاػػنت كت قػػؽسػػتراتالال كترمػػع لسػػتكل اا

ى ػػن ا هلاػػل اايياػػرة  الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كيراللوػػن  إا ألػػه اكلػػد اصػػكر يياػػر لػػدان مػػن هػػذه 
االكالب لف ايؿ إدارات هذه االنلانت كلل س ااتا اـ ااانان ككزارة ااتا اـ ااانان  كهػذا لػن أيدتػه 

ت االنلاال اياض ا س  ل االتا قل يوذا ااي ث  كلػن أيدتػه أااػنن ردكد أماػنؿ ات ػند النينت ااقاندا
لقنينت ااانل اف اوذ االنلانت لف إاراينت كتا اؽ ا دراسل ابترات لتت بل تقؿ ااسلكات ا تارة  

 لر يأياند لكدة اا انة ااكظابال.يسيب اصكر ييار من لكالب لرتيطل يليؿ لين
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 .ممارسات تحسين جودة الحياة الوظيضيةو  قياسطرق  :ثانياً 

 :قياس جودة الحياة الوظيضية أ.
ف ينلػػػت اػػػد ا  لػػػف اادراسػػػنت كااي ػػػكث مػػػن ااػػػنس لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل  ك  لللكىػػػلاهتلػػػت       

 اتت بت يؿ دراسل ىف ا ترل من لاناار اانس لكدة اا انة ااكظابال من للظلنت ا ىلنؿ.
ه اليػف ااػنس لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ألػ Islam, M. Z. & Siengthai, S)   (1)اىتيػرت دراسػل

 ىكالؿ هارزيرج ااص ال كاالتلا ل ينالقنااس ااتناال: ؿمن االلظلل لف تق

 لادات ا داء ااكظابن. .1
 درلل ااران ااكظابن ا انل اف. .2
 سانسل ا لكر. .3

 سانسل االريل. .4

 لدل للنح لقنينت كات ندات ااانل اف. .5

لػه اليػف ااػنس لػكدة اا اػنة ااكظاباػل لػف أ (2) (Garg.C.P..et al  2012) دراسػلياللػن تػرل 
كينلػػت هػػذه االقػػنااس ى ػػن   تػػرآتػػقؿ لقػػنااس يلاػػل لػػف لنلػػب كلقػػنااس كصػػبال لػػف لنلػػب 

 اال ك ااتنان:

 لادؿ دكراف ااالؿ. .1
 لادؿ ااهانب ااطكاؿ. .2
 إلتنلال ااانل اف. .3

 درلل ااران ااكظابن. .4

لػه اليػف ااػنس لػكدة اا اػنة ااكظاباػل إاػن أKalayanee Koonmee et. al) (3)كتلػار دراسػلن
 تقؿ االقنااس ااتناال:

 اااتزاـ ااتلظالن. .1
 ااران ااكظابن. .2
 ساندة ركح اابراؽ داتؿ االلظلنت. .3

  اطنىػػػنت لتت بػػػل مػػػن ااالػػػؿ تسػػػال اػػػث الػػػتل ت اادراسػػػل ى ػػػن لػػػدارم االػػػكارد اايلػػػرال مػػػن  -
لػػه اليػػف الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن  ػػدهن ا دلػػن أف تػػؤار ى ػػن ااراػػن ااػػكظابن أكت صػػت إاػػن 

                                                 
(1) Islam, M. Z. & Siengthai, S. Quality of work life and organizational performance: Empirical 

evidence from Dhaka Export Processing Zone. Paper presented to ILO Conference on Regulation fro 

Decent Work, Geneva(2009)..pp1-19. 

(2( Garg, Neetu Munjal, Preeti Bansal and Akshay Kirti Singhal , ,  Op.cit.. p 234. 

(3 (Kalayanee Koonmee , Anusorn Singhapakdi, Busaya Virakul , Dong-Jin Lee, ,  Op.cit..  pp.20-26. 
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ف لكدة اا انة ااكظابال من  دهن ا ى ن اليف اف تؤار ى ن اااتزاـ ااتلظالن كساندة أا انل اف  ك 
 ركح اابراؽ.

أف ااػػنس لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل اػػتـ لػػف تػػقؿ  Elise Ramstad.  (1))مػػن  ػػاف تػػرل دراسػػل 
 لقنااس ااتناال :اا
 إلتنلال ااالؿ. -
 لكدة ااس ع كااتدلنت االقدلل. -
 لكدة ااال انت. -

 االركلل من تدلل ااالقء. -

 سوكال كسقسل ااال انت. -

 لدل االركلل من أسنااب ااالؿ. -

 تطكار للط ااال انت. -

 لظـ االكدة. -

 تطكار االونرات االتاددة. -

كاػػات مػػن دراسػػتون لللكىػػل لػػف االقػػنااس اقاػػنس  Indira Kandasamy  (2)ياللػػن دراسػػل ن
 كهن ى ن اال ك ااتنان :  لكدة اا انة ااكظابال

 لادات دكراف ااالؿ. -
 لادات ا داء ااكظابن ا انل اف. -
 درلل ااران ااكظابن. -

 درلل ران ااالقء ىف لكدة ااتدلل االقدلل اوـ لف تقؿ أداء ااانل اف. -

أف كلػكد لسػتكانت ىنااػل الػكدة اا اػنة ااكظاباػل سػكؼ اق ػؿ لػف  إاػن (3) ياللن تكصؿ نلند ااػرب 
ك الػػتل ت هػػذه االاػػناار اقاػػنس   االاػػناار ماػػر االرمػػكب ماوػػن كااظػػـ لػػف االاػػناار االرمػػكب ماوػػن

 لكدة اا انة ااكظابال ى ن لن ا ن:

 لادات  كادث ااالؿ. .1
 لادات االينكم. .2
 لادات اإلاراب كااتللور كاالتلنع ىف ااالؿ. .3

 لادات ااهانب كااتهاب. .4

 لادات دكراف ااالؿ. .5

                                                 
)1 ( Elise Ramstad, ,  Op.cit.. pp.423 – 436 

)2 ( Indira Kandasamy, Sreekumar Ancheri,  Op.cit.. pp: 328-337. 

 .29( ص 2008عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ.)  (3)
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 لادات االزاءات. .6

 لادات للك ا داء اااتصندم كاالنان لف تقؿ: .7

 لادؿ ااان د ى ن ااستالنر. -

 لادؿ ااان د ى ن ا صكؿ. -
 لادؿ ااان د ى ن  ؽ اال يال. -

 لادؿ للك االياانت. -

 ااسار ااسكان ا سوـ. -

 لادات اادكراف. -

   الخالصة:
تر طيقنن ا ودؼ آااين ث أف لاناار اانس لكدة اا انة ااكظابال اتت بت لف ين ث إان  لار       

ااػػذم تسػػان دراسػػل يػػؿ ين ػػث ا كصػػكؿ إااػػه كا لتػػن ج االػػراد اا صػػكؿ ى اوػػن  كاطيااػػل ىلػػؿ يػػؿ 
للظلػػل تلػػرم يوػػن اادراسػػل كااتػػن اتكاػػؼ ى اػػه اسػػتتداـ االقػػنااس اايلاػػل كاالقػػنااس ااكصػػبال مػػن 

 ة اا انة ااكظابال.اانس لكد
 

  :طرق وممارسات تحسين جودة الحياة الوظيضية ف  المنظمة ب. 
تأتذ لاكانت تطياؽ يرالج لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ألػينان كأللنطػنن يااػرة كتػؤدم يكلػه ىػنـ 

اذاؾ اليف إلدارة أم للظلل إالػند طػرؽ   ان ااؼ من تطكار االكارد اايلرال كااؼ التلنرهنإ
لتت بل ات ساف لكدة اا انة ااكظابال يناللظلل كالكالول اات دانت ااتن تكاله تطياؽ يرالج كأياند 

له ي لػن اسػتطنىت إدارة االلظلػل كاػع ااطػرؽ كا سػنااب أإانمل إان ذاؾ   لكدة اا انة ااكظابال
لون ىرا ػل ىلػؿ ا مػراد أالػنء أداء ااالػؿ ي لػن أدل أف لاايبا ل يناساطرة كلكالول اات دانت ااتن ل

  :(1)تينىون لن ا ناكلف هذه ااطرؽ ااتن اليف   ذاؾ إان للنح االلظلل كزاندة ادرتون ااتلنمسال
 :ور لن هك لتكاعأظ .1

الػػب أف ابوػػـ يػػؿ ىاػػك مػػن االؤسسػػل لػػن هػػك لتكاػػع لػػلوـ كلػػن هػػن االتط يػػنت ااقزلػػل        
ف  لوـ ا اارمػك  ؛كا للظلل  مياار لف االكظباف مار لستقراف من يا ل ااالؿ ات قاؽ االلنح اوـ
ميػؿ لكظػؼ اػه   وػذايف ا ػدد كااػرؼ أف ىلػؿ إدارة االلظلػل الػب إكاػذاؾ مػ  لن هػك لتكاػع لػلوـ

اػػػػذاؾ الػػػػب تاراػػػػؼ هػػػػزه   اا ػػػػؽ مػػػػن لارمػػػػل االتط يػػػػنت ااقزلػػػػل ا ال اػػػػنت كاالػػػػكظباف كاالاػػػػدات
 ف الترؾ االكظؼ من ت داد هذه االتط ينت.أكالب   يكاكح ااتكاانت يدال كتكصا ون

 
 

                                                 
(1 ( Garg, Neetu Munjal, Preeti Bansal and Akshay Kirti Singhal , ,  Op.cit.. pp 239-241. 
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 :لنرؾ االكظباف .2
ييػػر مػػن إالػػند كتلباػػذ أات لػػؿ االكظبػػكف االلػػتريكف مػػن ىل اػػل اتتػػنذ ااقػػرارات لسػػؤكاال 

مناالػؿ االلػػنىن اػدمع ا مػػراد ا لسػػنهلل   اػػذاؾ الػب إلػػراؾ االػكظباف مػػن ل ياػل ا ميػػنر  اا  ػكؿ
مإلراؾ االكظباف يللاع لستكانتوـ   كيناتنان ااته ب ى ن االااقنت  الؿمن للنح طكاؿ ا لؿ ا 

 ك ااتلظاـ اسنىد من ااته ب ى ن االااقنت.أمن االؤسسل 
 :د لوج طكاؿ ا لؿناىتل .3

ف االػرينت ااتػن اػداون إكى ن ااايس م  اارؤال كاالظرة طكا ل ا لؿ اركرال  م للظلل
ف االظػػرة اصػػار ا لػػؿ تت ػػؽ للػػنيؿ يػػدان لػػف إيناتػػنان مػػ لظػػرة اصػػارة ا لػػؿ تتكاػػع لتػػن ج انيتػػل 

 ف ااتطل طكا ل ا لؿ هنلل إل داث االلنح االط كب.أيلن   ااته ب ى ن االااقنت
 ايدأ صهاران:  .4

مالػػب ى ػػن اإلدارة ااي ػػث   تيػػدأ ر  ػػل ت سػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل صػػهارة  مػػن اايدااػػل
وػػن أم يلالػػن ايػػدأ يتطياػػؽ ىل اػػل لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ىػػف االينسػػب ااصػػهارة ن ااق ا ػػل  كاايػػدء ي

ااػلنف   كريز ى ن هذه االلػنطؽ  كالظر إان اات سالنت ااصهارة  ين اسنـ يدان لف االريل ييؿ
 .ياد ذاؾ  ياد ذاؾ للنح االلظلل ييؿ

 :ريز ى ن ىلؿ اابراؽ .5
كلػػف   اػػكة ىلػػؿ لاػػنن ك ألللكىػػل  فىلػػدلن ايكلػػك  نن ف اػػداوـ مراقػػأااتقػػد يااػػر لػػف االػػدراء 

إاػػن ف تيلػػن مراقػػنن  مػػنابرؽ ت تػػنج أااسػػوؿ اف ت اػػر كتيػػكف لللكىػػل كايػػف لػػف ااصػػاكيل يليػػنف 
كلن هن ااال ال ااتن الب اسػتتدالون كاىتلػند   تدراب ى ن يابال ااالؿ لانن كياؼ اؤدكف ىل وـ

ف أكلػػف االوػػـ   مالػػؿ اابراػػؽ الػػب اف اػػدتؿ ىيػػر للاػػع ااتطػػكط ااتلظالاػػل  دالنلاياػػل االلنىػػل
 ف ا اسنـ االتت بل لانن.ىاالؿ االكظبكف يبراؽ ىلؿ 

 اللح تدراينن: .6
دارة االػكارد  للح ااتدراب ا لكظباف لسػ كاال هنلػل ل ػددة تقػع ى ػن ىػنتؽ إدارة االلظلػل كا 

ىطػػػنء ااتػػػدراب ليلاػػػنن ى ػػػن   اايلػػػرال  اػػػث اتلاػػػؿ دكر االػػػدار مػػػن ت داػػػد اا تانلػػػنت ااتدراياػػػل كا 
صػقن طيقػػنن الػن ى اػػه االتػن ج ااتػن لللػػت ىػف ااالػػؿ  مناتػدراب يلػزء لػػف لػكدة اا اػػنة اا نلػل كلب

إذا ىلػػن كااتػػدراب الػػب أف اأتػػذ ااتلػػنه ااا لػػن يهػػض االظػػر   ااكظاباػػل ألػػر هػػنـ ايقػػنء االلظلػػل
  ك ياباػل أداء ىلػؿ أك ياباػل تلػهاؿ  نسػكب أك طػرؽ إ صػن الأىف ياباػل ترياػب آاػل ااير ينف 

لػؿ ت قاػؽ أم ت داػد اا تانلػنت ااكظاباػل ااتػن الػب ى ػن االكظػؼ ااتلتػع يوػن لػف ملف اااركر 
 لارمته.إان منالكظبكف ا ا تنلكف إان تدراب أيار للن ا تنلكف   االلنح
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 :اتصؿ كتكاصؿ .7
يلن أف إدارة االلظلػل الػب   ا تنج االكظبكف لارمل لن الرم  تن ايكلكا مانااف لؤاراف  
لػػف ااالػػقء كاالسػػنهلاف الػػػب  ف يػػػقن إكيناتػػنان مػػ   تػػن تيػػػكف إدارة ماناػػلف تاػػرؼ لػػنذا الػػرم أ

  االػػكظباف  االسػػنهلاف  كاليػػف تلااػػؿ ذاػػؾ يلريػػع أك لا ػػث الػػلؿ ااالػػقء  إلػػرايوـ مالػػن الػػرم
دارة االلظلػل ف ت سػػاف ااتصػػنؿ كااتكاصػػؿ مالػػن يػػاف أريػػنف كليكلػػنت االلظلػػل الاػػؿ إك يػػذاؾ مػػ  كا 

 دلل ا ته ب ى ن لاكانت لكدة اا انة ااكظابال من ااالؿ. د أهـ ااطرؽ االستتأ
 :للع االكظباف .8

مناقن ػد ؛ ف ا اب االدار دكر االللع يدان لف االدار ااذم اقكؿ دا لنن نا  كيػق   أالب 
ف ايػػكف أك   يوػنف االاػد ااتلػد ى ػن تلػلاع االػػكظباف يناللظلػل كااتبنىػؿ لػع ا للػػطل ااتػن اقكلػك 

 النيال كااس ااس يال االنف ت ساف لكدة ااالؿ من االلظلل.تكلاه ا س  ل اإلمانان لف تقؿ 
كتلػتلؿ   لػه تكلػد للنرسػنت أتػرل ات سػاف لػكدة اا اػنة ااكظاباػلأتػر إاػن آيلن تكصؿ ينتػب  -

 : (1)هذه االلنرسنت ى ن لن ا ن
 

تنصػل مالػن اتا ػؽ تبااؿ دكر إدارة االكارد اايلرال كللنرسل لتت ؼ أللطتون يبنى ال كيبػنءة   .1
 لون دىـ كت ساف لكدة اا انة ااكظابال.أيتصلاـ ااكظن ؼ ااتن لف ل

 االلنريل ااالنيال القنينت ااانل اف كتبااؿ دكرهن من دىـ لكدة اا انة ااكظابال ا انل اف. .2
كااتػػن   كااتػػن منااػػن لػػن تيػػكف لػػف مػػرؽ ااالػػؿ اادا لػػل  ااىتلػػند ى ػػن مػػرؽ ااالػػؿ االػػدارة ذاتاػػنن  .3

 تسنهـ من ت قاؽ لكدة اا انة ااكظابال.

لسػػػنلدة كتازاػػػز اااقنمػػػل ااتلظالاػػػل ا للظلػػػل كدللوػػػن مػػػن اقنمػػػل اااػػػنل اف كااللتلػػػع  كلانالػػػل  .4
كاق ػػؿ لػػف   ااػػنان ااتلػػكع اايلػػرم داتػػؿ االلظلػػل اسػػوـ مػػن تتبػػاض  ػػنات ااتلااػػز كاال نيػػنة

ة  اػػنة ىنااػػل ا  اػػنة ااكظاباػػل مػػن كيػػؿ هػػذا ا قػػؽ لػػكد   ػػنات ااتػػكتر كاااػػهكط كااصػػراىنت
 االلظلل.

 ااتزاـ االلظلل ينالس كاال االتلنىال كا تقاال تلنه ااانل اف ماه كاالتانل اف لاون. .5

 

حول طـرق وممارسـات  /موضوع الدراسة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية 
بالجــدول  الموضــح نــت اإلجابــات عمــى النحــوكا؟ تحســين جــودة الحيــاة الوظيضيــة مــن وجيــة نظــرىم 

 التال :

 

                                                 
 .29( ص 2008عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ.)  (1)
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 (11جدول رقم )

 طرق وممارسات تحسين جودة الحياة الوظيضية من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موضع الدراسة

 المصدر جودة الحياة الوظيضية طرق وممارسات تحسين الجامعة الرقم

 لنلال ا زهر  1ن

 للنريل ااانل اف لف تقؿ :
 ااتقااـ.  1ن

 االقنيقت االتصال ا انل اف.  2ن

 اازانرات االادالال .  3ن

 طقع ى ن تلنرب االنلانت اال  ال كاإلا الال كاادكاال.اا  4ن
 

زهر ا ل كف لن ب ر اس لنلال ا  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 ا زهر

 االنلال اإلسقلال  2ن

 لتراطوـ من ااالؿ.اتوتـ االنلال يتلياف ااانل اف ات قاؽ   1ن

 تكمار يا ل ص ال س الل من ألنيف ااالؿ.  2ن

للنريل ااانل اف من ااقرارات ااتن تسنىد ى ن ت ساف   3ن
 اإللتن ال.

 ت ساف ااص ل كااسقلل االولال .  4ن

 ل نكال ت قاؽ ااران ااكظابن ا انل اف.  5ن

 ا للتوداف .ت باز االكظباف لف تقؿ إىطنء لكا ز   6ن
 

 

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

سقلال ا ل كف لن ب ر اس االنلال اإل -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

 لنلال ا اصن  3ن

 للل.آتكمار يا ل ىلؿ ص ال ك ااالؿ لستقيقن ى ن   1ن

 ااالؿ ى ن زاندة ران ااانل اف.  2ن

 كااتلظالال .ت قاؽ اااداال ااكظابال   3ن

ل نكات أماؿ ل ك إ سنس أيير من اانان ااالؿ كااان  ل   4ن
 ا انل اف.

 .لستقيقن  اتصنات أيار ماناال ياف ا طراؼ  5ن

 زاندة اااقل كااللنريل من لينسب االنلال.  6ن
 

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
لكدة االنف كتكياد ا دا رة ىلاد -

 يندالن .كااىتلند ا 

 المصدر : من إعداد الباحث    

ارل ااين ث أف اإللنينت ااتن  صػؿ ى اوػن لػف ااقاػندات االنلااػل كلػف تػقؿ لق ظػل ااين ػث  
ىندة ااسػؤاؿ ى ػن هػ   كلػد أف ذه ااقاػندات اتبسػار هػذه اإللنيػنتكىل ه من ياض هذه االنلانت كا 

االسػػتقيؿ  ينسػػتالنء هػػذه ااطػػرؽ كااللنرسػػنت هػػن للػػرد لقتر ػػنت تسػػان االنلاػػنت ات قاقوػػن مػػن 
االنلاػػل اإلسػػقلال ااتػػػن اسػػتتدلت ياػػػض ااطػػرؽ كااللنرسػػنت  إا ألوػػػن ي نلػػل إاػػػن طػػرؽ لػػػندة 
 قاقاػػل مػػن االسػػتقيؿ إللػػينع رميػػنت اااػػنل اف كت قاػػؽ لاػػدات لاػػدة لػػف ااراػػن ااػػكظابن كا داء 

ىػػدـ راػػن  ااػػكظابن تنصػػل كياػػد إاػػرار ااػػندات االنلاػػل  اإلسػػقلال يكلػػكد لاػػدات كااػػ ل لػػف
  ن ااقاندة كااانل اف من االنلال.ااانل اف  إانمل إان زاندة اااهكط اإلدارال كا يندالال  ى
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 .داء غير الضعال(مصادر األ  األنواع  ىميةداء الوظيض  ) المضيوم واألاأل :ثالثاً 
مػن مراد   ا اب ا داء ااكظابن ا انل اف دكران هنلنن كأسنسانن من ت داػد كااػنس أداء االلظلػل
سػػتراتالال اأصػػ نب ا داء اااػػنان تيػػكف اػػداوـ ااقػػدرة ى ػػن لسػػنىدة االلظلػػل مػػن ت قاػػؽ أهػػدامون ا

 كيناتنان ت قاؽ االازة ااتلنمسال ا للظلل كاا بنظ ى اون. 
أم للظلػل أه اػل ينلػت أك  يكلاػل ينىتيػنره  ؿإف ا داء ااكظابن ا تؿ لينلل تنصػل داتػ

ف   ؛كذاػػػؾ ى ػػػن لسػػػتكل اابػػػرد كااللظلػػػل كاادكاػػػل  ع ا للػػػطل يوػػػناالػػػنتج االوػػػن ن ال صػػػ ل للاػػػ
 .(1) اف ايكف أداء ااانل اف يون لتلازان  االلظلل تيكف أيار استقراران كأطكؿ يقنءن 

ىػدادهنإيناتنان م  ؛ف اكة ااالؿ الب أف تيكف للوزة تلوازان لادان لع االوػنرات االلنسػيل كا 
 . (2)االنف ىدـ ملؿ االلظلنت يسيب ىدـ ااقدرة ى ن االلنمسل ى ن ااصااداف اال  ن كاادكان

 

 :ماىية وأىمية األداء الوظيض  .أ
ك تدلاػل أارل ااين ث أف ا داء االتلاز ا برد من أم للظلػل ينلػت سػكاء ينلػت صػلنىال 

ا هػػداؼ ااتػػن اسػػان هػػذا كسػػكاء ينلػػت ىنلػػل أك تنصػػل اتكاػػؼ إاػػن  ػػد يياػػر ى ػػن لػػدل كاػػكح 
له أكهػذا لػف لػ  تػرآكا هداؼ ااتن تسان االلظلل ات قاقون لػف لنلػب   اابرد ات قاقون لف لنلب

ف اػػػلايس ى ػػػن يبػػػنءة االلظلػػػل لػػػف تػػػقؿ اسػػػتتداـ االػػػكارد االنداػػػل كاايلػػػرال كاالنااػػػل أينااػػػركرة 
ت قاػػػػؽ ا هػػػػداؼ تػػػػر ى ػػػػن منى اػػػػل االلظلػػػػل لػػػػف تػػػػقؿ آكاػػػػلايس لػػػػف لنلػػػػب   لاػػػػؿأ نن اسػػػػتتدال

 :كلسػتطاع ااقػكؿ.كااكصكؿ إاػن لترلػنت ااالػؿ االط كيػل كااقزلػل اللػنح يػؿ لػف اابػرد كااللظلػل
اللظلػػنت ا ىلػػنؿ كاالتلا ػػل  لف ا داء ااػػكظابن االتلاػػز اسػػنهـ مػػن تازاػػز ىكالػػؿ االلػػنح اار اسػػإ

 اايتينر كاإليداع  .  ااكات  االكدة  من نااتينااؼ
لتػػنج تبنىػػؿ ا داء اإللسػػنلن ا بػػرد ييػػؿ ليكلنتػػه لػػع لػػكارد إاػػن أف ا داء هػػك " ػػد اايتػػنب أكالػػار 

 زللال ل ددة " ةمتر  ؿااتلظاـ كااكده تق
 :يلن كااتير أف ا داء ااكظابن اابانؿ  م لكظؼ هك ل ص ل تبنىؿ ىكالؿ ياارة أيرزهن

 .مانان  ااتن تلتج أداءن  كتلتلؿ ى ن االا كلنت كاالونرات كااتلنهنت كااقاـ :يبنانت االكظباف .1
 .االونـ كاالس كاانت كا دكار ااتن اتط يون ااالؿ :لتط ينت ااالؿ نااكظابل   .2
    .(3)اااكالؿ اادات ال كااتنرلال :يا ل ااتلظاـ .3

                                                 
فرس اىعَو ٗعالقزٖب ثبداء اىعبٍيِٞ فٜ االجٖوسح االٍْٞخ،دراضوخ ٍقبرّوخ ثوِٞ ثعوط االجٖوسح االٍْٞوخ ثَذْٝوخ اى بٝذٛ، عبىٌ ثِ ثشمخ،   (1)

 . 82-81(ص ص 2008، سعبىخ دمز٘ساح غٞش ٍْش٘سح، عبٍعخ األٍٞش ّبٝف ىيعيً٘ األٍْٞخ، اىشٝبع، )اىرٝبض

)2  ( Tomaka, L.A. Workforce development in the Midwestern region. Spectrum. (2001),Vol 74, pp 7-26. 

 .125-124ص ص  2010ىيْشش ٗاىز٘صٝع، دَبُ، داس اىَغزقجو اىَطزيبر فٜ االدارح االحزرافٞخ ىيَ٘ارد اىجيرٝخ  اىطشاّٗخ، دَش،   (3)
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كتسػػػنىد مػػػن ىل اػػػل اات كاػػػؿ   لػػػه "ا للػػػطل ااتػػػن اقػػػـك يوػػػن اابػػػرديأتػػػر ا داء آكااػػػرؼ ينتػػػب  -
ك تقداـ تتطاط ىنـ اون لف  اث ااستتداـ كاإللراؼ أ  ينستتداـ لكارد االلظلل كتكزاع للتلنتون

 .(1)كااتن تسنىد االلظلل ى ن ت قاؽ اابنى ال كاايبنءة "
ن ف أف ا داء "لن هك إا داال ا قدرة ى ػن تلباػذ االوػنـ ااتػن اي ػؼ يوػك ف آتر ك من  اف ارل ين ا -

 .(2)االكظؼ كاارميل من تأدال هذه االونـ ا لوكض كاارتبنع يلستكل أداء االلظلل "
 

ف ذاػػؾ ااسػػ كؾ ات ػػدد يتبنىػػؿ أك   تػػر أف ا داء هػػك " تبنىػػؿ اسػػ كؾ االكظػػؼآكااػػرؼ ين ػػث  -
 .(3)لوكده كادراته"

أك   يوػن االلظلػلتر أف ا داء " تلباذ االكظؼ  ىلناه كلس كاانته ااتن تي بػه آيلن كاارؼ ينتب 
  ( 4)يلالن االتن ج ااتن ا ققون االكظؼ ا للظلل "  االوكد ااتن ترتيط كظابته يون

حـول مضيـوم  /موضـوع الدراسـة/وبسؤال بعض القيـادات الجامعيـة فـ  الجامعـات الضمسـطينية    
 بالجدول التال : الموضح كانت اإلجابات عمى النحو ؟األداء الوظيض  من وجية نظرىم

 (12رقم ) جدول

 مضيوم األداء الوظيض  من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موضع الدراسة

 المصدر األداء الوطيض مضيوم )تعريف(  الجامعة الرقم

هك " االونـ اار اسل ااكالب ااقاػنـ يوػن كمػؽ االسػلن ااػكظابن  لنلال ا زهر  1ن
 ا لكظؼ "

زهر ا ل كف لن ب ر اس لنلال ا  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 ا زهر

 االنلال اإلسقلال  2ن
هػػك  " االترلػػنت كاالتػػن ج ااال اػػل ااتػػن تلػػتج لػػف تػػقؿ أداء 
االكظؼ الونله كادراته االط كب لله داتؿ االنلاػل كاػلف 

 .صق انت كظاباته"

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

سقلال ا ل كف االنلال اإللن ب ر اس  -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

هػػك " ااقػػدرة ى ػػن أداء االوػػنـ كااتػػدلنت االنلااػػل ييبػػنءة مػػن  لنلال ا اصن  3ن
 .االنلال"

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
لكدة االنف كتكياد ادا رة ىلاد  -

 يندالن .كااىتلند ا 
 المصدر : من إعداد الباحث

                                                 
 .52.ص 2011دَبُ،، داس اى نش ىيْشش ٗاىز٘صٝع، ادارح األداءدبٍش، عبٍؼ دجذ اىَطيت،   (1)

، داس اىٞيييبصٗسٛ اىعيَٞيييخ ىيْشيييش ٗاىز٘صٝيييع، اى٘ظوووبئف االضوووزرارٞجٞخ فوووٜ ادارح اىَووو٘ارد اىجيووورٝخاىعيييضاٗٛ، ّغيييٌ، عييي٘اد، دجيييبط،   (2)

 .334-333، ص ص 2010دَبُ،

، سعيبىخ األٍوِ اىخبةوخاىَْبخ اىزْظَٜٞ ٗعالقزٔ ثبألداء اى٘ظٞفٜ،دراضخ ٍطحٞخ عيٚ ظوجبغ قطوب  اىغنشاُ، ّبطش ٍؾَذ اثشإٌٞ،   (3)

 .54-53.ص ص 2004ٍبعغزٞش غٞش ٍْش٘سح، عبٍعخ األٍٞش ّبٝف ىيعيً٘ األٍْٞخ، اىشٝبع.

 –، دساعخ رطجٞقٞخ ديٚ اىشئبعخ اىعبٍخ ىألسطيبد ٗؽَبٝيخ اىجٞئيخ اىزقبرٝر اىطْ٘ٝخ ىالداء ٍٗجبالد ر٘ظٞفٔاىغ٘ٝعذٛ، ٍبعذ ثِ اؽَذ،   (4)

 .21-20.ص ص 2007غٞش ٍْش٘سح، عبٍعخ األٍٞش ّبٝف ىيعيً٘ األٍْٞخ، اىشٝبع. فشم اىَْطقخ اى٘عطٚ، سعبىخ ٍبعغزٞش
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كلف تقؿ استاراض االبنهاـ كااتارابنت االتت بل األداء ااتن تـ استاراون الػد ااين ػث 
األطػػراؼ ااتنرلاػػل ذات اااقاػػل  كالتػػد أااػػنن   أهلاػػل يناهػػل ايػػؿ لػػف االلظلػػل كاابػػرد ذكأف ا داء 

 :مالن ا نكتيرز أهلال ا داء لف كلول لظر ااين ث   كاالتانل ل لع االلظلل
اسنهـ ا داء من ت داد لدل ادرة االلظلل ى ن استالنر ااقدرات ااينللػل كتكظاػؼ ااطلك ػنت  .1

 .ف ا داء هك لقانس اقدرة كداماال اابرد اتلنه ىل ه ؛كاالونرات كاالانرؼ ادل ااانل اف
 داء.اؤدم ا داء اابانؿ إان ت ؽ لازة تلنمسال ا للظلل لف تقؿ اايتينر كاإليداع من ا  .2
 .اؤدم ا داء اابانؿ إان تتباض ااتينااؼ تينااؼ ااالؿ كترلاد االصركمنت .3

اسػػنهـ ا داء مػػن ت داػػد لػػدل للػػنح إدارة االػػكارد اايلػػرال مػػن االلظلػػل كلػػدل سػػقلل يراللوػػن  .4
 ااتن تادهن كتستتدلون يناللظلل.

اإللتنلاػػل مػػن  اسػػنىد ا داء االتلاػػز ااػػن رمػػع لسػػتكل االػػكدة مػػن لػػدتقت كلترلػػنت ااال اػػل .5
 للظلنت ا ىلنؿ.

 اسنهـ ا داء من ت داد لقنط ااقكة كااااؼ ادل اكة ااالؿ من للظلنت ا ىلنؿ. .6

االػػؿ ا داء ى ػػن لسػػنىدة االسػػ كااف ىػػف االلظلػػل مػػن إالػػند لظػػـ ترااػػنت كلينمػػ ت كألػػكر  .7
كااالػؿ ى ػن إصػقح ت ػؾ ااػلظـ مػػن   ك ػكامز تتلنسػب لػع لسػتكانت ا داء االتت بػل يناللظلػل

  نؿ ايتلنؼ تأاار هذه االظـ ى ن لستكل ا داء ا انل اف يناللظلل.

 اسنىد ا داء االتلاز اابانؿ من ت قاؽ أهداؼ االلظلل كلدل إلينع  نلنت اابرد كأهدامه. .8

 :أنواع األداء ب.
كااا لػػن ااػػذم اليػػف ااىتلػػند اتط ػػب تصػػلاؼ ا داء كت داػػد ألكاىػػه اتتاػػنر االااػػنر ااػػدااؽ       

  :ى اه ات داد لتت ؼ هذه ا لكاع كاالاناار ااتن اتـ ى ن أسنسون تصلاؼ ا داء كهن
 :معيار الشمولية .1

 : سب لاانر االلكاال ااذم اقسـ ا هداؼ إان ي ال كلز ال اليف تقساـ ا داء إان
للاػػع ااالنصػػر كااكظػػن ؼ للػػنزات ااتػػن سػػنهلت ا داء ااي ػػن: كهػػك ااػػذم اتلسػػد لػػف تػػقؿ اإل -

لنزهػن إاػن أم ىلصػر دكف لسػنهلل إل لكا اليػف لسػي  كا لظلل اابرىاػل ا للظلػل مػن ت قاقوػن
كمن إطنر هذا االكع لف ا داء اليػف اا ػداث ىػف لػدل كياباػل ي ػكغ االلظلػل   ينان ااالنصر

 االلك كمارهن لف ا هداؼ.  ا رينح   هدامون االنل ل يناستلرارال
كالقسػـ يػدكره إاػن ىػدة   كهك ااذم ات قؽ ى ن لستكل ا لظلل اابرىال ا للظلل :ا داء االز ن -

ان إف القسـ  سب ااكظن ؼ أ اث اليف   ألكاع ينتتقؼ االاانر االاتلد اتقااـ ىلنصر االلظلل
داء ااي ػن أف ا إان لدر اإللنرة تك   أك أداء كظابل ااتسكاؽ  أك كظابل ا مراد  أداء كظابل االناال

 ا للظلل هك لتالل تبنىؿ أداء لتت ؼ ألظلتون اابرىال.
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 :معيار اآلجل .2

كهػػػػذا االػػػكع لػػػػف   كاصػػػػار ا لػػػؿ  كلتكسػػػط  كالقسػػػـ ا داء  سػػػػب هػػػذا االااػػػػنر إاػػػن طكاػػػػؿ    
كذاػؾ اصػاكيل اابصػؿ يػاف  ؛ااتصلاؼ ااتير صاب ااتطياؽ كا اليف ااىتلند ى اػه يصػبل دااقػل

 اآللنؿ كت داد لكىدهن لسيقنن إا يصبل تقرايال 
 :معيار الطبيعة. 3

إذ ا   كتقلػػػن  سانسػػػن  التلػػػنىن  ااتصػػندم :اػػتـ تصػػػلاؼ ا داء كمػػػؽ لااػػنر ااطيااػػػل إاػػػن     
 .(1)اليف ا للظلل ت قاؽ ا داء اااتصندم دكف كلكد أداء تيلكاكلن

 :ؤسس األداء الم -
ف تسػتتدـ االػكارد يلػيؿ ماػنؿ أتستلر االلظلػل الػب أف تػؤدم أىلناوػن يلػيؿ لاػد ك اين 

ف كأيلػػن أف لبوػػكـ ت ػػؽ ااقالػػل لوػػـ لػػدان مػػن إطػػنر لانداػػل اسػػتلرار االلظلػػل   اتدلػػل االسػػتو ياف
لكارد يلػدتقت ااطػن ادرة ىل انت االلظلل ى ن إانمل االل تتلنكز يياار تينااؼ استتدالون ا 

لتنلال ىناال االلظلل أداءن   .لتلازان كا 
إف أداء االلظلػػل يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف أف اقػػنس ياقاػػل لؤلػػرات لولػػل تتلنكاوػػن أدياػػنت إدارة ا ىلػػنؿ 

 كهن: 
 كهن اانس الدل ت قاؽ ا هداؼ اال ددة ا للظلل.  :اابنى ال .1
 كهن اانس الدل استهقؿ االكارد ااتن ترتيط يأهداؼ ل ددة. :اايبنءة .2
كيايػنرة أتػرل هػن   نرة ىف اااقال ياف يلال كلكع ا داء كاسػتهقؿ االػكاردكهن ىي :اإللتنلال .3

 . نصؿ اسلل االل االترلنت ى ن االل االدتقت
ف اسػػػتهقؿ االػػػكارد يػػػدكف ترلػػػاد إ اػػػث  ؛اليػػػف ا للظلػػػل اف تيػػػكف منى ػػػل كايلوػػػن ماػػػر يبػػػؤة -

ااسػػتهقؿ ا لاػػؿ كايػػف هػػذا ااتيػػذار كىػػدـ   ف ا قػػؽ ا هػػداؼ ن اابنى اػػل   أىققلػػن اليػػف 
لػػه رمػػـ أيلالػػن   كاػػد ا صػػؿ ااايػػس مػػن ياػػض االلظلػػنت  ا لػػكارد اػػدؿ ى ػػن ىػػدـ اايبػػنءة

  (2)ف ا هداؼ ا تت قؽ يناليؿ االط كبإااستتداـ االاد ا لكارد م
إف اا ناػػل االا ػػن ااتػػن تػػرتيط يت قاػػؽ ا هػػداؼ مػػن ظػػؿ اسػػتهقؿ لاػػد ا لػػكارد يلػػن مػػن االػػيؿ  -

 :ااتنان

 
 

 

                                                 
 –، دساعخ ؽبىخ ديٚ ششمخ اىنٖشثبء اىشٝ ٞخ ٗاىؾؼشٝخ  إَٞخ رقٌٞٞ اداء اىعبٍيِٞ فٜ ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخعَٞشح، دجذ اىظَذ،   (1)

 .56-55. ص ص 2008ثبرْخ، سعبىخ غٞش ٍْش٘سح، عبٍعخ اىؾبط ىخؼش، اىغضائش، 

 .43-42. ص ص 2008داس ٗائو ىْشش ٗاىز٘صٝع،  –، دَبُ اإلدارح ٗاألعَبهاىعبٍشٛ، طبىؼ اىَٖذٛ، اىغبىجٜ، ؽبٕش ٍؾغِ،   (2)



79 

 

 (2رقم )الشكل 

 :فبعو ٗمفئ

 األٕذا  رْغض ٗاىَ٘اسد رغزغو ثشنو

 عٞذ ) اّزبعٞخ دبىٞخ (

 فبعو ىنِ  ٞر مفئ:

 رْغض األٕذا  ٗاىَ٘اسد رٖذس

 :مفئ ٗ ٞر فبعو

رغزغو اىَ٘اسد عٞذاً ٗىنِ ت رؾقق 

 ٕذا األ

 ال فبعو ٗال مفئ:

 األٕذا  ت رؾقق ٗاىَ٘اسد رٖذس

 
 

 

ص  .2008  دار كا ؿ اللر كااتكزاػع –ىلنف   اإلدارة كا ىلنؿ  طنهر ل سف  ااهناين  صناح االودم  ااانلرم االصدر:
 .43-42ص 

 الضعال: غيرمصادر األداء  ج.
لصػػػندر أسنسػػػال  لاليػػػف تقسػػػالون إاػػػن أرياػػػ  تكلػػػد أسػػػينب لتت بػػػل التبػػػنض يبػػػنءة ا داء     
 :( 1)كهن
 :كتت تص مالن ا ن  ااسانسنت كااللنرسنت ااتلظالال -اكان 
 ىدـ يبنءة ااتاااف من ااكظن ؼ. .1
 ىدـ يبنءة ااتدراب ى ن ااكظن ؼ. .2
 ااتسنهؿ االداد من تلباذ ااسانسنت كت داد لاناار ا داء. .3

 .التبنض يبنءة لظـ ااتصنؿ .4

 ىدـ كاكح اااقانت ااكظابال. .5

 ىدـ يبنءة اإلدارة. .6

 ااؼ اهتلنلنت ك نلنت االكظباف. .7

 :االليقت االتصال -انلانن 

 االليقت اازكلال. .1
 االليقت االناال. .2
 اطراينت ااانطبال كاالالكال لاؿ اإل ينط كااتكؼ كااق ؽ كااتردد.اا .3

                                                 
. ص 2009اإلعيَبدٞيٞخ: اىَئىيف،  اضزرارٞجٞبد رط٘ٝر ٗرحطِٞ األداء األغر اىَْٖجٞخ ٗاىزطجٞقبد اىعَيٞخ،عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ،   (1)

95 
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 ااقاكد ااطيااال لاؿ ىدـ االقدرة كاىتقؿ ااص ل كمارهن. .4

 ااؼ أتقاانت ااالؿ. .5

 االليقت ااان  ال ا ترل. .6

 التبنض االلوكد. .7

 بيار.ىدـ االاكج كاصكر اات .8

 :ا سينب االرتيطل يناكظابل-اناانن 

 .ىدـ كاكح لتط ينت تهاار ااالؿ .1
 ااتهاار االستلر من ا ىلنؿ كااكظن ؼ. .2
 ااكظابل ا تتاح مرص ااتقدـ كااتطكار ااكظابن. .3

 .ااصراع ياف اإلدارة كاالكظباف .4

 ىدـ ألنف ظركؼ ااالؿ. .5

 كلست زلنت ااالؿ.ك ىدـ لق لل ااتلوازات كاالكاد ااتنـ أىدـ تكامر  .6

 ىدـ ااقدرة ى ن أداء ااكظابل. .7

 اصكر االونرات ااكظابال. .8

 :اااكالؿ ااتنرلال -رايانن 
 اصكر من  دة االلنمسل. .1
 ااقاكد ااقنلكلال. .2
 ااصراع ياف االاناار ا تقاال كلتط ينت ااكظابل. .3

                                                          ااصراع ياف اإلدارة كاالقنينت ااالناال. .4
حول مصادر األداء  /موضوع الدراسة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية 

 الجدول التال :ف   الموضح كانت اإلجابات عمى النحو ؟غير الضعال من وجية نظرىم
 (13جدول رقم )

 ع الدراسةو من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موضمصادر األداء غير الفعال 

 المصدر مصادر األداء غير الضعال الجامعة الرقم

 لنلال ا زهر  1ن

 ااؼ كموـ ااانل اف ا كصؼ ااكظابن اوـ.  1ن

 لف االكظباف. ىدادااؼ االونرات ادل   2ن

 ااؼ ييار من اإللينلانت االندال االتكمرة.  3ن

 من ياض اإلدارات كااالندات.ا ل اا كامز لتالل اصراىنت   4ن

زهر ا ل كف لن ب ر اس لنلال ا  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 ا زهر
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 المصدر مصادر األداء غير الضعال الجامعة الرقم

 االنلال اإلسقلال  2ن

ااران ااكظابن ىلد ياض ااانل اف لن زاؿ ا اقن كهذا الايس   1ن
 ى ن ا داء.

لتالل  لقؿ ياض االكظباف اد ايكف لف مار دراسل لسيقل  2ن
 ااهكط ااالؿ ا يندالن كاإلدارم إلدارة االنلال.

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

سقلال ا ل كف لن ب ر اس االنلال اإل -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

 لنلال ا اصن  3ن

كلكد ياض ااقصكر من كاع اارلؿ االلنسب من االينف   1ن
 االلنسب.

كااتلظالال ااسانسال كتادد ااطكا ؼ ااسانسال كتدت ون اا زيال   2ن
 من اا انة االنلاال .

لقسنـ ستراتالال كاا ل لتالل اااىدـ كلكد تطط لستقي ال ك   3ن
 كااؼ ااتلساؽ ياف مزة كااابل .

 

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
لكدة االنف كتكياد ا دا رة ىلاد -

 يندالن .كااىتلند ا 

 : من إعداد الباحث المصدر

يجد الباحث بعد تحميل إجابات القيادات الجامعية لمصادر األداء غير الضعال أنو يوجد عدد كبير 
 من ىذه المصادر يرتبط بشكل مباشر بأبعاد جودة الحياة الوظيضية وكان أىميا :

ياػض قصػكر مػن  لايػنس ااف هذا أالتبنض من لادات ااران ااكظابن  كارل ااين ث    1ن
 لكالب لكدة اا انة ااكظابال.

ااتػػلققت كااترااػػنت ااكظاباػػل مػػن ااالػػندات كا اسػػنـ كااػػدكا ر لتالػػل  مػػن لنلػػبقصػػكر اا   2ن
 للن الاؿ ياض ااقرارات ااتنصػل ا اهكط  ا يندالال كاإلدارال ى ن ااقاندات االنلاال 

رلؿ االلنسب يناتلققت كااتراانت ارارت ىلكا ال مار لدركسل اد تؤدم إان ىدـ كاع اا
 من االينف االلنسب. 

س سػػػ ينن ى ػػػن ياػػػاؼ اإللينلاػػػنت االنداػػػل االتػػػكمرة ا لنلاػػػنت  كاػػػرل ااين ػػػث ألوػػػن تػػػلا   3ن
  لكالػػب لتاػػددة الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل أهلوػػن نا لػػكر كاالينمػػ ت  يػػرالج ااتػػدراب كااػػتا ـ

 ة كااالؿ .  اايرالج ااتن تدىـ ااتكازف ياف اا انيرالج ااص ل كااسقلل االولال
 .آليات التطوير(  داء )المضيوم والغرض منيا  أسباب فشمياعممية تقييم األ: رابعاً 

 :ماىية وأىمية عممية تقييم األداء . أ

ااال ال  اث اترتب ى ن هذه   ال لؤسسلملن ىلون   داء ىل ال اركرال اإف اانس ا 
  كلف ذاػؾ اا يػـ ى ػن أه اػل اااػنل اف ا يقػنء مػن ااالػؿ  ارارات ياارة من للنؿ إدارة ل كف ا مراد

ف أكذاػػػػؾ اسػػػػيب هػػػػك  ؛ك  تػػػػن ااسػػػػتهلنء ىػػػػلوـأك ركاتػػػػيوـ أكتلزاؿ درلػػػػنتوـ  كاسػػػػت قناوـ ا ترااػػػػل
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كايػػد اػػذاؾ ااتلظػػاـ لػػف   اااػػنل اف ىلنصػػر إلتنلاػػل ككسػػن ؿ ات قاػػؽ مناػػنت ا ػػددهن ااتلظػػاـ البسػػه
 ( 1)ى ن ااقانـ ينالونـ االط كيل لله ااتايت لف ادرة هذه ااالنصر اايلرال

ىػف مإلوػن ا تتػرج   ف اتت بت ااتسلانت ااتن تط ؽ ى اونا  إف ىل ال تقااـ أداء ااانل اف ك 
يكلوػػػػن كسػػػػا ل تليػػػػف اإلدارة لػػػػف إصػػػػدار  يػػػػـ لكاػػػػكىن ىػػػػف اػػػػدرة االكظػػػػؼ مػػػػن أداء كاليػػػػنت 

كلف لدل اات سف ااذم طرأ   كاات قؽ يذاؾ لف س كيه كتصرمنته أالنء ااالؿ  كلس كاانت كظابال
 ى ن أس كب أدا ه اكالينت كلس كاانت كظابته.

اػػػن اكاىػػػد كأسػػػنااب إكاليػػػف تاراػػػؼ ىل اػػػل تقاػػػاـ ا داء ألوػػػن " ىل اػػػل لتططػػػل كلسػػػتلدة 
يلػؼ ااااػكب كا تطػنء يوػدؼ االنيال ا تسػان إيلن ألون ىل ال   ل ددة يليؿ لكاكىن كااان

ف ينلػػت لتن لوػػن ا  كهػػن ىل اػػل  رياػػل لسػػتلرة  ك   االػػكظبافإاقػػنع اااقكيػػنت ى ػػن االقصػػراف لػػف 
 (2)االون ال ا تظور من لبس اا  ظل

حول مد  توفر نموذج  /موضوع الدراسة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية 
بالجدول  كانت اإلجابات عمى النحو الموضح ؟واضح لعممية تقييم األداء والضئة المستيدفة بالجامعة

 :التال 
 (14جدول رقم )

 ع الدراسةو مد  توفر نموذج لتقييم األداء والضئات المستيدفة من وجية نظر القيادات الجامعية لمجامعات موض

 المصدر عممية تقييم األداء والضئة المستيدفة الجامعة الرقم

 لنلال ا زهر  1ن

: اكلػػد للػػكذج اتقاػػاـ ا داء لػػػف  تــوفر نمــوذج لتقيــيم األداء
رلػندم ا تقاػػاـ كتػكمره اػػلف اػكالاف االنلاػػل لػػف إتػقؿ دااػػؿ 

لصػػػػراؼ كياػػػػض ااتقػػػػنرار لػػػػػف تػػػػقؿ لتنياػػػػل اا اػػػػكر كاا
 لكر ا ترل" .إان ا االدراء كااالداءدكف االظر 

:  سػػػب ااكظابػػػل ك نلػػػل االنلاػػػل لػػػف  الضئـــات المســـتيدفة
 ىل ال ااتقااـ.

زهر ا ل كف لنلال ا لن ب ر اس  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 .ا زهر

 االنلال اإلسقلال  2ن

: اكلػػػػد لظػػػػنـ ينلػػػػؿ ك للػػػػكذج  تــــوفر نمــــوذج لتقيــــيم األداء
تقاػػاـ الػػف تػػقؿ كاػػع لاػػناار كللػػنذج   كااػػح اتقاػػاـ ا داء

كاػػػتـ تطػػػكاره يػػػؿ سػػػتل ألػػػور كاتياػػػه اػػػرارت يلينمػػػ ة   ا داء
 االتلازاف كلرالال االقصراف.

 ف   كتدلنت"ك ف   إداراااك : "أيندال الضئات المستيدفة

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

سقلال ا ل كف لن ب ر اس االنلال اإل -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

                                                 
 .320-319. ص ص 2011دَبُ، -ٍنزجخ اىَغزَع اىعشثٜ ىيْشش ٗاىز٘صٝع  ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ،ّ٘سٛ، ٍْٞش، م٘سرو، فشٝذ   (1)

. ص ص 2010دَييبُ، -داس اىظيي بء ىيْشييش ٗاىز٘صٝييع  ادارح اىَوو٘ارد اىجيوورٝخ اغووبر ّظوورٛ ٗحووبالد عَيٞووخ،اثيي٘ شييٞخخ، ّييبدس اؽَييذ   (2)

331-332. 
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 المصدر عممية تقييم األداء والضئة المستيدفة الجامعة الرقم

 ا اصنلنلال   3ن

: اكلػػػػد لظػػػػنـ اػػػػرتيط ي اػػػػكر  تــــوفر نمــــوذج لتقيــــيم األداء
كالصراؼ ااانل اف ا يػندالااف مقػط كسػؤاؿ ااطػقب ىػف أداء 

 اال نار" 
 ف مقط.ك : "أيندالاا الضئات المستيدفة

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
النف كتكياد االكدة دا رة ىلاد  -

 يندالن .كااىتلند ا 
 من إعداد الباحث المصدر :

 األغراض اإلدارية والتطويرية التضصيمية لعممية تقييم األداء:ب.

 :األغراض اإلدارية -1
يػػػػأف لتػػػػن ج يػػػػرالج تقاػػػػاـ ا داء تسػػػػتتدـ يلػػػػدتقت اليػػػػف لػػػػف تقاوػػػػن ريػػػػط  :اليػػػػف ااقػػػػكؿ      
ملف تقؿ االا كلنت االنتلل ىف يرالج تقااـ ا داء اتـ   لتت ؼ أللطل االكارد اايلرال ؿكاستيلن

 :اتتنذ لتت ؼ ااقرارات االتا قل ينستراتالانت االكارد اايلرال لاؿ
  .إىندة تصلاـ لظـ ا لكر كاالينم ت كااتاكاض 
  .إىندة تصلاـ لظـ االقؿ كااتراال كااتطكر االولن كااكظابن 
  ك ااستياند. أإىندة تصلاـ لظـ ااستيقنء 
 تتطاط االكارد اايلرال. 
 .إىندة تقااـ كت داد االل ااكظابل ياف ااكظن ؼ ا ترل 
  ك ى ن لستكل االلظللأت داد اا تانلنت ااتدرايال سكاء ى ن لستكل ا مراد. 
  .تستتدـ لتن ج تقااـ ا داء يلؤلر ى ن صدؽ اتتينرات ااتتانر 
  لػف تقاػاـ ا داء يإطػنر لسػتلدم اػدىـ االلنرسػنت ااقنلكلاػل تستتدـ ااتقنرار االللكرة كاالنتلػل

لػػف االلػػنيؿ  ان كااتػػن تااػػر يااػػر   ا لػػكر اال ػػددة االقػػؿ ااسػػتياند :لاػػؿ  إلدارة االػػكارد اايلػػرال
 سكاء ى ن االستكل ااقنلكلن أك لستكل االقنينت ااالناال.

ـ تقاػػاـ ا داء كلقنرلػػل ف اػػتـ ااتأياػػد ى ػػن لارمػػل ا مػػراد الظػػنأكمػػن للاػػع ا  ػػكاؿ الػػب 
ف تقاػاـ ا داء أأم   أم اليػف اسػتتدالون يلػكع لػف ألػكاع ااتقاػاـ ااػذاتن  أدا وـ ينالاػناار اال ػددة

 . كهذا اؤدم لينلرة إان ت ساف ا داء ااتلظالن اؤار ى ن س كيانت ا مراد 
 :. األغراض التطويرية2
قؿ ااتهذال االرتدة من للنالل لقنط ااقكة ف لظنـ تقااـ ا داء اليف استتداـ لتن له لف تإ  

ف ىل اػل ااتقاػاـ إكيػنالظر إاػن لسػتكانت أداء االػكظباف مػ  ان ت سػاف ا داءإكااااؼ كيلن اؤدم 
د أهػداؼ تسنهـ من ت داد ااقانان االكهرال االط كب للنالنتون كااتت ص لػف أم للػيقت كت داػ

ااترياػػػز ى ػػػن   لداػػػدة ا تقاػػػاـ اػػػتـ لػػػف تقاوػػػن كهلػػػنؾ للػػػنهج للػػػنز أداء لتلاػػػز أك ىػػػنانو لداػػػدة إل
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يلػػن اسػػنىد لظػػنـ تقاػػاـ  كاػػع تطػػط للػػك كتطػػكار االػػكظباف  كأااػػنن   ااتػػدراب يلػػدتؿ ا تطػػكار
مقػػط ى ػػن  ي اػػث ا ايػػكف ااتقاػػاـ للصػػينن   ا داء ى ػػن ت سػػاف ااسػػ كؾ ااػػكظابن لػػف ايػػؿ االػػداراف

 ػػد اابكا ػػد اايياػػرة ااتػػن أف ت سػػاف ا داء ااتيػػر أ نكااتقصػػل هػػ  ا داء االناػػن ى ػػن اااػػنل اف
 .(1)تلتج ىف لظنـ تقااـ ا داء

 :العوامل واألساليب المؤثرة ف  فشل برامج تقييم األداءج. 
اػػػؿ ااكظػػػن ؼ لنذياػػػل اللاػػػع أايلوػػػن   ى ػػػن ااػػػرمـ لػػػف أهلاػػػل كظابػػػل تقاػػػاـ أداء اااػػػنل اف

 ف ااال اػل تتاػع  ؛أسينب ذاؾ ىداػدة اػأتن مػن لقػدلتون صػاكيل ت قاػؽ ااتقاػاـ ااباػنؿ  اإلدارات
ف ااذاف النرسكلون ى ن ا م ب مار لدرياف لادان ى ن ياباػل إتقنلوػن يبنى اػل ك   ا  يـ االتصن

 .(2)ىناال
ملػؿ  تسػنهـ مػن نن ف هلػنؾ أسػينيإ :تقكؿ ااتطياقنت كااللنرسػنت ااال اػل ايػرالج تقاػاـ ا داء

 :لف هذه ا سينب ياضذير كمالن ا ن   هذه اايرالج كىدـ ت قاقون األمراض االستودمل للون
 .. اصكر االا كلنت ادل االداراف كاالرتيطل ين داء اابا ن األمراد1
 . ىدـ كاكح لاناار تقااـ أداء ااانل اف. 2
 .. االأتذ مار االدم اال ال تقااـ ا داء لف ايؿ االداراف3
 .ـ استاداد االداراف الرالال ا داء لع ااانل اف. ىد4
 .. اامتقنر إان صدؽ كألنلل االداراف ىلد ااتقااـ5
 .. امتقنر االداراف الونرات تقااـ ا داء6
اسػػػتلرار ااتقاػػػاـ ك   ف ىػػػدـ لارمػػػل االػػػكظباف يلتػػػن ج ا داء ااػػػذم اقكلػػػكف يػػػهىػػػ. ااقصػػػكر االػػػنتج 7

 االتتنان كاالستلر. 
 االكارد ااقزلل اتقداـ لينم ت ا داء االتلاز.. ىدـ يبنال 8
 .. ىدـ يبنءة االلنالنت ااتن تتـ يودؼ تطكار االكظباف9

  .(3) . استتداـ االداراف ا هنت منلال كمار كاا ل من ىل ال تقااـ ا داء.10

  :ليات تطوير وتحسين األداءآممارسات و  د.
لػػف للولاػػل إدارة االػػكدة االػػنل ل ااتػػن  أسنسػػانن ااػػد تقاػػاـ ا داء مػػن ااكاػػت اا ناػػر لػػزءان 

كهن للولال تؤيد ى ن اركرة ااسػتلرار مػن ت سػاف   تلاؿ االلوج االانصر من إدارة االلظلنت

                                                 
 .56 -55ذ، ٍشعع عجق رمشٓ، ص ص عبد اىشة، عٞذ ٍؾَ  (1)

 .237اىغبىٌ، ٍئٝذ ععٞذ ٍشعع عجق رمشٓ ص  (2)

 .56عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ، ص   (3)
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إف ااباناال ااتلظالاػل ااتػن تػكمر ماذا   كتطكار أداء ااانل اف لف تقؿ لن تظوره لتن ج تقااـ أدا وـ
 لتكابل ى ن لكدة ا داء كت ساله االستلر.  ا زين ف س انن كتدلنت اراكف ىلون

مقد   من ت سف كتطكار ا داء نن هنل ان يلن تتبؽ اادراسنت ى ن أف ا رؤسنء من االلظلل دكر 
 د اايتنب إاػن أف ااػر اس أك االػدار ا اػب ااػدكر اال ػكرم مػن تكلاػه اااػنل اف كاإللػراؼ أتكصؿ 
  إدارة منى ل األداء.إان يكف منانته ااكصكؿ تااذم 

ل ادكر االػدار مػن ت سػاف ا داء األمػراد اااػنل اف مػن لللكىل لف االقنط كا لكر اار اسيلن ك دد 
 : (1)االلظلل كهن يلن ا ن

 أف اللع ا مراد ااانل اف كلرؤكساه ى ن اال نكال ا تبيار اايتينرم كااتطكارم. .1
 أف الكه األمراد الكالب ااااؼ كااقصكر يطراقل تص ا ال يلنءة. .2
 ك ااتايار ىف للنىرهـ لع رؤسن وـ.أ   اسكد لاكر ااتكؼ ادل ااانل افأف ا .3

ىلػػد ارتيػػنب أم تطػػأ لػػف االرؤكسػػاف ايػػكف دكر ااػػر اس االينلػػر مػػن االسػػنىدة ى ػػن ااػػتا ـ  .4
 كااتبنهـ.

   .تبكاض ااس طل لف اار اس ا لرؤكساف اللن لف لونراتوـ .5

ف أاػػن إطػػكار ا داء لسػػتلدان هلػػنؾ للنرسػػنت أتػػرل اليػػف ا للظلػػل لػػف تقاوػػن ت سػػاف كت
  األسػػػنااب كااللػػػنهج ااتػػػن تسػػػتتدلون االلظلػػػنت مػػػن تطػػػكار أداء اااػػػنل اف ان ك تاػػػدد نن هلػػػنؾ تلكىػػػ

ف ايؿ للظلل اقنمتون كيا تون كظركمون ااتن تالؿ ماون  كلف كذاؾ   ؛كيناتنان تطكار ا داء ااي ن
ك أا اػػنل اف سػػكاء يػػنف مػػن لػػيؿ لػػندم هلػػن تػػأتن االلنرسػػنت اايتينراػػل ات قاػػؽ ااراػػن ااػػكظابن 

كلػػػف االلنرسػػػنت ااسػػػن دة االلتلػػػرة مػػػن يااػػػر لػػػف للظلػػػنت ا ىلػػػنؿ االتقدلػػػل مػػػن للػػػنؿ   لالػػػكم
  (.2)ت ساف ا داء هن لن ا ن

كاريػػز ى ػػن إانلػػل كيلػػنء  تطياػػؽ لػػلوج سػػتل سػػاللن كااػػذم اػػدتؿ مػػن لطػػنؽ االػػكدة االػػنل ل  .1
  كيناىتلند ى ػن االقكلػنت ااتلظالاػل  أداء ىنالنلستكل ل دد لف ا داء لف تقؿ لستكل 

  تػػػػركيت قاػػػػؽ تنرطػػػػل ااطراػػػػؽ ااتػػػػن اليػػػػف ت قاقوػػػػن يناىتلػػػػند ى ػػػػن مراػػػػؽ االلػػػػركع ت ػػػػك اآل
 كينستتداـ اكل ااالؿ االدريل ى ن للولال تاظاـ ا داء.

كاػع تطػل لرلػل ا لػكارد اايلػػرال ت قػؽ اإللػينع كتاػناج لػػكاطف اات ػؿ مػن ىل اػنت ااتكظاػػؼ  .2
اتتػػػنذ إلػػػراءات  لإاػػػنمل إاػػػن ذاػػػؾ تتاػػػلف ااتطػػػ  كااتلػػػهاؿ كلظػػػـ ا لػػػكر كاا ػػػكامز كمارهػػػن

 :تتا ؽ ين داء يليؿ لينلر للون
                                                 

، رشعَيييخ دجيييذ اىؾنيييٌ اىخييي٘اسصٍٜ، اىقيييبٕشح، داس اى غيييش ىيْشيييش اضوووزرارٞجٞخ اىَووو٘ارد اىجيووورٝخرشيييبّذا، ارشييي٘ك، ٗميييبثشا، شييييجب،  (1)

 . 2002ٗاىز٘صٝع.

 .484 – 436عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ، ص ص   (2)
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كمػػن لبػػس ااكاػػت اليػػف   كاػػع لسػػتكانت أداء ل ػػددة أى ػػن لػػف لسػػتكل أداء اابػػرد اا ػػنان -
 ااكصكؿ إااون  تن تيكف ل بزة األمراد.

ا داء االط كيػػل لػػلوـ كا هػػداؼ ااكالػػب ت قاقوػػن  للػػنريل كلكامقػػل االػػكظباف ى ػػن لسػػتكانت -
 كطرؽ ت قاقون.

  تلػػػلاع ا مػػػراد ى ػػػن ا داء االاػػػد كلكاصػػػ ل اا صػػػكؿ ى ػػػن االا كلػػػنت االرتػػػدة ىػػػف ا داء -
 تن اليف ااكصػكؿ إااوػن كاتتػنذ اإللػراءات ااتصػ ا ال  ؛كللنالل االلنيؿ ااتنصل ين داء

 أكان يأكؿ.

 طرؽ لرالال كتقااـ ا داء.تدراب االداراف ى ن لظـ ك  -

االرؤكساف كااػذم ا قػؽ لوػنرات إداراػل ىنااػل مػن إدارة كاػت  نتبكاض ااس طل لف اارؤسنء إا .3
يلػن اسػنهـ مػن تػكمار  اإلدارة ااا ان يناللظلل  كمن يلنء اااقل ياف االداراف كلرؤكسػاوـ  كأااػنن 

 يكادر إدارال كااندات لستقي ال من االلظلل.

للػػػػنز كت قاػػػػؽ كيلػػػػن ا قػػػػؽ اإليػػػػداع كاايتيػػػنر مػػػػن اإل  ك االكلوػػػػل ذاتاػػػنن أة مػػػرؽ ااالػػػػؿ االػػػػدار  .4
 ا هداؼ كيلن ادمع أداء ااانل اف ل ك ااتطكر كااللك االتزااداف.

كهػػػن لػػػلوج لػػػف للػػػنهج اإلدارة ااانينلاػػػل ااتػػػن تقػػػـك ى ػػػن اات سػػػاف االسػػػتلر     قػػػنت االػػػكدة .5
لف تقؿ لسػنهلتون مػن ت داػد   كت ساف ااتلهاؿ كت قاؽ لستكانت ىناال لف االكدة االنل ل

اػػػن لتت ػػػؼ اايػػػدا ؿ االلنسػػػيل ا ػػػؿ هػػػذه إكااتاػػػرؼ   االلػػػيقت االػػػؤارة مػػػن لػػػكدة االلتلػػػنت
كلتػن ج طايػل مػن  ان ف   قنت االكدة تقػدـ دراسػنت كأميػنر أل ن ايت ااتطياؽ اااأكاد   االليقت
 كت سف لف اإللتنلال كأسنااب ااتلهاؿ.     االلظلل

حـول مقتراحـاتيم  /موضـوع الدراسـة/وبسؤال بعض القيادات الجامعية ف  الجامعات الضمسطينية 
كانـت ؟ رىم نحو تحسين األداء الـوظيض  فـ  ضـوء أبعـاد جـودة الحيـاة الوظيضيـة مـن وجيـة نظـ

 بالجدول التال : الموضح اإلجابات عمى النحو
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 (15جدول رقم )

 ع الدراسةو قيادات الجامعات موض من وجية نظر مقترحات تحسين األداء الوظيفي في ضوء أبعاد جودة الحياة الوظيفية

 الجامعة الرقم
مقترحات تحسين األداء الوظيض  ف  ضوء أبعاد جودة 

 الحياة الوظيضية
 المصدر

 لنلال ا زهر  1ن

 تازاز ليدأ اااكاب كاااقنب.  1ن

 إىتلند لن زة اإلدارم كا يندالن االتلاز لستقيقن.  2ن

 تكمار كتلكاع اادكرات ااتدرايال لستقيقننل  ن إا الن  دكان .  3ن

اترا نتوـ اىقد ل سنت لتت بل لع االكظباف يودؼ للع   4ن
 ااتطكارال كا تذ يون.

 ا طراؼ. إتصنات أيار ماناال ياف  5ن

 زاندة اااقل كااللنريل من لينسب االنلال.  6ن
 

زهر ا ل كف لن ب ر اس لنلال ا  -
 دارال كاالناال .اإل
ىلاد دا رة االكدة كااتطكار يلنلال  -

 ا زهر

 االنلال اإلسقلال  2ن

تتصنص اتطكار لاناار اانس ا داء ااكظابن ايؿ كظابل ك   1ن
لك د من اانس اتصنر ى ن للكذج كىدـ اا  من االنلال

 أداء ااانل اف.

تللاع االكظباف ى ن رمع لستكل ا داء ااكظابن لف تقؿ   2ن
 اات باز كزاندة آاانته.

ىطنء ااتهذال   3ن لتنيال أداء ااانل اف يليؿ دكرم ييؿ مترة كا 
 اارالال ينستلرار ا انل اف لف تقؿ ااتدراب .

 

ر اس االنلال اإلسقلال يهزة .  -  

ااسقلال ا ل كف لن ب ر اس االنلال  -
 اإلدارال كاالناال .

ىلاد دا رة االكدة كااتطكار. -  

 لنلال ا اصن  3ن

تكمار ا لنف ااكظابن االط كب ىلد ااتاناد كاالانش   1ن
 االلنسب.

 ىلؿ اادكرات ااتدرايال ااتن تللن مير كلستكل اابرد.  2ن

 اا كامز االندال كاالالكال .  3ن

 نسيل ا انل اف لستقيقن.للتكمار ااتدلنت ااتا الال كااا لال اا  4ن

 

لن ب ر اس لل س أللنء لنلال  -
 اصن.ا 
النف كتكياد االكدة دا رة ىلاد  -

 يندالن .كااىتلند ا 

 المصدر : من إعداد الباحث

 :العالقة بين جودة الحياة الوظيضية واألداء الوظيض  :خامساً 
أف ت ساف لكدة اا انة   لف اادراسنت ااتن ألرات ى ن لكدة اا انة ااكظابال ىداد أظور

كاارتقػػػػنء   ااكظاباػػػػل كااهتلػػػػنـ يأياندهػػػػن كيراللوػػػػن االتت بػػػػل سػػػػاؤدم  تلػػػػنن إاػػػػن زاػػػػندة اإللتنلاػػػػل
إانمل إان ذاؾ إلينع  نلنت   يلستكانت كلادات ااران كا داء ااكظابن من للظلنت ا ىلنؿ

 ليناون االندال كاالتلنىال كاالالكال ك نلنت ا لنف كااستقرار ااكظابن.أمل ااانل اف يين
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 :المشاركة ف  اتخاذ القرارات -أوالً 
است كذت للنريل ااانل اف ى ن اهتلنـ كاسع ى ن لستكل اإلدارة كااللظلػنت مػن أكركيػن    

اػػداون ترتايػػنت انلكلاػػل لتطػػكرة ف ام ػػب اا يكلػػنت مػػن هػػذه ااي ػػداف أك   كااكااػػنت االت ػػدة ا لراياػػل
ف اابيػرة ا سنسػال اللػنريل اااػنل اف لبندهػن أف هػؤاء اااػنل اف هػـ ااػذاف إ اث   اتازاز االلنريل

لػػػرايوـ مالػػػن اتا ػػػؽ يال وػػػـ اليػػػف اف ا  اػػػؤدكف أللػػػطل ااالػػػؿ اابا اػػػل ك  ف ط ػػػب االا كلػػػنت لػػػلوـ كا 
 . (1)لتن ل ا لداراف كااستلنرااف راد تيكف ما لتاطن رؤا

دىـ ىل انت للنريل ااانل اف كااتكسع ماون ى ن لسػتكل االلظلػنت اف ااسان اادا ـ أيلن 
كلػف أهلوػن زاػندة اإللتنلاػل   لزااػن كىكا ػد ىل اػنت االلػنريلإاػن لظػران  ؛ك  تن اادكال اه لن ايػررهأ

إيداىاػل راء كااترا ػنت كأميػنر آكاا صػكؿ ى ػن  كا داء كتتباض لاػدات اا ػكادث كااتػناؼ كاابناد
اػػن يلػػنء يػػكادر كظاباػػل ماناػػل كتأها وػػن ا تراػػن مػػن االلنصػػب ااقانداػػل كت قاػػؽ إإاػػنمل   كايتينراػػه

 .ااران ااينلؿ ا تانلنت ااالقء كرمينتوـ كطلك نتوـ 

 Seied H.Mousaviمقػد أيػدت دراسػل ن  كأاػدت ذاػؾ لللكىػل لػف اادراسػنت كااي ػكث

et al.لتنلال ااانل اف مػن إار أت اون   ى ن أف االلنريل من صلع ااقرارا النين ييار ى ن أداء كا 
 .(2)االلظلل

النياػل اكاػل يػاف إله تكلػد ىقاػل أ  إان Andy  Danford et. alيلن تكص ت دراسل ن
للػػػنريل اااػػػنل اف مػػػن اتتػػػنذ ااقػػػرارات كت سػػػاف لسػػػتكل ا داء اػػػدل اااػػػنل اف مػػػن االلظلػػػنت ااتػػػن 

 .(3)ألرات ى اون اادراسل

 إاػن توػدؼ ا تاػرؼ  ااتػن ينلػت Beth A. Brooksاادراسنت ااسنيقل لع دراسل نكتتبؽ 
 اث تكص ت إاػن   تأاار لكدة اا انة ااكظابال ى ن أداء االلرانت ااانلقت من االرايز ااطيال

ف االلنريل من اتتػنذ ااقػرارات لػف ا ياػند ا ياػر تػأااران ى ػن أداء االلراػنت ألتن ج اىتيرت ماون 
 .(4)من االرايز ااانلقت

                                                 
ص  2012دَيبُ، داساىٞيبصٗسٛ ىيْشيش ٗاىز٘صٝيع، اىز٘ظٞف ٗاىَحبفظخ عيٚ اىَ٘ارد اىجيرٝخ  اتميجٜ، دبئغ،اىَجٞؼِٞٞ، ط ٘اُ   (1)

 .205-204ص 

(2 ( Seied H.Mousavi, Saeed Yarmohamadi Monfared, Akbar Heidary, ,  Op.cit.. PP 3665-3368. 

(3 ( Andy Danford,. and Richardson, M. and Stewart, P. and Tailby, S ,  Op.cit.. pp. 151-166. 

(4)  Beth A. Brooks,  Op.cit.. , pp 152- 157 
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ى ػن أف للػنريل اااػنل اف مػن اتتػنذ  )عبـد العزيـز(لػع دراسػل  كاتبقت هذه اادراسنت أاانن 
إللػن اسػنهـ كاسػنىد   لػف االينمػ ت كاالاػدات ااكظاباػل اإلدارال كااللنريل مػن ت داػد يػؿااقرارات 

 .(1) يليؿ ييار من ت ساف إلتنلال االلظلل.

 :نظم الترقية والتقدم الوظيض  -ثانياً 
إف االلظلل ااتن تتاح األمراد ااانل اف مرصل ا تراال كمقػنن ايبػنءتوـ مػن ا داء ت قػؽ درلػل 

ف تقنيػؿ أكا يػد   اف اداوـ طلك نت كتصػكرات ىػف ااالػؿ كا داء ف ا مراد اايبإ اث   ىناال اوـ
 . (2)دات أداء ا مراد كطلك نتوـلف ايؿ االلظلل يسانسنت ا تطكر كااتراال تتكامؽ لع لا

النياػػػل يػػػاف إلػػػه تكلػػػد ىقاػػػل أ  M. S. Hayrol Azril اػػػث أكاػػػ ت دراسػػػل ن
كيػػاف أداء اااػػنل اف  ااسانسػػانت ااتلظالاػػل ااسػػن دة مػػن االلظلػػل كاالتا قػػل يبػػرص ااتقػػدـ ااػػكظابن 

لتنلاتوـ من ااالؿ  (3)كا 

ف أف لظػػػنـ ااترااػػػنت كااتقػػػدـ ااػػػكظابن اقػػػـك ى ػػػن أكهػػذا لػػػن أيػػػد ى اػػػه ن أيػػػك لػػػاتل   مػػن 
لسػػػػػتكل أداء ااانلػػػػػؿ ااتيػػػػػر يلانيػػػػػل االسػػػػػر ااػػػػػذم اكصػػػػػؿ ااػػػػػن ااكظابػػػػػل ا ى ػػػػػن مػػػػػن ااسػػػػػ طنت 

اقسػتداؿ ى ػن  ؛ر اتط ػب لتنياػل أدا ػه كاانسػه ينالؤلػرات االلنسػيلألػكهك   كاالسؤكاانت كا لر
 .(4)ن ااكظابل االران إااونكيذااؾ تقكاله م  إلتنلال كلستكل أدا ه من كظابته

 :االلتزام التنظيم  -ثالثاً 
كاتلنهػػػنت  ان ااػػػد اااتػػػزاـ ااتلظالػػػن لػػػف االبػػػنهاـ ااسػػػ كيال كااتلظالاػػػل ااتػػػن أتػػػذت أياػػػند

 د االبنهاـ ااتن استال ت يطراقل لتت بل اتلار إان اابرد اال تـز ااذم ا رص أ اث ااد   كاسال
ف تظوػػر للػػنذج سػػ كيال لاالػػل يناػػدمنع ىػػف االلظلػػل كاالػػاكر يػػنابتر كااىتػػزاز ينالتلػػنء أى ػػن 

لػه ايػرز لسػتكانت ىنااػل لػف سػ كؾ ااػدكر االتلاػز أيلػن   ون كاارميػل مػن اايقػنء ماوػن  طػكؿ لػدةااإ
 (5)كااتن تلصب ل ك ا داء االتلاز كاالط كب

استلرارال االكظباف مػن ىل وػـ   أف Chandranshu Sinha.2012دت دراسل نيمقد أ
كتيػػكف اػػػداوـ رميػػل أاػػػكل الزاكاػػل ىل وػػػـ   يناللظلػػل تيػػكف ابتػػػرات أطػػكؿ لػػػف هػػؤاء ا اػػػؿ ااتزالػػنن 

 Lediana.2013..  كأاػػػػدت ذاػػػػؾ دراسػػػػل ن(6)النياػػػػل ل ػػػػك أدا وػػػػـ اكظػػػػن بوـإكسػػػػ كؾ أياػػػػر 

                                                 
 دجذ اىعضٝض، اؽَذ دضٍٜ، ٍشعع عجق رمشٓ.  (1)

 .156ص  2012اىجذاٝخ ىيْشش ٗاىز٘صٝع، دَبُ، داس ادارح اىَ٘ارد اىجيرٝخ  اىؾشٝشٛ، ٍؾَذ عشٗس   (2)

)3 ( M. S. Hayrol Azril , ,  Op.cit.. pp,64-73. 

 .289 -288ٍشعع عجق رمشٓ ص ص  أث٘ شٞخخ، ّبدس اؽَذ،  (4)

 .186 -184 اتميجٜ، دبئغ،اىَجٞؼِٞٞ، ط ٘اُ، ٍشعع عجق رمشٓ ص ص  (5)
)6( Chandranshu Sinha ,  Op.cit.. PP[31-40]. 
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Xhakollari) ااػكظابن كى ػن اا تبػنظ أف اااتزاـ ااتلظالن اه تأاار االنين ينرز ى ػن ا داء ي
ف ا داء أإاػن  1985يلػن أيػدت لبػس اادراسػل ى ػن لػن أكرده كااتػكف ىػنـ   يناقكة ااانل ػل يناللظلػل

 .(1)ا ماؿ ايكف ا لكظؼ اال تـز من ىل ه يناللظلل.

  :السموك القيادي واإلشراف  ف  العمل -رابعاً 
ااتأيػدكا ؛ ان دىػـ رؤسػن وـ ا  كااتللاع ك إف االرؤكساف من االلظلل ي نلل دا لنن إان اااقل 

كهػػذا يناتأياػػد سػػالايس ى ػػن راػػنه كأدا ػػه ااػػكظابن  كاػػاس   ألوػػـ اسػػاركف ى ػػن ااطراػػؽ ااصػػ اح
  يلػن اقػكـ يػه لػف كاليػنت كظاباػل ف ر اسػه ماػر ليػنؿو أقتؿ إلينلنت االػرؤكس يلػاكره يػاهلنؾ لن 

مولنؾ ىقال اكال  ياف  (2)كاإللراؼ ةاندتينع أس كب تلنرين من ااقايناتنان اتكلب ى ن اارؤسنء 
مػنار اس ااػذم   اف ىف أىلناوـ كأدا وػـ ا ىلػنؿ االط كيػل لػلوـ للط ااقاندة كاإللراؼ كران ااانل

هـ كاؤدم إان تازاز للنىر ااستانء ءاتيع ا س كب ااياركاراطن من ااندة لرؤكساه ا ايسب كا
ألن ااقن د أك اار اس ااذم ااتلد ى ن ا س كب اادالقراطن من ااقاندة ك الاؿ االرؤكساف   اتلنهه

لكاػػع اهتلنلػػه مػػن ااقػػرارات  ااتػػن اتتػػذهن اػػؤدم إاػػن تطػػكار ىقاػػنت ااػػدىـ كااػػكاء ياػػلوـ ا الػػؿ 
 . (3)كهذا اه تأااره ى ن رانهـ ىف ااالؿ  كااللظلل

إذ تتػأار ااػركح االالكاػل ا لػكظباف   اػندة كاإللػراؼتينع االلط ااتلنرين مػن ااقلف امق يد 
مقػػد أايتػػت لاظػػـ ااتلػػنرب أف أسػػ كب ااقاػػندة   اػػن  ػػد يياػػرإيأسػػ كب ااقاػػندة ااػػذم الػػنرس ى ػػاوـ 

اادالقراطال االيلاػل ى ػن أسػنس ااتاػنكف كااللػنريل يػاف ااػر اس كاالرؤكسػاف اػؤدم إاػن إالػند ركح 
 .رهن لف أسنااب ااقاندةكااتانكف كاايلنء أيار لف ما  اابراؽ

ف ااسػػ كؾ ااقاػػندم كاإللػػرامن مػػن ااالػػؿ اػػؤار ألػػف اادراسػػنت كااي ػػكث ىداػػد  اػػد أكردتك 
لتػنلاتوـ مػن ااالػػؿ يناللظلػنت االتت بػل كللوػن دراسػػل   يلػيؿ يياػر ى ػن أداء اااػػنل اف كراػنهـ كا 

ااسػػ كؾ النياػػل لالكاػػل يػػاف إااتػػن تكصػػ ت إاػػن كلػػكد ىقاػػل ( John K. Layer  et alن
 .Beth Aكهػػذا لػػن أيػػدت ى اػػه دراسػػل ن  (4)اإللػػرامن االتيػػع يناللظلػػل كأداء اااػػنل اف  ىلػػناوـ

Brooks مػػن كلػػكد ىقاػػل يػػاف للػػط اإللػػراؼ كااقاػػندة كأداء االلراػػنت اااػػنلقت مػػن االرايػػز  
 .(5)ااطيال

                                                 
)1( Lediana Xhakollari, Op.cit.. PP 529 – 534 

 .586- 285ٍشعع عجق رمشٓ ص ص  أث٘ شٞخخ، ّبدس اؽَذ،  (2)

 .156اىؾشٝشٛ، ٍؾَذ عشٗس، ٍشعع عجق رمشٓ ص   (3)

)4( John K. Layer, Waldemar Karwowski ,  Op.cit.. , Pages 413-421. 

)5( Beth A. Brooks,  Op.cit.. , pp 152- 157. 
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لػؿ   إان أف ااسػ كؾ اإللػرامن مػن ااا.Andy Danford et. alمن  اف ذهيت دراسل ن
إا أف   (1)ااران ى ػػن أداء اااػػنل اف مػػن للظلػػنت ا ىلػػنؿألػػف أياػػر أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل تػػ

  اتت بػت مػن ا هلاػل االسػيال كترتاػب لػدل تػأاار ىنلػؿ للػط M. S. Hayrol Azrilدراسػل ن
 اث اىتيرت اادراسل ى ػن    د أياند لكدة اا انة ااكظابال ى ن ا داء ااكظابنأاإللراؼ كااقاندة 

لتنلاتوـ من  ااالؿأله ااياد ا ااؼ كا اؿ تأ  .(2)ااران ى ن أداء ااانل اف كا 

 :ةاألجور والمكافآت المادية والمعنوي -خامساً 
يير ا اػنل اف ماوػن ت تػنج إاػن لظػـ لتلكىػل لػف االينمػ ت أدلج اف االلظلنت ااتن تودؼ إ

  ا لػػػر االاتلػػػد ى ػػػن االوػػػنرات   كا لػػػر االػػػرتيط يتقاػػػاـ ا داء :ىػػػف االلظلػػػنت ااتق اداػػػل كللوػػػن
    .(3)كااللنريل من االينسب

ييػػر لػػف االلتلاػػنت االنلاػػل أيلػػن تيػػرز أهلاػػل ا لػػكر مػػن االلتلاػػنت اارأسػػلناال يدرلػػل 
كألوػػن تاػػد إ ػػدل االلػػيانت   أهلاػػل االنلػػب اااتصػػندم مػػن  اػػنة ا مػراد مػػن االلتلاػػنتإاػػن لظػران 
  .لنت تتت ؼ ىف اا نلنت اااتصندال لاؿ اا نلل ا تلاز كألون رلز ا تبكؽ كااللنحا ن

ىلػػدت لللكىػػل لػػف اادراسػػنت إاػػن دراسػػل تػػأاار ا لػػكر كاالينمػػ ت يياػػد لػػف أياػػند كاػػد 
  Seied H.Mousavi et alمبن دراسػل ن  لكدة اا انة ااكظابال ى ن ا داء ااكظابن ا انل اف 

لتنلاػػػل   كلػػػكد ىقاػػػل اكاػػػل االنياػػػل يػػػاف ا لػػػكر كاالينمػػػ ت لػػػف لنلػػػبللػػػد ألوػػػن تكصػػػ ت ااػػػن  كا 
  . (4)ترآااانل اف لف لنلب 

  اىتيػرت لظػـ ااتاػكاض مػن االلظلػل تػأتن مػن M. S. Hayrol Azrilإا أف دراسػل ن
لتػنلاتوـ  االرتيل ااسندسل ياف ىكالؿ كأياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ااتػن تػؤار ى ػن أداء اااػنل اف كا 

 .(5)من ااالؿ
  أف ا لػػكر كاالينمػػ ت تاتيػػر ااياػػد et. al .Andy Danfordنمػػن  ػػاف تػػرل دراسػػل 

 .(6)كلف اـ ت ساف ا داء ااكظابن ا انل اف من االلظلل  ااران ى ن ااران ااكظابنأا يار ت

  :برامج التدريب والتعمم - سادساً 
كاالبػػنهاـ اار اسػػل ااتػػن تاتلػػد ى اوػػن تاتيػػر يػػرالج ااتػػدراب كااػػتا ـ لػػف اااكالػػؿ ا سنسػػال 

دارات االكارد اايلرال ماون ا تلاز كااللنمسل ف ا مػراد ذكم ا داء أمقد كلد لني اقلد يػ  االلظلنت كا 
                                                 

)1( Andy Danford,. and Richardson, M. and Stewart, P. and Tailby, S ,  Op.cit.. pp. 151-166. 

(2)  M. S. Hayrol Azril , Op.cit.. pp,64-73. 

 .124(. ص 2008، اىقبٕشح:اىَئىف، ) ج٘دح اىحٞبح اى٘ظٞفٞخ فٜ ٍْظَبد االعَبه اىعصرٝخعبد اىشة، عٞذ،   (3)

)4 (  Seied H.Mousavi, Saeed Yarmohamadi Monfared, Akbar Heidary, ,  Op.cit.. PP 3665-3368 

(5)  M. S. Hayrol Azril , Op.cit.. pp,64-73. 

(6)   Andy Danford,. and Richardson, M. and Stewart, P. and Tailby, S ,  Op.cit.. pp. 151-166. 
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لػػه لػػف االليػػف تا ػػـ هػػذا ا داء اااػػنان أك   اااػػنان ارميػػكف مػػن تلااػػز ألبسػػوـ ىػػف ا مػػراد اآلتػػراف
 .(1)كااتطكارال االرتيطل يإانرة دامع ااستاداد األداءكايتسنيه ىف طراؽ اايرالج ااتدرايال 

مقػػػد أكردت   يلػػػن كأيػػػدت لللكىػػػل لػػػف اادراسػػػنت أهلاػػػل يػػػرالج ااتػػػدراب كااػػػتا ـ يناللظلػػػل
ااران أ  أف يػرالج ااتػدراب كمػرص ااػتا ـ تاػد ا ياػند ا ياػر تػSeied H.Mousavi et alدراسػل ن

. كاتبقػػت دراسػػل (2)يػػاف ىكالػػؿ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػلى ػػن إلتنلاػػل اااػػنل اف كأدا وػػـ ااػػكظابن لػػف 
النيال لالكاػل يػاف ااتػدراب كأداء إ  لع اادراسل ااسنيقل يكلكد ىقال John K. Layer  et alن

ى ن اارمـ لػف اتػتقؼ إدراؾ اااػنل اف  ياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل يػنتتقؼ   ااانل اف اكظن بوـ
 .(3)ااكظن ؼ كااب نت ااالرال

لػػه اليػػف تازاػػز ا داء كلػػكدة اا اػػنة أمقػػد أيػػدت ى ػػن  (Elise Ramstadدراسػػل ن ألػػن
ااكظابال من كات كا د لف تقؿ لللكىل أياند لرتيطل ين داء ااكظابن كا ياند االرتيطل يلػكدة 

كللوػػن يػػرالج تػػدراب كتللاػػل االوػػنرات االولاػػل ا اػػنل اف كااتػػن تسػػوـ مػػن إلتنلاػػل   اا اػػنة ااكظاباػػل
 .(4)كلكدة ااال انت كاالركلل من تدلل ااالقء  ااالؿ كت ساف لكدة ااس ع كااتدلنت االقدلل

  :األمن والصحة المينية ف  بيئة العمل -سابعاً 
لينلران ى ن ص ل ااانل اف ك ناتوـ يصػبل ااران أتؤار ااص ل كااسقلل االولال من ااالؿ ت

 كى ن ا داء كاايبنءة ااتلظالال يصبل ىنلل.   تنصل

ف إدارة االػػكارد اايلػػرال هػػن االسػػ كال ىػػف كاػػع اايػػرالج ااتنصػػل يت سػػاف أكيػػنارمـ لػػف 
  ف تانكف اإلدارات ا ترل من صانلل كت سػاف يا ػل ااالػؿ ا اليػف تلنه ػهأإا   إدارة يا ل ااالؿ

كذاؾ الاينسنتون ى ػن سػقلل كصػ ل االػكارد  ؛ناتنان هن لس كاال لنل ل اللاع أاسنـ االلظلليك 
 M. S. Hayrolلػف اادراسػنت ى ػن ذاػؾ كللوػن دراسػل ن ىداػد.كأيػدت (5)اايلػرال كمانااػل أدا وػن

Azril    كااتػػن تكصػػ ت إاػػن أف يا ػػل ااالػػؿ كااسػػقلل االولاػػل تاػػد لػػف أياػػر أياػػند لػػكدة اا اػػنة
لتنلاتوـ من ااالؿأااكظابال ت  اث لنءت مػن االرتيػل ااراياػل لػف  اػث   ااران ى ن أداء ااانل اف كا 

 .(6)ا هلال االسيال  ياند لكدة اا انة ااكظابال من ااتأاار ى ن ا داء

 

                                                 
 .153اىؾشٝشٛ، ٍؾَذ عشٗس، ٍشعع عجق رمشٓ ص   (1)

(2)  Seied H.Mousavi, Saeed Yarmohamadi Monfared, Akbar Heidary,   Op.cit.. PP 3665-3368. 

(3 ( John K. Layer, Waldemar Karwowski , Op.cit.. , Pages 413-421. 

)4 ( Elise Ramstad, ,  Op.cit.. pp.423 – 436. 

 .350اىغبىٌ، ٍئٝذ ععٞذ ٍشعع عجق رمشٓ ص   (5)

(6) M. S. Hayrol Azril ,  Op.cit.. pp,64-73.  
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  اتؤيد ى ػن أهلاػل ااصػ ل االولاػل مػن يا ػل ااالػؿ Seied H.Mousavi et alكلنءت دراسل ن
 .كدكرهن من ت ساف إلتنلال كأداء االكظباف

 :العالقات االجتماعية -ثامناً 
إف طياال اااقانت االتلنىال ااسن دة ياف اااػنل اف مػن ليػنف ااالػؿ اليػف ت داػد لسػتكانت      

 :تنهذه اااقال ينآل
 .االرؤكسافاااقانت ياف  -
 .اااقانت ياف اارؤسنء -

 اااقانت ياف اارؤسنء كاالرؤكساف -

النياػػل ا بػػرد ااانلػػؿ لػػع لللكىػػل ااالػػؿ تػػكمر يػػه إلػػينىنن ا نلتػػه ف اااقاػػل اإلإيناتػػنان مػػك 
ف االلظلػػػل كااالػػػؿ ااػػػذم اتػػػاح األمػػػراد مرصػػػل إاػػػذاؾ مػػػ  كت قػػػؽ تيػػػندؿ االلػػػنمع يالوػػػن  االتلنىاػػػل

ف ااراػن ااػكظابن ا اػنل اف كا داء ااػكظابن اوػـ سػايكف إمػ  مراد اآلتػرافااتبنىؿ كااتصنؿ لع ا 
 لرتبانن كااايس هك ااص اح.

ااقاػػػػػػػنت االتلنىاػػػػػػػل يػػػػػػػاف ا مػػػػػػػراد اف أ  Les.Worrall.2012مقػػػػػػػد أكردت دراسػػػػػػػل ن
اػػن لسػتكل أماػػؿ اإللتنلاػػل إاالوناػل مػػن ؤدم تك لرؤكسػػاف سػأرؤسػنء  يػػنلكا سػكاء نن كيااػوـ يااػػ

 .(1)االلظلل
   اػػػػث تكصػػػ ت إاػػػػن أف اااقاػػػػنت Elise Ramstadكهػػػذا لػػػػن أيػػػدت ى اػػػػه دراسػػػل ن  

أياند أترل ستؤدم إان تازاػز ا داء إان االتلنىال يأ د أهـ أياند لكدة اا انة ااكظابال إانمل 
   ى ػػػن أف Hayrol Azrilااػػػكظابن كلػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل مػػػن كاػػػت كا ػػػد. كاتبقػػػت دراسػػػل ن

االرتيػػل ااانااػل لػف  اػػث ا هلاػل االسػيال  ياػػر أياػند لػكدة اا اػػنة  مػن ااػػزلقء تػأتناااقاػنت لػع 
لتنلاتوـ من ااالؿ ااكظابال تأااران   .(2)ى ن أداء ااانل اف كا 

  أف اااقاػػنت االتلنىاػل مػػن Lediana Xhakollari.2013.مػن  ػاف تػػرل دراسػل ن  
ؿ تقكد إان أداء أماؿ كلتال كااتزاـ كران لف ي  لينف ااالؿ ا تؤدم إان زاندة اإللتنلال م سب

 (3) ايؿ ااانل اف من ىل وـ.

 

                                                 
(1)  Les Worrall and Cary Cooper The Quality of Working Life 201 2Managers’ Wellbeing, 

Motivation and Productivity CMI     Chartered Management Institute( 2012)  p43 

)2) M. S. Hayrol Azril , ,  Op.cit.. pp,64-73 

)3 ( Lediana Xhakollari, Op.cit.. PP 529 – 534. 
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  :توازن الحياة الوظيضية والشخصية -تاسعاً 
ييػػػػر أااتيػػػػر ااتػػػػكازف يػػػػاف اا اػػػػنة االتصػػػػال ا لكظػػػػؼ ك اػػػػنة ااالػػػػؿ كااكظابػػػػل لػػػػف أهػػػػـ ك 

اػػػن تيلػػػن إكت تػػػنج   لػػػف أصػػػ نب ااالػػػؿ كاالػػػكظباف ى ػػػن  ػػػد سػػػكاء اات ػػػدانت ااتػػػن تكالػػػه يػػػقن 
مصػػن ب ااالػػؿ اكالػػه ت ػػدم إالػػند اقنمػػل   اسػػتراتالانت للاػػزة تنصػػل يػػناتكازف يػػاف ااالػػؿ كاا اػػنة

تلظالاػػػػل  ا لؤسسػػػػل تتلاػػػػؿ مػػػػن ترياػػػػز االػػػػكظباف ى ػػػػن كاليػػػػنتوـ ااتنصػػػػل يناالػػػػؿ أالػػػػنء ااالػػػػؿ  
  .كاالكظؼ اكاله ت دم ت يال اااتزالنت االتصال دكف ااتقصار من لس كاانت ااالؿ

لتنلاػل ينات نان إذا لن أرادت االلظلل أف ت قؽ هذا ااتكازف كااذم اؤدم إان تازاػز ا داء كا 
 :(1)االلظلل كت قاؽ أهدامون ما اون ااقانـ يلن ا ن

يودؼ تليػاف  كتتلاؿ من ااسانسنت كاإللراءات االتيال لف االلظلل  :ليندرات اا انة / ااالؿ .1
إىطػنء لركلػل الانالػل اهتلنلػنتوـ االتصػال ك مػن لبػس ااكاػت   للػنز ىل وػـإاالكظباف لف 

 .كااان  ال
كاتكاؼ ى ن لدل اىتراؼ كا تراـ اقنمل االلظلل اقاتزالنت كاالس كاانت  :اقنمل ااالؿ/ ا سرة .2

كيػػػػذاؾ تلػػػػلاع إدارة االلظلػػػػل كاالػػػػكظباف ا الػػػػؿ لاػػػػنن ات ياػػػػل   ااان  اػػػػل ا لكظػػػػؼ لػػػػف لنلػػػػب
 .ا تانلنت ىل وـ كا تانلنتوـ ااتنصل

أيػػػدت اادراسػػػل ى ػػن أف تػػػكازف اا اػػػنة االتصػػال كااالػػػؿ اػػػؤدم إاػػن ت قاػػػؽ االتػػػن ج  اػػث 
كزاػػػندة   كاا بػػػنظ ى ػػػن كاء اااػػػنل اف  االط كيػػػل ى ػػػن لسػػػتكل ا داء لػػػف تػػػقؿ تتبػػػاض ااهاػػػنب

 كهذا اأتن لف تقؿ االدراء اال ترماف من إدارة االكارد اايلرال.  إلتنلاتوـ

 ااػدف تكازف اا انة ااكظاباػل كاالتصػال أ  اىتيرت Hayrol Azrilف دراسل نأمن  اف 
لتػنلاتوـ مػن ااالػؿ لف أهـ أياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كأيارهػن تػأااران   اػث   ى ػن أداء اااػنل اف كا 

لػػػنءت تػػػكازف اا اػػػنة ااكظاباػػػل كاالتصػػػال مػػػن ااترتاػػػب ا اػػػكل كا ماػػػؿ كا كؿ يػػػاف أياػػػند لػػػكدة 
لتنلاتوـاا انة ااكظابال ااالنلال من تأاا  .(2)رهن ى ن أداء ااانل اف كا 

ف ااتػكازف يػاف اا اػنة أ  لع اادراسل ااسنيقل ى ػن Beth A. Brooksيلن كاتبقت دراسل ن
لػف أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ى ػن أداء االلراػنت  االتصال كااكظابال هن ااياد ا يار تػأااران 

ياػل أياػند مػن ااػنس لػكدة اا اػنة ااكظاباػػل إا ألوػن اىتلػدت ى ػػن أر   اااػنلقت مػن االرايػز ااطياػل
 .(3)ى ن إلتنلال كأداء ااانل اف

                                                 
)1  ( Ramya T. .Kannan A.C   Enhancing Quality of Work-Life through Work-Life Balance Tenth 

AIMS International Conference on Management ( 2013).pp 2977-2984.  

)2 ( M. S. Hayrol Azril , ,  Op.cit.. pp,64-73. 

)3)  Beth A. Brooks,  Op.cit.. , pp 152- 157. 
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وير  الباحث من خالل استعراض أىم أبعاد جودة الحياة الوظيضية وتأثيرىا عمى مستو  
نــو يمكــن لمباحــث التأكيــد  أاألداء الــوظيض  لمعــاممين والدراســات الســابقة التــ  تناولــت الموضــوع 

 لنقاط التالية:ا عمى
 :المشاركة .1
إف ا مػػراد اااػػنل اف يناللظلػػل الا ػػكف منايػػنن إاػػن دىػػـ كلسػػنلدة ااقػػرارات ااتػػن الػػتريكا مػػن   

كهػذا اتكاػؼ ى ػن ااسانسػنت ااتلظالاػل ااتػن تتياوػن االلظلػل كلػدل االسػن ل   صلاون من االلظلل
دارة االلظلػػػل مػػػن ىل اػػػنت االلػػػنريل ا اػػػنل اف كتنصػػػل مالػػػن ا تا ػػػؽ مػػػن ااتػػػن تسػػػلح يوػػػن ااػػػندة كا 

االلنرسػػل اا قاقاػػل لػػف ايػػؿ ى ػػن مػػإذا ينلػػت للػػنريل يلػػنءة ان لػػل   ىل اػػنت صػػلع كاتتػػنذ ااقػػرارات
للػػنز االوػنـ كت سػػاف ظػركؼ ااالػػؿ ا  ات داػد ا هػػداؼ  ك ػؿ االلػيقت  ك  االلظلػل كاااػنل اف لاػػنن 

لظلػنت يػؿ ذاػؾ الػيؿ لقطػل أسنسػال مػن للػنح ل  كرمع يبنءة ا داء ى ػن لسػتكل اابػرد كااللظلػل
 .ا ىلنؿ يهض االظر ىف  للون كلكىون

 :فرص الترق  والتقدم الوظيض  .2
إف لظـ ااتراال كااتقدـ ااكظابن ا انل اف مػن االلظلػل اتكاػؼ ى ػن إىطػنء ىلصػر اايبػنءة   

دارتوػن  كهػذا لػف  كاإليداع كااتبػكؽ مػن أداء ااالػؿ ا هلاػل ااقزلػل ىلػد ااترااػل لػف ايػؿ االلظلػل كا 
كيناتػػػنان   النيػػنن ى ػػػن لاػػدات اإللتنلاػػػل كا داء ا اػػنل اف كى ػػػن االلظلػػل ييػػػؿإف اػػػلايس أله ألػػ

  ت قاؽ ا هداؼ االط كيػل ا بػرد لػف تػقؿ إلػينع  نلػنت ااتلاػز اداػه كطلك نتػه ااتػن اسػان اوػن
كت قاؽ أهداؼ االلظلل لف تقؿ ت قاؽ اإللتنلال االط كيل االنف ااستلرارال كاايقنء كااللنمسػل 

 كااللنح.
 :االلتزام التنظيم  .3

الار اااتزاـ ااتلظالن إان درلل ااتزاـ ااانل اف يكظابتوـ كاكة اااقال يناللظلل كتلسيوـ   
تػر آااتيػر اااتػزاـ كلوػنن ك   كتيلػن اقنمتوػن كاالوػن كااػدمنع ىلوػن مػن يػؿ لاػداف  يوػن كاالتلػنء إااوػن

قدلػه االلظلػل يينمػل ألػيناه االتت بػل كااػذم الػار يلن كالاؿ اادىـ ااػذم ت  الكدة اا انة ااكظابال
يناتنان ااتيػر ىػنلقن هنلػنن اػؤار ى ػن  ك ف أف االلظلل تالف إسونلوـ كتاتلن يرمنهاتوـك ىلده ااانل 

لتنلاتػه داتػؿ ااالػؿ.  كلف اـ ى ن ران االكظؼ كأدا  ااتزاـ االكظؼ ل ك االؤسسل ه ااكظابن كا 
ف ا تلنااػل ااػنـ االكظػؼ إل م سػبل تازاػز اااتػزاـ ااتلظالػن مػاػن ذاػؾ ىلػدلن تاتلػد االلظلػإإانمل 

 ان لتلاز  نن تر تيكف للتبال كايكف ا داء ااكظابن اه لرتباآيناي ث ىف كظابل من لينف 

 :السموك القيادي واإلشراف  .4
مناقن ػد   ف ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن اابانؿ من ااالؿ اؤار من لكالب االلظلػل االتت بػلإ  

كتيػػكف اداػػه ااقػػدرة ى ػػن   اابنىػػؿ هػػك ااػػذم اتلتػػع يلكاهػػب كلوػػنرات كاػػدرات مرداػػل كراااػػل كليتسػػيل
الػػػند يا ػػػل تانكلاػػػل كتلػػػلاع اااػػػنل اف ى ػػػن االيػػػندرة   كتازاػػػز ليػػػدأ االلػػػنريل  تليػػػاف اااػػػنل اف كا 
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لتنلاػػل ىنااػػل ا  يناتػػنان مػػنف ت قاػػؽ أداء ك   كاإليػػداع مػػن اتتػػنذ ااقػػرارات مػػن االلظلػػل اتط ػػب للػػنز كا 
االلظلػػل يلتت ػػؼ مػػن النياػػل مػػن سػػ كؾ اااػػنل اف إاػػؤار ي ان لتلاػػز  ماػػنان  نن إلػػراما نن كللطػػ نن اانداػػ نن سػػ كي

 االستكانت كاإلدارات كا اسنـ ااانل ل من االلظلل.

 :األجور والمكافآت المادية والمعنوية .5
كتاػد   هنلل لدان اللنح االلظللإف ا لكر كاالينم ت يأليناون االتت بل االدادة كااتق ادال   

كهلنؾ ىقال تينداال ياف   كسا ل منى ل إللينع اا نلنت االندال كاالتلنىال ا انل اف من االلظلل
لتنلال ااانل اف لف لنلب   ا لكر كاالينم ت االندال كاالالكال لف لنلب   ترآكا داء ااكظابن كا 

سانسل ا لػكر االرتيطػل يػن داء  كمػن أكاػنت أتػرل تينع امبن ياض ا كانت ت تنج االلظلل إان 
كي تػن اا ػناتاف اتكاػؼ ى ػن طيااػل   للوػن مػن ت سػاف لسػتكل ا داء ت تنج إان زاندة ا لػكر ألػقن 

 ىلؿ كسانسنت االلظلل االتيال كاايا ل ااتلنمسال ااتن تالؿ يون.

 :برامج التدريب والتعمم .6

ك إدارم أرؽ للنسػػيل ا ػػتا ـ ايػػؿ لسػػتكل تلظالػػن ف تػػكامر لللكىػػل اايػػرالج ااتدراياػػل كطػػإ  
كلػػػف اػػػـ ت سػػػاف   يناللظلػػػل سػػػكؼ اػػػؤدم كاسػػػنهـ مػػػن تطػػػكار سػػػ كؾ اااػػػنل اف كتطػػػكار اػػػدراتوـ

كمارهػػػػن لػػػػف لاػػػػدات ا داء   االوػػػػنرةك   ااسػػػػرىل ك يلاػػػػل اإللتنج :االقكلػػػػنت ا سنسػػػػال اػػػػألداء لػػػػف
 .االتت بل

 :األمن والصحة المينية ف  بيئة العمل .7
ف إالػػند إ اػػث   ظػػركؼ ااالػػؿ داتػػؿ أم للظلػػل ى ػػن درلػػل تقيػػؿ اابػػرد ايا ػػل ىل ػػهتػػؤار 

يا ل ىلؿ تلسػلـ كأهلاػل االػكارد اايلػرال كدكرهػن مػن ااتبػكؽ كااتلاػز ى ػن اآلتػراف الاػؿ لػف هػذه 
 ان تازاز يبنءة ا داء ااكظابن كمانااته.إكلف اـ تؤدم   الذب ااانل اف ان اايا ل لصدر 

 :يةالعالقات االجتماع .8

االلظلػػل سػػكاء يػػنلكا مػػن ف تكطاػػد اااقاػػنت االتلنىاػػل لػػع ينمػػل اااػػنل اف أاػػرل ااين ػػث   
كهػذا   تتكاؼ ى ن درلل تبااؿ اابرد اقلتلنء كاكة اا نلل االتلنىاػل اداػه  ك رؤسنءألرؤكساف 

اء كيناتػػنان ى ػػن منى اػػل كيبػػنءة ا داء اػػدل هػػؤ   اػػلايس ينااػػركرة ى ػػن ااراػػن ااػػكظابن ا اػػنل اف
 .ا مراد

 :التوازن بين الحياة الشخصية والوظيضية .9
ااتير تكازف اا انة ااان  ال كاالتصال ك انة ااالؿ لف أهػـ ا ياػند ااتػن اليلوػن أف تػؤدم   

يناتػػنان تقػػع لسػػ كاال ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة االتصػػال ك اػػنة ك   إاػػن ملػػؿ أك للػػنح ااالػػؿ كااللظلػػل
ف لسػ كاال االلظلػل تلػنه هػذا ااتػكازف اتكاػؼ إمػ  ى ػن  ػد سػكاءااالؿ ى ن االلظلل كى ن ا مراد 

ى ػػػن ااسػػػتراتالانت كااسانسػػػانت كاايػػػرالج ااتػػػن تاػػػدهن يوػػػدؼ إالػػػند لػػػكع لػػػف ااتػػػكازف مػػػن اا اػػػنة 
إانمل إان ت يال  نلنتوـ اااتصػندال كاالتلنىاػل. كلسػ كاال اابػرد   االتصال كااكظابال ا انل اف
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دكف أف ايػػكف ذاػػؾ   ى ػػن ادرتػػه مػن ااقاػػنـ يناتزالنتػػه االتصػػال كااان  اػػلاتلػنه هػػذا ااتػػكازف اتكاػػؼ 
للػنز إكدكف أف اػلايس سػ ينن ى ػن ا داء ااػكظابن اػه مػن   ى ن  سنب لس كااته ااتنصػل يناالػؿ

 االونـ االط كيل لله من ااالؿ.   

 

 :واقع التعميم العال  ف  فمسطين -سادساً 
 أىداف التعميم العال  الضمسطين : . أ

 :(1)انلكف ااتا اـ ااانان ااب سطالن من االندة اارايال أهداؼ ااتا اـ ااانان يلن ا ن دد 
مػن متح االلنؿ ألنـ للاع ااط يل االؤه اف اقات نؽ يػناتا اـ اااػنان كلتنياػل اايبػنءات ااا لاػل  -1

 ااداتؿ كااتنرج كتللاتون.
ااتا ػػػاـ االسػػػتلر ااتػػػن تقػػػدلون تلػػػلاع  ريػػػل ااتػػػأااؼ كااترللػػػل كااي ػػػث ااا لػػػن كدىػػػـ يػػػرالج  -2

 لؤسسنت ااتا اـ ااانان ااب سطالن.
تليػػػاف االلتلػػػع ااب سػػػػطالن لػػػف ااتبنىػػػػؿ لػػػع االسػػػتلدات ااا لاػػػػل كااتيلكاكلاػػػل كاالا كلنتاػػػػل  -3

 كاستالنرهن كتطكارهن.
اإلسػػػونـ مػػػن ت ياػػػل ا تانلػػػنت االلتلػػػع ااب سػػػطالن لػػػف اايػػػكادر اايلػػػرال االؤه ػػػل مػػػن لتت ػػػؼ  -4

  لال كاااقنمال.االلنات ااا
طر ااتانكف ااا لن لع ااوا نت ااا لال كاادكاال كدىـ كتطكار لؤسسنت ااتا ػاـ اااػنان أتكااؽ  -5

 كلرايز ا ي نث ااا لال. 
يسػػػنب ااط يػػػل لوػػػنرات ااتبياػػػر االناػػػد -6 كتلػػػلاع   ااالناػػػل يدراسػػػل اا اػػػنرة ااارياػػػل اإلسػػػقلال كا 

 اإليداع كاايتينر ااا لن كااقدرة ى ن ااي ث كااتقصن كلكاييل ااتقدـ ااا لن.
ركح ااتانكف كااالػؿ  قكالتللال ااقاـ ااا لال كاارك ال كتلل ل أمراد للتلاف اكطلوـ كىركيتوـ كت -7

 االلنىن ادل ااط يل.
دكاػل ى ػن أسػس تاػلف اإلسونـ من تقدـ ااا ـ كصكف اا رانت كلزاهػل ااي ػث ااا لػن كيلػنء اا -8

 ساندة ااقنلكف كا تراـ اا قكؽ كاا رانت ااانلل.
  2ن:المالمح العامة لمتعميم العال  ف  فمسطين  . ب

 :يلن ا ن اليف أف تت تص االقلح ااانلل ا تا اـ ااانان من م سطاف
ف لؤسسنت ااتا اـ ااانان للأت من ظؿ اا تقؿ اإلسرا ا ن كيليندرات ل  ال كطلاػل دكف إ -1

يػػػؿ لػػػنء لتالػػػل أك كسػػػا ل الكالوػػػل اا ػػػتقؿ   تلسػػػاؽ أك إىػػػداد لؤسسػػػنتن كهاي ػػػن لتطػػػط
 .اإلسرا ا ن األراان ااب سطالال اال ت ل آلذاؾ

                                                 
 .1998ثشبُ اىزعيٌٞ اىعبىٜ، ٍْش٘ساد ٗصاسح اىزشثٞخ ٗاىزعيٌٞ اىعبىٜ.  1998ىغْخ  11اىغيطخ اى٘ؽْٞخ اى يغطْٞٞخ: قبُّ٘ سقٌ   (1)

(2  ( http://www.mohe.gov.ps. 
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للػػػت  إف االنلاػػنت ااب سػػطالال كااي اػػنت االنلااػػل كي اػػنت االلتلػػع يلؤسسػػنت تا ػػاـ ىػػنؿو  -2
 ػن ا رض ااب سػطالال  تن كصؿ ىدد االنلاػنت ااب سػطالال ى كتطكرت يليؿ لتسنرع لدان 

ىنلػػػل  كي غ ىػػػدد ااي اػػػنت االنلااػػػل 9تنصػػػل 3 يكلاػػػل 2 لنلاػػػل ن14ـ ن2012 تػػػن ىػػػنـ 
كيوػػذا اي ػػغ ىػػدد لؤسسػػنت ااتا ػػاـ اااػػنان مػػن    20كااي اػػنت االتكسػػطل ي ػػغ ىػػددهن ن   15ن

 لؤسسل تا الال.  49م سطاف ن
 اؼ طناب كطنايل.أ214 كاان ف هذه االؤسسنت ااتنيال ا تا اـ ااانان ااب سطالن ماون إ -3

يرالج االنلستار يينمل من طناب 6600ان  كاان إف لؤسسنت ااتا اـ ااانان تقدـ تدلنتون إ -4
 ااتتصصنت االتت بل.

طناػػب كطنايػػل مػػن  65000اػػن  ػػكاان إإف لؤسسػػنت ااتا ػػاـ اااػػنان تقػػدـ تػػدلنتون ااتا الاػػل  -5
 يندالال لتت بل.لكزىاف للاانن ى ن تتصصنت كيرالج أ  ااتا اـ االبتكح

إف االنلاػػػنت ااب سػػػػطالال كااي اػػػػنت االنلااػػػػل كي اػػػػنت االلتلػػػع مػػػػن م سػػػػطاف تلػػػػتلؿ ى ػػػػن  -6
لكزىل ى ػن ينمػل     تتصص كيرلنلج أيندالن1000تتصصنت اقرب ىددهن لف  كاان ن

 .االنلانت كااي انت ااب سطالال

لػػػكزىاف ى ػػػن     لكظػػػؼ14600إف ىػػػدد اااػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال ي ػػػغ  ػػػكاان ن -7
دارم كتدلنتن ن  % للوـ مار لبرماف  .21يندر أيندالن كا 

 لف أىداد  %30  سلل  كاان  24-18ي غ لادؿ ااات نؽ يناتا اـ ااانان ا ب ل ااالرال ن -8

إف لظنـ اادراسل من لؤسسنت ااتا اـ ااانان اقـك ى ن أسنس ااسنىنت االاتلدة كااتػن اقسػـ  -9
لتاػػللل متػػرة  نن أسػػيكى 16 اف دراسػػااف لػػدة يػػؿ للولػػن إاػػن يلكليوػػن ااسػػلل اادراسػػال إاػػن مصػػ

ا سػػػنىنت  أدلػػػنلػػػع كاػػػع  ػػػد أاصػػػن ك   الاقػػػند االت نلػػػنت االصػػػبال كاالون اػػػل ايػػػؿ مصػػػؿ
 اادراسال االاتلدة ا طقب من هذه االؤسسنت.

  :واقع الجامعات الضمسطينية ف  فمسطين ج.

ااػػدكؿ االلػػنكرة هػػك كلػػكد لبوػػـك إف لػػن الاػػز لؤسسػػنت ااتا ػػاـ ااب سػػطالن ىػػف مارهػػن مػػن 
كمن ااكات لبسػه تتلتػع    ريحا  مون ا تودؼ كااس تنصنن  االنلال ااانلل ااذم هك ااس  يكلانن 

ينسػػػػػتققاال مػػػػػن اإلدارة كااتااػػػػػاف كااتكظاػػػػػؼ كتت لػػػػػؿ لسػػػػػؤكاال ااركاتػػػػػب كاالصػػػػػنراؼ ااتلػػػػػها ال 
يـ للأتون من ظؿ ا ػتقؿ إسػرا ا ن لاظـ االنلانت ااب سطالال ي  يونهذه االازة البردت  ك ا ترل

 كمانب كلكد س طل كطلال م سطالال. 
كياػػد كلػػكد ااسػػ طل ااكطلاػػل ااب سػػطالال مػػن أكا ػػؿ ااتسػػاالنت أيللػػ ت كزارة ااتا ػػاـ اااػػنان 

اتلرؼ كتدىـ كتيكله للك ااتا اـ ااانان ااب سطالن لف تقؿ للناسون ؛1996كااي ث ااا لن ىنـ 
دارتون    ااذم  دد 1998  ىنـ 11كك داتون االتت بل  كصدر انلكف ااتا اـ ااانان راـ نكها نتون كا 

 أهداؼ ااتا اـ ااانان كدكر ااكزارة كصق انتون كأللنط ااتا اـ كألكاع لؤسسنته.
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  دللت كزارة ااتا اـ اااػنان كااي ػث ااا لػن لػع كزارة ااترياػل كااتا ػاـ مػن 2002كمن ىنـ   
أيىاد تبااؿ لل ػس ااتا ػاـ اااػنان ارسػـ ااسانسػنت ااانلػل  كيػذاؾ تػـ تبااػؿ كزارة كا دة  كياد ىنـ 

لل ػػس ااي ػػث ااا لػػن ارسػػـ ااسانسػػنت ااي ااػػل اػػلف إطػػنر لؤسسػػنت ااتا ػػاـ اااػػنان  كتػػـ إللػػنء 
ها ل ااىتلػند كاالػكدة اتػرتاص كتقاػاـ كاىتلػند لؤسسػنت كيػرالج أيندالاػل لداػدة كادالػل  إاػنمل 

 السنىدة ااط يل من تهطال لبقنت تا الوـ.  ؛راض ااطنابإان إللنء صلدكؽ إا
  أيىاػػػد مصػػػؿ كزارة ااتا ػػػاـ اااػػػنان ىػػػف كزارة ااترياػػػل كااتا ػػػاـ  كاسػػػتلرت 2012كمػػػن ىػػػنـ 

-2011يتلباػػػذ ينمػػػل أىلناوػػػن كتطػػػكار يراللوػػػن ككسػػػن ؿ إلػػػرامون كمػػػؽ تطتوػػػن االتكسػػػطل االػػػدل 
داراتوػػػػن ااا 2013  نلػػػػل كمراػػػػؽ ااػػػػكزارة اابلػػػػن كاإلدارم الكالوػػػػل لػػػػف تػػػػقؿ للناسػػػػون كها نتوػػػػن كا 

كتػػػػػذاا ون كت قاػػػػػؽ رسػػػػػناتون كتقػػػػػداـ أماػػػػػؿ ااتػػػػػدلنت ذات ااصػػػػػ ل ا للتلػػػػػع  االتت بػػػػػل اات ػػػػػدانت
. كتتيكف لؤسسنت ااتا ػاـ اااػنان لػف االنلاػنت كااي اػنت االنلااػل كي اػنت االلتلػع (1)ااب سطالن

  :االداكؿ ااتناالمن كهن لكا ل 
 (16الجدول رقم )

 الجامعات التعميمية ف  فمسطين :أوالً 
 اىَ٘قع ضْخ اىزؤضٞص جٖخ اإلشراف اضٌ اىجبٍعخ اىرقٌ

 غضح. 1991 دبٍخ. عبٍعخ األصٕش .1

 ّبثيظ 1977 دبٍخ. عبٍعخ اىْغبػ .2

 عِْٞ. 1997 ،بطخ اىغبٍعخ اىعشثٞخ األٍشٝنٞخ .3

 غضح 1978 دبٍخ. اىغبٍعخ اإلعالٍٞخ .4

 سفؼ 1991 ؽنٍ٘ٞخ عبٍعخ األقظٚ .5

 اىخيٞو 1971 دبٍخ. عبٍعخ اىخيٞو .6

 سٝؾبأ 1978 دبٍخ. عبٍعخ ث٘ىٞزنْل فيغطِٞ .7

 ثٞذ ىؾٌ 1973 دبٍخ. عبٍعخ ثٞذ ىؾٌ .8

 اىقذط 1984 دبٍخ. عبٍعخ اىقذط .9

 ساً هللا ٗاىجٞشح 1972 دبٍخ. عبٍعخ ثٞش صٝذ .10

 ؽ٘ىنشً 1930 ؽنٍ٘ٞخ ،ؼ٘سٛ-عبٍعخ فيغطِٞ اىزقْٞخ .11

 شَبه غضح. 2007 ،بطخ عبٍعخ غضح .12

 اىقذط. 1991 دبٍخ. عبٍعخ اىقذط اىَ ز٘ؽخ .13

 ٗعؾ غضح. 2008 ،بطخ. عبٍعخ فيغطِٞ .14

لللػػػػػػػػكرات اإلدارة   كزارة كااترياػػػػػػػػل كااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان كااع ااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان مػػػػػػػػن م سػػػػػػػػطاف.أرانـ كا  صػػػػػػػػن انت :االصػػػػػػػػدر
 .2012م سطاف. ااانلل

 

 

 

                                                 
 ، )اىظ ؾخ اتىنزشّٗٞخ(.2012اىزعيٌٞ اىعبىٜ اى يغطْٜٞ ،ٗصاسح   (1)
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 (17رقم )جدول 
 الكميات الجامعية :ثانياً 

 اىَ٘قع ضْخ اىزؤضٞص جٖخ اإلشراف اضٌ اىنيٞخ اىجبٍعٞخ اىرقٌ

 ثٞذ ىؾٌ 2007 ،بطخ ميٞخ فيغطِٞ األٕيٞخ اىغبٍعٞخ .1

 أسٝؾب 2007 ؽنٍ٘ٞخ. األمبدَٝٞخ اى يغطْٞٞخ ىيعيً٘ األٍْٞخ .2

 ّبثيظ 1997 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ اثِ عْٞب ىيزَشٝغ ٗاىقجبىخ .3

 ،بُ ّٝ٘ظ 1976 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ فيغطِٞ ىيزَشٝغ / ،بُ ّٝ٘ظ .4

 اىقذط 2004 ،بطخ ٍعٖذ ٗعذٛ أث٘ غشثٞخ اىزنْ٘ى٘عٜ .5

 قيقٞيٞخ 1999 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ اىذد٘ح اإلعالٍٞخ / قيقٞيٞخ .6

 غضح 1999 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ اىذد٘ح اإلعالٍٞخ / غضح .7

 غضح 2007 ،بطخ اىنيٞخ اىغبٍعٞخ ىيعيً٘ اىزطجٞقٞخ .8

 اىخيٞو 1995 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ فيغطِٞ اىزقْٞخ / اىعشٗة .9

 شَبه غضح 1996 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ فيغطِٞ اىزقْٞخ / دٝش اىجيؼ .10

 ،بُ ّٝ٘ظ 1983 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ اىعيً٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب / ،بُ ّٝ٘ظ .11

 ساً هللا ٗاىجٞشح 1996 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ فيغطِٞ اىزقْٞخ / ساً هللا ىيجْبد .12

 ثٞذ ىؾٌ 2000 ،بطخ ميٞخ ثٞذ ىؾٌ ىينزبة اىَقذط .13

 ساً هللا ٗاىجٞشح 1992 ٗمبىخ اىغ٘س ميٞخ اىعيً٘ اىزشث٘ٝخ / ٍغزَع ساً هللا .14

 ساً هللا ٗاىجٞشح 1992 ٗمبىخ اىغ٘س ميٞخ اىعيً٘ اىزشث٘ٝخ /ميٞخ ٍغزَع اىَشأح ساً هللا .15

لللػػػػػػػػكرات اإلدارة   كزارة كااترياػػػػػػػػل كااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان كااع ااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان مػػػػػػػػن م سػػػػػػػػطاف.أرانـ كا  صػػػػػػػػن انت :االصػػػػػػػػدر
 .2012م سطاف. ااانلل

 (18جدول رقم )
 كميات المجتمع :لثاً ثا

 اىَ٘قع ضْخ اىزؤضٞص جٖخ اإلشراف اضٌ ميٞخ اىَجزَع اىرقٌ

 غضح 1989 ٗمبه اىغ٘س ميٞخ ٍغزَع غضح / اى٘مبىخ. .1

 غضح 2004 ،بطخ .ميٞخ ٍغزَع غضح ىيذساعبد اىغٞبؽٞخ .2

 ساً هللا 1992 دبٍخ ميٞخ طؾخ اىَغزَع. .3

 ّبثيظ 2000 دبٍخ ميٞخ ٕشبً ؽغبٗٛ اىزنْ٘ى٘عٞخ. .4

 اىخيٞو 1994 ،بطخ ميٞخ اىخيٞو ىيزَشٝغ. .5

 ساً هللا 1983 ،بطخ ميٞخ اىَغزَع اإلثشإَٞٞخ. .6

 ثٞذ ىؾٌ 2000 ،بطخ قٍٜ٘ ثٞذ عبت.ميٞخ ٍغزَع ؽبىٞزب  .7

 اىقذط 1983 ؽنٍ٘ٞخ .ميٞخ األٍخ .8

 ساً هللا 1999 دبٍخ ميٞخ اّعبػ األعشح. .9

 غضح 1978 دبٍخ عبٍعخ األصٕش–ميٞخ اىذساعبد اىَز٘عطخ  .10

 ساً هللا 1983 ،بطخ ميٞخ اىَغزَع اىعظشٝخ. .11

 سفؼ 1990 ،بطخ ميٞخ اىَغزَع اىعشثٞخ / سفؼ. .12

 ّبثيظ 2000 دبٍخ ميٞخ اىؾبعخ دْذىٞت اىعَذ ىيزَشٝغ. .13

 ّبثيظ 1982 ،بطخ .ميٞخ اىشٗػخ ىيعيً٘ اىَْٖٞخ .14

 اىخيٞو 1992 دبٍخ ميٞخ اىَِٖ اىزطجٞقٞخ / ث٘ىزٞنْل فيغطِٞ. .15

 ثٞذ ىؾٌ 2000 دبٍخ ميٞخ اىزَشٝغ / ٍغزش ٚ اىنبسٝزبط. .16

 اىقذط 2000 دبٍخ عَعٞخ اىَقبطذ اىخٞشٝخ. .17

 ّبثيظ 1979 دبٍخ ميٞخ ٍغزَع اىْغبػ اى٘ؽْٞخ. .18

 اى٘عطٚ -غضح 2007 ؽنٍ٘ٞخ ميٞخ ٍغزَع األقظٚ ىيذساعبد اىَز٘عطخ. .19

 ثٞذ ىؾٌ 2006 ،بطخ ميٞخ داس اىنيَخ. .20

لللػػػػػػػػكرات اإلدارة   كزارة كااترياػػػػػػػػل كااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان كااع ااتا ػػػػػػػػاـ اااػػػػػػػػنان مػػػػػػػػن م سػػػػػػػػطاف.أرانـ كا  صػػػػػػػػن انت :االصػػػػػػػػدر
 .2012م سطاف. ااانلل
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مػػػػػن  نن لتسػػػػػنرى ان كياػػػػػد اسػػػػػتاراض االػػػػػداكؿ كاإل صػػػػػن انت ااسػػػػػنيقل للػػػػػد أف هلػػػػػنؾ ازداػػػػػند
مػػن كهػػن لكاػػ ل   لؤسسػػنت ااتا ػػاـ اااػػنان لػػف االنلاػػنت كااي اػػنت االنلااػػل كي اػػنت االلتلػػع

 اث كصؿ ىدد االنلانت ااب سطالال ااانل ػل مػن م سػطاف يلتت ػؼ ألكاىوػن مػن   االداكؿ ااسنيقل
كىػػػػدد ي اػػػػنت     ي اػػػػل15ككصػػػػؿ ىػػػػدد ااي اػػػػنت االنلااػػػػل إاػػػػن ن    لنلاػػػػل14ااػػػػن ن 2013ىػػػػنـ 

لػػف ايػػػؿ االسػػػ كااف  ان لتزااػػػد نن ف هلػػػنؾ اهتلنلػػأ  ي اػػل للتلػػػع  كهػػذا اػػػداؿ ى ػػن 20االلتلػػع ااػػػن ن
  .ألكاىون االتت بلك االنلانت ااب سطالال كليكلنتون من االتت بل كرلنؿ ا ىلنؿ كاالؤسسنت 

 
  ف  فمسطين: جودة الحياة الوظيضية ف  بيئة العمل الجامعية :سابعاُ 

  :وعالقتو بجودة الحياة الوظيضية الضمسطينية بيئة العمل الجامعيةلاإلطار القانون   -أ 
تالػػػؿ يلكليوػػن ينمػػل لؤسسػػنت ااسػػػ طل لظلػػت ااقػػكالاف االالػػكؿ يوػػػن مػػن م سػػطاف كااتػػن 

ااكطلاػػػل كااتػػػن تتاػػػلف لؤسسػػػنت ااتا ػػػاـ اااػػػنان مػػػن م سػػػطاف لللكىػػػل لػػػف االصػػػكص ااقنلكلاػػػل 
كيػنف لػف أهػـ هػذه ااقػكالاف ااتػن كردت   االتا قل يناتا اـ يليؿ ىنـ كااتا اـ ااانان يليؿ تػنرلن

 من لكااع لتت بل ى ن اال ك ااتنان:
 :11قانون التعميم العال  رقم -

ـ ااتنص يقنلكف ااتا اـ اااػنان مػن م سػطاف ى ػن تلظػاـ 1998اسلل  11لظـ ااقنلكف راـ 
  لنلاػػل ىنل ػػل 14ااتػػن ي ػػغ ىػػدد االنلاػػنت ماوػػن   ىلػػؿ االنلاػػنت ااب سػػطالال ااانلػػل كاا يكلاػػل

د كاػػػ ت ا هػػػداؼ لػػػف ااقػػػنلكف اػػػ 4كينلػػػت االػػػندة راػػػـ   ي اػػػل للتلػػػع 20ك  ي اػػػل لنلااػػػل 15ك
  لػػف ااقػػنلكف 12اػػن كلػػكد االػػندة راػػـ إإاػػنمل  ان ااب سػػطالن ااتػػن سػػيؽ ذيرهننااانلػػل ا تا ػػاـ اااػػ
اإلداراػػل ك كلون االنااػػل  لظنلوػػن ااػػدات ن ااػػذم اػػلظـ لػػ ف ايػػؿ لؤسسػػل تا ػػاـ ىػػنؿو أكااتػػن تقاػػن يػػ
 (1)ف اصندؽ ى اه لف ااكزارة أكمارهن ى ن 

 :الصادر عن وزارة التعميم العال الكادر الوظيض  الموحد  -
انلكف اايندر االك ػد ااػذم اطنالػن طنايػت يػه ينمػل ا طػر ا يندالاػل ك اإلداراػل  لنء أتاران 

كااقنلكلاػػل مػػن ينمػػل لنلاػػنت ااػػكطف إاػػنمل إاػػػن لقنيػػنت اااػػنل اف مػػن هػػذه االنلاػػنت إاػػن أف تػػػـ 
ث تـ تطياؽ اايندر ااكظابن االك د  ا  تطياؽ اايندر االك د كايف دكف ت قاؽ ااياار لف اآللنؿ

كتػػػـ تطياػػػؽ اايػػػندر ااػػػكظابن االك ػػػد ى ػػػن  2008/2009ى ػػػن االنلاػػػنت ااانلػػػل تػػػقؿ ىػػػنلن 
ف اػػنلكف اايػػندر ااػػكظابن االك ػػد تػػـ إاػػراره لػػف ايػػؿ أى لػػنن يػػ  2013االنلاػػنت اا يكلاػػل مػػن ىػػنـ 

اينمػل ااقاػنان  كلد   كؿه تله  اـ أيلن   1998كزارة ااتريال كااتا اـ ااانان كر نسل ااس طل من ىنـ 
االتا قػػل يػػناتا اـ اااػػنان سػػكل ااتاػػداؿ مػػن سػػ ـ ااركاتػػب كا لػػكر األيػػندالااف كاإلداراػػاف دكف  ػػؿ 

 ا قانان ا ترل.
                                                 

 .1998ثشبُ اىزعيٌٞ اىعبىٜ، ٍْش٘ساد ٗصاسح اىزشثٞخ ٗاىزعيٌٞ اىعبىٜ.  1998ىغْخ  11اىغيطخ اى٘ؽْٞخ اى يغطْٞٞخ: قبُّ٘ سقٌ   (1)
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أوجو القصور ف  جوانب جودة الحياة الوظيضية ف  بيئة العمل الجامعيـة الضمسـطينية خـالل  -ب
 القراءة القانونية من وجية نظر إدارية.

اػػرل ااين ػػػث كياػػد اراءاتػػػه ا قػػكالاف كاالصػػػكص ااسػػنيقل كياػػػد إااػػنح يػػػؿ لػػن هػػػك لتا ػػػؽ   
ف لػػػف لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل اػػػـ الػػػد ااين ػػػث لػػػن اػػػدىـ كا سػػػ  يػػػناتا اـ اااػػػنان مػػػن هػػػذه ااقػػػكالاف

كلاػؿ ا لػر لتركيػنن ا لنلاػنت   ا انل اف ى ن اإلطقؽ كاـ ت صف  تػن كاػك يػلص اػنلكلن كا ػد
 اث اـ اتطػرؽ سػكل   ير نستون كيلل س أللن ون اتلظاـ ل كلون اإلدارال كاالناال االتا قل يناانل اف

ااصػػ ل كااسػػقلل االولاػػل مػػن   اػػنتااتراف االظػػر مػػن االكالػػب ا تػػرل لاػػؿ ناأللػػكر كااركاتػػب دك 
لظػػـ كيػػرالج ااتػػدراب ااكالػػب ااقاػػنـ يوػػن كمػػؽ تطػػط لسػػتقي ال   تطػػكار أداء اااػػنل اف  يا ػػل ااالػػؿ

كهػػذا   (كااللػػنريل كمارهػػن  ااتػػكازف يػػاف  اػػنة ااالػػؿ كاا اػػنة االتصػػال  ا لػػنف ااػػكظابن  ل ػػددة
لف داتؿ هذه االنلانت كااكاكؼ ى ن سيب هنـ كأسنسن لاؿ ااين ث اقـك يدراسل ينمل االكالب 

أهـ لكاطف ااقصكر كااااؼ مالن اتا ؽ يأياند لكدة اا انة ااكظابال كااتن ااتيرهن ااين ث أسنسػنن 
 اللنح هذه االؤسسنت كت قاؽ طلك نتون كأهداؼ كطلك نت أمرادهن ااانل اف ماون.

  كللػػني ه يلػػيؿ تػػنص ل ػػدديلػن أف هلػػنؾ ياػػض اادراسػػنت ااتػػن ريػػزت ى ػن ااتا ػػاـ اااػػنان     
 كللوػػػػػػػن دراسػػػػػػػل   ػػػػػػػد اايػػػػػػػن ااف ااتػػػػػػػن أكردت أهػػػػػػػـ االلػػػػػػػيقت االكلػػػػػػػكدة مػػػػػػػن اػػػػػػػنلكف ااتا ػػػػػػػاـ

  :(1)ااانان ااب سطالن ينف أهلون
ترؾ ااقنلكف تلراع لظنـ ااوا ل ااتدراسال ايؿ لنلاػل دكف تلظػاـ أك ت داػد ا قكاىػد ااتػن تػلظـ  .1

 .ىلؿ ىاك ااوا ل ااتدراسال

اقنلكف ايابال تلياؿ لل س االنلال للن اتاح ايؿ لنلاػل تلػياؿ لل سػون ااػذم ىدـ ااتطرؽ ا .2
 اقنلكف.إان اتراد دكف اارلكع 

 .اصكر ااقنلكف من ت داد ااابء ااتدراسن ا سيكىن يلظنـ ااسنىل االاتلدة .3

اصػػػػكر ااقػػػػنلكف مػػػػن كاػػػػع لظػػػػنـ ا لينمػػػػ ت كاااقكيػػػػنت يااػػػػك ها ػػػػل ااتػػػػدراس كتػػػػرؾ ا لػػػػر  .4
 ا لنلانت لبسون.

 اصكر ااقنلكف من إارار  ؽ ااانل اف من اارىنال ااطيال اوـ كاألسرة. .5

 :(2)من  اف ترل دراسل أترل أف أهـ االلنيؿ ااتن اتارض اون ااتا اـ ااانان هن لن ا ن

 .مانب ااتكصاؼ ااكظابن ا انل اف من االونز اإلدارم كا يندالن .1
 كاادكا ر.تداتؿ ااتتصنصنت كااصق انت ياف رؤسنء ا اسنـ  .2
 .اصكر ااتلساؽ كااتانكف ياف االنلانت .3

                                                 
ٗسقيخ دَيو ٍقذٍيخ ى٘سشيخ اىعَيو ؽي٘ه اىزعييٌٞ ،  قوراءح ّقذٝوخ فوٜ قوبُّ٘ اىزعيوٌٞ اىعوبىٜ اىفيطوطْٜٞ، دراضوخ ٍقبرّوخدضَيبُ، أٝي٘ة،   (1)

 .14 -10. ص ص 2002اىعبىٜ فٜ فيغطِٞ ثِٞ اى٘اقع ٗاىطَ٘ػ، غضح. 

، سعيبىخ ٍبعغيزٞش غٞيش ٍْشي٘سح، قٞوبش اىرظوب اىو٘ظٞفٜ ىوذٙ اىعوبٍيِٞ ثبىجبٍعوبد اىفيطوطْٞٞخ فوٜ قطوب   وسحأث٘ سٍؼبُ، ّغ٘ٙ،   (2)

 .52-50.ص ص 2004اىغبٍعخ اإلعالٍٞخ، غضح. 
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 ااؼ ا لف كااستقرار ااكظابن كالاينسه ى ن لستكل ااران ااكظابن. .4

تػػر لػػع اادراسػػل ااسػػنيقل كااتػػن ريػػزت ى ػػن ياػػض االلػػيقت ااتػػن آكاتبقػػت دراسػػل أتػػرل اين ػػث 
  :(1)تكاله أىانء ها ل ااتدراس من االنلانت كأهلون

ل ااتػدراس مػن االنلاػل ى ػن طيااػل اااقاػنت االتصػال ااتػن تريطػه اىتلند كاع ىاػك ها ػ .1
 .يإدارة االنلال ا ى ن ادرته ى ن ااتدراس يناليؿ ااس اـ

اتػػتقؼ االاػػناار مػػن ترااػػل ىاػػك ها ػػل ااتػػدراس كريػػط ااتقػػدار ا ديػػن األسػػتنذ االػػنلان كمقػػنن  .2
 التلن ه اا زين كااس ايبنءته من ااالؿ.

 .ا لن يلاانر اتراال ىاك ها ل ااتدراسالتبنض دكر ااي ث اا .3

 ىدـ كلكد لرايز داتؿ االنلال تالن يتطكار يبنءة ا داء اااك ها ل ااتدراس. .4

 :تجارب الجامعات الضمسطينية ف  االنضمام  لمييئة الوطنية لالعتماد والجودة النوعية -ج
من إطنر  1997ىنـ يدأت للنالل اابيرة اتأساس ها ل اقىتلند كاالكدة يليؿ لريز للذ 

كترسػتت اابيػرة ياػد سػلتاف مػن تقراػر مراػؽ   " ااتطل ااتلسػال اترلػاد ااتا ػاـ اااػنان مػن م سػطاف
سػتراتالال ااتا ػاـ اااالؿ  كؿ ااتكلونت االستقي ال ا تا اـ ااانان ااب سطالن " كلف اـ من لسػكدة "

 ـ. 2001ااانان من م سطاف " من ىنـ 
 اػػػث أكي ػػػت ىل اػػػل ااتقاػػػاـ   2002  ااػػػنـ 2زارم راػػػـ نتلسػػػد يػػػؿ ذاػػػؾ مػػػن ااقػػػرار ااػػػك 

ا يػػػندالن كااىتلػػػند ى ػػػن " ااوا ػػػل ااكطلاػػػل اقىتلػػػند كاالػػػكدة االكىاػػػل الؤسسػػػنت ااتا ػػػاـ اااػػػنان 
كمػن لػن ا ػن   أىاػنء كر اسػنن ا وا ػل ثمانيـةلستققن مػن ذاتػه ااػـ  ااب سطالن"  كااذم الاؿ لسلنن 

ك اػػػػياض تلػػػػنرب إدارة االػػػكدة مػػػػن االنلاػػػػنت ااب سػػػػطالال ىػػػرض اتاػػػػرؼ االنلاػػػػنت ااب سػػػطالال 
 .(2)كهاني ون ااتلظالال من ل نمظنت مزة 

 

 : (3)وحدة الجودة ف  الجامعة اإلسالمية. 1
    47/2002يقػػػرار إدارم راػػػـ ن   انلػػت االنلاػػػل اإلسػػػقلال يتلػػػياؿ ك ػػدة االػػػكدة ماوػػػن

اتسػػػنهـ مػػػن تطػػػكار ا داء اػػػدل لتت ػػػؼ دكا ػػػر االنلاػػػل ا يندالاػػػل كاإلداراػػػل كااكاػػػكؼ ى ػػػن أهػػػـ 
 االليقت ااتن تااؽ ذاؾ.

 االيؿ ااتنان اكاح ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة ينالنلال: -
 
 

                                                 
، ٗسقخ دَو ٍقذٍخ ى٘سشخ اىعَو ؽ٘ه اىزعيٌٞ اىَينالد اىزٜ ر٘اجٔ عع٘ ٕٞئخ اىزذرٝص فٜ اىجبٍعبد اىقيططْٞٞخؽَبد، ششٝف،   (1)

 .  3-2. ص ص 2002اىعبىٜ فٜ فيغطِٞ ثِٞ اى٘اقع ٗاىطَ٘ػ. غضح. 

 
 2003زعيٌٞ اىعبىٜ فٜ فيغطِٞ. اىغيطخ اى٘ؽْٞخ اى يغطْٞٞخ: اىٖٞئخ اى٘ؽْٞخ ىالدزَبد ٗاىغ٘دح اىْ٘دٞخ ىَئعغبد اى  (2)

(3 (  http://www.iugaza.edu.ps/2010. 
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 (3الشكل رقم )
 الييكل التنظيم  لوحدة الجودة ف  الجامعة اإلسالمية

 )دا رة االكدة كااىتلند   ن االنلال اإلسقلال  :الصدرا
  :ميام وحدة الجودة بالجامعة

 رسـ ااسانسل ااانلل ا لكدة من ااتا اـ ينالنلال اإلسقلال  اـ اإللراؼ ى ن تلباذهن.  .1
 دىـ كلسنلدة االوكد االيذكال اتطياؽ االكدة من االنلال اإلسقلال.  .2
ت داد أسس كليندئ اارانيل كاالتنيال كااتقااـ اادكرم اقىتلػند  كااتطػكار االسػتلر مػن إطػنر  .3

 االتهارات اال  ال كاااريال كاادكاال. 
 تلساؽ ك إىداد اايرالج ا يندالال االدادة من االنلال اإلسقلال.  .4
  .االؤسسن. لتنيال ىل انت ااتقااـ ناادات ن كااتنرلن  ا يرالج ا يندالال كااتقااـ .5
 تطكار ااوانيؿ اإلدارال كااكصؼ ااكظابن كاالظـ اإلدارال من االنلال.  .6
 ت داد اا تانلنت ااتدرايال اينمل ااانل اف من االنلال ككاع يرالج ىل ال اون.  .7
 لتنيال تطكار ىل ال تقااـ ا داء ا انل اف ينالنلال اإلسقلال كاإلمندة لف لترلنتون.  .8
 ندمل ات ساف اايا ل االنلاال ككاع لاناار انيتل اقانسون. إلراء اادراسنت ااو .9

  ت باز كلينمأة اابرؽ كا مراد االتلازاف من تطياؽ االكدة يناتا اـ. .10

 اىج٘دح االدارٝخ

 ٍْذٗث٘ اىج٘دحاإلدارٝخ فٜ اىعَبداد ٗاىذٗائر

 اىعَبداد اىذٗائر ٗاىَرامس

 فرس اىزَٞس

 فرس اىزذرٝت

 فرٝو رحطِٞ اىعَو

 فرٝو رحطِٞ اىجْٞخ اىجبٍعٞخ

 فرٝو اىَ٘قع االىنزرّٜٗ

 فرٝو قٞبش ٗر٘مٞذ اىج٘دح

 اىطنرربرٝخ
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  :(1)وحدة الجودة ف  جامعة األزىر. 2

كتلياػؽ   كهػن تتيػع االػ كف ا يندالاػل  2004تـ تأساس  ك ػدة االػكدة يلنلاػل ا زهػر ىػنـ      
 ىلون النف من ااي انت. 

  :أىداف الوحدة
لػػ كف  كاإللػػراءات كا داػػل االط كيػػل كاااػػركرال إلللػػنز لوػػنـ كاػػع ااتا الػػنت كااسانسػػنت  -

 .ااتتطاط ك االكدة
 .ادل ااانل اف كترسا  لبنهاـ ااتطكار كاات داث إلنىل كتلذار اقنمل االكدة  -
 .كسانسنت ااتتطاط كااتطكار كاالكدةإلراءات  لسنىدة ااي انت من تيلن  -
 كااتطكار. كل نكال   ون كلانالل ااصاكينت ااتن تكاله ااتهاار ان االاكانتإااتارؼ   -
 .كتأها ون من للنؿ ااتتطاط كااتطكار كاالكدة يلنء ااقدرات اايلرال - 
 كااليؿ ااتنان اكاح ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة ينالنلال:     

 (4)الشكل رقم 
 الييكل التنظيم  لوحدة الجودة ف  جامعة االدزىر

 
 دارة ااىتلند كاالكدة من االنلال    ن لنلال ا زهر االصدر:

 

                                                 
http://www.alazhar.edu.ps /2010.(1) 

 ّبئت اىرئٞص ىييئُ٘ األمبدَٝٞخ

 رئٞص ٗحذح اىج٘دح ٗاىْ٘عٞخ

 ٍذخو اىجٞبّبد ضنررٞر

 ىجبُ اىج٘دح فٜ اىنيٞبد

 أععبء اى٘حذح
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 :(1)ف  جامعة األقصى دائرة ضمان الجودة. 3
يقػرار لػف ر ػاس االنلاػل كتتيػع اػه لينلػرة كاتػكان   ـ 2005للأت اادا رة من االنلاػل ىػنـ       

  .لونلون لدار اادا رة
 أىداف الدائرة:

 للر لبوـك كاقنمل االكدة من ااالؿ ادل للاع ااانل اف من االنلال -
 اارتقنء االستلر ينالستكل ا يندالن كاإلدارم ا لنلال يلنن كيابنن. -
 االالػكؿ يوػن مػن ااوا ػلا لاػناار كأسػنااب اإلدارة    ااتأيد لػف لطنيقػل ااػلظـ كاايػرالج ااتا الاػل  -
 كات ند االنلانت اااريال. نمن كزارة ااتريال كااتا اـ اااناكطلال اقىتلند ك االكدة كاالكىال اا
 كااليؿ ااتنان اكاح ااوايؿ ااتلظالن اك دة االكدة ينالنلال: -

 (5الشكل رقم )
 الييكل التنظيم  لوحدة الجودة ف  جامعة األقصى

 
 دا رة النف االكدة من االنلال .  :  ن لنلال ا اصناالصدر

                                                 
(1)  http://www.alaqsa.edu.ps /2010  

 

 رئٞص اىجبٍعخ

 اىعَبداد

 فرس اىزَٞس

 ادارٛ فٜ دائرح اىج٘دح

 ٗحذح اىَيبرٝع اىزط٘ٝرٝخ ٗاىزذرٝت 

 اىزقٌ٘ٝ ٗاىَزبثعخٗحذح 

 ٗحذح اىَعيٍ٘بد ٗدعٌ ارخبر اىقرار

 رإضبء ٗحذاد اىج٘دح فٜ اىنيٞبد اىَخزيفخ

 اىطنرربرٝخ
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 :ف  مجال الجودة واالعتماد عربيةالجامعات ال نماذج وتجارب :ثامناً 
 ( 1)ف  جامعة الممك سعود:(عمادة الجودة واالعتماد 1)

 تلتلؿ لونـ كلس كاانت ىلندة االكدة ى ن لن ا ن:   
 .كف ااالندة من  دكد لظنـ االنلال اكا  ون كااقرارات كااتا النت ااسنرال إدارة ل  1ن

 .ىتلند ا يندالنقترل اأك   كاع إطنر ىنـ اتطل استراتالال ا لكدة  2ن

 .ااي انت كمؽ اااكايط اال ددة اذاؾلرالال ااتطط كاالازالانت ااتن تقتر ون   3ن

 .ااالؿ ى ن تكمار االكارد االناال كاايلرال ااقزلل كمؽ االازالال االقتر ل لف   ااي انت  4ن

 .تبااؿ لبوـك االكدة كللر اقنمتون من االنلال  5ن

 .يندالن من االنلالااتراح كسن ؿ كرمع يبنءة ا داء اإلدارم كا   6ن

 .ارم كا يندالنكاع لاناار كلؤلرات األداء اإلد  7ن

تالػػػػػاـ كتطػػػػػكار ااسػػػػػتينلنت ااتنصػػػػػل يتقراػػػػػر االلػػػػػنط ا يػػػػػندالن اااػػػػػك ها ػػػػػل ااتػػػػػدراس   8ن
 .كااترالاف

 .ايط كلراايل لستكل االكدة من لتت ؼ ك دات االنلال  9ن

 .كاع لاناار كتطط كسانسانت اقانس لترلنت ااتا اـ كااتا ـ من االنلال  10ن

يلػػنء االقػػنااس كااتتيػػنرات االلنسػػيل ى ػػن  تقػػكاـ أداء لترلػػنت ااتا ػػاـ االػػنلان لػػف تػػقؿ  11ن
 .لستكل اايرالج كاالنلال

 .للر اقنمل ااقانس كااتقكاـ من االنلال  12ن

 .ااتراح تطكار كت داث أسنااب كالظلل اانس ا داء ا يندالن كللنرسته من االنلال  13ن

 .تقكاـ منى ال ىل انت ااتا اـ كااتا ـ من االنلال  14ن

 .ى ن ط ب االول االتتصلنت االنلاال يلنءن كاايرالج كااتدلتقكاـ ا للطل   15ن

 .إىداد دراسنت اانس كتقكاـ الترلنت اايرالج ااتا الال لف االن ال اايلال كاالكىال  16ن

 (2):عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديم  بجامعة الممك فيصل( 2)
 :ى ن لن ا ن لونـ ىلندة النف االكدة ك ااىتلند ا يندالن يلنلال ماصؿكتلتلؿ 

 .اااتزاـ يت ساف االكدة كتطكارهن    1ن
دىػـ كلسػػنىدة ا اسػنـ ا يندالاػػل كااك ػدات اإلداراػػل مػن االنلاػػل مػن إللػػنز تطػط ت سػػاف    2ن 

 االكدة ااتنصل ماون 

                                                 
 

(1 (http://q.ksu.edu.sa/ 

 
(2) http://www.kfu.edu.sa/AR/DEANS/QA/Pages/home.aspx 

 

http://q.ksu.edu.sa/
http://q.ksu.edu.sa/
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ىػػداد ااتقػػنرار ااقزلػػل ا ي اػػنت    3ن االسػػنىدة مػػن إىػػداد تطػػط اات سػػاف آااػػنت ااتقػػكاـ ااػػذاتن كا 
 .كااالندات كاإلدارات االتت بل ينالنلال

 كاع ااستراتالانت االنل ل ا لنلال ات قاؽ االكدة كتكيادهن   4ن
 . تدراب ااانل اف من االنلال كتكمار اادىـ ااقـز   5ن
اؼ ى ػػن إىػػداد كت اػػار ااتقػػكاـ ااػػدكرم ا لنلاػػل كااي اػػنت كااك ػػدات ااتنياػػل ااتلسػػاؽ كاإللػػر   6ن

 ا تيلن كاقستتداـ  مراض ااتقكاـ ااتنرلن.
ف للاع  أارل ااين ث كياد ااطقع ى ن لاظـ تلنرب االنلانت اااريال كااب سطالال  : مالحظة

ىلػػػػندات االػػػػكدة  نااقن لػػػػل ى اوػػػػاالنلاػػػػنت ااارياػػػػل تتطػػػػك لبػػػػس ااتطػػػػكات كااتريايػػػػنت ااواي اػػػػل 
يندالال كياباػل ااتانلػؿ لاوػن لػف ايػؿ االدرسػاف كتريز للااون ى ن ل تكل اايرالج ا   ىتلندكاا

ييػػر ىػػدد لليػػف لػػف اايػػرالج لػػف ايػػؿ كزارة ااتا ػػاـ أكتكصػػاؼ االقػػرارات كاىتلػػند   كااقن وػػن ا ط يػػل
لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ي ػػػكث تالػػػن ك  تػػػن يأيػػػرالج  كأللػػػنء ك ػػػدات إاػػػن إدكف االظػػػر   اااػػػنان

إاػن اػذاؾ ايتبػن ااين ػث يوػذه ااتلػنرب لظػران  ؛يناالػؿ ـدا وػأمن سػياؿ تطػكار   ا انل اف كرمنهاتوـ
 تلنيه اهتلنلنت االنلانت اااريال يوذا االلنؿ.

 :ة الوظيضية ف  الجامعات العالميةنماذج وتجارب لجودة الحيا :تاسعاً 

كلػف سػلك رسػناتون مػن   تستلد أهدامون لػف  نلػل االلتلػع اوػنإف االؤسسنت ااا لال إللن 
كا الػػب أف اتيػػػندر إاػػن ااػػػذهف أف ت قاػػػؽ لػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػل مػػػن االنلاػػػنت   ااتقػػدـ كااتطػػػكر

ايػف   كلرايز ااي ث ااا لن سكؼ اسػتلد أهلاتػه مقػط لػف أهلاػل أىاػنء ها ػل ااتػدراس كاايػن ااف
كلتت ػػػؼ ااب ػػػنت اابلاػػػل   كااطػػػقب  ينالوػػػنز اإلدارم :ىلنصػػػر هنلػػػل أتػػػرل ى ػػػن ااػػػنن الػػػتلؿأ

 .(1)االسنىدة ا ترل
اػػرل ااين ػػث أف تيلػػن االنلاػػنت البوػػكـ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كتطياػػؽ أياػػنده كدىػػـ أم ك 

لػػكع لػػف ألػػكاع ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة ااكظاباػػل كاا اػػنة االتصػػال الاػػؿ لبتن ػػنن كىػػنلقن ر اسػػنن ات قاػػؽ 
كاػػؤدم إاػػن ااراػػن ااػػكظابن كاا تبػػنظ   ااالػػؿ ا يػػندالن كاإلدارم كااتػػدلنتنإلتنلاػػل أماػػؿ مػػن 

ف ينمػل االؤسسػنت مػن أمللػد   ينالكظباف كت قاؽ أى ػن درلػنت االلػنح ا لنلاػنت كا اػنل اف ماوػن
ااكااػػنت االت ػػدة ا لراياػػل ىنلػػل كاالنلاػػنت ا لراياػػل تنصػػل اػػد اهتلػػت يصػػكرة يياػػرة لػػدان مػػن 

انـ لل س االاكخ ا لراين ينتتػنذ اػرار  :ما ن سياؿ االانؿ  نة ااكظابال ا انل افتازاز لكدة اا ا
كااػذم أيػد ى ػن أهلاػل كتازاػز لبوػكـ لػكدة   2003تػـ اىتلػنده مػن سػيتلير ىػنـ  210ا لؿ راػـ 

لػػؿ لػػذب كتلػػلاع ألػػف  ؛اا اػػنة ااكظاباػػل كاالتصػػال ااػػذم الػػب تيلاػػه لػػف ايػػؿ أصػػ نب ااالػػؿ

                                                 
 .240عبد اىشة، عٞذ ٍؾَذ، ٍشعع عجق رمشٓ. ص   (1)
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كاكاػػػح ااقػػػرار أف ااقػػػدرة ى ػػػن إدارة ااالػػػؿ كا سػػػرة كاالسػػػ كاانت    تبػػػنظ يوػػػناالكهيػػػل ااانااػػػل كاا
لتنلال ااانل اف ا لرايااف كيذااؾ ألنيف ااالؿ.  االتصال يليؿ لنلح اسنهـ من رمنهال كا 

كمػػن اػػكء ذاػػؾ مقػػد ىلػػد ااين ػػث إاػػن تلػػنكؿ ياػػض االلػػنذج كااتلػػنرب الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن 
  :ال كهن االنلانت ااتناالياض االنلانت ااانال

 .لنلال أرازكلن ا لرايال -
 لنلال أيسبكرد يركيسن اايراطنلال. -
 .لنلال لكلتنلن ا لرايال -

 لنلال يناابكرلان يري ن ا لرايال. -

 .لنلال اسايس اايراطنلال -

 لنلال م كرادا اادكاال ا لرايال. -

 .  2012لنلال لكرج لنسكف ا لرايال ن -

 مراقال.ألنلال ياب تنكف االلكب  -

 :(1)جامعة أريزونا األمريكية -

لػػن اسػػلن " االر  ػػل ااانلاػػل لػػف للػػركع ا اباػػل اتازاػػز انلػػت لنلاػػل أرازكلػػن ا لراياػػل ما
" كيػنف ااهػرض ا سنسػن لػف هػذا االلػركع  اتلاػؿ مػن تقاػاـ  االلنخ لف الؿ ااتلاز مػن االنلاػل 
ف  ك ف يلظػػػػنـ ااتاناػػػػد ااسػػػػلكم كاااػػػػنلك اااػػػػنل  ن:هلػػػػ  ف اااػػػػنل افلػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل الػػػػكىاف لػػػػ

كانلػػػػت يتصػػػػلاـ   يوػػػػدؼ تازاػػػػز االلػػػػنخ لػػػػف الػػػػؿ ااتلاػػػػز ينالنلاػػػػل ف " ك ف " االتبرمػػػػك االصػػػػلب
 :ل ا للركع هنكينلت ا هداؼ اار اس ف ااانل اف ااستلنرات ا لكىاف ل

 رسنال االنلال.يلنء للتلع لنلان اقدر لسنهلنت للاع أىان ه من ت يال  .1
لقؿ. .2  لانل ل للاع أىانء هذا االلتلع ين تراـ كا 
 ااىتراؼ يناالؿ االاد كاالينمأة ى اه من للاع ااك دات كاللاع االستكانت. .3

الػػند االػػكارد اااػػركرال  نن للصػػب نن اػػلنف كاسػػتقـ للاػػع أىاػػنء هػػذا االلتلػػع تاكااػػ .4 اوػػـ كا 
 للنز ىل وـ.إل

 اع يناهتلنلنت كاالتقندات كا مينر.لف لبتكح اللنريل االلآت ؽ للنخ  .5

ل ؿ ينمػل االلػيقت كااقاػنان اار اسػان تكصانت هنلل ا إف ى ن هذه اادراسل ك يلن تكصؿ ااقن ل
ااتػػػن تػػػؤار ى ػػػن لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ا لػػػكظباف االاالػػػاف كاالػػػكظباف االصػػػلباف " االتبػػػرماف " 

 :لف أهـ هذه ااقانان كاالليقت ااتن تلنكاتون االنلال  ينفك  

 :كينلت أهـ االليقت ا سنسال ااتن تدكر  كؿ هذه ااقاال لن ا ن :القيادة ونمط اإلشراف .1

                                                 
(1 (  http://www.u.arizona.edu/~millen/millen2.htm.. 
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 ل دكدال مرصل االكظباف من تقااـ االلرماف. -

 مقداف ااتدراب ااينمن ا للرماف. -
كينلػت أهػـ االلػيقت ا سنسػال ااتػن تػدكر  ػكؿ هػذه ااقاػال  :. فرص الترقية والتقدم الوظيض 2

 :لن ا ن

 مرص مار ينمال ا تراال أك االتقنؿ. -
 ااتصنؿ اا قاقال ياف ااك دات مالن اتص ااتقدـ ااكظابن. كسن ؿ مانب -
 :كينلت أهـ االليقت ا سنسال ااتن تدكر  كؿ هذه ااقاال لن ا ن :. األجور والمكافآت3

 .اللنط ل من اااقكات كاازاندات ااتن كىد يون االكظبكفااتأتار كا -
 مانب اإللصنؼ كاااداال من ااتاكاانت. -
 زاندة ااتينااؼ ااتنرلال كالتبنض صنمن اادتؿ ااانـ اياض االكظباف. -
 اامتقنر إان دىـ  يكلل ااكاال.-
ا سنسػػال ااتػػن تػػدكر كينلػػت أهػػـ االلػػيقت  :. األمــن والصــحة المينيــة فــ  بيئــة ومكــان العمــل4

 : كؿ هذه ااقاال لن ا ن
 ل دكدال تانرات اارىنال ااص ال كازداند تينااؼ اارىنال ااص ال. -
 ىدـ ااران ىف يرالج رىنال ا طبنؿ االران لف أيلنء ااانل اف. -
 ىدـ ااران ىف لينف ااالؿ. -
 :لن ا نااقاال  كؿ هذه كينلت أهـ االليقت ا سنسال ااتن تدكر  :. المناخ العام لمجامعة5
 .اامتقنر إان اااقل كاا تراـ االتيندؿ - 
  كادث اات رش كااتلااز ااالصرم. - 

مالن ياد ىلدت االنلال ى ن االانالل كااتانلؿ لع هذه ااقانان كمقنن اقستقصػنء اايياػر ااػذم     
 :كذاؾ لف تقؿ  انلت يه االنلال

 ا  كؿ الانالل يؿ للي ل لف االليقت ااسنيقل.تقداـ لللكىل ييارة لف ااتكصانت كا -
لػه أ اث أيػدت ى ػن  كاات تطل اتلباذ ينمل ااتكصانت ااتن كردت من للركع ا اباػل االداػد -

إظونر ااتزالون ل ك ت ساف االلنات االرتيطل يلكدة اا انة ااكظاباػل يف تقكـ االنلال أالب 
ا اباػػػػل لػػػػف تػػػػقؿ لللكىػػػػل لػػػػف اإللػػػػراءات ااتػػػػن كردت مػػػػن االر  ػػػػل ااانلاػػػػل لػػػػف للػػػػركع 

 :كهن ى ن اال ك ااتنان  كااتطكات ااال ال
لػػراؼ .1 ف ك ف تاػػـ اا للػػل االلػػنرياف مػػن ااستقصػػنء كهػػـ االكظبػػأى ػػن  :تااػػاف اللػػل رانيػػل كا 

إانمل   تلنسب أىدادهـ لع لستكل تلاا وـ ىير االنلال ييؿتي اث   ف كمار االتبرمافك االتبرم
 ل كللا اف لف تنرج االنلال كا لنيف اابرىال ا ترل.سنـ اار اساان للا اف لف ااي انت كا ا

 .تقداـ اادىـ ااينمن ا لكظباف ا لسنىدة من تلباذ ااتكصانت االنتلل ىف هذا ااتقرار .2
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 لر  ػػػل اااتػػػن للاػػػت تقاػػػه دراسػػػل ا اباػػػل  تقػػػداـ ااػػػدىـ إللػػػراء اات نااػػػؿ اإلاػػػنمال ا يانلػػػنت. 3
 كااتن ريلن ت دد لانداف أترل مار ااتن ذيرت اد تستدىن ااهتلنـ كااتدتؿ.  ااانلال

لتبػػرماف كاالػػكظباف االصػػلباف االتبػػرماف الػػدة اا ماػػرإلػػراء دراسػػل لتنياػػل ا لػػكظباف االاالػػاف  .4
لػػف للػػنات لػػكدة اا اػػنة  قػػدـ ل ػػك اات سػػاف مػػن يػػؿ للػػنؿ ر ػػاسات ػػدد لػػدل اات ؛تلػػس سػػلكات

 ظابال كااتن تـ ت داده من هذا االلركع.ااك 

 :(1)جامعة أكسضورد بروكس  البريطانية -
يدراسل لنل ل ىف لػكدة اا اػنة  2004لل ترا من ىنـ إانلت لنلال أيسبكرد يركيسن من 

ف ى ػن ك   كتكصػؿ ااقػن لااكظابال كااتكازف ياف اا انة ااكظابال كاا انة االتصال الػكظبن االنلاػل
لػػؿ للػػع ألػػف  ؛تقراػػر لػػنلؿ ااػػرض ااياباػػل ااتػػن لػػرت ى ػػن لسػػتكل االنلاػػل ييػػؿاادراسػػل إاػػن 

  لا كلنت ىف تيرة االكظباف كسانسنت كللنرسنت ااتكازف ياف اا انة ااكظابال كاا انة االتصػال
ك دث ذاؾ ىير لسح ا لكظباف ااانل اف من االنلال لف تقؿ تكزاع استلنرة تريز ى ن ااقاػنان 

كاػػد صػػللت ااسػػتلنرة   كازف يػػاف اا اػػنة كااالػػؿ يػػاف للاػػع لػػكظبن االنلاػػل ااتػػن تػػدكر  ػػكؿ ااتػػ
 :يهرض لن ا ن

للػػػع االا كلػػػنت لػػػف كلوػػػل لظػػػر االػػػكظباف ىػػػف ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة كااالػػػؿ كسػػػ كؾ االػػػدراء  -
 االينلراف كاازلقء ل ك ااالؿ االرف.

لػكدة اا اػنة ااكظاباػل  ااي ث ىف ااستتداـ اا نان اسانسػنت االنلاػل كللنرسػنتون ااتػن تػدىـ -
 كااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال من لنلال أيسبكرد يركيسن.

 تقدار ااط ب اال تلؿ ا الؿ االرف. -

 م ص تيرة االكظباف ااذاف استتدلكا كسن ؿ رىنال ااطبكال االتكمرة من االنلال. -

؛ اػندة ىلػن هػك اػن ـ ماوػن ف تقػكـ يػه االنلاػل ز أاا صكؿ ى ن كلول لظر االكظباف يلن الػب  -
السػػنىدتوـ مػػن لػػؽ طػػراقوـ ل ػػك ااتػػكازف يػػاف لتط يػػنت ااالػػؿ لػػدمكع ا لػػر كت ػػؾ االتط يػػنت 

 .االنيال لف  انتوـ االتصال

% لػف لللػكع ىػدد االػكظباف مػن االنلاػل 23اسػتلنرة للا ػل  492تـ تاي ػل لػن لللكىػه 
  كاالػػػكع  االنلاػػػل مالػػػن اتا ػػػؽ يػػػناالركينلػػػت اااالػػػل للا ػػػل يلػػػيؿ كاسػػػع اللوػػػكر االػػػكظباف مػػػن  

 كاالكظباف ااذاف اداوـ لس كاانت رىنال ااطبكال.
 
 
 

                                                 
(1) http://www.brookes.ac.uk/business/research/cdpr. 
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 :وكانت أىم النتائج الت  توصل إلييا التقرير الذي قامت بو الجامعة عمى النحو التال 
له لف االوـ أف ات قؽ تكازف ياف ااالؿ لػدمكع أ% لف االستلاياف ااتقدكف  90ف أيار لف إ .1

يلػػػن   ف هػػػذا ااتػػػكازف اسػػػنىدهـ ى ػػػن أداء ىل وػػػـ يلػػػيؿ أماػػػؿأك   كاا اػػػنة االتصػػػالا لػػػر 
 ف.ك يل اتقنسلون رؤسنء ااالؿ كاالكظبف ىلؿ هذا الاؿ لس كاال للتر أكاتبقكا ى ن 

أف للط لدرا وـ االينلراف ادىـ االطيػنع ىػف ي%    89.5الار لاظـ االكظباف لن لسيته ن .2
كالاػؿ االكظبػكف ا يػندالاكف االللكىػل ا اػؿ راػن   ااكظابالتكازف اا انة االتصال كاا انة 

 .ىف س كؾ لدرا وـ االينلراف ل ك ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال اوـ
 اػث ألػنرت االتػن ج إاػن أف االػدراء   اكلد تيناف من االستكل اا نان ا لركلػل كا تلػنؿ ااالػؿ .3

م ػػػنت االسػػػتكانت ااا اػػػن مػػػن االنلاػػػل هػػػـ ا ياػػػر %  لػػػف  62ف نك %  كا ػػػاوـ ا يػػػندالاا68ن
ف هػػـ ك ف اااػػدكااك تكانت ااػػدلان ا لنلاػػل يػػنف االكظبػػياللػػن االكظبػػكف مػػن االسػػ  ا تلػػنان ا الػػؿ

 % .43ا يار ا تلنان ا الؿ يلسيل ن
لػػػف ااتسػػػواقت ااتنصػػػل يرىناػػػل ااطبكاػػػل االقدلػػػل لػػػف  فيػػػنف ىػػػدد االسػػػتلاياف ااػػػذاف التباػػػك  .4

االكاػػػػػح ااػػػػػدـ تػػػػػكمر ا لػػػػػنيف  ف ااسػػػػػيب ااػػػػػر اسأ  ك يركيسػػػػػن للتباػػػػػنن لنلاػػػػػل أيسػػػػػبكرد 
يسػيب ىػدد  ؛ لق لل للركع ااتس ال يليؿ ر ػاس إانمل إان ىدـ  االتصصل كاالتن ل اذاؾ

 ا سنياع االتن ل تقؿ ااسلل كهن اقال أسنياع لاقن ا اطؿ ااصابال.

ن مقػػػػرهـ ا لارمػػػػل يسانسػػػػنت  ػػػػد أهػػػػـ ااقاػػػػنان ااتػػػػن أانرهػػػػن لاظػػػػـ االلػػػػترياف تتلاػػػػؿ مػػػػألػػػػف  .5
ىػقكة   كللنرسنت االنلاػل اا نااػل ااتػن تػدىـ ااتػكازف يػاف اا اػنة االتصػال كاا اػنة ااكظاباػل

ى ػػػن ذاػػػؾ أكاػػػ ت تيػػػرة االػػػكظباف مالػػػن اتا ػػػؽ ينسػػػتتداـ ااسانسػػػنت اا نااػػػل الػػػكدة اا اػػػنة 
 نسنت.ف هلنؾ  نال ىدـ تلنمـ من طراقل موـ كتبسار كترللل هذه ااسايأااكظابال 

أظوػرت االتػن ج أف االػكظباف ا يػندالااف هػـ ا اػؿ راػن ىػف تػكازف اا اػنة االتصػال كاا اػػنة  .6
كااػػذم اصػػاب ى ػػاوـ   ا الػػؿ نن ىنااػػ نن يسػػيب تصػػكرهـ لػػف أف هلػػنؾ تياابػػ؛ ااكظاباػػل اا نااػػل 
كاػػد ىيػػرت هػػذه االللكىػػل ىػػف اهتلنلوػػن يناط ػػب االتزااػػد ا تػػدراس االسػػن ن   ت قاػػؽ ااتػػكازف

لػه لػف ااصػاب تسػكال هػذه االتط يػنت أ   اث سند االػاكر راس من ىط ل لونال ا سيكعكااتد
 لع  انة ا سرة.

لظران ؛ ف االنلال لينف لاد ا الؿ ماون أاركا يأالنيال ك إ يندالااف أيارا  مارينف االكظبكف  .7
 .الالنيال اصناح ااانل اف من االنلكلكد ترتاينت ىلؿ لرلل تتلاز ينابنى ال كاإلإان 

ف للاػػع االللكىػػػنت ااتػػػن تػػػـ استقصػػػن ون  ػػػكؿ ميػػرة ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة االتصػػػال كاا اػػػنة إ .8
 .ااكظابال ألوـ رااكف ىف أف اإلدارة ااا ان لوتلل يوذه ااقاال يلدال
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ل ااتػػن ترلػػت لػػف االللكىػػل ا كاػػن ذات االسػػتكل ا ى ػػن ا لػػكظباف ف أهػػـ ااي لػػنت اار اسػػإ .9
ياللػػػػػن أهػػػػػـ ااي لػػػػػنت ا لللكىػػػػػل ااانلاػػػػػل كتنصػػػػػل   كاإللصػػػػػنؼ    ااكاػػػػػكحك   كهػػػػػن ناالارمػػػػػل

 . ييرأكاقل   اا نلل إان استققاالهنناالكظباف مار ا يندالااف 

 :وكانت أىم التوصيات الت  أوصى بيا التقرير ى  ما يم 

كرمػع لسػتكل   للر كتالاـ ااتزاـ االنلاػل ل ػك ااتػكازف يػاف اا اػنة االتصػال كاا اػنة ااكظاباػل -
كىن كت ساف االارمل يسانسنت االنلاػل كللنرسػنتون كمولوػن كااتػن تػدىـ ااتػكازف يػاف اا اػنة اا

 االتصال كااكظابال. 
ااقاػػنـ يلرالاػػل ااسانسػػنت ااقن لػػل كت سػػاف االلنرسػػنت اا نااػػل يلػػن اتا ػػؽ مػػن ترتايػػنت ااالػػؿ  -

 االرلل.
سانسػػػنت االنلاػػػل اػػػلنف كتأياػػػد اإللصػػػنؼ كااتلػػػنمـ مػػػن ااطراقػػػل ااتػػػن الػػػرم ماوػػػن تطياػػػؽ  -

 يتصكص ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال.

تلػػلاع كتطػػكار اقنمػػل ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل كااػػلوج اإليػػداىن ل ػػك  -
 ااالؿ االرف لف تقؿ تطكار االكظباف.

تنصػل يتػكازف اا اػنة االلنريل كتكساع االلنرسل ااقن لل  ناانن لع ا تذ يناىتينر ااتداىانت اا -
كااط ػػب   كااالػػؿ تػػنرج لطػػنؽ ااسػػنىنت اإلازالاػػل  االتصػػال كااالػػؿ ذك اااقاػػل ي لػػـ ااالػػؿ
 االتكاع الركلل إانمال من ترتاينت ااالؿ.

 سنىنت ااالؿ كلينف ااالؿ.يااهتلنـ يإلينلال تكساع لركط رىنال ااطبكال مالن اتا ؽ  -

 :(1)جامعة مونتانا األمريكية -

أللػػػأت لنلاػػػل لكلتنلػػػن مػػػن ااكااػػػنت االت ػػػدة ا لراياػػػل لل ػػػس لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل مػػػن       
لػػف تػػقؿ اانلػػه  ي اػػث اقػػـك االل ػػس يت سػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل الػػكظبن االنلاػػل   االنلاػػل

 :يناكالينت كاالونـ ااتناال
 تكمار ااقاندة من للنؿ لكدة اا انة ااكظابال. .1
كتلباذ ااتكصانت ااتن تصػدر ىػف االل ػس ااتنصػل يتطػكار ااسانسػنت لراايل كلتنيال تطياؽ  .2

 كاإللراءات ااتنصل يلكدة اا انة ااكظابال.
دارة تقاػاـ دكرم اللػنخ اا ػـر االػنلان ا تأيػد لػف منى اػل ااسانسػنت كارمػع ااتكصػانت  .3 تطكار كا 

 اإلدارة مالن اتص ا تانلنت ااسانسل كاإللراءات ا ترل.

                                                 
 (1)  http://www2.umt.edu/hrs/qualityworklife/. 
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كص يػػرالج ااتطػػكار االنراػػل مػػن للػػنؿ اا اػػنة ااكظاباػػل ااتػػن تلػػذب إىطػػنء ااتكصػػانت يتصػػ .4
لتالػػل ااسانسػػنت االداػػدة ااتػػن تسػػنىد   التيػػنه ها ػػل ااتػػدراس كاالػػكظباف ا بػػرص االتن ػػل اوػػـ 

 تطياؽ كتلباذ هذه ااسانسنت. ى ناارؤسنء كااللرماف اآلتراف 

للكىنت ااقكلاػل كااقطراػل ااتػن ك االألكاييل اابرص كااتطكرات االللك ل لف كينات ااتلكاؿ  .5
 تقكم كتازز ااتطكار االستلر من للنؿ لكدة اا انة ااكظابال.

الػػند  اػػد يػػنف لػػف أهػػـ اايػػرالج ااتػػن تسػػان االنلاػػل ات قاقوػػن مػػن للػػنؿ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كا 
 : نلن االكظبن االنلال ااتكازف ياف اا انة االتصال كااالؿ 

 ااانل اف من االنلال. رىنال أيلنء أم رىنال ااطبكال -
 لسنىدة االكظباف من رسكـ ااتا اـ لز انن كي انن. -
دراسػػػل تلػػػكع ااقػػػكل اايلػػػرال مػػػن االنلاػػػل يااتلػػػكع لػػػف تػػػقؿ إللػػػنء لل ػػػس استلػػػنرم اتػػػتص  -

ىطنء مرص لتسنكال هدمه تازاز ااتلكع اإل  النين اابانؿ.كا 

 تؿ االنلال.إالند مرص لتسنكال من ااتراانت كااتقدـ ااكظابن كااتكظاؼ دا -

 لؿ لسنكاة لنل ل ياف ااانل اف.أااللنريل من ااقرارات لف  -

 تازاز لريز كدكر االرأة كللنريتون من صلع ااقرارات. -

  :تيلن يرالج ترتاينت ااالؿ االرلل لف تقؿ -

 تقنسـ ااالؿ. . أ

 ااتصنؿ ىف ياد.ب.
 ج. لداكؿ ىلؿ يدا ل.

 إلنزة ااالؿ  األسرة. . د

 هػ. سنىنت ىلؿ للتبال.

 تكظاؼ اازكلاف مترة لاالل كااالؿ ى ن تطكار االكظباف. -

 رؤسنء كتكمار يؿ لن ا ـز اساندة كرا ل االتقنىداف. تكمار االكارد ااقزلل ا -

 : (1)جامعة كاليضورنيا بركم  األمريكية -

 2007اكااػك لػف اااػنـ  –يراػؿ أانلت لنلال يناابكرلاػن يري ػن ا لراياػل تػقؿ اابتػرة لػف 
اػػر لػػنلؿ اتقاػػاـ ا تانلػػنت ت سػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن االنلاػػل كااسػػتبندة لػػف يإىػػداد تقر 

ركيػػرت داػػلس مػػن ت ػػؾ اابتػػرة  لمقػػد اػػنـ ر ػػاس االنلاػػ  تلػػنرب االنلاػػنت اارا ػػدة مػػن هػػذا االلػػنؿ
يناتاػػػنكف لػػػع لن ػػػب ر ػػػاس االنلاػػػل ا تػػػدلنت اايلػػػرال كااصػػػ ال كيناتاناػػػد لػػػع لستلػػػنرم اراػػػتلس 

ا  صكؿ ى ن اإلرلندات ااقزلل مالن اتا ؽ من ااتكلونت ااكطلال من للنؿ لكدة اا انة  ؛اإلدارة
                                                 

(1 (   www.uhs.berkeley.edu/facstaff/.../worklifereport07. 



115 

 

لانالتون كت ساف لكدة اا انة ااكظابال من إان ااكظابال كااللنطؽ كاإلدارات كا اسنـ ااتن ت تنج 
لػػػراء ا لقػػػنيقت لػػػع اااػػػنل اف يناي اػػػنت االتت بػػػل ك   االنلاػػػل باف االػػػكظكاػػػد لػػػرل للػػػع اايانلػػػنت كا 

هػػذا صػػ ل يلػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل مػػن االنلاػػل كاالنلاػػنت اارا ػػدة مػػن  اتااػػذاف اػػداوـ لسػػ كاانت ذ
 لل تتا ػؽ يلػكدة اا اػنة ااكظاباػلكاػكىنت ر اسػ تلسػلإان ااترياػز ى ػن  كت ص ااتقرار  االلنؿ
 :كهن
 إلراء دراسل لس ال اينمل االكظباف من للاع أل نء اا ـر االنلان. -
 بنظ ينالكظباف.ااتكظاؼ كاا ت -
 .تطكار اايرالج كااسانسنت االتا قل يلكدة اا انة ااكظابال -

 تلباذ كتطياؽ يرالج كسانسنت لكدة اا انة ااكظابال. -

 ااوايؿ كااترياب ااتلظالن ا لنلال. -

 :كلنءت ااتكصانت كااتانلؿ لع يؿ ااال لف هذه ااقانان ى ن اال ك ااتنان

 :وظضين ف  جميع أنحاء الحرم الجامع إجراء دراسة مسحية لكافة الم _أوالً 
لتكاصػؿ ا  صػكؿ ى ػن ينمػل اللاع االػكظباف يلػيؿ دكرم لسػتلر ااالؿ ى ن إلراء لسح       

 االا كلنت ااقزلل مالن اتا ؽ يلكدة اا انة ااكظابال.
 :التوظيف واالحتضاظ بالموظضين  _ثانياً 
ااتصػنؿ ىػف ياػد كلػداكؿ ااالػؿ االرلػل كاتـ ذاؾ لف تقؿ ااتأيد لف تلباذ كتطياؽ يؿ لف      

 .يلزء لف  زلل تكظاؼ لكظباف لدد كاا تبنظ ينالكظباف اا ناااف
 :تطوير البرامج والسياسات المتعمقة بجودة الحياة الوظيضية) المتطمبات ( _ثالثاً 

تطكار كتاتير هذه ااقاال لف أهـ ااقانان ااتن الب أف تسان االنلال  الانالتون كااقانـ ي      
 :ـ هذه اايرالجأهك   يرالج لكدة اا انة ااكظابال

ارىناػل االرلػل إاػن اتتط ب زاندة اارىنال االرلل ا طبؿ كاإللبنؽ ى اوػن ا كصػكؿ  :رىنال ا طبنؿ .1
 .ااطقبك   فااالكظبك   ااي ال :ف هـك ى ن أف ايكف االستودم  النيال اابانال األطبنؿاإل

لنزات لطكال ا لكظباف :رىنال اايينر .2  ؛تكساع يرلنلج إرلند اايينر كطرح لداكؿ ىلؿ لرلل كا 
 االكظبكف  .  ف هـ ن ااي الك   ى ن أف ايكف االستودمادىـ ا تانلنتوـ ااقزلل ارىنال اايينر

 تازاز ااتانكف  كؿ اانان ااتلكع كااتكظاؼ ياف ينمل ااانل اف ينالنلال. :ااتلكع .3

 تر.إان آؿ لف لينف االسنىدة من إىندة االق .4

 االسنىدة من رسكـ ااتا اـ. .5

 تتطاط دكرة اا انة ااكظابال. .6

 اادىـ كااللنريل من إالند االلنخ ااان  ن اا لاـ ا انل اف. .7



116 

 

لػف تػقؿ ااػنـ االنلاػل كاالػكظباف يناللػنريل مػن ااهتلػنـ يياباػل  :ااتتطاط االلدكؿ ا تقنىد .8
ك من ػػػػدة ايػػػػؿ لػػػػف ا مػػػػراد ذموػػػػذا   ا تقنىػػػػد كاىتلػػػػند يرلػػػػنلج للػػػػدكؿ لر  ػػػػن  إدارة االؤسسػػػػل

 كاالنلال.

 تنضيذ وتطبيق برامج وسياسات جودة الحياة الوظيضية: _رابعاً 

 :ان لللكىل لف اإللراءات ااتلباذال ااتناالإكا تنج ذاؾ 
 دىـ ااقاندة االستلر ا للنخ ااان  ن اا لاـ من اا ـر االنلان. .1
لبتػػػنح االلػػػنح  م ليػػػندرة ات قاػػػؽ ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة  لوػػػن تاتيػػػر ؛أه اػػػل ااقاػػػندة كاػػػدرتون  .2

 االتصال كاا انة ااكظابال.
 تطكار ااقاندة كتلداد كسن ؿ ااقاندة كااتطكار االولن. .3

 ستراتالال اتصنؿ لترايطل كتادد ااتلنهنت من االنلال.اتطكار  .4

 االركلل من تطياؽ تانرات ااالؿ االرلل ا تكظاؼ كاا تبنظ ينالكظباف. .5

 اد االدراء ا يندالااف كاإلدارااف يهرض ااتا اـ االستلر.تزك  .6

 ااتهاارات من للظكلل ااالؿ اتتلنلن كترتيط يلداكؿ ااالؿ كىل انت كطياال ااالؿ. .7

 تطكار االولل يلن اتلنسب لع اانان ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال. .8

 .اارانيل ى ن سانسنت كاانان لكدة اا انة ااكظابال .9

ظونر اابكا د االنتلل ىف دىـ كتازاز لداكؿ ااالؿ االرلل. .10  إيراز كا 

 زاندة مرؼ ااتدااؽ اينمل ااسانسنت من داتؿ اا ـر االنلان. .11

 ااالؿ.لف ليالوـ تلؿ االكظباف ك ألف  انن؛اناستتداـ ااتيلكاكلان استتدالنن لا .12

 :(1)جامعة اسيكس البريطانية  -
ااكظاباػػل كدىلوػػن كت سػػالون مػػن ينمػػل إدارات كأاسػػنـ اهتلػػت لنلاػػل اسػػايس يلػػكدة اا اػػنة 

دراسػػل لسػػ ال الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ي  2007اكااػػك  – اػػث انلػػت االنلاػػل للػػذ اكلاػػك   االنلاػػل
كاػػد دلػػج االسػػػح لتػػن ج يػػػؿ لػػف لقاػػنس كلاػػػزاف لػػكدة اا اػػػنة   ى ػػن يػػؿ لػػػكظبن لنلاػػل اسػػػايس

ااصػػ ل يناالػػؿ ااتػػنص  مقاػػنس اإللوػػند ذنص يليػػنف ااالػػؿ كلكاالقاػػنس كاالاػػزاف ااتػػ  االريػػزم
هذا االسح اإل صػن ن  إااونل ااتن تكصؿ كينلت االتن ج اار اس  يص ل كألنف االكظباف ااتلباذااف

  :يلن ا ن
  :( ى جودة الحياة المركزي )الرئيس (ياسمق)نتائج  -والً أ
 ىلكلنن ألوـ رااكف ىف لكدة اا انة ااكظابال  ى ن االنلال%  لف لكظبن 61كامؽ ن .1

                                                 
(1 (  www.essex.ac.uk/personnel/.../QOWLsurvey.pdf. 
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  اػػؿ يق اػػؿ لػػف ااراػػن ىػػف تػػكازف ااالػػؿ كاا اػػنةألسػػتكانت أف لنلاػػل اسػػايس  كأكاػػح لكظبػػ .2
  .لن اسلن اايانلنت االيتيال أك االاانرال أك لقنرلل لع اايانلنت االرلاال

ييػػر ىػػف لػػركط ااالػػؿ ينالقنرلػػل لػػع اايانلػػنت االرلااػػل كاالاانراػػل أأكاػػح االسػػتلايكف راػػن  .3
 .االادة يدرلنت لسيقنن 

 :)مقياس( جودة الحياة الوظيضية الخاصة بمكان العمل ى  نتائج -ثانياً 

 للازان من ىل وـ. داءن أايس ااانـ االنان ألوـ أدكا %  لف لكظبن لنلال اس87لار ن .1
ف ىقاتوـ يزلق وـ ى ن لستكل لاػد يلػن هػـ اراػدكلون أف ى ن أ%  لف االكظباف 72كامؽ ن .2

 تيكف.
 االكظباف ى ن أف ااسبر إان لينف ااالؿ الاؿ للي ل اوـ.%  مقط لف 14كامؽ ن  .3

كهػذا الػذر إاػن اا نلػل إاػن   %  لف االستلاياف ينلكا رااااف ىف ااتكاصؿ لع االنلال38ن .4
 لزاد لف ااي ث كاادراسل من هذا االلنؿ.

 :الصمة بالعمل والخاص بصحة وسالمة الموظضين التنضيذيين ياإلجياد ذ (مقياس)نتائج  -ثالثاً 

يسػاطرتوـ كاػيطوـ اال وػـ كياباػل إدارتػه  نن يير كل  كظػأاظور لكظبك لنلال اسايس لاكران  .1
 .لقنرلل ينايانلنت االاانرال ااتنصل يص ل كسقلل االكظباف ااتلباذااف

ز تللػب طراقػل كأسػ كب االنلاػل مػن تازاػ فف لسػتكانت ىنااػل لػف ااراػن ىػك تلايظور االسػأ .2
 .لل ااس كؾ مار االقيكؿلانال نكاتون ك االزاع كااصراع 

يلػن تػـ تالالػه تالالػنن   ى ػن لسػتكل لاػد تأف إدارة ااتهاار من االنلال ينليلار االكظباف  .3
 لادان ى ن ينمل إدارات كأاسنـ االنلال.

 :(1) جامعة فموريدا الدولية األمريكية)كمية فموريدا المتحدة( -
ىاػك  933ي اػل م كراػدا االت ػدة دراسػل ى ػن  د مركع لنلاػل م كراػدا اادكااػل كهػن أ لألر        

رد مالػن  338كاػد  صػؿ ى ػن   لف أىانء ااك ػدات اإلداراػل االتت بػل مػن لنلاػل م كراػدا اادكااػل
 :ان لن ا نإكت صت لتن ج اادراسل   اتا ؽ يلكدة اا انة ااكظابال

االلػػنؿ ى ػػن لػػنءت االتػػن ج مػػن هػػذا اػػد ك   لسػػتكانت كدرلػػل ااراػػن ىػػف  اػػنة ااي اػػل ااكظاباػػل .1
 :اال ك ااتنان

اادكااػل إذا  اله لف االليف تػرؾ لنلاػل م كراػديأالار أيار لف لصؼ االستلاياف من اادراسل  -
 .لن أتا ت اوـ اابرصل

                                                 
)1   ( UFF-FIU “Quality of Work Life” among FIU Faculty Survey Results. Analysis and write-up 

conducted by the Research Institute on Social & Economic Policy of the Center for Labor Research and 

Studie 2009.    
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أىطنهػػػػن إاػػػنهـ ر ػػػػاس ااقسػػػـ لاقكاػػػػل ف ااتكااػػػػنت ااتػػػن أ%  لػػػف االػػػػكظباف ى ػػػن 75اكامػػػؽ ن -
 للصبل.

%  لػلوـ ماػر 46  ياللػن نتػن زكدكا يوػن%  للوـ رااكف ىف االادات كمػرؼ اادراسػل اا54ن -
 .افراا

 :لنءت االتن ج ى ن اال ك ااتناناد ك  ااتقدار كاادىـ األي نث كااتا اـ كااتدلنت .2

لراء ااي كث كااتطػكار له ا اكلد دىـ  قاقن إلأ%  لف االستلاياف الدكف 67أظورت أف ن -
 ااا لن.

ااي ػػث ااا لػػن لاتػػرؼ يوػػن  %  لػػلوـ ماػػر لكامػػؽ ى ػػن أف لسػػنهلنتوـ مػػن44يلػػن أظوػػرت ن -
 ى اون. أكلينم

 %  للوـ أف تدلنتوـ اللتلع االنلال اـ اقدر كالصؼ يناليؿ االط كب.65الار ن  -

له ا تكلد ىدااػل مػن ااتاكااػنت كاالينمػ ت ىػف ااالػؿ ااػذم أ%  لف االستلاياف 65الد ن  -
 اقكلكف يه.

 :االلنريل كاالبنمال من صلع ااقرار .3

 %  للوـ اف ااي ال تستلع اان أرا وـ كتأتذهن يااف ااىتينر.77اظلن نا تاتقد ااهنايال اا -
ف الػػنريكا مػػن صػػلع ااقػػرار ى ػػن لسػػتكل أف ى ػػن ك %  لػػف االػػكظباف ألوػػـ اػػندر 65.3اكامػػؽ ن -

 ااقسـ.
ف الػػػنريكا مػػن صػػػلع ااقػػرار ى ػػػن أف األوػػػـ ماػػر اػػندر  ى ػػن %   لػػف االػػػكظباف75.3الػػار ن -

 لستكل ااي ال.

 تقراينن ألوـ مار اندراف ى ن االلنريل من صلع ااقرار ى ن لستكل االنلال.%   92ااتقد ن -

 :لػػه ا اكلػػد لػػبنمال مػػن ياباػػل صػػلع ااقػػرار ى ػػن لسػػتكلأ%  لػػف االسػػتلاياف 80ا ااتقػػد ن -
 كلسنىدم ااالداء.  كااالداء  اارؤسنء

ف االػػػبنمال ن أى ػػػيلػػػدة "  ف" ا اكامقػػػك  تقرايػػػنن  تقرايػػػنن ا ػػػث االػػػكظباف مػػػن ااي اػػػل ااتػػػن لسػػػ ت -
 لكلكدة من صلع ااقرارات اإلدارال.

لػػه ا اكلػػد لػػبنمال ى ػػن لسػػتكل لػػكاب كرؤسػػنء أصػػ نب أ ى ػػن %  لػػف االػػكظباف92اكامػػؽ ن -
 االلنصب اإلدارال اارماال من لنلال م كرادا اادكاال.

 :ىقانت إدارة االنلال  يناي ال .4

 نلال ا ي ال.%  لف االكظباف يادـ كلكد ا تراـ لف إدارة اال46الار ن -
 اؽ يإدارة لنلال م كرادا اادكاال "أ"  :%  لف االكظباف ى ن ااقكؿ80ا اكامؽ أيار لف ن -

-  
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كى ن اػكء ذاػؾ اػدلت لللكىػل لػف االصػن ح اليػف اارتيػنز ى اوػن ا ته ػب ى ػن ينمػل االلػيقت 
 :كينف أهـ االصن ح ى ن اال ك ااتنان  ذيرت من لتن ج اادراسلكاد 

ااتن ى ن درلل ىناال لف ااران كااي انت ااتن ى ن درلل لف ىدـ ااران ىف لارمل ااي انت  .1
لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كااهتلػنـ يال اػنت االلػػنريل كصػلع ااقػرارات ى ػن لسػتكل ااي اػل كى ػػن 

 لستكل االنلال.
ااهتلػػنـ كا تػػذ يناىتيػػنر ياباػػل دىػػـ كتازاػػز لسػػنهلنت ااي اػػل مػػن ااتا ػػاـ كااتػػدلنت االقدلػػل  .2

 ا لنلال.
 ا ي ث ااا لن كليكلنته. ااالؿ ى ن دىـ كتازاز ينؼو  .3

ت سػػػاف مػػػن صػػػبكؼ اادراسػػػل كاالاػػػدات كااػػػدىـ اابلػػػن مػػػن لنلاػػػل م كراػػػدا إلػػػراء ااالػػػؿ ى ػػػن  .4
 اادكاال كذاؾ اتازاز اا انة االولال من اا ـر االنلان.

 :(1) (2012جامعة جورج ماسون ) -
ف أى ػن   يتلػياؿ اللػل لػكدة اا اػنة ااكظاباػل 2000يدأت لنلال لكرج لنسكف للذ ىنـ 

ي اػث   تقكـ يتقااـ لكدة اا انة ااكظابال من ااالؿ اللاػع أىاػنء االلتلػع االػنلان مػن االنلاػل
كاتريػز ىلػؿ اا للػل   2012اػن اااػنـ إتقكـ اا للل يإلراء لس ن يػؿ اػقث سػلكات  تػن كصػ ت 

الػػؿ كاا اػػنة االتصػػال لػػف تػػقؿ يا ػػل ىلػػؿ ى ػػن أهلاػػل إالػػند االػػل لاػػنمل كااتػػكازف ا بػػرد مػػن اا
 داىلل.

انلػػػت اا للػػػل االتتصػػػل يلػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل مػػػن لنلاػػػل لػػػكرج لنسػػػكف  2012يراػػػؿ أمػػػن  -
ف اتـ للر ينلػؿ ااتبنصػاؿ أيإلراء ي ث لس ن ادراسل لكدة اا انة ااكظابال ا انل اف ى ن 

  لكظػػؼ لكزىػػل 5988 اػػث لػػرت اادراسػػل ى ػػن لػػن لللكىػػه ن  2013ا تقراػػر مػػن صػػاؼ 
كي هػت ااػردكد   ل النلاػل لػكرج لنسػكفمركع ر اسػ لف لكظبن االنلال كاقام نت ل 7ى ن 

أم يلاػػػػػػػدؿ اسػػػػػػػتلنيل صػػػػػػػ ا ل ي هػػػػػػػت     لكظػػػػػػػؼ1732النياػػػػػػػل  ػػػػػػػكاان نااصػػػػػػ ا ل كاإل
 .% 27.7كااتن ينلت لسيل ااردكد ماون ن  2009%  كااتن تلاؿ ارتبنىنن ىف ااانـ 31.7ن

اتػن تلػكم ال االطرك ػل تتػزالف لػع ااتهااػر ااكلػاؾ ا قاػندة ااا اػن ا لنلاػل ك لػف أهػـ ا سػ   ينف -
لػن هػن االكالػب   ه كمن ظػؿ اات ػكؿ مػن ااػندة االنلاػلإلكينف ااسؤاؿ "   االنلال ااقانـ يون

اااقنماػػل مػػن االنلاػػل ااتػػن ترمػػب مػػن يقن وػػن لسػػتقيقن ا كينلػػت أهػػـ االكالػػب االرتيطػػل يوػػذا 
 :ااسؤاؿ ى ن اال ك ااتنان

 ااتلكع كااللكؿ من االونرات. .1

 .دىـ االلتلع اال  ن ا لنلال .2

                                                 
)1   ( http://qwl.gmu.edu/QWL_12_Preliminary_Results_Final_11_30_2012LB.pdf 



120 

 

 االبتنح ى ن ا مينر االدادة. .3

 اااتزاـ يلكدة اايا ل ا يندالال. .4

 ازف ياف يا ل ااالؿ كاا انة االتصال.االركلل كااتك  .5

 :كينلت االتن ج ااتن تكصؿ إااون ااين ث من  دكد االا كلنت ااتن أتا ت ى ن اال ك ااتنان

%  لػػف 70إاػػن أياػػر لػػف ن 2012كصػػ ت لسػػيل ااراػػن ااػػكظابن يػػاف اااػػنل اف مػػن االنلاػػل ااػػنـ  -
لػػػدان " ىػػػف لػػػكدة اا اػػػنة لوػػػـ " رااػػػكف أك رااػػػكف إأىاػػػنء ها ػػػل ااتػػػدراس االػػػكظباف لػػػف  اػػػث 

كينلت لسيل ااران ااكظابن ىير االسك نت ااتلسػل ااتػن تلػت   ااكظابال يليؿ ىنـ من االنلال
 :االدكؿ ى ن اال ك ااتنانمن لكا ل  2012 تن ىنـ  2000للذ ىنـ 

 (19جدول رقم )
 2012لسيل ااران ااكظابن ياف ااانل اف من االنلال اانـ 

 دٍج ٍٗجَ٘  ّقبغ اىرظب اى٘ظٞفٜ راض   جذا   راض   اىطْخ

2000 12.9% 49.5% 63.4% 

2003 19.8% 47.6% 67.4% 

2006 21.2% 53% 74.2% 

2009 24.7% 49.1% 73.8% 

2012 26% 45.8% 71.8% 

ف لسػػػيل إدراؾ اااػػػنل اف  هلاػػػل ااػػػدىـ ااتلظالػػػن لػػػف ايػػػؿ اإلدارة لرتباػػػل كهػػػن للػػػنيول أكلػػػد  -
يناتػنان مقػد ظوػرت درلػل ىنااػل لػف لػاكر   ك  2009  2006ا لتالل ااتن ظورت مػن ىػنلن 

 ف إدارة االنلال كااندتون تقدر لسنهلنت ااانل اف كتوتـ يرمنهاتوـ.أاالكظباف ي

كهػن   ف لسيل إدراؾ ااانل اف  هلال اااتػزاـ ااتلظالػن لػف ايػؿ االػكظباف لرتباػل أااػنن أكلد  -
 كص ل اكال ينالنلال. تاير ىف اادرلل ااتن الار يون االكظبكف ينلتلنء

  أىاػػػػػنء ها ػػػػػل ااتػػػػػدراس لػػػػػفظوػػػػػر اااػػػػػنل كف مػػػػػن ينمػػػػػل االسػػػػػتكانت اإلداراػػػػػل كااتلظالاػػػػػل أ  -
ف هػػػذا أ ف   اػػػث الػػػدك كاالػػػكظباف اابلاػػػاف لػػػاكران يناسػػػتققاال مػػػن أداء أىلػػػناوـ  اإلداراػػػافك 

اللػػنخ ا  لػػف االلػػنات أهلوػػن ن ترتايػػنت كسػػنىنت ااالػػؿ االرلػػل ىداػػداالػػاكر كاارتاػػنح مػػن 
 ااذم اسكده اا تراـ كااتقدار االتيندؿ .

ف ا لػكر كااركاتػب تلاػؿ ااالصػر ا ييػر لسػيل لػف درلػل ىػدـ ااراػن يػاف أأكا ت اادراسػل  -
كا اون ىلصر رىنال ااطبؿ داتػؿ اا ػـر االػنلان مػن   ااانل اف االكظباف من ينمل االستكانت

 درلل ىدـ ااران ياف ااانل اف.

اتػص اإللوػند كلصػندر اػهكط ااالػؿ مػن االنلاػل تهاػرت يػاف ا ىػكاـ أظورت االتن ج مالن  -
أف لػػػف أهػػـ لصػػػندر كىلنصػػػر اػػػهكط ااالػػػؿ  2012 اػػث كلػػػد مػػػن ىػػػنـ    2012  2009
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االكاصػػقت ككسػػن ؿ   لكااػػؼ التظػػنر ااسػػانرات  كارتبػػنع لسػػتكل اإللوػػند هػػن ن ىػػبء ااالػػؿ
 ااتلقؿ  .

 :(1)جامعة كيب تاون الجنوب أفريقية -
انلػػػت لنلاػػػل ياػػػب تػػػنكف مػػػن للػػػكب   1998للػػػذ إىػػػقف اػػػنلكف االسػػػنكاة مػػػن ااالػػػؿ ااػػػنـ       

 اػػث انلػػت يتلباػػذ اػػقث تطػػط ا لسػػنكاة مػػن   مراقاػػن كااتػػن تاػػد لػػف االنلاػػنت ا كاػػن مػػن أمراقاػػنأ
لسػػػتتدلل لا كلػػػنت   ااالػػػؿ كيلػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ا اػػػنل اف مػػػن ينمػػػل ي اػػػنت كأاسػػػنـ االنلاػػػل

تطػػػط ااسػػػنيقل إاػػػن أف كصػػػ ت إاػػػن هػػػذه ااتطػػػل االػػػنل ل ا لسػػػنكاة مػػػن ااكظابػػػل استت صػػػت لػػػف اا
 اػػث ريػػزت   2015 تػػن ىػػنـ  2010كذاػػؾ لػػف ىػػنـ  كات سػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ا اػػنل اف 

 :ى ن لللكىل لف ااقانان ينف أهلون لن ا ن
 :كريزت ى ن لن ا ن :تطل االسنكاة من ااالؿ ن ااتكظاؼ  ياف ااانل اف  -أكان 

تهاار سلؿ االكظؼ من االنلال ااايس سلقن للكذلانن ا دالكمراماػل ااقكلاػل  :سلؿ االكظؼ .1
ا الال ا لكظباف االلطنء. نن ا لكظباف ا يندالااف كلزال  لف دالكمرامانت اكلال كا 

 ت ؽ للنخ ا تاف كاازز ااتلكع كااـ االؤسسل. :االلنخ ااتلظالن .2
 االتلازة.كظباف لف االللكىنت االلطل اا تبنظ ينال :اا تبنظ ينالكظباف .3

االلنطنت ذات ااص ل  لف تقؿ تاااف ر اس الرؼ ى ن ينمل :لراايل كتقااـ ااتقدـ من ااالؿ .4
 يناتقدـ كلراايل كتقااـ ينمل االيندرات من هذا االلنؿ.

اػػلنف للاػػع ااسانسػػنت كااواي اػػنت كااال اػػنت ااتػػن ااػػن لػػن سػػيؽ مقػػد هػػدمت هػػذه ااتطػػل إ إاػػنمل
 :ك ات قاؽ لكدة  انة كظابال أماؿ لف تقؿ  ىـ االسنكاة من ااالؿتد

 تلباذ سانسل االسنكاة من ااكظابل.لف أ. ت ؽ يا ل تليف 
 تدراب كاا تبنظ ينالكظباف االورة من االنلال.ك   لذب :ب. ت ؽ يا ل ىلؿ تالؿ ى ن

تكل االنلاػل ييػؿ لػف ج. تازاز للنخ تلظالن اقاـ ااتلكع ى ن لستكل ااقسـ لػف لنلػب كى ػن لسػ
 تر.آلنلب 

 نن ل ك ت قاؽ لنلال ياب تنكف  للدتون اات كاال ل ك ااتقدـ كااتلاز.النيإد. االسنهلل 
  :ااسانسنت ااتنصل يناص ل كااسقلل -انلانن 

كزا راوػػن   كلكظباوػػن  اػػدل لنلاػػل ياػػب تػػنكف ااتػػزاـ أتقاػػن كاػػنلكلن اصػػانلل ك لناػػل طقيوػػن      
 اػػث ااػػع   سػػقلتوـ داتػػؿ االنلاػػل تػػنطر صػػ ال أك االتػػنطر ااتػػن تكالػػهاػػد أم إصػػنيل أك ل

 :ناإاص ل كااسقلل االولال اودؼ ين نن تنص نن انلكل نن ااقنلكف ااذم تتاع اه االنلال لص

                                                 
 (1)  https://www.uct.ac.za/. 
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للػػل كذاػؾ يتلباػػذ هانيػؿ كيػرالج تاػػلف ت داػد االتػػنطر ااتػن توػػدد آتػكمار كصػانلل يا ػػل ىلػؿ  -
 كااسقلل يليؿ لظنلن كااتانلؿ لاون من كاتون. ااص ل

 .تكمار ااتدراب ى ن ااكانال كااسقلل ا لكظباف كااطقب -

 .اإلذىنف التط ينت نلصكص  انلكف ااص ل كااسقلل االولال -

إدارة لػف للاػع االسػتكانت ا يندالاػل  إاػن تلد االنلال لبسون ألوػن ت تػنجسكات قاؽ هذه ا هداؼ 
يلػن تط ػب لػف للاػع االػكظباف   ف ات ل كا االس كاال ايؿ هذه ااقاػنانكاإلدارال كااتدلنتال  

اػد يػنإللراءات االتياػل كااالػؿ ى ػن تلباػذ لػن يلاناار ااسقلل مػن ااالػؿ كااتق كااطقب اااتزاـ
 :ا ن

 .لللاآل مارت داد ااقانء كااساطرة ى ن للاع ااتصرمنت  .1
 تلهاؿ كاستتداـ االادات كاآلات كااارينت يطراقل تالف سقلتوـ كسقلل اآلتراف. .2
اااتػػػػزاـ ييػػػػؿ االتط يػػػػنت ك   صػػػػانلل كاسػػػػتتداـ االاػػػػدات االلػػػػنر إااوػػػػن  االػػػػن دىػػػػت اااػػػػركرة .3

 ااقنلكلال كللاع ا لظلل ا ترل ذات ااص ل يناسقلل كااص ل االولال. 

  :اتانلؿ لع االينكم كاالظناـ ؿ االزاىنت كا -اناانن 
ك ت ػػرش ىلصػػرم أك أم لكاػػكع أ  اػػر للصػػؼمتلااػػز  ؿمػػن  ػػنات االػػزاع أك لػػيكل  ػػك       

كاػػػات االنلاػػػل لللكىػػػل لػػػف اآلااػػػنت ااتنااػػػل   ىقاػػػل ينالسػػػنكاة مػػػن ااالػػػؿ/ ااكظابػػػل متػػػر ذآ
 :ا كصكؿ إان  ؿ أك تاكاض

لظ لػل يلػن هػك لتيػع مػن اإللػراءات االتياػل مػن ك رمػع أااتقدـ إان االػدار االينلػر مػن ااالػؿ  -
 االنلال.

 ك ليتب ااتلااز كاات رش االتتص من االنلال.أااتصنؿ يليتب االكارد اايلرال  -
ك لكظباف أ ان لكظباف لدد كاسكاء ينل  لللنالل االكاكع لع ااتصنؿ يل قؽ االينكم ا لنلا -

 . 2010كتـ تباا ون ىنـ  2009ى لن يأله تـ إللنء هذه اادا رة ىنـ   ادالن

المقارنـــة بـــين تجـــارب الجامعـــات العالميـــة والعربيـــة والضمســـطينية فـــ  مجـــال جـــودة الحيـــاة  -
 : الوظيضية من وجية نظر الباحث

يخمص الباحث من خالل عرض تجارب الجامعات العالمية والعربية والضمسطينية ف  مجـال       
 :لحقائق التاليةإلى الى الوصول إودة الحياة الوظيضية ج

هلال كتازاز لكدة اا انة ااكظابال ا انل اف كت قاػؽ درلػنت أريزت االنلانت ااانالال ى ن   (1) 
ااسنهـ مػن ت قاػؽ رمنهاػل ؛ سرال ا انل اف دارة ااالؿ كاا انة االتصال كا إىناال لف ااتكازف ياف 

دارة لػف إت قاقػه يػؿ الػنيف ىل وػـ" يوػدؼ اسػتراتالن" تسػان ألتنلال ىناال مػن إااانل اف كت قاؽ 
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لػػػن االنلاػػػنت أداراػػػل كااتدلاػػػل ماوػػػن. إلدارات هػػػذه االنلاػػػنت ىيػػػر ينمػػػل االسػػػتكانت ا يندالاػػػل كاإ
 .ان هذا االلنؿ يااف ااهتلنـ كاايتبنء يناقكالاف كاا كا ح االلظلل اذاؾ مقطإ ـ تلظر ماااريال 

وػػر اهتلػػنـ االنلاػػنت ااانالاػػل ل اػػنن كتيلػػن ميػػرة كللػػركع  لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل لػػع "يدااػػل ظ(2) 
ىػػداد للػػنراع اػػتلل تالػػن كتتػػتص مقػػط مػػن تقاػػاـ كا  للػػنء للػػناس إاباػػل االداػػدة " لػػف تػػقؿ ا 

قزلػػػػل ات سػػػػاف لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل اىػػػػداد كرمػػػػع ااتقػػػػنرار اا  لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل ا اػػػػنل اف ك 
سرة ىيػر لسػك نت تلػرم يلػيؿ دكرم يػؿ متػرة اف من ت قاؽ تكازف ياف ااالؿ كا كلسنىدة ااانل 

م متػػرة زللاػػل سػػنيقل أم للػػركع اتػػدـ هػػذا االلػػنؿ مػػن أ ػػـ تقػػدـ ملػػن االنلاػػنت ااارياػػل أل ػػددة. 
الج قـك ى ن تقكاـ ل تكانت اايػر ااتن تيندالن دكا ر االكدة كااىتلند ا يللنء لن اسلن إكانلت ي

 .يندالال كلقرراتون ااتدراسال كتدراب ااانل اف ى اون مقطا 

ك أىطػػت االنلاػػنت ااانالاػػل لسػػن ل كلينلػػنن هنلػػنن ا لل ػػس أ :لينلوػػن مػػن ااوايػػؿ ااتلظالػػن  (3) 
ف إدارة ااتػػػػن تالػػػػن يلػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل مػػػػن ااوايػػػػؿ ااتلظالػػػػن ا لنلاػػػػل   اػػػػث ك اإلأااك ػػػػدة 

ماػػؿ االتتصصػػاف مػػن للػػنؿ لػػكدة اا اػػنة أكتاػػـ   ارة ااا اػػن ا لنلاػػلداػػإل نن لاظلوػػن ايػػكف تنياػػ
لػػن االنلاػػنت ااارياػػل يلػػن ذيػػر أ .دارة االػػكارد اايلػػرال لػػف داتػػؿ كتػػنرج هػػذه االنلاػػنتا  ااكظاباػػل ك 

لاظلوػن ىػف  هػدامون لتت بػل مػنأدارة االنلاػل ك ق اكلد سكل دا رة ااىتلند كاالكدة تتيع إلمسنيقنن 
 .ون يرالج لكدة اا انة ااكظابال ا انل افان اااهداؼ ااتن تس

لراياػل مػن تيػندؿ ااتيػرات اكلد تانكف كااح ياف ينمل االنلاػنت ا  :ااستبندة لف ااتلنرب  (4)
ياػػل كااسػػتبندة لراكاايبػػنءات كاالا كلػػنت مػػن للػػنؿ لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ا اػػنل اف ينالنلاػػنت ا 

  كهػذا ماػر لتػكمر اػدل االنلاػنت ااارياػل كتنصػل مالػن من هذا االلنؿ نن ياالف تلنرب يااوـ 
 االنلانت.اكظابال ا انل اف من هذه اتا ؽ يلكدة اا انة ا

ياػند أريزت ياض االنلانت ااانالال ى ن لاظـ لكالػب ك  :لالكف كل تكل اايرالج االقدلل (5)
  :     سنسن ى نأيليؿ  لاظـ هذه االنلانتترياز  لنءك   لكدة اا انة ااكظابال

 .ااسفطبنؿ كيينر رىنال ا   - 
 .االسنكاة كااللنريل كىدـ ااتلاز من تلكع االكارد اايلرال -
  :تيلن يرالج ترتاينت ااالؿ االرلل لف تقؿ  -

 .تقنسـ ااالؿ . أ    
 .ااتصنؿ ىف ياد . ب    
 .ج. لداكؿ ىلؿ يدا ل    
 .إلنزة ااالؿ  األسرة . د    
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 .للتبال. سنىنت ىلؿ ٕ    
 اػث ا   اا اػنة ااكظابػل ةياػند لػكدألن االنلاػنت ااارياػل ماكلػد اصػكر يياػر لػدأ مػن ت قاػؽ أ -
  طبنؿان ىدـ كلكد رىنال ايينر ااسف كا إانمل إ  كلد ترتاينت ىلؿ لرلل من لاظـ االنلانتت

 :انالاػل لاػؿيااػر لػف االنلاػنت اامػن سنسنن أترل مار لكلكدة أاانن لليقت أكاااؼ ااين ث 
يا ػل ىلػؿ صػػ ال ك   اااتػزاـ ااتلظالػػن ك  لظػـ ااترااػل كااتبػػرغ ااا لػنك   ت لػكر كاالينمػػللػي ل ا 

يندالاػػػل ف االنلاػػػنت ااارياػػػل ايتبػػػت يتػػػكامر يػػػرالج الػػػكدة اايػػػرالج ا أللػػػل   يلػػػن اػػػرل ااين ػػػث آ
كااتصػػر   االلػػنؿاالتا قػػل يكصػػؼ االقػػرارات كياباػػل كطػػرؽ تدراسػػون   كتػػدراب اااػػنل اف مػػن لبػػس 

انلكلاػػل اػػياض  قػػكؽ اااػػنل اف مالػػن لصػػكص ااهتلػػنـ يػػنالكارد اايلػػرال مقػػط لػػف تػػقؿ صػػانمل 
   .اتا ؽ يلكدة اا انة ااكظابال كيراللون

دارات االنلانت ااانالال يتطل كىل انت تلباذ  قاقال ا تكصانت االرمكىل إتقكـ  :تطل ااتلباذ (6)
االنداػػل كاالنااػػل كاالارماػػل كاايلػػرال كااػػدىـ ااػػقـز كاايػػنمن مػػن سػػياؿ لينلاػػنت  اػػث تػػكمر اإل  اوػػن

ت قاؽ كتلباذ ااتكصانت االادة من ااتقنرار االصدرة لف للناس كالنف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل مػن 
  .هذه االنلانت
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 :مقدمة
لراءاتوػػػن ل ػػكرا ر اسػػنن  ي ػػثللولاػػل اا تاتيػػر      اػػػتـ لػػف تقاػػه اللػػػنز االنلػػب ااتطياقػػن لػػػف  كا 

  كىف طراقون اتـ اا صكؿ ى ن اايانلنت االط كيل إللراء اات  اؿ اإل صن ن ا تكصػؿ إاػن ي ثاا
  كيناتػػػنان ت قػػػؽ ااي ػػػثاالتػػػن ج ااتػػػن اػػػتـ تبسػػػارهن مػػػن اػػػكء أدياػػػنت اادراسػػػل االتا قػػػل يلكاػػػكع 

  قاقون. اتا هداؼ ااتن تسان 
 دراسػػػػلذاؾ أداة اا  كيػػػػي ػػػػثاا كىالػػػػلكللتلػػػػع  لتيػػػػعاا ا لػػػػلوج هػػػػذا اابصػػػػؿ كصػػػػبنن  تلػػػػنكؿ  اػػػػث

   كلػػدل صػػداون كاينتوػػن. يلػػن اتاػػلف كصػػبنن كياباػػل يلن وػػن كتطكارهػػن إىػػدادهناالسػػتتدلل كطراقػػل 
ااتػػن اسػتتدلون اللػػع  كا دكاتكتقلالوػن   ي ػػثأداة اا تصػلاـمػن  ااين ػػث يوػن ـااتػن اػػن لػراءاتاإل

 ايانلػػػػنتاابصػػػػؿ ينالانالػػػػنت اإل صػػػػن ال ااتػػػػن اسػػػػتتدلت مػػػػن ت  اػػػػؿ ا كالتوػػػػن  اي ػػػػثيانلػػػػنت ا
 كاستتقص االتن ج  كمالن ا ن كصؼ اوذه اإللراءات.

 

 :لبحثسموب اأاواًل: 
ت قاقوػن مقػد اسػتتدـ ااين ػث االػلوج ااكصػبن اسػان اكا هداؼ ااتن  ي ثى ن طياال اا يلنءن      

كاايػر  دااقػنن  يلن تكلػد مػن ااكااػع كاوػتـ يكصػبون كصػبنن اات  ا ن  كااذم ااتلد ى ن دراسل ااظنهرة 
للػػع االا كلػػنت االتا قػػل يناظػػنهرة لػػف ألػػؿ ي  يلػػن ا ايتبػػن هػػذا االػػلوج كيلاػػنن  ياباػػنن  ىلوػػن تاياػػران 

استقصػػػنء لظنهرهػػػن كىقانتوػػػن االتت بػػػل  يػػػؿ اتاػػػداه إاػػػن اات  اػػػؿ كااػػػريط كااتبسػػػار ا كصػػػكؿ إاػػػن 
 االقترح ي اث ازاد يون رصاد االارمل ىف االكاكع.استلتنلنت ايلن ى اون ااتصكر 

 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
لصندر اايانلنت  ن:  اث اتله ااين ث من لانالل اإلطنر االظرم ا ي ث إاالمصادر الثانوية .1

ااانلكال كااتػن تتلاػؿ مػن اايتػب كاالرالػع ااارياػل كا للياػل ذات اااقاػل  كااػدكرانت كاالقػنات 
  كااي ػػث كاالطنااػػل مػػن ي ػػثكااتقػػنرار  كا ي ػػنث كاادراسػػنت ااسػػنيقل ااتػػن تلنكاػػت لكاػػكع اا

 لكااع اإللترلت االتت بل.

للػع اايانلػنت  نالكاػكع ااي ػث الػأ ااين ػث إاػ : الانالػل االكالػب اات  ا اػلالمصادر األولية .2
اوذا ااهرض.اا كاال لف تقؿ ا  ستينلل يأداة ر اسل ا ي ث  صللت تصاصن ن

 : بحثمجتمع الثانيًا: 

ااػػرؼ يألػػه للاػػع لبػػردات ااظػػنهرة ااتػػن ادرسػػون ااين ػػث  كيػػذاؾ مػػنف للتلػػع ي ػػث للتلػػع اا     
 ي ػثى ػن للػي ل اا . كيلػنءن ي ثيكلكف لكاكع للي ل ااهك للاع ا مراد أك ا لانء ااذاف ا ي ثاا

االنلاػنت اإلداراػاف  كااتػدلنت ك ا يندالااف  ااانل اف نف االلتلع االستودؼ اتيكف لف إكأهدامون م
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كاايػػناغ ىػػددهـ   " لنلاػػل ا اصػػن يهػػزة  االنلاػػل اإلسػػقلال يهػػزة  ااب سػػطالال " لنلاػػل ا زهػػر يهػػزة
 لكظؼ كلكظبل. 1ن 3254من هذه االنلانت 

 :بحثعينة الثالثًا: 
اػػنـ ااين ػػث ينسػػتتداـ طراقػػل اااالػػل ااطيقاػػل ااالػػكا ال  سػػب االنلاػػل   اػػث تػػـ تكزاػػع ىالػػل      

كياػد   سػتينللاستينلل اتتينر ااتسػنؽ ااػدات ن كااصػدؽ اايلػن ن كايػنت اا 30استطقىال  للون 
كاػػد تػػـ ي ػػث سػػتينلل ى ػػن للتلػػع ااا 344ااتأيػػد لػػف صػػدؽ كسػػقلل ااسػػتينلل اقتتيػػنر تػػـ تكزاػػع 

  % تقراينن.89.5استرداد  استينلل يلسيل 308ناسترداد
 (2)تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:

 

       (1) 

  اث:
Z:  :ااقالل االاانرال االقني ل الستكل داال لا كـ نلاقنZ=1.96  الستكل داال.  
m :ااتطأ ااونللن: كاياّير ىله ينااقلل ااالرال نلاقن :  

 اتـ تص اح  لـ اااالل من  نال االلتلانت االون ال لف االاندال:

االياىّدؿ   =         (2) 

 تلاؿ  لـ االلتلع N اث 

   للد أف  لـ اااالل اسنكم:1االاندال نينستتداـ 

 

   اسنكم:2مإف  لـ اااالل االياىّدؿ ينستتداـ االاندال ن  = 3254Nف للتلع ااي ث إك  اث 
 

االياىّدؿ   =  

 .رقشٝجبً  344كيذاؾ مإف  لـ اااالل االلنسب من هذه اا نال اسنكم 

                                                 
(1  ( http://www.mohe.gov.ps. 

 

(2)Moore, D., McCabe, G., Duckworth, W, Sclove, S. The Practice of business statistics: Using 

data for decisions ,(2003). 
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 :بحثأداة الرابعًا: 
جودة الحياة الوظيضية وأثرىا عمى مستو  األداء الوظيض  لمعاممين"  "ستينلل  كؿ اتـ إىداد     

لف  ييارة لف تقؿ اطقع ااين ث ى ن لللكىل   دراسة تطبيقية عمى الجامعات الضمسطينية "
  إانمل إان للكذج ااستقصنء ااذم اىدته  ااتن تلنكاتون اادراسنت ااسنيقل اكا ـ ااستقصنء

ـ ؛اقانس كتقااـ لكدة اا انة 2010ىنـ   1ن NIOSHكااص ل االولال ن االؤسسل اادكاال ا سقلل
  سؤاان اتلنكؿ لللكىل ييارة لف ا ياند لكزىل ى ن ينمل االكالب 79ااكظابال  لستتدلل ن

 ااس كيال كااتلظالال كااكظابال كاالناال ا للظلل يلن ماون ا داء كلؤلرات اانسه. 

 من ثالثة أقسام رئيسة: بحثستبانة الاتتكون 
ااالػػػؿ  ااب ػػػل ااالراػػػل   ليػػػنفكهػػػك ىيػػػنرة ىػػػف االا كلػػػنت ااانلػػػل ىػػػف االسػػػتلاب نالقســـم األول: 

  .كلدة ااالؿ ااتدللاالؤهؿ ااا لن  سلكات 
 

 59  كاتيػكف لػف جودة الحياة الوظيضية المتوفرة فـ  الجامعـة أبعادكهك ىينرة ىف  القسم الثان :
 للنات: 4ى ن  نن مقرة  لكزى

  كاتيػكف لػف جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيميـة والوظيضيـة أبعادالمجال األول: 
 أياند: 5  مقرة  لقسـ إان 29ن

   مقرات.6كاتيكف لف ن : المشاركة ف  اتخاذ القرارات أوالً     
   مقرات.6كاتيكف لف ن  القيادي واإلشراف  السموك: ثانياً     
   مقرات.6  كاتيكف لف نالتنظيم  االلتزام: ثالثاً     
   مقرات.5  كاتيكف لف نواألمان الوظيض  االستقرار :رابعاً    
   مقرات.6  كاتيكف لف نالتدريب والتعمم برامج :خامساً    

لػف   كاتيػكف ببيئة العمل المادية والمعنويـة لمرتبطةجودة الحياة الوظيضية ا أبعادالمجال الثان : 
 أياند: 3  مقرة  لقسـ إان17ن

   مقرات.6كاتيكف لف ن : األمن والصحة المينية ف  بيئة العمل أوالً     
   مقرات.6كاتيكف لف ن : التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيضية ثانياً     
   مقرات.5  كاتيكف لف ناالجتماعية العالقات: ثالثاً     

  كاتيػكف لػف الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب الماليـة واالقتصـادية جودة أبعادالمجال الثالث: 
   مقرة  لقسـ إان ياداف:13ن

   مقرات.6كاتيكف لف ن  والمكافآت المالية األجور: أوالً    
                                                 

(1  ( http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/qwlquest.html. 

 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/qwlquest.html
http://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/qwlquest.html
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   مقرات.7كاتيكف لف ن  فرص الترق  والتقدم الوظيض  :ثانياً    
   مقرة.15  كاتيكف لف نالوظيض  لمعاممين األداء مستو كهك ىينرة ىف القسم الثالث: 

 سػػب لػػدكؿ  ينللتػػـ اسػػتتداـ لقاػػنس اايػػرت ااتلنسػػن اقاػػنس اسػػتلنينت االي ػػكااف ابقػػرات ااسػػت
  :20ن

 (20)رقم جدول 
 درجات مقياس ليكرت الخماس  

 تلنلنن  لكامؽمار  لكامؽمار   د لن إان لكامؽ تلنلنن لكامؽ  ااستلنيل

 1 2 3 4 5 اادرلل
 

كهػػك اتلنسػػب لػػع هػػذه   % 20مػػن هػػذه اا ناػػل هػػكايػػؿ درلػػل اسػػتلنيل ايػػكف ااػػكزف االسػػين  يػػذاؾ
 ااستلنيل.

 :انةصدق االستب :خامساً 
ستينلل لن كاػات اقانسػه  كاػد اػنـ ااين ػث يناتأيػد لػف استينلل أف تقاس أس  ل اايصدؽ ا اقصد 

 ستينلل يطراقتاف:اصدؽ ا
                                       صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

للػنؿ  سػتينلل ى ػن لللكىػل لػف اال يلػاف تأابػت لػف لتتصصػاف مػناىرض ااين ث ا    
كأسػلنء   صنء ااتطياقػن كت  اػؿ اايانلػنت كللػنهج ااي ػث ااا لػنإلىلنؿ كاااتصند كا دارة اإ

اػػنـ يػػإلراء لػػن ا ػػـز لػػف    كاػػد اسػػتلنب ااين ػػث آلراء اال يلػػاف ك 2اال يلػػاف يػػنال  ؽ راػػـ ن
 -االون اػل  نمػن صػكرتو نللااسػتي ت ذؼ كتاداؿ مػن اػكء االقتر ػنت االقدلػل  كيػذاؾ ترلػ

  .3الظر اال  ؽ راـ ن
 صدق المقياس: -2

 Internal Validity: االتساق الداخم  أوالً 

ااػػذم  سػػتينلل لػػع االلػػنؿااقصػػد يصػػدؽ ااتسػػنؽ ااػػدات ن لػػدل اتسػػنؽ يػػؿ مقػػرة لػػف مقػػرات ا     
كذاػػػؾ لػػػف تػػػقؿ   سػػػتينلل قتلتلػػػن إااػػػل هػػػذه اابقػػػرة  كاػػػد اػػػنـ ااين ػػػث ي سػػػنب ااتسػػػنؽ ااػػػدات ن ا

  ستينلل كاادرلل ااي ال ا للنؿ لبسه.ا سنب لانلقت اارتينط ياف يؿ مقرة لف مقرات للنات ا
لكدة اا انة ااكظابال  أياند  لانلؿ اارتينط ياف يؿ مقرة لف مقرات للنؿ" 21ن راـ لدكؿاكاح 

" كاادرلل ااي ال ا للنؿ  كااذم اياف أف لانلقت اارتيػنط  االرتيطل ينالكالب ااتلظالال كااكظابال
 الن كاع اقانسه. نن كيذاؾ ااتير االلنؿ صندا   α= 0.05 لااليالل داال ىلد لستك 
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 (21)رقمجدول 
جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية  أبعادمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 " والدرجة الكمية لممجالوالوظيضية

 الضقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 أوال: المشاركة ف  اتخاذ القرارات

 0.000* 571. رميل اكال ادل ااانل اف من االلنريل. تكلد  .1

 0.000* 657. ااانل كف من  ؿ لليقت ااالؿ. النرؾ  .2

 0.000* 780. ااانل كف من يلنء ااتطط ااتطكارال ا الؿ. النرؾ  .3

 0.000* 625. ادرة ادل ااانل اف ى ن االلنريل من صلع ااقرارات. لدتك   .4

 0.000* 804. لبنمال من يابال صلع ااقرار ى ن ينمل االستكانت االتت بل من االنلال. لدتك   .5

 0.000* 768. للنز االونـ.ا  للنرسنت  قاقال ا للنريل لف ايؿ االلظلل كااانل اف من ت داد أهداؼ ااالؿ ك  تكلد  .6

 القيادي واإلشراف  السموكثانيا: 

الند يا ل تانكلال من ااالؿ. الت ؾ  .1  0.000* 877. ر اسلن ااقدرة ى ن تلياف ااانل اف كا 

 0.000* 921. دكر ار اسلن من ااتكلاه كاات ساف االستلر األداء. اكلد  .2

 0.000* 735. ر اسلن ااصق انت كاالس كاانت ا لرؤكساف لع ااتأياد ى ن ليدأ االسن  ل. ابكض  .3

 0.000* 885. ر اسلن من ااالؿ ى ن االيندرة كاإليداع من اتتنذ ااقرارات. اللع  .4

 0.000* 884. .كاإللراؼر اسلن من ااالؿ االلط ااتلنرين من ااقاندة  اتيع  .5

لصنؼ. اانلؿ  .6  0.000* 867. اار اس االرؤكساف ياداال كا 

 التنظيم  االلتزامثالثا: 

 0.000* 883. الينف ااذم اال كف ماه.إان اااانل كف ينابتر كاالتلنء  الار  .1

 0.000* 761. رميل اكال ادل ااانل اف من اايقنء من ااالؿ  طكؿ لدة لليلل. تكلد  .2

 0.000* 842. ااانل كف اقنمل االنلال كاالون كاادمنع ىلون. اتيلن  .3

 0.000* 768. اإلدارة إسونلنت ااانل اف يناالؿ كتاتلن يرمنهاتوـ. تالف  .4

 0.000* 650. ااانل كف يكاع كلستقيؿ االنلال ااتن اال كف يون. اوتـ  .5

 0.000* 846. ااانل كف ألوـ لزء لوـ لف االنلال ااتن اال كف ماون. الار  .6

 واألمان الوظيض  االستقرار رابعا:

 0.000* 755. ااانل كف ينالنلال يناستقرار كا لنف ااكظابن كا اانلكف لف ااستهلنء ىف تدلنتوـ. الار  .1

 0.000* 917. ا مراد من للنخ تلظالن اتسـ ين لنف كاااقل االتيندال ياف للاع أطراؼ ااالؿ. االؿ  .2

 0.000* 883. ارمب ااانل كف يناي ث ىف مرص يدا ل ا الؿ كذاؾ الاكرهـ ين لنف كااستقرار ااكظابن. ا  .3

 0.000* 860. اإلدارة سانسل ااتدراب كاا تبنظ ينالكظباف االورة كتتيلن ااواي انت ااتن تدىـ ذاؾ. تتيع  .4

 0.000* 594. االكارد االندال كاااتصندال ادل االنلال اليلون لف اإلابنء يناتزالنتون االناال اتلنه ااانل اف اداون. تتكمر  .5

 التدريب والتعمم برامج خامسا:

 0.000* 975. اإلدارة اهتلنلنن يياران ايرالج تدراب كتا ـ ااانل اف. تاطن  .1

 0.000* 966. اادكرات ااتدرايال  نلنت االتدرياف االستقي ال. ت ين  .2

 0.000* 905. أهداؼ اايرالج ااتدرايال يناكاكح ينالسيل ا للنرياف. تتلاز  .3

 0.000* 943. اايرالج ااتدرايال ا انل اف ى ن ااتدراب اإلدارم كااتقلن لانن. تلتلؿ  .4

 0.000* 886. االلنريكف ينايرالج ااتدرايال كأهدامون. اقتلع  .5

 0.000* 927. اإلدارة ااتسواقت كاإللينلانت االندال ااقزلل ادىـ كتلباذ اايرالج ااتدرايال تكمر  .6

 .α=0.05داال  لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك  *
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لػػػكدة اا اػػػنة  أياػػػند  لانلػػػؿ اارتيػػػنط يػػػاف يػػػؿ مقػػػرة لػػػف مقػػػرات للػػػنؿ" 22نراػػػـ لػػػدكؿ اكاػػػح 
كاادرلػػػػل ااي اػػػػل ا للػػػػنؿ  كااػػػػذم ايػػػػاف أف  " االرتيطػػػػل ييا ػػػػل ااالػػػػؿ االنداػػػػل كاالالكاػػػػل اباػػػػلااكظ

الػن  نن كيػذاؾ ااتيػر االلػنؿ صػندا   α= 0.05لالكاػل  للانلقت اارتينط االيالل داال ىلػد لسػتك 
 كاع اقانسه.

 (22جدول )
جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمل المادية  أبعادمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 " والدرجة الكمية لممجال والمعنوية

 الضقرة م

معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 : األمن والصحة المينية ف  بيئة العملأوالُ 

 0.000* 847. ف ااانل اف.ألإدارة االنلال يسقلل ك  توتـ  .1

 0.000* 895. اإلدارة يرالج تالف ت داد االتنطر االوددة ا ص ل كااسقلل االولال من االنلال. تلبذ  .2

 0.000* 813. للل كص ال.آإدارة االنلال يا ل ىلؿ  تكمر  .3

 0.000* 804. ادل االنلال تلراانت كاكالاف ل ددة ا ص ل كااسقلل االولال ا انل اف. اكلد  .4

 0.000* 723. االنلال يإىداد يرالج تدراب ى ن ااسقلل كااص ل االولال ا انل اف. تقـك  .5

6.  
االنلاػػػل ييػػػؿ االتط يػػػنت ااقنلكلاػػػل كين لظلػػػل ا تػػػرل ذات ااصػػػ ل يناسػػػقلل كااصػػػ ل  ت تػػػـز

 0.000* 867. االولال.

 : التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيضيةثانياً 

 0.000* 839. االنلال ااتسواقت ااقزلل ات قاؽ ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال. تقدـ  .1

 0.000* 725. دىـ كللنريل لف إدارة االنلال من إالند للنخ ىن  ن  لاـ ا انل اف. اكلد  .2

 0.031* 346. لسنىدة من رسـك ااتا اـ  يلنء ااانل اف من االنلال. تكلد  .3

 0.000* 728. االنلال ترتاينت كألظلل ااالؿ االرلل  داء ياض االونـ ااكظابال من االلزؿ. تكمر  .4

 0.000* 824. االنلال ااانل اف لف اا صكؿ ى ن إلنزة ىلؿ ا رىنال ا سرال. تليف  .5

 0.000* 864. اقنمل االنلال ى ن ا تراـ اااتزالنت ااان  ال كت يال ا تانلنت ااالؿ لانن. تقـك  .6

 االجتماعية العالقات: ثالثاً 

 0.000* 777. ياف ااانل اف من ااالؿ ااتانكف كركح اابراؽ ااكا د. اسكد  .1

 0.000* 628. ااانل كف من ااالؿ اازانرات االتلنىال من ياار لف االلنسينت. اتيندؿ  .2

 0.000* 812. االتيندؿ ياف اارؤسنء كاالرؤكساف من ااالؿ. ـىقانت ااتقدار كاا ترا تسكد  .3

 0.000* 906. إدارة االنلال ى ن تازاز ليندئ اإلتنء كااتانكف ياف االكظباف. تالؿ  .4

 0.000* 824. إدارة االنلال مرصل ااتبنىؿ كااتصنؿ لع ااانل اف من ينمل االستكانت االتت بل. تتاح  .5

 .α=0.05داال  لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك  *
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لػػػكدة اا اػػػنة  أياػػػند  لانلػػػؿ اارتيػػػنط يػػػاف يػػػؿ مقػػػرة لػػػف مقػػػرات للػػػنؿ " 23نراػػػـ لػػػدكؿ اكاػػػح 
" كاادرلػػػػػل ااي اػػػػػل ا للػػػػػنؿ  كااػػػػػذم ايػػػػػاف أف ااكظاباػػػػػل االرتيطػػػػػل ينالكالػػػػػب االنااػػػػػل كاااتصػػػػػندال 

الػن  نن كيػذاؾ ااتيػر االلػنؿ صػندا   α= 0.05لالكاػل  للانلقت اارتينط االيالل داال ىلػد لسػتك 
 كاع اقانسه.

 (23) رقم جدول
جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب  أبعادمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 " والدرجة الكمية لممجال المالية واالقتصادية

 الضقرة م

معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 والمكافآت المالية األجور: أوالً 

 0.000* 890. لظـ ا لكر كاالينم ت للنسيل كلق لل. تاتير  .1

 0.000* 949. ااانل كف يساندة ييارة يلن ا ص كا ى اه لف دتؿ. الار  .2

 0.000* 868. ريط ياف ا لكر كاالينم ت كيبنءة أداء ااانل اف. اكلد  .3

 0.000* 729. لظـ ا لكر كاالينم ت ى ن أسس ىندال. تاتلد  .4

 0.000* 917. كاتب سلكانن.إان اار ااانل كف يناران ىف اااقكات كاازاندات ااتن تانؼ  الار  .5

 0.000* 850. ااانل كف من االنلال ينف االينم ت تكزع ى ن لف است قون. الار  .6

 فرص الترق  والتقدم الوظيض  :ثانياً 

 0.000* 906. ألظلل ااتراال كااتقدـ ااكظابن لق لل. تاتير  .1

 0.000* 840. ااتراانت ااستالن ال ى ن أسنس يبنءة ا داء ا انل اف. تللح  .2

 0.000* 718. تكامؽ ياف لؤه ن ااا لن كادراتن ااال ال كدرلتن ااكظابال. اكلد  .3

لصنؼ. تللح  .4  0.000* 943. ااتراانت ااكظابال ا لدراء كااللرماف ياداال كا 

 0.000* 962. ألظلل ااتراال كااتقدـ ااكظابن ى ن أسس كلاناار إدارال كاا ل. تاتلد  .5

 0.000* 934. مرص لستقي ال لتن ل ا تران كااتقدـ ااكظابن ا انل اف. اكلد  .6

 0.000* 861. إدارة االنلال سانسل كاع االتص االلنسب من االينف االلنسب. تطيؽ  .7

 .α=0.05داال  لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك  *
ا داء ااػكظابن  لسػتكل  لانلؿ اارتيػنط يػاف يػؿ مقػرة لػف مقػرات للػنؿ " 24نراـ لدكؿ اكاح 

ل " كاادرلػػل ااي اػػل ا للػػنؿ  كااػػذم ايػػػاف أف لاػػنلقت اارتيػػنط االيالػػل دااػػل ىلػػد لسػػػتك ا اػػنل اف 
 الن كاع اقانسه. نن كيذاؾ ااتير االلنؿ صندا   α= 0.05لالكال 
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 (24)رقم جدول 
" والدرجة الكمية  األداء الوظيض  لمعاممين مستو معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 لممجال

 الضقرة م

معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 795. ااانل كف يتلباذ ااتا النت كا كالر يدال ا تـز  .1

 0.000* 787. ادرة ادل ااانل اف ى ن ااالؿ كااتياؼ لع اا نات ااطنر ل.  اكلد  .2

 0.000* 671. إلراءات تلباذ االانلقت من ااكات اال دد اون.  تتـ  .3

 0.000* 828. ااانل كف ااالؿ كاالونـ االط كيل كمقنن ا تطط االادة لسيقنن. البذ  .4

 0.000* 857. ااانل كف يناران ااانـ ىف أياند كليكلنت لكدة اا انة ااكظابال. الار  .5

 0.000* 862. ااانل كف يناركح االالكال اااناال. اتلتع  .6

 0.000* 798. ااانل كف يت سف ااصكرة ااذهلال ىف االنلال. الار  .7

 0.000* 744. االينكم كااتظ ـ.  ناتمن  تدلن اكلد  .8

 0.000* 793. دكر اابرد من االنلال دا لنن ينالكدة كاإلتقنف. اتلاز  .9

 0.000* 622. ترؾ ااالؿ .اااـز ى ن التبنض من دكراف ااالؿن اكلد  .10

 0.000* 632. ااانل كف ى ن ت ساف ا داء يليؿ لستلر. ا رص  .11

 0.000* 714. أداء ااانل اف لع االاناار االكاكىل داتؿ االنلال. اتكامؽ  .12

 0.000* 657. ادل ااانل اف ااقدرة ى ن ااالؿ كت لؿ االس كاانت ا يندالال كاإلدارال ااتدلال.اكلد   .13

 0.000* 808. ادرة ااانل اف ى ن ااتقااـ ااذاتن  دا وـ. تت سف  .14

 0.000* 743. ادرة ادل ااانل اف ى ن تطكار لترلنت ااالؿ االنلاننأيندالن  إدارم   تدلنت . اكلد  .15

 .α=0.05داال  لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك  *
 Structure Validity: الصدق البنائ  ثانياَ 

ااصػدؽ اايلػن ن أ ػد لقػنااس صػدؽ ا داة ااػذم اقػاس لػدل ت قػؽ ا هػداؼ ااتػن تراػػد ا داة ااتيػر 
 ستينلل.اااكصكؿ إااون  كاياف لدم ارتينط يؿ للنؿ لف للنات اادراسل ينادرلل ااي ال ابقرات ا

ىلد ستينلل داال إ صن انن ا  أف للاع لانلقت اارتينط من للاع للنات ا25نراـ اياف لدكؿ ك 
 ستينلل صنداه الن كاع اقانسه.ااتير للاع للنات اتكيذاؾ  α= 0.05لالكال  للستك 
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 (25)رقم جدول 
 ستبانة والدرجة الكمية لإلستبانةالمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت ا

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000* 662. .االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.000* 841. ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.000* 785. .ااتلظالن اااتزاـ

 0.000* 888. كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.000* 851. .ااتدراب كااتا ـ يرالج

 0.000* 963. جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية. أبعاد

 0.000* 958. .االولال من يا ل ااالؿا لف كااص ل 

 0.000* 929. .ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 0.000* 930. .االتلنىال اااقانت

 0.000* 936. .جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية أبعاد

 0.000* 895. .كاالينم ت االناال ا لكر

 0.000* 920. .ااتران كااتقدـ ااكظابن مرص

 0.000* 953. .المالية واالقتصادية جوانبجودة الحياة الوظيضية المرتبطة بال أبعاد

 0.000* 917. األداء الوظيض  لمعاممين. مستو 

 .α=0.05داال  لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك *        

  :Reliabilityستبانة الثبات ا :سادساً 
ستينلل أياػر استينلل لبس االتالل اك تـ إىندة تكزاع ااستينلل أف تاطن هذه اااقصد ياينت ا     

ستينلل االن ااستقرار من لتن ج الف لرة ت ت لبس ااظركؼ كاالركط  أك ياينرة أترل أف اينت ا
رات تػقؿ متػرات ستينلل كىدـ تهاارهن يلػيؿ يياػر مالػن اػك تػـ إىػندة تكزااوػن ى ػن ا مػراد ىػدة لػاا

 زللال لاالل.
 لف تقؿ: ااي ثستينلل اكاد ت قؽ ااين ث لف اينت 

 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألضا كرونباخ  
سػتينلل  كينلػت االتػن ج يلػن هػن ليالػل مػن ااستتدـ ااين ث طراقل أابن يركلينخ اقانس ايػنت ا     
  .26نراـ لدكؿ 
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 (26)رقم جدول 
 ستبانةالألضا كرونباخ لقياس ثبات امعامل 

 المجال
عدد 
 الضقرات

معامل ألضا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذات 

 0.976 0.952 29 .كااكظابالينالكالب ااتلظالال  للكدة اا انة ااكظابال االرتيط أياند

 0.971 0.943 17 .لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ييا ل ااالؿ االندال كاالالكال أياند

 0.975 0.951 13 .لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ينالكالب االناال كاااتصندال أياند

 0.972 0.944 15 ا انل اف. ااكظابنا داء  لستكل

 0.991 0.983 74 جميع المجاالت معاً 

 ااصدؽ ااذاتن = االذر ااترياان االكلب الانلؿ أابن يركلينخ*
 

  أف االػل لانلػؿ أابػن يركليػنخ لرتباػل ايػؿ 26نراـ كااح لف االتن ج االكا ل من لدكؿ      
كيػػذاؾ    0.983سػػتينلل نا  ياللػػن ي هػػت اللاػػع مقػػرات ا0.952 ,0.943 اػػث تتػػراكح يػػاف ن  للػػنؿ

ياللػػن ي هػػت اللاػػع     0.976 0.971 اػػث تتػػراكح يػػاف ن  االػػل ااصػػدؽ ااػػذاتن لرتباػػل ايػػؿ للػػنؿ
 .كهذا االن أف اااينت لرتبع كداؿ إ صن انن     0.991ستينلل نامقرات ا

 
كايػػػكف      اني ػػػل ا تكزاػػػع3سػػػتينلل مػػػن صػػػكرتون االون اػػػل يلػػػن هػػػن مػػػن اال  ػػػؽ ناكيػػػذاؾ تيػػػكف ا

سػػتينلل اللػػن الا ػػه ى ػن اقػػل تنلػػل يصػػ ل ا  سػػتينلل اادراسػػل اااين ػث اػػد تأيػػد لػػف صػػدؽ كايػنت 
 أس  ل اادراسل كاتتينر مراانتون. ىفكصق اتون ات  اؿ االتن ج كاإللنيل 

 

 :بحثاإلحصائية المستخدمة ف  ال واالساليب المعالجاتسابعًا: 
 Statistical Packageسػتينلل لػف تػقؿ يرلػنلج اات  اػؿ اإل صػن ن اتـ تبراػغ كت  اػؿ ا     

for the Social Sciences   (SPSS)   اػث تػـ اسػتتداـ ا دكات اإل صػن ال ااتناال:االسػب 
كاالتكسػػػط اا سػػػنين: اسػػػتتدـ هػػػذا ا لػػػر يلػػػيؿ أسنسػػػن  مػػػراض لارمػػػل    كااتيػػػرارات  اال كاػػل 

 . تيرار م نت لتهار لن كاتـ ااستبندة للون من كصؼ ىالل اادراسل

 لل.ستينا   الارمل اينت مقرات اCronbach's Alphaاتتينر أابن يركلينخن -1
  اقانس درلل اارتينط: اقكـ Pearson Correlation Coefficientلانلؿ ارتينط يارسكف ن -2

كاػػد تػػـ اسػػتتداله ا سػػنب ااتسػػنؽ ااػػدات ن   هػػذا ااتتيػػنر ى ػػن دراسػػل اااقاػػل يػػاف لتهاػػراف
 كااصدؽ اايلن ن اقستينلل  كاااقال ياف االتهارات.
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الارمػػل لػػن إذا يػػنف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اػػد   T-Testن مػػن  ناػػل ىالػػل كا ػػدة Tاتتيػػنر  -3
زادت أك ا ت ىف ذاؾ. كاقد تـ استتداله ا تأيػد لػف  كأ 3اادرلل االتكسطل كهن  نكص ت إا

 داال االتكسط ايؿ مقرة لف مقرات ااستينلل.

    One Way Analysis of Variance) ANOVAاتتيػػنر ت  اػػؿ ااتيػػناف ا  ػػندم  -4
مركاػػػنت ذات دااػػػل إ صػػػن ال يػػػاف اػػػقث لللكىػػػنت أك أياػػػر لػػػف  الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف هلػػػنؾ

 اايانلنت.

هػػـ لتهاػػرات لػػكدة أ  ات داػػد Stepwiseينسػػتتداـ طريقػػل ن  اتتيػػنر ت  اػػؿ اال ػػدار االتاػػدد -5
كيذاؾ  سنب لانلػؿ اات داػد اقاػنس اػدرة االتهاػر   داء ااكظابن اا انة ااكظابال االؤارة من ا

 .االستقؿ ى ن تبسار ااتهارات ااتن ت دث من االتهار ااتنيع
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 الوصف اإلحصائ  لعينة الدراسة وفق العوامل الشخصية والوظيضية. 

 تحميل فقرات االستبانة. 
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 مقدمة:
  كذاػػػؾ لػػػف تػػػقؿ ت  اػػػؿ اايانلػػػنت كاتتيػػػنر مراػػػانت اادراسػػػلاتاػػػلف هػػػذا اابصػػػؿ ىراػػػنن ا

ستينلل كااتن تـ ااتكصؿ إااون لف تقؿ ت  اؿ ااإللنيل ىف أس  ل اادراسل كاستاراض أيرز لتن ج ا
ااالػػؿ  ااب ػػل ااالراػػل  االؤهػػؿ  ليػػنفى ػػن نمقراتوػػن  كااكاػػكؼ ى ػػن لتهاػػرات اادراسػػل ااتػػن الػػتل ت 

اػذا تػـ إلػراء االانالػنت اإل صػن ال ا يانلػنت االتللاػل لػف    كلػدة ااالػؿ دلػلااا لن  سػلكات اات
ا  صػكؿ  (SPSS)إستينلل اادراسل  إذ تـ استتداـ يرلنلج اا ـز اإل صن ال ا دراسنت االتلنىاػل 

 ى ن لتن ج اادراسل ااتن ساتـ ىراون كت  ا ون من هذا اابصؿ. 
  :وفق العوامل الشخصية والوظيضية البحثالوصف اإلحصائ  لعينة 

 كمالن ا ن ىرض اتصن ص ىالل اادراسل كمؽ اااكالؿ االتصال كااكظابال
 . حسب مكان العمل بحثتوزيع عينة ال -

 (27)رقم جدول 
 . حسب مكان العمل لبحثتوزيع عينة ا

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 51.6 159 اإلسقلال االنلال

 20.7 64 ا زهر لنلال

 27.6 85 ا اصن لنلال

 100.0 308 المجموع

اال ػػػكف مػػػن االنلاػػػل  ي ػػػث% لػػػف ىالػػػل اا51.6  أف لػػػن لسػػػيته 27نراػػػـ اتاػػػح لػػػف لػػػدكؿ      
ويضسر  اال كف من لنلال ا اصن. %27.6 ياللن% اال كف من لنلال ا زهر  20.7اإلسقلال  

مػػن  ااط يػػلف ىػدد أسػػقلال ااػدة ىكالػػؿ أهلوػػن: نإلهػذه اازاػػندة مػن ىالػػل ااي ػػث ا لنلاػل ا الباحــث
لػف  يناتػنان  لػـ االلتلػع   كاصػن زهػر كا لػنلاتن ا ط يػلسقلال أييػر ييااػر لػف إلاالنلال ا
كااتكسػػع   يندالاػػل كااتتصصػػنت االتت بػػل مػػن االنلاػػل اػػن ياػػرة اايػػرالج اإاػػنمل إ  ييػػرأ اااػػنل اف

اػػػدـ االنلاػػػنت ااانل ػػػل أ لػػػف لوػػػنأن إاػػػاػػػنمل إ  سػػػقلالإلاايياػػػر مػػػن ااوايػػػؿ ااتلظالػػػن ا لنلاػػػل ا
   . يب سطاف

 :حسب الضئة العمرية بحثتوزيع عينة ال -

 (28)رقم جدول 
 حسب الضئة العمرية بحثتوزيع عينة ال

 النسبة المئوية % العدد الضئة العمرية
 21.1 65 30أاؿ لف  -20

 32.8 101 40أاؿ لف  -30

 26 80 50أاؿ لف  -40

 20.1 62 سلل مأيار 50

 100.0 308 المجموع
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أاػؿ لػف  -20% لػف ىالػل اادراسػل تتػراكح أىلػنرهـ لػف21.1  أف لػن لسػيته 28اتاح لف لدكؿ ن
أاؿ  -40% تتراكح أىلنرهـ لف26  سلل 40أاؿ لف  -30% تتراكح أىلنرهـ لف 32.8  سلل 30
  .سلل مأيار 50% أىلنرهـ 20.1  ياللن سلل 50لف 
 حسب المؤىل العمم  بحثتوزيع عينة ال -

 (29)رقم جدول 
 حسب المؤىل العمم  لبحثتوزيع عينة ا 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العمم 
 40.3 124 ديتكراه

 20.5 63 لنلستار

 28.2 87 ييناكراكس

 7.1 22 لتكسط دي ـك

 3.9 12 ىنلل ملن دكف انلكال

 100.0 308 المجموع

% لػف ىالػل اادراسػل ا ل ػكف درلػل ااػديتكراه  40.3  أف لن لسػيته 29نراـ اتاح لف لدكؿ      
% ا ل ػػػكف درلػػػل 7.1ا ل ػػػكف درلػػػل ااييػػػناكراكس   %28.2% ا ل ػػػكف درلػػػل االنلسػػػتار  20.5

اازاػندة مػن  ويضسـر الباحـث% ا ل ػكف درلػل ااانلكاػل ااانلػل ملػن دكف. 3.9اادي كـ االتكسط  ياللػن 
دارم إليػػندالن كاإاػػن طيااػػل ىلػػؿ االنلاػػنت ا ىػػدد االلتلػػاف ااػػن  ل ػػل االػػؤهقت ااا لاػػل ااا اػػن 

 ت بل من هذه االنلانت.يندالال االت لوندات ااا ان من ينمل االلنات اااكااذم اتط ب  ل ل 
 ومدة العمل الخدمةحسب سنوات  بحثتوزيع عينة ال -

 (30)رقم جدول 
 ومدة العمل دمةحسب سنوات الخ بحثتوزيع عينة ال 

ومدة العمل دمةسنوات الخ  النسبة المئوية % العدد 
 18.5 57 سلكات 5لف  أاؿ

 28.6 88 سلكات10أاؿ لف  - 5

 30.5 94 سلل 15أاؿ لف  - 10

 22.4 69 سلل مأيار 15

 100.0 308 المجموع

 5لػف  أاػؿ دلتـ% لف ىالل اادراسل سلكات ت18.5  أف لن لسيته 30نراـ اتاح لف لدكؿ      
سػلكات % تتػراكح 30.5 ك  سػلكات10أاػؿ لػف  - 5 لػف دلتوـسلكات ت% تتراكح 28.6ك   سلكات

  .سلل مأيار 15 دلتوـ% سلكات ت22.4  ياللن سلل 15أاؿ لف  - 10 لفوـ دلتت
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 تحميل فقرات االستبانة: 
ااالػػل كا ػػدة  الارمػػل لػػن إذا  Tات  اػػؿ مقػػرات ااسػػتينلل تػػـ اسػػتتداـ ااتتيػػنرات االا لاػػل ناتتيػػنر

  ا.ك أ 3اادرلل االتكسطل كهن  نينلت لتكسط درلل ااستلنيل اد كصؿ إا
  سب لقانس اايرت االستتدـ. 3لتكسط درلل اإللنيل اسنكم  :الضرضية الصضرية
 .3لتكسط درلل اإللنيل ا اسنكم  :الضرضية البديمة

كايػكف مػن   اابراػال ااصػبرال   مإلػه ا اليػف رمػض 0.05أييػر لػف  Sigن Sig > 0.05إذا ينلػت 
ىػف اادرلػل االتكسػطل  هذه اا نال لتكسط آراء ا مراد  كؿ ااظػنهرة لكاػع اادراسػل ا اتت ػؼ لكهراػنن 

  ماػػتـ رمػػض اابراػػال ااصػػبرال كايػػكؿ 0.05أاػػؿ لػػف  Sigن Sig < 0.05ألػػن إذا ينلػػت   3كهػػن 
كمن هذه   3درلل االتكسطل كهن ىف ااآراء ا مراد اتت ؼ لكهرانن اابراال اايدا ل ااقن  ل يأف لتكسط 

اادرلػل االتكسػطل ىػف لكهراػل  اا نال اليػف ت داػد لػن إذا يػنف لتكسػط اإللنيػل ازاػد أك اػلقص يصػكرة
مإذا ينلت االل ااتتينر لكليل ملالػنه أف االتكسػط اا سػنين   كذاؾ لف تقؿ االل ااتتينر .3كهن 

 اإللنيل ازاد ىف اادرلل االتكسطل كااايس ص اح.
  "جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد تحميل فقرات مجال " -

 المشاركة ف  اتخاذ القرارات: أوالً 
لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اػػد كصػػ ت إاػػن اادرلػػل  الارمػػل لػػن إذا يػػنف Tتػػـ اسػػتتداـ اتتيػػنر      

  .31ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿك  ا. كأ  3االتكسطل كهن 
 (31جدول )

 "القرارات المشاركة ف  اتخاذلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 1 0.000* 16.23 75.22 0.90 3.76 رميل اكال ادل ااانل اف من االلنريل. تكلد  .1

 3 0.000* 9.45 68.48 0.86 3.42 ااانل كف من  ؿ لليقت ااالؿ. النرؾ  .2

 4 0.000* 5.61 65.49 0.94 3.27 ااانل كف من يلنء ااتطط ااتطكارال ا الؿ. النرؾ  .3

 2 0.000* 14.33 72.15 0.81 3.61 ادرة ادل ااانل اف ى ن االلنريل من صلع ااقرارات. اكلد  .4

5.  
لػػػػبنمال مػػػػن ياباػػػػل صػػػػلع ااقػػػػرار ى ػػػػن ينمػػػػل االسػػػػتكانت االتت بػػػػل مػػػػن  اكلػػػػد

 6 0.189 0.88 60.88 0.95 3.04 االنلال.

6.  
للنرسنت  قاقال ا للنريل لف ايؿ االلظلل كااانل اف من ت داد أهداؼ  تكلد

 5 0.001* 3.00 63.00 0.96 3.15 للنز االونـ.ا  ااالؿ ك 

  0.000* 10.83 67.54 0.67 3.38 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
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   اليف استتقص لن ا ن:31نراـ لف لدكؿ 
 3.76رميػل اكاػل اػدل اااػنل اف مػن االلػنريل " اسػنكم  تكلداالتكسط اا سنين ا بقرة ا كان "  -

   16.23%  االػػل ااتتيػػنر75.22  أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 5ناادرلػػل ااي اػػل لػػف 
اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن ىلد لستكل  0.000  تسنكم Sigكأف ااقالل اا تلناال ن.

0.05دااػػل   للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة اػػد زاد ىػػف اادرلػػل  
كيناتػػنان كهػػذا االػن أف هلػنؾ لكامقػػل لػف ايػؿ أمػػراد اااالػل ى ػن هػػذه اابقػرة.  3االتكسػطل كهػن 
اابقػػرة ى ػػن اى ػػن درلػػل لكامقػػل يػػاف لتكسػػطنت اسػػتلنينت اااػػنل اف مالػػن اتا ػػؽ  صػػ ت هػػذه 

 يبقرات االلنريل من اتتنذ ااقرارات.
لػبنمال مػن ياباػل صػلع ااقػرار ى ػن ينمػل االسػتكانت  اكلػداالتكسط اا سنين ا بقرة ااتنلسػل "  -

%  االػػػل 60.88أم أف االتكسػػػط اا سػػػنين االسػػػين    3.04االتت بػػػل مػػػن االنلاػػػل " اسػػػنكم 
اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة ماػػر    0.189  تسػػنكم Sig  كأف ااقالػػل اا تلنااػػل ن.0.88ااتتيػػنر 

0.05دااػػل إ صػػن انن ىلػػد لسػػتكل دااػػل   للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه  
 ادلنهذه اابقرة ى ن  ص ت  كيناتنان . 3اابقرة ا اتت ؼ لكهران ىف اادرلل االتكسطل كهن 

درلػػػػل لكامقػػػػل يػػػػاف لتكسػػػػطنت اسػػػػتلنينت اااػػػػنل اف مالػػػػن اتا ػػػػؽ يبقػػػػرات االلػػػػنريل مػػػػن اتتػػػػنذ 
   ااقرارات.

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.38يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  -
اػػذاؾ  0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف   10.83%  االػػل ااتتيػػنر 67.54اسػػنكم 

0.05إ صن انن ىلػد لسػتكل دااػل  " داان  المشاركة ف  اتخاذ القراراتااتير للنؿ "     للػن
كهػذا  3اادرلػل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوػذا االلػنؿ اػد زاد ىػف 

 االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ. 

اف هلػػنؾ درلػل لكامقػػل ى ػن للػػنؿ االلػنريل مػػن اتتػنذ ااقػػرارات اا الوػن لتدلاػػل  ويـر  الباحــث -
لسيانن ت تنج اان لتنيال كلانالل لف ايؿ اادارات ااا ان ا لنلانت ااب سطالال كتصكصنن مالن 

  نمال مػػن ياباػػل صػػلع ااقػػرارات ى ػػن ينمػػل االسػػتكانت االتت بػػل مػػن االنلاػػلاتا ػػؽ يدرلػػل االػػب
كذاػػؾ ياػػػد اف يلػػػبت لبػػػس االتػػن ج كيػػػلبس االلػػػنؿ ىػػػف كلػػػكد رميػػل  قاقاػػػل كاػػػدرة اكاػػػل اػػػدل 
ااانل اف ى ن االلنريل من ىل ال اتتنذ ااقرارات ك ؿ االلػيقت االتا قػل يناالؿ.كاػد اتت بػت 

% 75ن ي اػل م كراػدا اادكااػل ااتنياػل النلاػل م كراػدا  اػث اىتيػر هذه اادراسػل لػع دراسػل اىػدتو
مػػن   لػف االػكظباف الوػػـ ماػر اػندراف ى ػػن اف الػنريكا مػن صػػلع ااقػرارات ى ػن لسػػتكل ااي اػل

يلػدة ى ػن كلػكد لػبنمال مػن صػلع ااقػرارات  فاػر لػكامقام اف اػرل ااا ػث لػف االػكظباف الوػـ 
 .دارالإلا
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  :القيادي واإلشراف  السموك: ثانياً 
الارمػػل لػػن إذا ينلػػت لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اػػد كصػػؿ اادرلػػل االتكسػػطل  Tتػػـ اسػػتتداـ اتتيػػنر 

  .32ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿك  ا. كأ 3كهن 
 (32جدول )

 القيادي واإلشراف " السموكلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
الػػند يا ػػل تانكلاػػل  الت ػػؾ ر اسػػلن ااقػػدرة ى ػػن تليػػاف اااػػنل اف كا 

 2 0.000* 13.17 72.75 0.93 3.64 من ااالؿ.

 1 0.000* 14.18 73.19 0.89 3.66 دكر ار اسلن من ااتكلاه كاات ساف االستلر األداء. اكلد  .2

3.  
ر اسلن ااصق انت كاالس كاانت ا لرؤكساف لػع ااتأياػد  ابكض

 3 0.000* 11.01 70.57 0.92 3.53 ى ن ليدأ االسن  ل.

4.  
ر اسػػػلن مػػػن ااالػػػؿ ى ػػػن االيػػػندرة كاإليػػػداع مػػػن اتتػػػنذ  الػػػلع

 4 0.000* 9.06 69.13 0.96 3.46 ااقرارات.

 6 0.000* 7.24 67.42 0.98 3.37 ر اسلن من ااالؿ االلط ااتلنرين من ااقاندة كاإللراؼ. اتيع  .5

لصنؼ. اانلؿ  .6  5 0.000* 8.61 69.04 1.00 3.45 اار اس االرؤكساف ياداال كا 

  0.000* 12.07 70.36 0.82 3.52 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك االتكسط *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:32نراـ لف لدكؿ 

"  دكر ار اسػػلن مػػن ااتكلاػػه كاات سػػاف االسػػتلر اػػألداء اكلػػد ا بقػػرة ااانلاػػل "االتكسػػط اا سػػنين  -
%  االػػػػل 73.19أم أف االتكسػػػػط اا سػػػػنين االسػػػػين     5ناادرلػػػػل ااي اػػػػل لػػػػف  3.66سػػػػنكم ا

اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل    0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف   14.18ااتتيػػنر 
0.05إ صن انن ىلد لستكل داال     للػن اػدؿ ى ػن أف لتكسػط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة

كهػذا االػن أف هلػنؾ لكامقػل لػف ايػؿ أمػراد اااالػل ى ػن    3اادرلل االتكسػطل كهػن اد زاد ىف 
كيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن اى ن درلل لكامقل يػاف اابقػرات االرتيطػل يناسػ كؾ هذه اابقرة. 

 ااقاندم كاالرامن من ااالؿ.

 ر اسلن من ااالؿ االلط ااتلنرين من ااقاندة كاإللراؼ اتيع ا بقرة ااتنلسل "االتكسط اا سنين  -
ااقالػل كأف   7.24االػل ااتتيػنر ك   %67.42أم أف االتكسػط اا سػنين االسػين  3.37سنكم " ا

اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل إ صػػن انن ىلػػد لسػػتكل دااػػل    0.000تسػػنكم   Sigن.اا تلنااػػل 
0.05    اادرلػل االتكسػطل للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذه اابقرة اد زاد ىف
كيناتػػنان  صػػ ت   كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه اابقػػرة   3كهػػن 
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يػػاف اابقػػرات االرتيطػػل ى ػػن درلػػل لكامقػػل يػػاف لتكسػػطنت اسػػتلنينت اااػػنل اف أهػػذه اابقػػرة ى ػػن 
 .لرامن من ااالؿإليناس كؾ ااقاندم كا

هػذا ااتػتقؼ مػن درلػل االكامقػل يػاف اابقػرة ااانلاػل كاابقػرة ااتنلسػل لػف مقػرات  ويضسر الباحث -
اػػػن اف اتيػػػنع للػػػط لاػػػاف مػػػن ااقاػػػندة ا االػػػن إ الػػػار ااسػػػ كؾ ااقاػػػندم كاالػػػرامن مػػػن ااالػػػؿ

لػه اػد ا أم يلالػن أ  داءألينااركرة كلػكد اػدرة كدكر ا قن ػد مػن ااتكلاػه كاات سػاف االسػتلر اػ
كالػػر ل ػػك  صػػدار اا  نرين مػػن ااقاػػندة ايػػف تيػػكف اداػػه ااقػػدرة ى ػػن ااتكلاػػه ك اتيػػع ااػػللط ااتلػػ
 داء. ت ساف كتطكار ا

  كأف االتكسػط اا سػنين االسػين 3.52يأف االتكسط اا سػنين اسػنكم  :يليؿ ىنـ اليف ااقكؿ  -
   اػذاؾ    0.000تسػنكم   Sigن.ااقالػل اا تلنااػل كأف   12.07%  االل ااتتينر 70.36اسنكم 

0.05إ صػن انن ىلػد لسػتكل دااػل  " داان  القيـادي واإلشـراف  السـموكااتير للػنؿ "     للػن
اادرلػل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذا االلنؿ اتت ؼ لكهرانن ىػف 

 ويعـزو الباحـثكهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايػؿ أمػراد اااالػل ى ػن مقػرات هػذا االلػنؿ.    3
اسػػنـ كااالػػداء كاالػػكاب اػػتـ ىػػف طراػػؽ االتتػػنب  ف اتتاػػنر لاظػػـ رؤسػػنء اأاػػن إهػػذه االتالػػل 

اسػنـ  ك يػؿ اأياػض  أف اػنإ% لف ىدـ االكامقل ارلػع 30كاف لسيل   كيطراقل لزاول كلبنمل
اسػنـ  %  اتـ ماه كاع رؤسنء هذه اادكا ر كا100دارم مقط نإلدارال كااتن ترتيط يناالؿ اإلا

ىف طراؽ ااتاااف كهذا اد االد ايكان لف يااػر لػف اااػنل اف مػن هػذه ااػدكا ر مػن االنلاػل اػد 
لراياػػل  رازكلػػن اأىػػدتون لنلاػػل أ وتشــير دراســةترل لسػػيل ىػػدـ االكامقػػل. أك يػػأابسػػر يصػػكرة 

 إاػن"لػؿ ااتلاػز مػن االنلاػلأابال اتازاز االلنخ االنلان لف  الف االر  ل ااانلال اللركع ا
لػراؼ هػك ل دكداػل مػرص إلهـ االليقت ااتن تكاله االنلال مالن اتا ؽ يناقاػندة كللػط اأف أ

يسػػػبكرد أتػػػرل اىػػػدتون لنلاػػػل أكمػػػن دراسػػػل   اااػػػنل اف مػػػن تقاػػػاـ ااقػػػندة كااللػػػرماف مػػػن ااالػػػؿ
اػػؿ راػػن ىػػف سػػ كؾ لػػدرا وـ  يػػندالااف هػػـ ا ف االػػكظبااف اأى ػػن تػػدؿ يركيسػػن اايراطنلاػػل 

 اف من ااالؿ. االينلر 

 :التنظيم  االلتزام: ثالثاً 
اادرلػػػل  نلتكسػػػط درلػػل ااسػػتلنيل اػػػد كصػػؿ إاػػ الارمػػػل لػػن إذا يػػنف Tتػػـ اسػػتتداـ اتتيػػنر      

  .33االتن ج لكا ل من لدكؿ ن  ك 3االتكسطل كهن 
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 (33جدول )
 " التنظيم  االلتزاملكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 1 0.000* 22.81 79.89 0.83 3.99 ااذم اال كف ماه. لينفااانل كف ينابتر كاالتلنء ا  الار  .1

 5 0.000* 8.18 69.37 1.10 3.47 رميل اكال ادل ااانل اف من اايقنء من ااالؿ  طكؿ لدة لليلل. تكلد  .2

 4 0.000* 17.91 76.99 0.91 3.85 ااانل كف اقنمل االنلال كاالون كاادمنع ىلون. اتيلن  .3

 6 0.000* 3.62 63.88 1.02 3.19 اإلدارة إسونلنت ااانل اف يناالؿ كتاتلن يرمنهاتوـ. تالف  .4

 3 0.000* 20.51 77.76 0.83 3.89 ااانل كف يكاع كلستقيؿ االنلال ااتن اال كف يون. اوتـ  .5

 2 0.000* 20.50 79.12 0.89 3.96 ااانل كف ألوـ لزء لوـ لف االنلال ااتن اال كف ماون. الار  .6

  0.000* 18.78 74.50 0.74 3.72 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لداؿ إ صن انن ىلد لستك  االتكسط اا سنين*  . 
   اليف استتقص لن ا ن:33لف لدكؿ ن

" لينف ااذم اال كف ماه إان ااااانل كف ينابتر كاالتلنء  الار " ا كانا بقرة االتكسط اا سنين  -
 االػػل ااتتيػػنر%  79.89أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين    5ناادرلػػل ااي اػػل لػػف  3.99سػػنكم ا

اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل إ صػػن انن ىلػػد    0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف   22.81
0.05لستكل داال     ىػف اادرلػل للن اػدؿ ى ػن أف لتكسػط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة اػد زاد
كيناتػنان  صػ ت   أمراد اااالل ى ن هذه اابقرةكهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ  3االتكسطل كهن
ااتػػزاـ ى ػػن درلػػل لكامقػػل يػػاف لتكسػػطنت اسػػتلنينت اااػػنل اف مالػػن اتا ػػؽ يبقػػرات اأهػػذه اابقػػرة ى ػػن 

 .ااتلظالن
"  اإلدارة إسػػػونلنت اااػػػنل اف يناالػػػؿ كتاتلػػػن يرمػػػنهاتوـ تػػػالف ا بقػػػرة ااراياػػػل "االتكسػػػط اا سػػػنين  -
ااقالػػل كأف   3.62االػػل ااتتيػػنر ك   %63.88أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين     3.19 سػػنكما

0.05اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.000تسنكم   Sigن.اا تلناال  

كهذا    3ىف اادرلل االتكسطل كهن للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذه اابقرة اد زاد   
 دلػنأكيناتػنان  صػ ت هػذه اابقػرة ى ػن االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ػن هػذه اابقػرة. 

وقـد اختمضـت  .اااتػزاـ ااتلظالػندرلل لكامقل ياف لتكسطنت استلنينت ااانل اف مالػن اتا ػؽ يبقػرات 
من لس ون اادكرم ن يؿ اقث سلكات   اتقاػاـ ىدتون لنلال لكرج لنسكف أ ىذه النسبة مع دراسة

ف هلػنؾ درلػل ىنااػل أ 2012ظوػرت االتػن ج ااػنـ أ اػث   لكدة اا انة ااكظابال ا انل اف ينالنلال 
 .دارة االنلال كاانداتون تقدر لسنهلنت ااانل اف  كتوتـ يرمنهاتوـإف ألف لاكر االكظباف ي
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إاػػن اف تقنيػػؿ درلػػل االكامقػػل اايياػػرة ى ػػن مقػػرة "لػػاكر اااػػنل اف يػػنابتر كاالتلػػنء  ويــر  الباحــث -
تػػالف اإلدارة إسػػونلنت اااػػنل اف "  لػػف مقػػرة دلػػن ييااػػر أليػػنف ااػػذم اال ػػكف ماػػه " درلػػل لكامقػػل اا

داء االلظلػػػػػل ييػػػػػؿ مػػػػػن أداء اااػػػػػنل اف ك أاػػػػػد اػػػػػلايس سػػػػػ ينن ى ػػػػػن    ك" يناالػػػػػؿ كتاتلػػػػػن يرمػػػػػنهاتوـ
 ؿ.االستقي

  كأف االتكسػػػط اا سػػػنين االسػػػين 3.72يلػػػيؿ ىػػػنـ اليػػػف ااقػػػكؿ يػػػأف االتكسػػػط اا سػػػنين اسػػػنكم  -
اػػػػذاؾ    0.000تسػػػػنكم   Sigن.ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل كأف   18.78%  االػػػػل ااتتيػػػػنر 74.50اسػػػػنكم 

0.05إ صػػن انن ىلػػد لسػػتكل دااػػل  " داان  التنظيمــ  االلتــزام ااتيػػر للػػنؿ "    للػػن اػػدؿ ى ػػن أف
كهػذا االػن أف هلػنؾ    3ىػف اادرلػل االتكسػطل كهػن لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذا االلػنؿ اػد زاد 

 لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ. 
  واألمان الوظيض  االستقرار :رابعاً   

اادرلػػػل  نلتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػ ا يػػػنفالارمػػػل لػػػن إذ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .34ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿك   ا كأ  3االتكسطل كهن 

 (34) رقم جدول
 " واألمان الوظيض  االستقرارلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
اااػػنل كف ينالنلاػػل يناسػػتقرار كا لػػنف ااػػكظابن كا ااػػنلكف لػػف  الػػار

 1 0.000* 15.45 74.77 0.92 3.74 ااستهلنء ىف تدلنتوـ.

2.  
كاااقل االتيندال ياف للاع   لنفا مراد من للنخ تلظالن اتسـ ين االؿ

 2 0.000* 9.94 70.03 0.97 3.50 أطراؼ ااالؿ.

3.  
ارمػػػب اااػػػنل كف يناي ػػػث ىػػػف مػػػرص يدا ػػػل ا الػػػؿ كذاػػػؾ الػػػاكرهـ  ا

 3 0.000* 8.21 69.37 1.09 3.47 ين لنف كااستقرار ااكظابن.

4.  
اإلدارة سانسػػػػػل ااتػػػػػدراب كاا تبػػػػػنظ يػػػػػنالكظباف االوػػػػػرة كتتيلػػػػػن  تتيػػػػػع

 4 0.000* 7.63 67.68 0.96 3.38 ااواي انت ااتن تدىـ ذاؾ.

5.  
االػػكارد االنداػػل كاااتصػػندال اػػدل االنلاػػل اليلوػػن لػػف اإلابػػنء  تتػػكمر

 5 0.000* 6.63 65.81 0.84 3.29 يناتزالنتون االناال اتلنه ااانل اف اداون.

  0.000* 12.60 69.58 0.73 3.48 فقرات المجال معاً  جميع 

0.05داال  لىلد لستك االتكسط اا سنين داؿ إ صن انن *  . 
 

   اليف استتقص لن ا ن:34ن راـ لف لدكؿ
اااػػػنل كف ينالنلاػػػل يناسػػػتقرار كا لػػػنف ااػػػكظابن كا  الػػػار ا بقػػػرة ا كاػػػن "االتكسػػػط اا سػػػنين  -

أم أف االتكسػػػػط     5ناادرلػػػػل ااي اػػػػل لػػػػف  3.74سػػػػنكم " ا ااػػػػنلكف لػػػػف ااسػػػػتهلنء ىػػػػف تػػػػدلنتوـ
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  تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف    15.45االػػل ااتتيػػنر ك   %74.77اا سػػنين االسػػين 

0.05اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل إ صػػن انن ىلػػد لسػػتكل دااػػل    0.000    للػػن اػػدؿ ى ػػن أف
كهػػػذا االػػن أف هلػػػنؾ  3اادرلػػػل االتكسػػطل كهػػن لتكسػػط درلػػل ااسػػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة اػػػد زاد ىػػف 

درلػل لكامقػػل  أى ػػن كيناتػنان  صػػ ت هػذه اابقػػرة ى ػن لكامقػل لػف ايػػؿ أمػراد اااالػػل ى ػن هػػذه اابقػرة.
 .لنف ااكظابن ستقرار كاياف لتكسطنت استلنينت ااانل اف مالن اتا ؽ يبقرات اا

االػكارد االنداػل كاااتصػندال اػدل االنلاػل اليلوػن لػف  تتػكمر " ااتنلسلا بقرة االتكسط اا سنين  -
أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين    3.29سػػنكم " ا اإلابػػنء يناتزالنتوػػن االنااػػل اتلػػنه اااػػنل اف اػػداون

اذاؾ تاتيػر هػذه اابقػرة  0.000 تسنكم  Sigن.ااقالل اا تلناال كأف  6.63  االل ااتتينر 65.81%
0.05داال إ صن انن ىلد لستكل داال     للن ادؿ ى ػن أف لتكسػط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة

كهػذا االػن أف هلػنؾ لكامقػل لػف ايػؿ أمػراد اااالػل ى ػن هػذه    3اادرلل االتكسطل كهن اد زاد ىف 
دلن درلل لكامقػل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن أكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن  اابقرة.

هػذا االتبػنض مػن درلػل االكامقػل ى ػن  ويضسـر الباحـث .ااستقرار كاالنف ااكظابناتا ؽ يبقرات 
كلػػدرة االػػكارد ااتػػن تاتلػػد   لػػه لتالػػل اتػػدهكر ااكاػػع اااتصػػندم اااػػنـ مػػن اطػػنع مػػزةأاابقػػرة  هػػذه

كاػاؼ ااػدىـ االقػدـ لػف كزارة ااتا ػاـ اااػنان كتنترهػن مػن يااػر لػف   ى اون االنلانت ااب سػطالال
لػػكر أف أاػػن إاػػنمل إ  كاػػاؼ ااػػدىـ االقػػدـ لػػف ااػػدكؿ االنل ػػل ا لنلاػػنت ااب سػػطالال  اا اػػنف

من لكر ينالقنرلل لع ااب نت ااترل ااتن تالؿ  ى ن اأااانل اف ينالنلانت ااب سطالال تاتير لف 
ابػنء يناتزالنتوػن االنااػل إلااللنات ااترل كهذا الاؿ ىنلقن اانمانن اػؤار مػن اػدرة االنلاػنت لػف ا

 اتلنه ااانل اف اداون.
  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.48يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  : يلػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ -

اػذاؾ ااتيػر  0.000تسػنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال كأف   12.60%  االل ااتتينر 69.58اسنكم 
0.05إ صػن انن ىلػد لسػتكل دااػل  " داان  واألمـان الـوظيض  االسـتقرار للنؿ "  للػن اػدؿ ى ػن  

كهػػذا    3اادرلػػل االتكسػػطل كهػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذا االلػػنؿ اتت ػػؼ لكهراػػنن ىػػف 
%  70 نفأ ويــر  الباحــثاالػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن مقػػرات هػػذا االلػػنؿ. 

اىتيػػنرات ك تػنرج م سػطاف أتػرل داتػػؿ أكذاػؾ لتالػػل اصػاكيل تػكمر مػػرص ىلػؿ    لسػيل طياااػل
سػػػتقرار ا% لػػػف اااػػػنل اف ا الػػػاركف ين30مػػػن االقنيػػػؿ مػػػنف   ااتصػػػندال كسانسػػػال سػػػيؽ لػػػر ون

اػن إاػن كلػكد ىػدد اػاس يناق اػؿ لػف اااػنل اف ااػذاف التلػكف إلنف ااكظابن كااػزك ااين ػث ذاػؾ  كا
 ااتايات.ك أك ياقد سلكم اد ايكف مار انيؿ ا تلداد ألن يناسنىل إم ل اااقكد االؤاتل 
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  :التدريب والتعمم برامج :خامساً 
إاػػػن اادرلػػػل  الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      

  .35نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ ك   ا كأ 3االتكسطل كهن 
 (35)رقم جدول 

 " التدريب والتعمم برامجلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 5 0.000* 8.15 67.49 0.88 3.37 اإلدارة اهتلنلنن يياران ايرالج تدراب كتا ـ ااانل اف. تاطن  .1

 3 0.000* 8.78 68.31 0.90 3.42 االتدرياف االستقي ال. تاادكرات ااتدرايال  نلن ت ين  .2

 1 0.000* 10.86 70.14 0.89 3.51 أهداؼ اايرالج ااتدرايال يناكاكح ينالسيل ا للنرياف. تتلاز  .3

 4 0.000* 8.64 67.91 0.87 3.40 اايرالج ااتدرايال ا انل اف ى ن ااتدراب اإلدارم كااتقلن لانن. تلتلؿ  .4

 2 0.000* 9.63 68.66 0.86 3.43 االلنريكف ينايرالج ااتدرايال كأهدامون. اقتلع  .5

6.  
اإلدارة ااتسػػػػواقت كاإللينلاػػػػنت االنداػػػػل ااقزلػػػػل اػػػػدىـ كتلباػػػػذ  تػػػػكمر

 6 0.000* 6.57 66.43 0.94 3.32 اايرالج ااتدرايال.

  0.000* 10.00 68.16 0.78 3.41 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:35نراـ لف لدكؿ 

"  أهػداؼ اايػرالج ااتدراياػل يناكاػكح ينالسػيل ا للػنرياف تتلاػز ا بقػرة ااانااػل "االتكسط اا سػنين  -
 %  االػػل ااتتيػػنر70.14أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين    5ناادرلػػل ااي اػػل لػػف  3.51سػػنكم ا

اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل إ صػػن انن ىلػػد    0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف   10.86
0.05لستكل داال     اادرلػل للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة اػد زاد ىػف

كيناتػػػنان    كهػػػذا االػػن أف هلػػػنؾ لكامقػػل لػػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػػل ى ػػن هػػػذه اابقػػرة 3االتكسػػطل كهػػن 
 ص ت هذه اابقرة ى ن اى ن درلػل لكامقػل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن اتا ػؽ يبقػرات 

 .يرالج ااتدراب كااتا ـ

اإلدارة ااتسػػواقت كاإللينلاػػنت االنداػػل ااقزلػػل اػػدىـ  تػػكمر " ااسندسػػلا بقػػرة االتكسػػط اا سػػنين  -
االػػػل ك   %66.43أم أف االتكسػػػط اا سػػػنين االسػػػين    3.32 سػػػنكم" ا كتلباػػػذ اايػػػرالج ااتدراياػػػل

اػػػػػذاؾ تاتيػػػػػر هػػػػػذه اابقػػػػػرة دااػػػػػل    0.000تسػػػػػنكم   Sigن.ااقالػػػػػل اا تلنااػػػػػل كأف   6.57ااتتيػػػػػنر 
0.05إ صػن انن ىلػػد لسػتكل دااػػل     للػن اػػدؿ ى ػن أف لتكسػػط درلػل ااسػػتلنيل اوػذه اابقػػرة اػػد

كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن هػذه اابقػرة.  3اادرلل االتكسطل كهن زاد ىف 
درلل لكامقل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن اتا ػؽ  دلنأكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن 
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ان كلكد يرالج تدراياػل تيػكف كااػ ل ا اػنل اف إذاؾ  ويعزو الباحث .يرالج ااتدراب كااتا ـبقرات ي
لتالػػل ااػػاؼ  ؛كتط اػػنت اااػػنل اف إاػػن رميػػل لوػػن ا ترتقػػنأا إاؼ كاالكاػػكىنت دهػػ لػػف  اػػث ا

ااتق اداػل مػن ىتلػند ى ػن ااطػرؽ إلااتسواقت االقدلل من للنؿ ااتدراب كااتا ـ لف ايؿ االنلال كا
 ان تقندـ اال تكل ااتدراين كىدـ لق لته لع ااتقدـ اا نصؿ ى ن لستكل اااناـ.إانمل إااتدراب.

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.41يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  -
اػذاؾ ااتيػر  0.000تسػنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال كأف   10.00%  االل ااتتينر 68.16اسنكم 
0.05إ صػػن انن ىلػػد لسػػتكل دااػػل  " داان  التــدريب والــتعمم بــرامج للػػنؿ "    للػػن اػػدؿ ى ػػن أف

كهػذا االػن    3اادرلػل االتكسػطل كهػن لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذا االلػنؿ اتت ػؼ لكهراػنن ىػف 
 االلنؿ.أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا 

% لػػػػف 30ف لسػػػػيل أكلػػػػد  اػػػػث    (Lediana Xhakollari)كاتبقػػػػت هػػػػذه االتالػػػػل لػػػػع دراسػػػػل  
 تدراب ااذم النريكف ماه كااتن تلل ون االؤسسػل ااالكظباف مار راااف ىف اابرص االتن ل اوـ 

 اوـ.
هػـ االلػنات ااتػن ت قػن اهتلنلػنن أ ػد أللػن لت ػدث ىػف ألون لسيل لتدلاػل كتصكصػنن أوير  الباحث 

اػػن ت سػاف لتػػزكف االارمػػل إيياػران ى ػػن لسػتكل االنلاػػنت ااانالاػػل كااللظلػنت اادكااػػل سػاانن للوػػن 
االنلاػػنت ااب سػػطالال مػػن كهػػذا اػػـ ا ػػدث   دا وػػـ يلػػتن االلػػناتأاػػدل لكظباوػػن كلػػف اػػـ تطػػكار 

هن ى ػن يػرالج تدراياػل ذات لاػلكف لينلنت االتكمرة ادل هذه االنلانت كاىتلندإللتالل اااؼ ا
ف ينلػػت هلػػنؾ اماػػ ال يياػػرة ا لنلاػػل ااسػػقلال ى ػػن ا  لتقػػندـ ا اتلنسػػب لػػع لتط يػػنت اااصػػر ك 

كذاؾ يسيب ارتينطون يياض االؤسسنت اادكاال كلرايز ااتدراب  .اصنا زهر كا  سنب لنلاتن 
 .ااانالال

 " جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد تحميل جميع فقرات مجال "

الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػن اادرلػػػل  Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .36نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ ك   ا كأ 3االتكسطل كهن 
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 (36)رقمجدول 
 لجميع فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 "جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد"

 المجال
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 15.24 70.04 0.63 3.50 جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك  *                 . 
ناادرلػل ااي اػل  3.50سػنكم االتكسػط اا سػنين اللاػع مقػرات االلػنؿ ا  أف 36نراػـتياف لف لدكؿ 

ااقالػػل اا تلنااػػل كأف  15.24 ااتتيػػنر  االػػل %70.04  أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػين 5لػف 
0.05اذاؾ تاتير للاع مقرات االلنؿ داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.000تسنكم   Sigن. 

كهػذا االػػن أف  3اادرلػػل االتكسػطل كهػن للػن اػدؿ ى ػن أف لتكسػط درلػػل ااسػتلنيل اػد زاد ىػف   
جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة المرتبطـــة  أبعـــاد ى ػػػن مقػػػرات للػػػنؿ"هلػػػنؾ لكامقػػػل لػػػف ايػػػؿ أمػػػراد اااالػػػل 

 " يليؿ ىنـ.  بالجوانب التنظيمية والوظيضية
 "جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية أبعاد تحميل فقرات مجال " -
 :: األمن والصحة المينية ف  بيئة العملأوالً  

الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػن اادرلػػػل  Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .37ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿ  ك ا كأ   3االتكسطل كهن 

 (37) رقم جدول
 "األمن والصحة المينية ف  بيئة العمللكل فقرة من فقرات مجال" (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 1 0.000* 14.46 72.92 0.86 3.65 لف ااانل اف.أإدارة االنلال يسقلل ك  توتـ  .1

2.  
اإلدارة يرالج تالف ت داد االتنطر االوددة ا ص ل كااسقلل االولال مػن  تلبذ

 5 0.000* 6.36 66.05 0.91 3.30 االنلال.

 2 0.000* 12.16 71.23 0.88 3.56 للل كص ال.آإدارة االنلال يا ل ىلؿ  تكمر  .3

4.  
اػػػػػدل االنلاػػػػػل تلػػػػػراانت كاػػػػػكالاف ل ػػػػػددة ا صػػػػػ ل كااسػػػػػقلل االولاػػػػػل  اكلػػػػػد

 3 0.000* 9.33 69.23 0.95 3.46 ا انل اف.

 6 0.277 0.59 60.60 0.97 3.03 االنلال يإىداد يرالج تدراب ى ن ااسقلل كااص ل االولال ا انل اف. تقـك  .5

6.  
االنلال ييؿ االتط ينت ااقنلكلال كين لظلل ا ترل ذات ااص ل يناسقلل  ت تـز

 4 0.000* 8.35 67.65 0.88 3.38 كااص ل االولال.

  0.000* 10.12 67.94 0.75 3.40 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
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   اليف استتقص لن ا ن:37نراـ لف لدكؿ 
 3.65سػػػنكم " ا لػػػف اااػػػنل افأإدارة االنلاػػػل يسػػػقلل ك  توػػػتـا بقػػػرة ا كاػػػن " االتكسػػػط اا سػػػنين  -

كأف    14.46االػل ااتتيػنر ك   %72.92أم أف االتكسػط اا سػنين االسػين    5ناادرلل ااي ال لف 
اذاؾ تاتير هذه اابقػرة دااػل إ صػن انن ىلػد لسػتكل دااػل   0.000  تسنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال 

0.05    اادرلػػل االتكسػػطل للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة اػػد زاد ىػػف
كيناتػػنان  صػػ ت هػػذه    كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه اابقػػرة 3كهػػن 

لػػػف  اى ػػػن درلػػػل لكامقػػػل يػػػاف لتكسػػػطنت اسػػػتلنينت اااػػػنل اف مالػػػن اتا ػػػؽ يبقػػػرات أاابقػػػرة ى ػػػن 
 .كااص ل االولال من يا ل ااالؿ

االنلاػػل يإىػػداد يػػرالج تػػدراب ى ػػن ااسػػقلل كااصػػ ل  تقػػكـ " ااتنلسػػلا بقػػرة االتكسػػط اا سػػنين  -
 0.59  االػػل ااتتيػػنر %60.60أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين  3.03سػػنكم " ااالولاػػل ا اػػنل اف 

اذاؾ تاتير هذه اابقرة مار داال إ صػن انن ىلػد لسػتكل  0.277 تسنكم  Sigن.ااقالل اا تلناال كأف 
0.05دااػػل     ىػػف  للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة ا اتت ػػؼ لكهراػػنن

درلػػل لكامقػػل يػػاف لتكسػػطنت  دلػػنأكيناتػػنان  صػػ ت هػػذه اابقػػرة ى ػػن   3اادرلػػل االتكسػػطل كهػػن 
 لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ. استلنينت ااانل اف مالن اتا ؽ يبقرات ا

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.40يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  -
اػذاؾ ااتيػر  0.000تسػنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال كأف  10.12االل ااتتينر ك %  67.94اسنكم 
0.05" داؿ إ صن انن ىلد لسػتكل دااػل  األمن والصحة المينية ف  بيئة العمل للنؿ "  للػن  

 3اادرلػل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسػط درلػل ااسػتلنيل اوػذا االلػنؿ اتت ػؼ لكهراػنن ىػف 
 كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ.

% مقط 18ف أظورت االتن ج أ اث     Lediana Xhakollariناتت بت هذه االتالل لع دراسل  
ا لػػػنف كاا لناػػػل اابرداػػػل كااللنىاػػػل ااتػػػن تلبػػػذهن ااػػػنت آف يلػػػيؿ ىػػػنـ ىػػػف ك لػػػف االػػػكظباف رااػػػ

 االلظلل.
 

  : التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيضيةثانياً 
اادرلػػػل  نالارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      

  .38ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿك  ا. كأ   3االتكسطل كهن 
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 (38) رقم جدول
التوازن بين الحياة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 " الشخصية والحياة الوظيضية

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

1.  
يػػاف اا اػػنة االتصػػال  تػػكازفاالنلاػػل ااتسػػواقت ااقزلػػل ات قاػػؽ اا تقػػدـ

 4 0.002* 2.96 62.83 0.92 3.14 كاا انة ااكظابال.

2.  
دىػػػـ كللػػػنريل لػػػف إدارة االنلاػػػل مػػػن إالػػػند للػػػنخ ىػػػن  ن  لػػػاـ  اكلػػػد

 5 0.004* 2.63 62.40 0.87 3.12 ا انل اف.

 1 0.000* 25.94 82.45 0.83 4.12 لسنىدة من رسـك ااتا اـ  يلنء ااانل اف من االنلال. تكلد  .3

4.  
االنلال ترتاينت كألظلل ااالؿ االرلل  داء ياػض االوػنـ ااكظاباػل  تكمر

 6 0.000* 7.57- 51.70 1.04 2.59 من االلزؿ.

 2 0.000* 5.61 65.74 0.98 3.29 االنلال ااانل اف لف اا صكؿ ى ن إلنزة ىلؿ ا رىنال ا سرال. تليف  .5

6.  
اقنمػػػل االنلاػػػل ى ػػػن ا تػػػراـ اااتزالػػػنت ااان  اػػػل كت ياػػػل ا تانلػػػنت  تقػػػـك

 3 0.000* 4.82 64.75 0.94 3.24 ااالؿ لانن.

  0.000* 7.21 65.01 0.67 3.25 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:38ن راـ لف لدكؿ

"  لسػنىدة مػن رسػـك ااتا ػاـ  يلػنء اااػنل اف مػن االنلاػل تكلػدا بقرة ااانااػل " االتكسط اا سنين  -
االػػل ااتتيػػنر ك   %82.45  أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 5ناادرلػػل ااي اػػل لػػف  4.12سػػنكم ا

اػػذاؾ تاتيػػر هػػذه اابقػػرة دااػػل إ صػػن انن ىلػػد 0.000 تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف   25.94
0.05لستكل داال     اادرلػل للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة اػد زاد ىػف

كيناتػػنان    كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه اابقػػرة   3االتكسػػطل كهػػن 
ى ن درلػل لكامقػل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن اتا ػؽ يبقػرات أ ص ت هذه اابقرة ى ن 

كذاػػؾ   لوػػن لتالػػل لاػػدة لرتباػػل أ ويــر  الباحــث .االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة
ىبنء إهلون هك أياض اا كا ح ينف  ونارتاد أتون ألظلل االنلانت ااب سطالال للذ للأف أ إان لتالل

لػكاع تتباػؼ اااػبء ىػف ينهػؿ اااػنل اف أيلنء ااانل اف من االنلانت لف رسـك اادراسل يلػكع لػف أ
 .نلانتمن هذه اال

االنلاػػػل ترتايػػػنت كألظلػػػل ااالػػػؿ االرلػػػل  داء ياػػػض  تػػػكمر ا بقػػػرة ااراياػػػل "االتكسػػػط اا سػػػنين  -
االػػل ك   %51.70أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين    2.59سػػنكم " ااالوػػنـ ااكظاباػػل مػػن االلػػزؿ 

اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن  0.000 تسنكم  Sigن.ااقالل اا تلناال كأف    7.57-ااتتينر 
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0.05ىلػػد لسػػتكل دااػػل     للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة اػػد التبػػض
لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه  ىػػدـكهػػذا االػػن أف هلػػنؾ    3اادرلػػل االتكسػػطل كهػػن ىػػف 
ااتػكازف يػاف اااػنل اف مالػن اتا ػؽ يبقػرات يػاف  موافقـة عـدمن كيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ػ اابقرة.

لنلاػػل لػػكرج لنسػػكف االراياػػل  اػػث  دراســة اػػد اتت ػػؼ لػػعك  .اا اػػنة االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل
 .ينف هلنؾ ارتانح ييار لف ااانل اف يينمل االستكانت اترتاينت كسنىنت ااالؿ االرلل

 اال ك كلسػ لظلػل ىلػؿ تق اداػل اقتصػر دكر اػن اتيػنع االنلاػنت ااب سػطالال إويعزو الباحث ذلـك  
تن يتقؼ  لػن تقػكـ يػه االنلاػنت ااانالاػل أكهذا ا  ماون كال صر من  دكد االنلال مقط انل افاا

من ت قاؽ لكع لف ااتػكازف يػاف اا اػنة ااكظاباػل   سنىدظلل كلداكؿ ىلؿ لرلل لتلازة تأللف تكمار 
 صال ا انل اف.كاا انة االت

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.25يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  :يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ -
اػػذاؾ ااتيػػر  0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف  7.21%  االػػل ااتتيػػنر 65.01اسػػنكم 
إ صػػػن انن ىلػػػد لسػػػتكل دااػػػل  " داان  التـــوازن بـــين الحيـــاة الشخصـــية والحيـــاة الوظيضيـــة للػػػنؿ "

0.05  اادرلػػل   للػػن اػػدؿ ى ػػن أف لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذا االلػػنؿ اتت ػػؼ لكهراػػنن ىػػف
  كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ.   3االتكسطل كهن 

دارات االنلاػنت إن لوػد كدكر يياػر لػف إاػلون تاتيػر لسػيل اػاابل كلتدلاػل ت تػنج أ وير  الباحث
ييػػر لػػف ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل أااانل ػػل مػػن م سػػطاف  ل ػػك ت قاػػؽ درلػػل 

تن ل مرص للنسػيل ا رىناػل ااسػرال لػف تػقؿ ااسػتبندة لػف تلػنرب كا  كاات ساف لف لركط ااالؿ 
% لػػف اااػػنل اف 90يسػػبكرد يركيسػػن اايراطنلاػػل كلػػد اف أمبػػن دراسػػل النلاػػل  .لاػػلاالنلاػػنت ااانا

 نف هذا ااتكازف اسنىدهـ ى أالدكف اركرة كاهلال ات قاؽ ااتكازف ياف ااالؿ كاا انة االتصال ك 
ف هلػنؾ لسػػتكانت لتدلاػل لػػف أظوػرت لتػػن ج لنلاػل اسػػايس أمػن  ػػاف   ماػػؿأداء ىل وػـ يلػيؿ أ

 تكازف اا انة كااالؿ. االكامقل كااران ىف
  االجتماعية العالقات: ثالثاً 
إاػػػن اادرلػػػل  الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      

  .39نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ ك  ا. كأ  3االتكسطل كهن 
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 (39)رقم جدول 
 "االجتماعية العالقاتلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 3 0.000* 19.86 75.97 0.77 3.80 ياف ااانل اف من ااالؿ ااتانكف كركح اابراؽ ااكا د. اسكد  .1

 1 0.000* 21.91 78.26 0.80 3.91 ااانل كف من ااالؿ اازانرات االتلنىال من ياار لف االلنسينت. اتيندؿ  .2

3.  
مػػن  رؤكسػػافىقاػػنت ااتقػػدار كاا تػػراـ االتيػػندؿ يػػاف اارؤسػػنء كاال تسػػكد
 2 0.000* 21.67 77.00 0.75 3.85 ااالؿ.

 4 0.000* 14.67 73.30 0.87 3.66 االنلال ى ن تازاز ليندئ اإلتنء كااتانكف ياف االكظباف. ارةإد تالؿ  .4

5.  
إدارة االنلاػػػػل مرصػػػػل ااتبنىػػػػؿ كااتصػػػػنؿ لػػػػع اااػػػػنل اف مػػػػن ينمػػػػل  تتػػػػاح

 5 0.000* 11.57 70.95 0.91 3.55 االستكانت االتت بل.

  0.000* 21.49 75.10 0.67 3.75 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  .  
   اليف استتقص لن ا ن:39ن راـ لف لدكؿ

اااػنل كف مػن ااالػؿ اازاػنرات االتلنىاػل مػن يااػر لػف  اتيػندؿا بقػرة ااانلاػل " االتكسط اا سنين  -
  %78.26  أم أف االتكسػػػػط اا سػػػػنين االسػػػػين 5ناادرلػػػػل ااي اػػػػل لػػػػف  3.91سػػػػنكم " ا االلنسػػػػينت

اػذاؾ تاتيػر هػذه اابقػرة دااػل   0.000 تسػنكم   Sigن.ااقالػل اا تلنااػل كأف  21.91االػل ااتتيػنر ك 
0.05إ صػن انن ىلػػد لسػتكل دااػػل     للػن اػػدؿ ى ػن أف لتكسػػط درلػل ااسػػتلنيل اوػذه اابقػػرة اػػد

 كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن هػذه اابقػرة. 3اادرلل االتكسطل كهن زاد ىف 

درلل لكامقل ياف لتكسطنت استلنينت اااػنل اف مالػن اتا ػؽ ى ن أكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن 
 ااقانت االتلنىال.يبقرات ا

إدارة االنلال مرصل ااتبنىؿ كااتصنؿ لع ااانل اف من  تتاح ا بقرة ااتنلسل "االتكسط اا سنين  -
  االػػػػػل %70.95أم أف االتكسػػػػػط اا سػػػػػنين االسػػػػػين  3.55سػػػػػنكم " ا ينمػػػػػل االسػػػػػتكانت االتت بػػػػػل

اػػػذاؾ تاتيػػػر هػػػذه اابقػػػرة دااػػػل    0.000 تسػػػنكم  Sigن.ااقالػػػل اا تلنااػػػل كأف   11.57ااتتيػػػنر 
0.05إ صػن انن ىلػػد لسػتكل دااػػل     للػن اػػدؿ ى ػن أف لتكسػػط درلػل ااسػػتلنيل اوػذه اابقػػرة اػػد

كهػػذا االػػػن أف هلػػنؾ لكامقػػػل لػػف ايػػػؿ أمػػراد اااالػػػل ى ػػن هػػػذه   3اادرلػػػل االتكسػػطل كهػػػن زاد ىػػف 
لن درلل لكامقػل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن أدكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن  اابقرة.

كلػكد اااقاػنت ااان  اػل كااقي اػل االكركاػل يذاؾ  ويضسر الباحث اااقانت االتلنىال.اتا ؽ يبقرات 
م للػنطنت مػن أاسنسنن تنرج اطنر االنلانت ام دكف دكر كااح ا لنلانت من ذاؾ كىدـ كلػكد 

لسنلال إلىال تنصل يناانل اف كىكا  وـ كااقانـ يياض االلنطنت االتلن دو للنء لكاإهذا االلنؿ لاؿ 
 ااتن تدىـ ذاؾ.
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  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.75يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  -
اػػذاؾ    0.000تسػػنكم   Sigن.ااقالػػل اا تلنااػػل كأف    21.49االػػل ااتتيػػنر ك %  75.10اسػػنكم 

0.05إ صػن انن ىلػد لسػتكل دااػل  " داان  االجتماعيـة العالقـات ااتير للػنؿ "  للػن اػدؿ ى ػن  
كهػذا االػن  3اادرلػل االتكسػطل كهػن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذا االلنؿ اتت ؼ لكهرانن ىػف 

بقػػت هػػذه االتالػػل لػػع دراسػػل تكاػػد ا أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن مقػػرات هػػذا االلػػنؿ
ف أ ى ػػػػن % لػػػف االػػػكظباف72 اػػػث كامػػػؽ   سػػػايس اايراطنلاػػػل طيقػػػت ى ػػػن لكظباوػػػن إالنلاػػػل 

كاتبقػػػت لاوػػػن دراسػػػل لنلاػػػل لػػػكرج لنسػػػكف  .ىقاػػػتوـ يػػػزلق وـ ىػػػن لسػػػتكل لاػػػد كيلػػػن اراػػػدكلون
 .اسكده اا تراـ كااتقدار االتيندؿ ياف ااانل اف نن ف هلنؾ للنتأكاىتيرت 

لوػػن لسػػيل لرتباػػل اتط ػػب لػػف االنلاػل دىلوػػن  كااالػػؿ ى ػػن تكطاػػد هػػذه اااقاػػنت أ الباحــثيــر   ك
 أداءتػرل تتا ػؽ يتطػكر أهػداؼ أكااستبندة للون مػن ت قاػؽ     طر االتت بل ا لنلال لف تقؿ ا

 االنلال كت ساف صكرتون ااذهلال ادل ااانل اف كاالتانل اف لاون.
ــل جميــع فقــرات مجــال " - ــاد تحمي ــة  أبع ــل المادي ــة العم ــة المرتبطــة ببيئ ــاة الوظيضي جــودة الحي

 " والمعنوية

اادرلػػػل  نالارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .40نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ  ا. كأ 3االتكسطل كهن 

 (40) رقم جدول
 لجميع فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 " جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية أبعاد" 

 المجال
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 13.73 69.03 0.63 3.45 جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية أبعاد

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك  *              . 
ناادرلػل ااي اػل  3.45سػنكم االتكسط اا سنين اللاع مقرات االلػنؿ ا  أف 40ن راـ تياف لف لدكؿ

ااقالػػػل كأف    13.73 االػػػل ااتتيػػػنرك   %69.03أم أف االتكسػػػط اا سػػػنين االسػػػين     5لػػػف 
اذاؾ تاتير للاع مقرات االلنؿ داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.000تسنكم   Sigن.اا تلناال 

0.05    كهذا    3اادرلل االتكسطل كهن للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اد زاد ىف
جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة  أبعـــاد االػػػن أف هلػػػنؾ لكامقػػػل لػػػف ايػػػؿ أمػػػراد اااالػػػل ى ػػػن مقػػػرات للػػػنؿ"

 " يليؿ ىنـ. المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية
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 "جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية أبعاد تحميل فقرات مجال " -
 والمكافآت المالية األجور: أوالً 

اادرلػػػل  نالارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .41ن راـ االتن ج لكا ل من لدكؿ ا. كأ   3االتكسطل كهن 

 (41) رقم جدول
 " والمكافآت المالية األجورلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 2 0.000* 6.03 67.08 1.13 3.35 لظـ ا لكر كاالينم ت للنسيل كلق لل. تاتير  .1

 1 0.000* 7.85 69.48 1.16 3.47 ااانل كف يساندة ييارة يلن ا ص كا ى اه لف دتؿ. الار  .2

 6 0.002* 2.84- 56.89 1.05 2.84 ريط ياف ا لكر كاالينم ت كيبنءة أداء ااانل اف. اكلد  .3

 4 0.000* 4.21 64.85 1.10 3.24 لظـ ا لكر كاالينم ت ى ن أسس ىندال. تاتلد  .4

5.  
إاػػػػن اااػػػػنل كف يناراػػػػن ىػػػػف اااػػػػقكات كاازاػػػػندات ااتػػػػن تاػػػػنؼ  الػػػػار

 3 0.000* 4.30 64.96 1.10 3.25 ركاتب سلكانن.اا

 5 0.310 0.50- 59.46 1.05 2.97 ااانل كف من االنلال ينف االينم ت تكزع ى ن لف است قون. الار  .6

  0.000* 3.79 63.77 0.95 3.19 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:41ن راـ لف لدكؿ

"  ى اػػه لػػف دتػػؿ كفاااػػنل كف يسػػاندة يياػػرة يلػػن ا صػػ  الػػار"  ااانلاػػلا بقػػرة االتكسػػط اا سػػنين  -
االػل ااتتيػنر ك   %69.48أم أف االتكسط اا سنين االسػين     5ناادرلل ااي ال لف  3.47سنكم ا

اػػػذاؾ تاتيػػػر هػػػذه اابقػػػرة دااػػػل إ صػػػن انن ىلػػػد 0.000 تسػػػنكم   Sigن.ااقالػػػل اا تلنااػػػل كأف  7.85
0.05لستكل داال     اادرلػل للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذه اابقػرة اػد زاد ىػف

كيناتػػنان  كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه اابقػػرة.   3االتكسػػطل كهػػن 
 ى ن درلػل لكامقػل يػاف لتكسػطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن اتا ػؽ يبقػراتأ ص ت هذه اابقرة ى ن 

لػكرهـ مػن  له س كؾ طيااػن لػنتج ىػف لقنرلػل اااػنل اف أ وير  الباحثمنت االناال.  لكر كاالي ا
لػػػػكر اااػػػػنل اف مػػػػن أف ؛  تػػػػرل لتت بػػػػل أت اب ػػػػنت ىلػػػػؿ  لػػػػكر كاالينمػػػػ هػػػػذه االنلاػػػػنت لػػػػع  ا

 ترل ااانل ل من م سطاف.ا االنلانت ااب سطالال تاتير لرتبال لدان ينالقنرلل لع االؤسسنت 
سنكم " اريط ياف ا لكر كاالينم ت كيبنءة أداء ااانل اف  اكلد ا بقرة اااناال "االتكسط اا سنين  -

ااقالل اا تلناال كأف    2.84-االل ااتتينر ك   %56.89أم أف االتكسط اا سنين االسين    2.84
0.05اػذاؾ تاتيػر هػذه اابقػرة دااػل إ صػن انن ىلػد لسػتكل دااػل    0.002 تسػنكم  Sigن.    للػن

كهػذا    3اادرلل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذه اابقرة اد التبض ىف 
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كيناتػنان  صػ ت هػذه اابقػرة ى ػن  لكامقل لف ايؿ أمػراد اااالػل ى ػن هػذه اابقػرة. ىدـاالن أف هلنؾ 
 لنااػػػل.االػػػكر كاالينمػػنت اا يػػاف لتكسػػطنت اسػػػتلنينت اااػػنل اف مالػػػن اتا ػػؽ يبقػػرات موافقـــة عــدم

ت االالكؿ يون ينالنلانت اتاع اتبناال  لكر كاالينم ف لظـ اأان إهذه االتالل  ويعزو الباحث
" اايػندر االك ػد " ااتػػن لػرل ااتبػػنؽ ى اوػن يػاف ات ػػند لقنيػنت االنلاػػنت ااب سػطالال ككزارة ااتا ػػاـ 

 ل مػن صػللػن الا وػن للب  داء  يبػنءة اإان ااانان كااتن ترتيط اسنسنن ينالؤهؿ ااا لن دكف االظر 
 داء ااانل اف من هذه االنلانت.أاار ى ن يبنءة أاات
  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.19يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم : يلػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ  -

اذاؾ ااتير    0.000تسنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال كأف  3.79االل ااتتينر ك %  63.77اسنكم 
0.05إ صن انن ىلد لستكل داال  " داان  والمكافآت المالية األجور للنؿ "  للن اػدؿ ى ػن أف  

كهػذا االػن    3اادرلػل االتكسػطل كهػن لتكسط درلػل ااسػتلنيل اوػذا االلػنؿ اتت ػؼ لكهراػنن ىػف 
كتتبؽ هذه االتالل لع دراسل نلنلال  أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ.

اػػؿ درلػل لكامقػل يػاف اااػػنل اف ألػػكر كااركاتػب  صػ ت ى ػن  ف اأكاػ ت ألػكرج لنسػكف   اػث 
ف أ   Lediana Xhakollariنياند لكدة اا انة ااكظابال االتت بل. يلن كاىتيرت دراسل ألف ياف 

  .    م تياف االكظباف هن نىداال ا لكر كاالين أيار ا ياند لدان 

اػن ىػدـ راػن لػزء يياػر لػف اااػنل اف مػن لنلاػل إالون لسيل لكامقػل لتدلاػل ترلػع  ير  الباحث
% لػػف 43اػػنمل ااػػن ىػػدـ لكامقػػل إ  ى اػػه ت االنداػػل ااتػػن ا صػػ كف لػػكر كاالينمػػ اصػن ىػػف ا ا

التبػػنض اػػن إدل أ " اكلػػد ريػػط يػػاف ا لػػكر كاالينمػػ ت كيبػػنءة أداء اااػػنل اف "اااػػنل اف ى ػػن مقػػرة 
 .هذه االتالل

 

 " فرص الترق  والتقدم الوظيض  :ثانياً 
الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػن اادرلػػػل  Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      

  .42نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ  ا. كأ   3االتكسطل كهن 
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(42) رقم جدول  

 " الترق  والتقدم الوظيض  فرصلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 5 0.000* 4.45 64.90 1.06 3.25 ألظلل ااتراال كااتقدـ ااكظابن لق لل. تاتير  .1

 7 0.039* 1.76- 57.99 1.09 2.90 ااتراانت ااستالن ال ى ن أسنس يبنءة ا داء ا انل اف. تللح  .2

 1 0.000* 13.94 74.01 0.96 3.70 تكامؽ ياف لؤه ن ااا لن كادراتن ااال ال كدرلتن ااكظابال. اكلد  .3

لصنؼ. تللح  .4  4 0.000* 5.88 65.92 0.97 3.30 ااتراانت ااكظابال ا لدراء كااللرماف ياداال كا 

 3 0.000* 8.25 68.37 0.97 3.42 ألظلل ااتراال كااتقدـ ااكظابن ى ن أسس كلاناار إدارال كاا ل. تاتلد  .5

 2 0.000* 9.06 69.35 0.99 3.47 مرص لستقي ال لتن ل ا تران كااتقدـ ااكظابن ا انل اف. اكلد  .6

7.  
إدارة االنلاػػػػػل سانسػػػػػل كاػػػػػع االػػػػػتص االلنسػػػػػب مػػػػػن االيػػػػػنف  تطيػػػػػؽ

 6 0.020* 2.06 62.34 1.09 3.12 االلنسب.

  0.000* 6.82 66.12 0.86 3.31 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:42ن راـ لف لدكؿ

تكامػػػؽ يػػػاف لػػػؤه ن ااا لػػػن كاػػػدراتن ااال اػػػل كدرلتػػػن  اكلػػػدا بقػػػرة ااانااػػػل " االتكسػػػط اا سػػػنين  -
  االل %74.01أم أف االتكسط اا سنين االسين     5ناادرلل ااي ال لف  3.70سنكم " ا ااكظابال

اػػػػذاؾ تاتيػػػػر هػػػػذه اابقػػػػرة دااػػػػل   0.000 تسػػػػنكم   Sigن.ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل كأف  13.94ااتتيػػػػنر 
0.05إ صػن انن ىلػػد لسػتكل دااػػل     للػن اػػدؿ ى ػن أف لتكسػػط درلػل ااسػػتلنيل اوػذه اابقػػرة اػػد

كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ لكامقػػل لػػف ايػػؿ أمػػراد اااالػػل ى ػػن هػػذه    3اادرلػػل االتكسػػطل كهػػن زاد ىػػف 
درلل لكامقل ياف لتكسطنت اسػتلنينت اااػنل اف مالػن  ى نأكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن  اابقرة.

اػن طيااػل ااالػؿ مػن يا ػل ااالػؿ إكاازك ااين ث ذاؾ   مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن اتا ؽ يبقرات
  .ترل يار لف لكالب ااالؿ اأيندالن  االنلاال كااتن اه ب ى اون ااطنيع ا

"  ااترااػنت ااسػتالن ال ى ػن أسػنس يبػنءة ا داء ا اػنل اف تللح ا بقرة ااانلال "االتكسط اا سنين  -
ااقالػػػػل كأف    1.76-االػػػػل ااتتيػػػػنر ك   %57.99أم أف االتكسػػػػط اا سػػػػنين االسػػػػين  2.90سػػػػنكم ا

0.05اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.039 تسنكم  Sigن.اا تلناال  

 3اادرلػل االتكسػطل كهػن للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذه اابقػرة اػد التبػض ىػف   
كيناتنان  ص ت هػذه اابقػرة     لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن هذه اابقرة ىدـكهذا االن أف هلنؾ 

يػػػاف لتكسػػػطنت اسػػػتلنينت اااػػنل اف مالػػػن اتا ػػػؽ يبقػػرات مػػػرص ااتراػػػن كااتقػػػدـ  عـــدم موافقـــةى ػػن 
لػػكر  ط ايااػػه لػػف لتػػن ج سػػنيقل تتا ػػؽ يػػر إكاػػرل ااين ػػث اف هػػذا اؤيػػد لػػن تػػـ ااتكصػػؿ   ااػػكظابن
ا كهػػك ااتػػزاـ االنلاػػنت ااب سػػطالل ي ػػكا ح كلظػػـ ل ػػددة تتا ػػؽ يػػريط أداء كاػػلبس ااسػػيب  ييبػػنءة ا



158 

 

يبػػنءة إاػػن ي ػػنث االللػػكرة مقػػط دكف االظػػر  ااترااػػنت كااتقػػدـ ااػػكظابن يػػنالؤهقت ااا لاػػل كىػػدد ا
داراػاف إلداء اأاػن كلػكد ياػض اا ػكامز االالكاػل االقدلػل لتالػل اتلاػز إهلػن  ويشير الباحثداء.  ا

اػػػػاف ر سػػػػلنء ااداأتقػػػػداـ رسػػػػنال لػػػػير كتقػػػػدار كللػػػػر  : للوػػػػن  االنلاػػػػل ااسػػػػقلال مقػػػػطمػػػػن مقػػػػط 
 االتلازااف  من اك ل لرؼ ى ن ااصب ل اارسلال ا لنلال. 

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.31االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف  -
اػػػػذاؾ    0.000تسػػػػنكم   Sigن.ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل كأف    6.82%  االػػػػل ااتتيػػػػنر 66.12اسػػػػنكم 

0.05إ صػن انن ىلػد لسػػتكل دااػل  " داان  الترقـ  والتقــدم الــوظيض  فــرص" ااتيػر للػنؿ   للػػن  
 3اادرلػل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسػط درلػل ااسػتلنيل اوػذا االلػنؿ اتت ػؼ لكهراػنن ىػف 
 كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ. 

 "جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية أبعادتحميل جميع فقرات مجال"

إاػػػن اادرلػػػل  الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      
  .43االتن ج لكا ل من لدكؿ ن ا. كأ 3االتكسطل كهن 

 (43) رقم جدول
 لجميع فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 

 " جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية أبعاد" 

 المجال
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.000* 5.72 65.03 0.84 3.25 يةجودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصاد أبعاد

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك  *                . 
ناادرلػل ااي اػل لػف  3.25سػنكم االتكسط اا سنين اللاع مقرات االلنؿ اأف   43تياف لف لدكؿ ن

ااقالػػل اا تلنااػػل كأف    5.72 االػػل ااتتيػػنرك   %65.03أم أف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين     5
0.05اذاؾ تاتير للاع مقرات االلنؿ داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.000تسنكم   Sigن. 

كهػذا االػن أف    3اادرلل االتكسػطل كهػن للن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اد زاد ىف   
جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة المرتبطـــة  أبعـــاد هلػػػنؾ لكامقػػػل لػػػف ايػػػؿ أمػػػراد اااالػػػل ى ػػػن مقػػػرات للػػػنؿ"

اػػن لتنياػػل إلوػػن لسػػيل لتدلاػػل ت تػػنج أكاػػرل ااين ػػث " يلػػيؿ ىػػنـ.  بالجوانــب الماليــة واالقتصــادية
 .ياند االرتيطل ينالكالب االناال كاااتصندال ا لنلانت ااب سطالال ياض ااكلانالل 

ياػػػند اابرىاػػػل الػػػكدة اا اػػػنة  اار اسػػػل كاياػػػند ا ف اللػػػؿ ترتاػػػب أمػػػن االوناػػػل اسػػػتطاع ااين ػػػث  -
ااكظابال من االنلانت ااب سطالال  سب درلل االكامقل ياف لتكسطنت استلنيل ااانل اف ى ن هذه 

ياػػػند    ااػػػذم اكاػػػح ترتاػػب درلػػػل االكامقػػػل ى ػػػن ا44ياػػػند لػػػف تػػػقؿ لػػدكؿ راػػػـ ن  االكالػػب كا
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اػػػند اابرىاػػػل  يدرلػػػل االكامقػػػل ى ػػػن ا   ااػػػذم اكاػػػح ترتاػػػب 45كلػػػدكؿ راػػػـ ن   اار اسػػػل اااقاػػػل
 .  ااالرة

 (44) رقم جدول
 .( لجميع فقرات مجالSigالمتوسط الحساب  وقيمة االحتمال )

 "ةالرئيس " أبعاد جودة الحياة الوظيضية

 المجال
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 1 0.000* 15.24 70.04 0.63 3.50 أياند لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ينالكالب ااتلظالال كااكظابال

 2 0.000* 13.73 69.03 0.63 3.45 أياند لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ييا ل ااالؿ االندال كاالالكال

 3 0.000* 5.72 65.03 0.84 3.25 كاااتصندال أياند لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ينالكالب االناال

  0.000* 13.03 68.64 0.64 3.43 معا جودة الحياة الوظيضيةجميع فقرات أبعاد 

 .داال  لىلد لستك االتكسط اا سنين داؿ إ صن انن  *                
اااقاػػػل الػػػكدة اا اػػػنة  لياػػػند اار اسػػػ ترتاػػػب درلػػػل االكامقػػػل ى ػػػن ا  أف 44ن راػػػـ تيػػػاف لػػػف لػػػدكؿ

 :ااكظابال لنءت ى ن اال ك ااتنان
كاػن لػف  ياند لكدة اا انة ااكظابال االرتيطل ينالكالب ااتلظالال كااكظاباػل ينالرتيػل األنءت  -

لػف يػاف  %70.04ياندهن االتت بل يلتكسط  سنين لسين  أ اث درلل االكامقل ى ن مقراتون ك 
 لتكسطنت استلنيل ااانل اف.

لػف  ااانلاػلينالرتيػل ييا ػل ااالػؿ االنداػل كاالالكاػل ياند لكدة اا انة ااكظابال االرتيطػل ألنءت  -
% لف يػاف 69.03ياندهن االتت بل يلتكسط  سنين لسين  أ اث درلل االكامقل ى ن مقراتون ك 

 لتكسطنت استلنيل ااانل اف.
لػف  اانااػلينالرتيػل ا صػندالاالنااػل كاااتاند لكدة اا انة ااكظاباػل االرتيطػل ينالكالػب أيلنءت  -

% لػف يػاف 65.03ياندهن االتت بل يلتكسط  سنين لسػين  أى ن مقراتون ك   اث درلل االكامقل
 لتكسطنت استلنيل ااانل اف.

ياند لكدة اا انة ااكظابال لانن يلتكسط  سنين لسين ألنءت درلل االكامقل ى ن للاع مقرات  -
 من االنلانت االستودمل.%لف ياف لتكسطنت استلنيل ااانل اف  68.84

 
 
 
 
 

0.05 
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 (45) رقمجدول 
 .( لجميع فقرات مجالSigالمتوسط الحساب  وقيمة االحتمال )

 "الضرعية" أبعاد جودة الحياة الوظيضية

المتوسط  المجال
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 7 0.000* 10.83 67.54 0.67 3.38 من اتتنذ ااقراراتااللنريل 

 3 0.000* 12.07 70.36 0.82 3.52 ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن

 2 0.000* 18.78 74.50 0.74 3.72 اااتزاـ ااتلظالن

 4 0.000* 12.60 69.58 0.73 3.48 ااستقرار كا لنف ااكظابن

 5 0.000* 10.00 68.16 0.78 3.41 يرالج ااتدراب كااتا ـ

 6 0.000* 10.12 67.94 0.75 3.40 ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ

 9 0.000* 7.21 65.01 0.67 3.25 ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 1 0.000* 21.49 75.10 0.67 3.75 اااقانت االتلنىال

 10 0.000* 3.79 63.77 0.95 3.19 ا لكر كاالينم ت االناال

 8 0.000* 6.82 66.12 0.86 3.31 مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن

  0.000* 13.03 68.64 0.64 3.43 معاً  جودة الحياة الوظيضيةجميع فقرات أبعاد 

 .داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك  *                
الػػػكدة اا اػػػنة  اابرىاػػػل ااالػػػرةياػػػند  ى ػػػن ا  أف ترتاػػػب درلػػػل االكامقػػػل 45تيػػػاف لػػػف لػػػدكؿ راػػػـ ن

 :ااكظابال لنءت ى ن اال ك ااتنان
 % . 75.10االرتيل ااكان يلتكسط  سنين لسينن من لنءت  :اااقانت االتلنىال -

 %  .74.50االرتيل ااانلال يلتكسط  سنين لسين نمن لنءت  :اااتزاـ ااتلظالن -

 . %70.36يلتكسط  سنين لسين ن   االالرتيل ااانمن لنءت  :ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن -

 . %69.58يلتكسط  سنين لسين ن رايالالرتيل اامن لنءت  :ااستقرار كا لنف ااكظابن -

 .  %68.16ل يلتكسط  سنين لسين نااتنلساالرتيل من لنءت  :ـيرالج ااتدراب كااتا  -

يلتكسػػط  سػػنين لسػػين  سندسػػلاالرتيػػل اامػػن لػػنءت  :ا لػػف كااصػػ ل االولاػػل مػػن يا ػػل ااالػػؿ -
 .  %67.94ن

 . %67.54يلتكسط  سنين لسين ن سنيالاالرتيل اامن لنءت  :االلنريل من اتتنذ ااقرارات -

 . %66.12يلتكسط  سنين لسين ن لللاالرتيل ااانمن مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن: لنءت  -

يلتكسػػط  سػػنين  تنسػػالاااالرتيػػل مػػن لػػنءت  :ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل -
 .  %65.01لسين ن

 .  %63.77يلتكسط  سنين لسين ن انلرةاالرتيل اامن لنءت  :ا لكر كاالينم ت االناال -

0.05 
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 " األداء الوظيض  لمعاممين مستو  تحميل فقرات مجال " -
الارمػػػل لػػػن إذا يػػػنف لتكسػػػط درلػػػل ااسػػػتلنيل اػػػد كصػػػؿ إاػػػن اادرلػػػل  Tتػػػـ اسػػػتتداـ اتتيػػػنر      

  .46نراـ االتن ج لكا ل من لدكؿ  ا. كأ  3االتكسطل كهن 
 (46)رقم جدول 

األداء الوظيض   مستو لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحساب  وقيمة االحتمال 
 "لمعاممين

 الضقرة م
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحساب  
 النسب 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 5 0.000* 20.00 74.18 0.68 3.71 ااانل كف يتلباذ ااتا النت كا كالر يدال ا تـز  .1

 6 0.000* 18.95 73.91 0.70 3.70 ادرة ادل ااانل اف ى ن ااالؿ كااتياؼ لع اا نات ااطنر ل. اكلد  .2

 10 0.000* 16.48 72.50 0.73 3.63 إلراءات تلباذ االانلقت من ااكات اال دد اون. تتـ  .3

 11 0.000* 14.40 71.47 0.76 3.57 ااانل كف ااالؿ كاالونـ االط كيل كمقنن ا تطط االادة لسيقنن. البذ  .4

 14 0.000* 9.64 68.59 0.85 3.43 ااانل كف يناران ااانـ ىف أياند كليكلنت لكدة اا انة ااكظابال. الار  .5

 13 0.000* 12.45 71.17 0.86 3.56 ااانل كف يناركح االالكال اااناال. اتلتع  .6

 8 0.000* 14.03 73.15 0.90 3.66 ااانل كف يت سف ااصكرة ااذهلال ىف االنلال. الار  .7

 15 0.000* 6.99 66.79 0.93 3.34 االينكم كااتظ ـ.  ناتالتبنض من  اكلد  .8

 9 0.000* 17.76 72.72 0.69 3.64 دكر اابرد من االنلال دا لنن ينالكدة كاإلتقنف. اتلاز  .9

 2 0.000* 20.73 76.29 0.75 3.81 ترؾ ااالؿ .اااـز ى ن التبنض من دكراف ااالؿن اكلد  .10

 3 0.000* 18.86 74.32 0.73 3.72 ااانل كف ى ن ت ساف ا داء يليؿ لستلر. ا رص  .11

 4 0.000* 18.48 74.21 0.74 3.71 أداء ااانل اف لع االاناار االكاكىل داتؿ االنلال. اتكامؽ  .12

13.  
اكلػػػد اػػػدل اااػػػنل اف ااقػػػدرة ى ػػػن ااالػػػؿ كت لػػػؿ االسػػػ كاانت ا يندالاػػػل 

 1 0.000* 26.52 80.92 0.76 4.05 ااتدلال.ك كاإلدارال 

 7 0.000* 17.84 73.42 0.72 3.67 ادرة ااانل اف ى ن ااتقااـ ااذاتن  دا وـ. تت سف  .14

15.  
اػدرة اػدل اااػنل اف ى ػن تطػكار لترلػنت ااالػؿ االنلاننأيػندالن  إدارم  اكلد

 12 0.000* 12.13 71.39 0.90 3.57   تدلنت .

  0.000* 21.39 72.60 0.57 3.63 جميع فقرات المجال معاً  

0.05داال  لاالتكسط اا سنين داؿ إ صن انن ىلد لستك *  . 
   اليف استتقص لن ا ن:46نراـ لف لدكؿ 

اكلد ادل ااانل اف ااقدرة ى ػن ااالػؿ من التبنض  اكلد"  ةا بقرة اااناال ىلر االتكسط اا سنين  -
أم أف     5ناادرلػػل ااي اػػل لػػف  4.05سػػنكم " اكت لػػؿ االسػػ كاانت ا يندالاػػل كاإلداراػػل ااتدلاػػل.

 تسنكم   Sigن.ااقالل اا تلناال كأف  26.52االل ااتتينر ك   %80.92االتكسط اا سنين االسين 

0.05اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن ىلد لستكل داال 0.000    للن ادؿ ى ن أف لتكسػط
كهذا االن أف هلػنؾ لكامقػل لػف    3اادرلل االتكسطل كهن درلل ااستلنيل اوذه اابقرة اد زاد ىف 
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كيناتػػػنان  صػػػ ت هػػػذه اابقػػػرة ى ػػػن اى ػػػن درلػػػل لكامقػػػل يػػػاف    ايػػػؿ أمػػػراد اااالػػػل ى ػػػن هػػػذه اابقػػػرة
 ويعـزو الباحـث  داء ااػكظابن ا اػنل اف لستكل التكسطنت استلنينت ااانل اف مالن اتا ؽ يبقرات 

من االنلانت ااب سطالل ا ل كف لؤهقت ى ان   يناتنان اػداوـ أف ىدد ييار لف ااانل اف ان إذاؾ 
ااقدرة ى ن ت لؿ االس كاانت اال قنة ى ن ىنتقوـ   إانمل ااػن ألػه اكلػد لتالػل أرل تؤيػد لػن تقػدـ 

 كهن إرتبنع درلل االكامقل ى ن اابقرة ااتنصل يقدرة ااانل اف ى ن االلنريل .
أم  3.34سػنكم " ااالينكم كااتظ ـ   ناتالتبنض من  كلدا ا بقرة ااانللل "االتكسط اا سنين  -

  Sigن.ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل كأف    6.99  االػػػػل ااتتيػػػػنر %66.79أف االتكسػػػػط اا سػػػػنين االسػػػػين 
0.05اذاؾ تاتير هذه اابقرة داال إ صن انن ىلد لستكل داال  0.000 تسنكم    للن اػدؿ ى ػن أف

كهػػذا االػػن أف هلػػنؾ    3اادرلػػل االتكسػػطل كهػػن لتكسػػط درلػػل ااسػػتلنيل اوػػذه اابقػػرة اػػد زاد ىػػف 
درلل لكامقل ياف  دلنأكيناتنان  ص ت هذه اابقرة ى ن  لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن هذه اابقرة.

 ويعـزو الباحـث  ن ا اػنل افداء ااػكظاب لتكسطنت استلنينت ااانل اف مالن اتا ؽ يبقرات لستكل ا
اػػػن اصػػػكر مػػػن ياػػض لكالػػػب لػػػكدة اا اػػػنة إاابقػػرة هػػػذه لػػػف ذاػػػؾ ااتػػػدلن مػػن االكامقػػػل ى ػػػن  ان لػػزء

رميػػل اااػػنل اف اادا لػػل مػػن اا صػػكؿ إاػػن اػػنمل إ  ظورتوػػن ياػػض االتػػن ج ااسػػنيقلأااكظاباػػل كااتػػن 
  .ماؿ من يؿ كاتأى ن ظركؼ كترتاينت كظابال كلاالال 

  كأف االتكسػػط اا سػػنين االسػػين 3.63يلػػيؿ ىػػنـ اليػػف ااقػػكؿ يػػأف االتكسػػط اا سػػنين اسػػنكم  -
اػػػػذاؾ  0.000تسػػػػنكم   Sigن.ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل كأف    21.39االػػػػل ااتتيػػػػنر ك %  72.60اسػػػػنكم 

0.05إ صن انن ىلد لستكل داال  " داان  األداء الوظيض  لمعاممين مستو  ااتير للنؿ "  للػن  
  3اادرلػل االتكسػطل كهػن ادؿ ى ن أف لتكسط درلل ااستلنيل اوذا االلنؿ اتت ػؼ لكهراػنن ىػف 
 كهذا االن أف هلنؾ لكامقل لف ايؿ أمراد اااالل ى ن مقرات هذا االلنؿ.

ا داء ااػػػكظابن  فأاػػػن إ اػػػث تكصػػػ ت    ((Olorunsola E.Oكاتبقػػػت هػػػذه االتالػػػل لػػػع دراسػػػل  
 اػػػث تلػػػنكز ارتبػػػنع ا داء مػػػن لللػػػؿ أياػػػند ا داء   الػػػكظبن هػػػذه االنلاػػػنت يػػػنف لرتباػػػنن لػػػدان 

إاػػن أف اارتبػػنع اػػد  ااسػػنيقل اادراسػػلك كتاػػز   % اللاػػع اااكالػػؿ االرتيطػػل يػػن داء79ااػػكظابن إاػػن 
يلػػن كاتبقػػت اااػػنن لػػع . ايػػكف لتالػػل ا لػػكدة كااقػػدرة ااتػػن أظورتوػػن ااقاػػندة مػػن ااتانلػػؿ لػػع اآلتػػراف

يالػػػػت لتػػػػن ج اادراسػػػػل أف لسػػػػتكل ا داء ااػػػػكظابن  ىاػػػػنء ااوا ػػػػػنت دراسػػػػل ن ااصػػػػراارة    اػػػػث 
 من اانس لستكل ااداء.   درلنت5  درلل لف ن  3.78  إذ ي هت ن  ااتدراسال ينلت لرتبال
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 الضرضيات: اختبار
 ( a ≤ 0.05)داللـة معنويـة عنـد مسـتو   ذاتتوجـد عالقـة  ال: األولـى الرئيسـة الضرضـية     

 الوظيضية واألداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية. حياةبين األبعاد الرئيسة لجودة ال
 :ااتناالاابرىال  اانتللون اابر  كالتؽ

( بــين أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيضيــة a ≤ 0.05)داللــة معنويــة عنــد مســتو   ذاتتوجــد عالقــة  ال .1
 .بالجوانب التنظيمية والوظيضية واألداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينيةالمرتبطة 

 (:47) رقم جدول
 جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد بينمعامل االرتباط 

 واألداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية

 البند
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

 0.000* 677. االلنريل من اتتنذ ااقرارات.

 0.000* 625. ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.000* 690. ااتلظالن. اااتزاـ

 0.000* 722. كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.000* 705. ااتدراب كااتا ـ. يرالج

 0.000* 808. .جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظيضية أبعاد

0.05 داال لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك         * . 
 :  أف47لدكؿ راـ ن إل صن ن منتكاح لتن ج اات  اؿ ا

 0.000.  تسػػنكم Sigاا تلنااػػل نكأف ااقالػػل    0.808 اسػػنكم يارسػػكف لانلػػؿ اارتيػػنطاالػػل  -
 يناتنان تكلد ىقال طردال لكليل.  ك  α= 0.05ااداال  لكهن أاؿ لف لستك 

كيناتنان اليف رمػض اابراػال ااادلاػل كايػكؿ  ( 1/1)ويتضح ثبوت عدم صحة الضرضية الضرعية 
ىقال ذات داال إ صن ال ياف أياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل االرتيطػل  كلدت اابراال اايدا ل كهن "

ا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال ىلػػػد  لسػػػتكلينالكالػػػب ااتلظالاػػػل كااكظاباػػػل ك 
  .α =0.05لستكل داال إ صن ال ن

باػػػل كاالكاػػػ ل ياػػػند االرتيطػػػل ينالكالػػػب ااكظاباػػػل كااتلظالاػػػل الػػػكدة اا اػػػنة ااكظ هػػػـ اأكينلػػػت 
 :ينالدكؿ ااسنيؽ هن

 االلنريل من اتتنذ ااقرارات. -
 ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن. -
 اااتزاـ ااتلظالن. -
 ااستقرار كا لنف ااكظابن. -
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 يرالج ااتدراب كااتا ـ. -
النين إكلكد ارتينط   ى ن Andy  Danford et. al.,2008كاتبقت هذه االتالل لع دراسل ن    

يػػاف للػػػنريل اااػػنل اف مػػػن صػػػلع ااقػػرار كا لػػػف ااػػكظابن لػػػف لنلػػػب كت سػػاف لسػػػتكل ا داء لػػػف 
 .ترآلنلب 
كلػكد ىقاػل    ى ػن(John K. Layer  et al,2009يلػن كاتبقػت هػذه االتالػل لػع دراسػل      

تليػاف كللػنريل   ياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كللوػن نااتػدراب  إالنيال لالكال ياف إدراؾ ااانل اف
 .كأدا وـ ا الؿ لف لول أترل  لف لول للط ااقاندة كاالراؼ    ااانل اف

ف أاػن إ اػث تكصػ ت     Seied H.Mousavi. et. al.2011 ندراسل اانن لع أاتبقت االتن ج ك 
اك  نن اكاػػػ نن هلػػػنؾ ارتينطػػػ لتنلاػػػل االػػػكظبافأك  للبػػػردة  ياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػلأيػػػاف  نن لنياػػػا    داء كا 

االلػنريل مػن   ااتػدراب كمػرص ااتا ػاـن ياػند كلػف يػاف هػذه اكاتلنسب هذا اارتينط تلنسػين طرداػن 
 .صلع ااقرار 

ف هلنؾ ىقال ارتينط أ اث تكص ت إان    Saleem, Irfan et. al .2014كاتبقت لع دراسل ن
 ااكظابال كا داء ااكظابن.اتزاـ ااتلظالن كيرالج ااتدراب كااتا ـ يأياند الكدة اا انة ااكال ياف ا

 

( بــين أبعــاد جــودة الحيــاة a ≤ 0.05)داللــة معنويــة عنــد مســتو   ذاتتوجــد عالقــة  ال .2
الوظيضيـة المرتبطـة ببيئـة وظــروف العمـل الماديـة والمعنويــة و األداء الـوظيض  لمعـاممين فــ  

 الجامعات الضمسطينية.
 (:48)رقم جدول 

 المرتبطة ببيئة وظروف العمل المادية يضيةجودة الحياة الوظ أبعادبين معامل االرتباط 
 والمعنوية و األداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية

 البند
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 708. كااص ل االولال من يا ل ااالؿ. ا لف

 0.000* 725. ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال. ااتكازف

 0.000* 769. االتلنىال. اااقانت

 0.000* 810. جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة وظروف العمل المادية والمعنوية. أبعاد

0.05 داال لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك         * . 
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 :ه  أل48لتن ج اات  اؿ اا صن ن من  لدكؿ راـ نتكاح 
كهػػن أاػػؿ  0.000.  تسػػنكم Sig  كأف ااقالػػل اا تلنااػػل ن810.لانلػػؿ اارتيػػنط اسػػنكماالػػل   -

 .يناتنان تكلد ىقال طردال لكليل  ك  α= 0.05ااداال  للستك لف 
كيناتنان اليف رمض اابراال ااادلال كايكؿ   ( 1/2) ويتضح ثبوت عدم صحة الضرضية الضرعية

كلد ىقال ذات داال إ صن ال ياف أياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل االرتيطػل تاابراال اايدا ل كهن " 
ييا ػػل كظػػركؼ ااالػػؿ االنداػػل كاالالكاػػل كا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت ااب سػػطالال ىلػػد 

  .α =0.05لستكل داال إ صن ال ن
 اػػػث      Lediana Xhakollari.2013ن كاتبقػػػت هػػػذه االتػػػن ج لػػػع ياػػػض اادراسػػػنت يدراسػػػل

ىػف لػػكدة  اااػػنـ ااراػن ك يا ػل ااالػػؿ ااصػ ال كاآلللػػليػػاف  النياػػل اكاػلإىقاػل يػدت ى ػن كلػػكد أ
هلنؾ ف أان إ اث تكص ت     Seied. H.Mousavi et al .  2011نكدراسل   اا انة ااكظابال

لتنلاػػػل االػػػكظبافداء ك ألػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل ك ياػػػند أيػػػاف  نن النياػػػا  ك  نن اكاػػػ نن ارتينطػػػ كاتلنسػػػب هػػػذا   ا 
 .يا ل ااالؿ كا لف ااكظابن  ) لف يالون  ك اارتينط تلنسين طردان

كلكد ىقال اكال ياف  انإ اث تكص ت     Ayesha,Tabassum 2012,ندراسل   اتبقت لع ك 
ااتػػكازف ياػػند ن كيػػاف ااراػػن ااػكظابن ا اػػنل اف كلػػف يػػاف هػػذه اأياػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل للبػػردة 
 . ظركؼ ىلؿ ص ال آللل ك   ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

( بــين أبعــاد جــودة الحيــاة a ≤ 0.05)داللــة معنويــة عنــد مســتو   ذاتتوجــد عالقــة  ال .3
لمعـاممين فـ  الجامعـات الوظيضية المرتبطـة بالجوانـب الماليـة واالقتصـادية و األداء الـوظيض  

 الضمسطينية.
 (:49) رقم جدول

 جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية أبعاد بينمعامل االرتباط 
 واألداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية

 (.Sig)القيمة االحتمالية لالرتباط معامل بيرسون البند

 0.000 668. كاالينم ت االناال. ا لكر

 0.000 778. ااتران كااتقدـ ااكظابن. مرص

 0.000* 776. .جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية أبعاد

0.05 داال لاارتينط داؿ إ صن انن ىلد لستك         * . 
 :  أف49لدكؿ راـ ن  صن ن من إلكاح لتن ج اات  اؿ ا

كهػػن أاػػؿ  0.000.  تسػػنكم Sig  كأف ااقالػػل اا تلنااػػل ن776.لانلػػؿ اارتيػػنط اسػػنكم االػػل -
 .يناتنان تكلد ىقال طردال لكليل  ك  α= 0.05ااداال  للف لستك 
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ــة  ــوت عــدم صــحة الضرضــية الضرعي كيناتػػنان اليػػف رمػػض اابراػػال ااادلاػػل  (  1/3)و يتضــح ثب
كلػػد ىقاػػل ذات دااػػل إ صػػن ال يػػاف أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل تكايػػكؿ اابراػػال اايدا ػػل كهػػن " 

االرتيطػػل ينالكالػػب االنااػػل كاااتصػػندال كا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت ااب سػػطالال ىلػػد 
  .α =0.05لستكل داال إ صن ال ن

الػػػػكدة اا اػػػنة ااكظباػػػػل كاالكاػػػػ ل  االنااػػػػل كاااتصػػػندالياػػػند االرتيطػػػػل ينالكالػػػب  هػػػػـ اأكينلػػػت 
 ينالدكؿ ااسنيؽ هن:

 ا لكر كاالينم ت االناال. -

 مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن -

  Seied H.Mousavi et al. 2011 نكاتبقػػت هػػذه االتػػن ج لػػع ياػػض اادراسػػنت يدراسػػل     
لتنلاػػل أاػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ك أييػػاف  نن كاالنياػػ نن اكاػػ نن ف هلػػنؾ ارتينطػػأاػػن إ اػػث تكصػػ ت  داء كا 

كدراسػػػػػل   . ا لػػػػػكر كاالينمػػػػػنت. لػػػػػف يالوػػػػػن نطرداػػػػػنن  االػػػػػكظباف  كاتلنسػػػػػب هػػػػػذا اارتيػػػػػنط تلنسػػػػػينن 
كلػكد ىقاػل اكاػل يػاف أياػند لػكدة اا اػنة  اػث تكصػ ت إاػن     Ayesha Tabassum.2012ن

ىدااػػل كيبػػنءة لظػػـ كلػػف يػػاف هػػذه ا ياػػند ن     اػػنل افاظابن كيػػاف ااراػػن ااػػك   ااكظاباػػل للبػػردة 
 . اابرص االتن ل لستقيقن ا للك كا لنف ااكظابن ا لكر كااتاكاانت
 اػث تكصػ ت إاػن اف هلػنؾ ىقاػل ارتيػنط    Saleem, Irfan et. al .2014كاتبقت لع دراسل ن

 كا داء ااكظابن ا انل اف.ا داء من اكال ياف ااتاكاانت االقدلل ى ن أسنس ااتلاز 
 :الضرضية الرئيسة الثانية

بـين متوسـطات اسـتجابات  ( a ≤ 0.05)توجـد فـروق ذات داللـة معنويـة عنـد مسـتو   ال     
بآرائيم حول "جودة الحيـاة الوظيضيـة وأثرىـا عمـى مسـتو  األداء الـوظيض   تعمقالمبحوثين فيما ي

 .والوظيضية الشخصية متغيراتالإلى لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية" تعز  
  تػـ اسػتتداـ اتتيػنر " ااتيػناف ا  ػندم"  الارمػل لػن إذا يػنف هلػنؾ مػركؽ ذات دااػل إ صػن ال اد 

 لتكسطنت أك أيار. 3اص ح القنرلل كهذا ااتتينر لا لن 
 :الضرعية التالية ياتمنيا الضرض ويشتق

 

 اســتجابات متوســطات بــين( a ≤ 0.05)فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتو  توجــد ال .1
ــة وأ جــودة" حــولالعــاممين  ــاة الوظيضي ــوظيض  لمعــاممين فــ   ثرىــاالحي ــى مســتو  األداء ال عم

 العمل. مكانإلى  يعز " الجامعات الضمسطينية
تػػـ اسػػتتداـ اتتيػػنر " ااتيػػناف ا  ػػندم"  الارمػػل لػػن إذا يػػنف هلػػنؾ مػػركؽ ذات دااػػل إ صػػن ال 

 لتكسطنت أك أيار. 3اص ح القنرلل كهذا ااتتينر لا لن 
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 (05) رقم جدول
 العمل مكان – "التباين األحادي  نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الجامعة
 اإلسالمية

 جامعة
 األزىر

 جامعة
 األقصى

 0.000* 29.682 3.02 3.25 3.61 .االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.000* 34.118 2.98 3.53 3.77 ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.000* 47.991 3.20 3.65 4.01 .ااتلظالن اااتزاـ

 0.000* 30.202 3.04 3.43 3.71 كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.000* 41.332 2.93 3.24 3.72 .ااتدراب كااتا ـ يرالج

ــاد ــاة الوظيضيــة المرتبطــة بالجوانــب التنظيميــة  أبع جــودة الحي
 والوظيضية.

3.76 3.42 3.03 54.688 *0.000 

 0.000* 47.791 2.87 3.31 3.69 .ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ

 0.000* 28.860 2.86 3.22 3.46 .ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 0.000* 39.625 3.36 3.59 4.02 .االتلنىال اااقانت

جــودة الحيــاة الوظيضيــة المرتبطــة ببيئــة العمــل الماديــة  أبعــاد
 .والمعنوية

3.71 3.36 3.01 49.225 *0.000 

 0.000* 100.022 2.20 3.58 3.48 .كاالينم ت االناال ا لكر

 0.000* 39.747 2.71 3.30 3.60 .ااتران كااتقدـ ااكظابن مرص

جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة المرتبطـــة بالجوانـــب الماليـــة  أبعـــاد
 .واالقتصادية

3.54 3.43 2.47 71.996 *0.000 

 0.000* 40.062 3.28 3.53 3.85 األداء الوظيض  لمعاممين. مستو 

 0.000* 58.035 3.02 3.47 3.74 المجاالت معاً  جميع

 .α ≤ 0.05اابرؽ ياف االتكسطنت داؿ إ صن انن ىلد لستكل داال  *         
.  االقني ػػل اتتيػػنر" Sig  تيػػاف أف ااقالػػل اا تلنااػػل ن 50ن راػػـ لػػف االتػػن ج االكاػػ ل مػػن لػػدكؿ

 اللاػػع االلػػنات كااللػػنات للتلاػػل لاػػنن  α ≤ 0.05ااتيػػناف ا  ػػندم " أاػػؿ لػػف لسػػتكل اادااػػل 
كيػػذاؾ اليػػف اسػػتلتنج ألػػه تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل إ صػػن ال يػػاف لتكسػػطنت تقػػدارات ىالػػل اادراسػػل 

كذاػؾ اصػناح ااػذاف اال ػكف   تاػزل إاػن ليػنف ااالػؿ   كؿ هذه االلنات كااللنات للتلال لاػنن 
 .من االنلال اإلسقلال



168 

 

لػن لنلاػل أ    3.74ل نسقلال من للاع االلنات للتلاػإل اث ي غ االتكسط اا سنين ا لنلال ا
   3.02اصػػػن ي ػػػغ االتكسػػػط اا سػػػنين نكلنلاػػػل ا    3.47زهػػػر مقػػػد ي ػػػغ االتكسػػػط اا سػػػنين ن ا

ياػػند االتا قػػػل  لػػػه ينلػػت هػػذه اابػػركؽ كااػػ ل مػػػن ينمػػل االكالػػب كاأكاتاػػح لػػف االػػدكؿ ااسػػنيؽ 
 .قلالداء ااكظابن ا انل اف اصناح االنلال ااس يلكدة اا انة ااكظابال كلستكل ا

دارم كاالػػنان ااػذم  تتلتػع يػػه إلسػتقرار ااالللكىػل لػػف اااكالػؿ للوػن ن  ويعـزو الباحـث ذلــك إلـى 
يتػػػقؼ لػػػن ا ػػػدث مػػػن لػػػنلاتن   سػػػتقرار مػػػن ااوايػػػؿ ااتلظالػػػن ا لنلاػػػل   كااسػػػقلالإلاالنلاػػػل ا

االػنلاتاف كارتبػنع داراػل داتػؿ  يندالػل كاإلاصن لف  نال ىدـ استقرار من االلنصػب ا زهر كا ا
داراػل مػن االنلاػل إللقنيػؿ اسػتقرار االلنصػب ااامػن   كتارة ااصراع ااتلظالػن مػن هػنتاف االػنلاتاف

ااتيػرة ااتػػن  ك  اارهػػن ى ػن االتػػن جأسػقلال كتإلييػر  لػػـ اااالػل ا لنلاػػل ا :اػػنإاػنمل إ  سػقلالإلا
يػػػندالن  ة االنلاػػػل مػػػن االلػػػنؿ اادلاػػػل كتيػػػر اكف ينالنلاػػػل اإلسػػػقلال لتالػػػل األ ك اتلتػػػع يوػػػن االسػػػ

  .ترل دارم للن الا ون تتلاز ىف االنلانت اإلكا
ــة ــك ثبــوت عــدم صــحة الضرضــية الضرعي ــال  يتضــح مــن ذل ويمكــن رفــض الضرضــية  (  2/1)وبالت

  ياف a ≤ 0.05تكلد مركؽ ذات داال لالكال ىلد لستكلنالعدمية وقبول الضرضية البديمة وى  " 
اااػػػنل اف  ػػػكؿ "لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كأارهػػػن ى ػػػن لسػػػتكل ا داء ااػػػكظابن لتكسػػػطنت اسػػػتلنينت 

 ."ا انل اف من االنلانت ااب سطالال" اازل إان لينف ااالؿ
 (.Sirgy .M.Joesph.et. al.2008)  John Kلتن ج دراسل يؿ لف كاتبقت هذه االتالل لع 

Layer et al,2009    ياند  دراؾ ااانل اف إان كلكد تيناف ياف إ اادراستافي تن تكص ت  اث
  للون لينف ااالؿ. اتصن ص اادالكمرامالا إان لكدة اا انة اازل

 Robertoنك دراسل    (Farideh. Haghshenas.2012تت بت لع لتن ج دراسل يؿ لف  اك 

Alves Calumb.2010   دراؾ ااانل اف إياف  ركؽمكلكد  ىدـ انإ اادراستاف ي تن تكص ت اث
  .تصن ص اادالكمرامالإان ااياند لكدة اا انة اازل  

العـاممين  اسـتجابات متوسـطات بـين( a ≤ 0.05)فروق ذات داللـة معنويـة عنـد مسـتو  توجد ال .2
ـــاممين فـــ  الجامعـــات  جـــودة" حـــول ـــى مســـتو  األداء الـــوظيض  لمع ـــاة الوظيضيـــة وأثرىـــا عم الحي

 العمرية. الضئةإلى  يعز " الضمسطينية
كهػذا    اتتينر " ااتيناف ا  ندم"  الارمل لن إذا ينف هلنؾ مركؽ ذات داال إ صػن ال تـ استتداـ

 لتكسطنت أك أيار. 3اص ح القنرلل ااتتينر لا لن 
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 (05)رقم جدول 
 العمرية الضئة – "التباين األحادي  نتائج اختبار" 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من -20
30 

أقل من -30
40 

أقل  -40
 50من 

سنة  50
 فأكثر

 0.901 0.193 3.38 3.41 3.38 3.34 .االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.398 0.988 3.39 3.51 3.53 3.62 ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.967 0.087 3.69 3.73 3.72 3.75 .ااتلظالن اااتزاـ

 0.534 0.731 3.46 3.56 3.47 3.40 كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.748 0.407 3.43 3.42 3.35 3.47 .ااتدراب كااتا ـ يرالج

ـــة  أبعـــاد ـــب التنظيمي ـــة المرتبطـــة بالجوان ـــاة الوظيضي جـــودة الحي
 والوظيضية.

3.52 3.49 3.53 3.47 0.129 0.943 

 0.817 0.311 3.36 3.42 3.36 3.45 .ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ

 0.528 0.742 3.16 3.27 3.24 3.32 .ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 0.772 0.374 3.80 3.79 3.72 3.72 .االتلنىال اااقانت

جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة المرتبطـــة ببيئـــة العمـــل الماديـــة  أبعـــاد
 .والمعنوية

3.49 3.43 3.48 3.42 0.245 0.865 

 0.720 0.447 3.14 3.28 3.14 3.19 .كاالينم ت االناال ا لكر

 0.200 1.554 3.35 3.42 3.18 3.32 .ااتران كااتقدـ ااكظابن مرص

المرتبطــــة بالجوانــــب الماليــــة  وظيضيــــةجــــودة الحيــــاة ال أبعــــاد
 .واالقتصادية

3.26 3.16 3.36 3.25 0.953 0.415 

 0.798 0.338 3.62 3.68 3.61 3.62 األداء الوظيض  لمعاممين. مستو 

 0.908 0.183 3.48 3.53 3.48 3.50 المجاالت معا جميع

         

.  االقني ػػػػل Sig  تيػػػػاف أف ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل ن51ن  راػػػػـ لػػػػف االتػػػػن ج االكاػػػػ ل مػػػػن لػػػػدكؿ     
اللاػػػػع االلػػػػنات كااللػػػػنات  α ≤ 0.05اتتيػػػنر" ااتيػػػػناف ا  ػػػػندم " أييػػػػر لػػػػف لسػػػتكل اادااػػػػل 

ايػكؿ كاليػف     2/2)ثبوت صحة الضرضية الضرعيـة  يمكن استنتاج أنوكيذاؾ اليف   للتلال لانن 
  يػػػاف لتكسػػػطنت a ≤ 0.05ا تكلػػد مػػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػػل ىلػػػد لسػػتكلن  "اابراال ااادلال 

ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن اسػػتلنينت اااػػنل اف  ػػكؿ "لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأارهػػن ى ػػن لسػػتكل 
 االنلانت ااب سطالال" اازل إان ااب ل ااالرال.

 اػػث    Roberto Alves Calumb,2010ن كاتبقػػت هػػذه االتػػن ج لػػع ياػػض اادراسػػنت يدراسػػل
 اػػن ىػػدـ كلػػكد مػػركؽ يػػاف إدراؾ اااػػنل اف  ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كااب ػػنت ااالراػػلإتكصػػ ت 
لػه ا تكلػد مػركؽ يػاف أ اث تكص ت إاػن   (Farideh. Haghshenas.2012كدراسل  .االتت بل

 االتصال للون نااالر . إان ااتصن ص ااانل اف مالن اتا ؽ يأياند لكدة اا انة ااكظابال اازل
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  M. Joesph et. Al.2008) .Sirgyهػذه االتالػل لػع لتػن ج دراسػل يػؿ لػف  تت بػتامػن  ػاف 
John K. Layer et al,2009)  دراؾ إاػػن كلػػكد تيػػناف يػػاف إاادراسػػتاف ي تػػن    اػػث تكصػػ ت

 للون ن ااب ل ااالرال   . اتصن ص اادالكمرامالا إان ااانل اف  ياند لكدة اا انة اازل
 اســتجابات متوســطات بــين( a ≤ 0.05)فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتو  توجــد ال .3

ــوظيض  لمعــاممين فــ   جــودة" حــولالعــاممين  ــى مســتو  األداء ال ــة وأثرىــا عم ــاة الوظيضي الحي
 العمم . المؤىلإلى  يعز " الجامعات الضمسطينية

 (05)رقمجدول 
 العمم  المؤىل – "التباين األحادي  نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 متوسط

ثانوية 
عامة فما 

 دون

 0.993 0.063 3.44 3.39 3.37 3.36 3.39 .االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.163 1.642 3.39 3.75 3.58 3.49 3.42 ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.661 0.602 3.82 3.86 3.75 3.68 3.68 .ااتلظالن اااتزاـ

 0.754 0.475 3.35 3.48 3.42 3.48 3.54 كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.617 0.665 3.45 3.50 3.31 3.40 3.45 .ااتدراب كااتا ـ يرالج

جودة الحيـاة الوظيضيـة المرتبطـة بالجوانـب  أبعاد
 التنظيمية والوظيضية.

3.49 3.48 3.49 3.60 3.49 0.291 0.884 

 0.828 0.372 3.32 3.49 3.35 3.37 3.43 .ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ

 0.344 1.125 3.47 3.33 3.30 3.25 3.17 .ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 0.870 0.312 3.90 3.69 3.74 3.74 3.78 .االتلنىال اااقانت

ـــة  أبعـــاد ـــاة الوظيضيـــة المرتبطـــة ببيئ جـــودة الحي
 .العمل المادية والمعنوية

3.44 3.44 3.44 3.49 3.55 0.129 0.972 

 0.858 0.330 3.18 3.29 3.22 3.10 3.18 .كاالينم ت االناال ا لكر

 0.332 1.152 3.43 3.28 3.20 3.24 3.42 .ااتران كااتقدـ ااكظابن مرص

جودة الحيـاة الوظيضيـة المرتبطـة بالجوانـب  أبعاد
 .المالية واالقتصادية

3.31 3.17 3.21 3.28 3.31 0.399 0.809 

 0.917 0.237 3.60 3.66 3.59 3.65 3.65 األداء الوظيض  لمعاممين. مستو 

 0.978 0.113 3.49 3.55 3.49 3.48 3.49 المجاالت معا جميع

        

.  االقني ػػػػل Sig  تيػػػػاف أف ااقالػػػػل اا تلنااػػػػل ن52ن راػػػػـ لػػػػف االتػػػػن ج االكاػػػػ ل مػػػػن لػػػػدكؿ     
اللاػػػع االلػػػنات كااللػػػنات  α ≤ 0.05اتتيػػػنر" ااتيػػػناف ا  ػػػندم " أييػػػر لػػػف لسػػػتكل اادااػػػل 
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كيػػػذاؾ اليػػػف اسػػػتلتنج ألػػػه ا تكلػػػد مػػػركؽ ذات دااػػػل إ صػػػن ال يػػػاف لتكسػػػطنت   للتلاػػػل لاػػػنن 
  تاػػزل إاػػن االؤهػػؿ ااا لػػن تقػػدارات ىالػػل اادراسػػل  ػػكؿ هػػذه االلػػنات كااللػػنات للتلاػػل لاػػنن 

كاليػػف ايػػكؿ اابراػػال ااادلاػػل " ا تكلػػد مػػركؽ  ( 2/3)وبالتــال  يثبــت صــحة الضرضــية الضرعيــة 
  ياف لتكسطنت استلنينت ااانل اف  كؿ "لكدة اا اػنة a ≤ 0.05ذات داال لالكال ىلد لستكلن

االؤهؿ ااكظابال كأارهن ى ن لستكل ا داء ااكظابن ا انل اف من االنلانت ااب سطالال" اازل إان 
 ااا لن.

كدراسػل   Roberto Alves Calumb,2010ن كاتبقػت هػذه االتػن ج لػع ياػض اادراسػنت يدراسػل
Farideh. Haghshenas.2012)    لػػه ا تكلػد مػركؽ يػػاف اااػنل اف مالػػن أإاػن  ن اػث تكصػػ ت

  .لستكل ااتا اـاتصن ص االتصال للون نإان ااتا ؽ يأياند لكدة اا انة ااكظابال اازل 
  (Sirgy M. Joesph et. Al.2008مػن  ػاف اتت بػت هػذه االتالػل لػع لتػن ج دراسػل يػؿ لػف 

John K. Layer et al,2009)  دراؾ إاػػن كلػكد تيػناف يػػاف إاادراسػتاف ي تػن    اػث تكصػػ ت
 اتصن ص اادالكمرامال.ا إان ااانل اف  ياند لكدة اا انة اازل

داء ااػكظابن   رهػن ى ػن اأاياند لكدة اا اػنة ااكظاباػل ك أدراؾ ااانل اف الكالب ك إكاازك ااين ث  
مػن ينرات ااسانسال كاا زياػل االتياػل تىاىتينرات ياارة للون " ااهؿ ااا لن لتالل ؤ اار االأدكف ت

  .ان  د لنإان تلنيه يا ل ااالؿ االنلاال إانمل إالنلانت   ا
 اســتجابات متوســطات(بــين a ≤ 0.05)فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتو  توجــد ال .4

ــوظيض  لمعــاممين فــ   جــودة" حــولالعــاممين  ــى مســتو  األداء ال ــة وأثرىــا عم ــاة الوظيضي الحي
 العمل. ةومد خدمةال سنواتإلى  يعز " الجامعات الضمسطينية

 (05)رقم جدول 
 الخدمة ومدة العمل سنوات – "التباين األحادي  نتائج اختبار" 

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). أقل من -5 سنوات 5من  أقل
 سنوات 10

أقل من -10
 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 0.465 0.854 3.35 3.39 3.31 3.48 .االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.272 1.306 3.46 3.49 3.48 3.69 ااقاندم كاإللرامن. ااس كؾ

 0.326 1.158 3.70 3.69 3.68 3.87 .ااتلظالن اااتزاـ

 0.810 0.321 3.49 3.48 3.43 3.53 كا لنف ااكظابن. ااستقرار

 0.480 0.827 3.41 3.39 3.34 3.53 .ااتدراب كااتا ـ يرالج

جودة الحياة الوظيضية المرتبطـة بالجوانـب التنظيميـة  أبعاد
 والوظيضية.

3.63 3.45 3.49 3.48 1.204 0.308 
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 0.265 1.329 3.34 3.43 3.32 3.53 .يا ل ااالؿ ا لف كااص ل االولال من

 0.019* 3.355 3.17 3.26 3.16 3.46 .ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 0.396 0.994 3.74 3.76 3.69 3.87 .االتلنىال اااقانت

جودة الحياة الوظيضية المرتبطة ببيئة العمـل الماديـة  أبعاد
 .والمعنوية

3.61 3.37 3.47 3.40 2.206 0.087 

 0.212 1.508 3.23 3.17 3.04 3.35 .كاالينم ت االناال ا لكر

 0.006* 4.190 3.39 3.20 3.15 3.57 .ااتران كااتقدـ ااكظابن مرص

جــودة الحيــاة الوظيضيــة المرتبطــة بالجوانــب الماليــة  أبعــاد
 .واالقتصادية

3.47 3.10 3.19 3.32 3.012 *0.030 

 0.250 1.375 3.62 3.60 3.58 3.75 األداء الوظيض  لمعاممين. مستو 

 0.134 1.871 3.48 3.50 3.41 3.63 المجاالت معا جميع

 .α ≤ 0.05اابرؽ ياف االتكسطنت داؿ إ صن انن ىلد لستكل داال  *         
   اليف استلتنج لن ا ن:53لف االتن ج االكا ل من لدكؿ راـ ن  

.  االقني ل اتتينر" ااتيناف ا  ػندم " أاػؿ لػف لسػتكل اادااػل Sigااقالل اا تلناال نتياف أف      
0.05 ≥ α    مػػػرص ااتراػػػن كااتقػػػدـ ك ا للػػػنات " ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة االتصػػػال كاا اػػػنة ااكظاباػػػل

ـــذلك يمكـــن أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ينالكالػػػب االنااػػػل كاااتصػػػندال " ك ااػػػكظابن   وب
تكلػد مػركؽ ذات  لػه "أي يمكن رفض الضرضية العدمية جزئيـًا وقبـول الضرضـية البديمـة استنتاج أنو

ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة  االلػػنات ن دااػػل إ صػػن ال يػػاف لتكسػػطنت تقػػدارات ىالػػل اادراسػػل  ػػكؿ هػػذه
الرتيطػل أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل اك مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن  ك االتصال كاا انة ااكظابال  
 تقػػػؿ كذاػػػؾ اصػػػناح ااػػػذاف "كلػػػدة ااالػػػؿ دلػػػلتاػػػزل إاػػػن سػػػلكات اات  ينالكالػػػب االنااػػػل كاااتصػػػندال

ويضســر الباحــث  ىــذه الضــروق مــن خــالل مناقشــة بعــض العوامــل  .سػػلكات 5 ىػػف دلتوـسػػلكات تػػ
 :وى 
ف ااذاف تقؿ سلكات تدلتوـ ىف أارل ااين ث  :التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيضية.1
ىيػػػػنء لتبػػػػنض ا ااػػػػن إاػػػػنمل إ  ييػػػػرأسػػػػلكات منايػػػػنن لػػػػن اقي ػػػػكف ى ػػػػن ااالػػػػؿ يللػػػػنط كطناػػػػل  5
 .ااب نت ااالرال ااصهارة درلكف ت تلاااهناب من لوـ ألتلنىال كااان  ال تصكصنن اا
سػػلكات  5ف ااػػذاف تقػػؿ سػػلكات تػػدلتوـ ىػػف أاػػرل ااين ػػث : فــرص الترقــ  والتقــدم الــوظيض . 2

ايكلكف مار  نص اف ى ن لؤهقت ى لال ى ان تلا وـ من لينف يااػد ىػف االلنمسػل ى ػن ااتراػن 
سػػتيلنؿ اادراسػػل امػػن  رميػػتوـينسػػتالنء ك اػػد كهػػك   كااتقػػدـ ااػػكظابن مػػن ااوايػػؿ ااتلظالػػن ا لنلاػػل
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االلنؿ ترل يتصكص هذا أيطراقل  فاالستقيؿ ابيرك من لا وـ ت ا  صكؿ ى ن لؤهقت ى ان اد
 ترل.أان م ل ىلرال إالتق كا  اد اك كايف ايكل

لوػن لتالػل أكارل ااين ث  أبعاد جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية: .3
اػؿ أت االنااػل  لػكر كاالينمػ مػن للػنؿ ا . Sigااقالل اا تلنااػل نرتبنع اف    طيااال   صن الإ

للػػػن الايػػػس ى ػػػن   مػػػن للػػػنؿ ااتراػػػن كااتقػػػدـ ااػػػكظابن  . Sigاا تلنااػػػل نااقالػػػل لػػػف التبػػػنض 
 .االتالل ااي ال ا للنؿ اار اسن

.  أييػر لػف Sigااللػنات كااللػنات للتلاػل  مقػد تيػاف أف ااقالػل اا تلنااػل ن سػن رألن ينالسيل ا
داللـة إحصـائية بـين ال توجـد فـروق ذات " كيذاؾ اليف اسػتلتنج ألػه    α ≤ 0.05لستكل ااداال 

تعـز  إلـى سـنوات  متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىـذه المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة معـاً 
 . "ومدة العمل خدمةال

(  ألبعـاد a ≤ 0.05ال يوجـد تـأثير ذو داللـة معنويـة عنـد مسـتو  ) :الضرضـية الرئيسـة الثالثـة
الـــوظيض  لمعـــاممين فـــ  الجامعـــات األداء مســـتو  عمـــى  مجتمعـــة معـــاً  جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة

 الضمسطينية.
االدكؿ ااتنان الاؿ لتالل ت  اؿ اال دار االتادد الانلقت اال دار ايؿ لف االتهارات االسػتق ل 

 االؤارة.
 (45جدول رقم )

 تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

 اىَزغٞشاد اىَغزقيخ

ٍعبٍالد 

اتّؾذاس غٞش 

 اىقٞبعٞخ

اىخطؤ 

 اىَعٞبسٛ

ٍعبٍالد 

اتّؾذاس 

 اىقٞبعٞخ

قَٞخ 

 T ا،زجبس

اىقَٞخ 

اتؽزَبىٞخ 

Sig. 

 0.000 10.318  0.090 0.929 اىَقذار اىضبثذ

 0.000 6.666 0.285 0.028 0.187 مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن

 0.000 5.288 0.241 0.038 0.202 اااقانت االتلنىال

 0.000 4.914 0.190 0.030 0.147 ااستقرار كا لنف ااكظابن

 0.007 2.696 0.103 0.032 0.087 االلنريل من اتتنذ ااقرارات

 0.006 2.775 0.111 0.029 0.080 يرالج ااتدراب كااتا ـ

 0.042 2.041 0.090 0.037 0.076 ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال

 اليف استلتنج لن ا ن: Stepwiseلف لتن ج اال دار االتادد ينستتداـ طراقل 
أف ا داء ااػػكظابن "االتهاػػر  Stepwiseللػػكذج اال ػػدار االوػػن ن ينسػػتتداـ طراقػػل  لػػفتيػػاف  -1

 ااتنيع" اتأار يصكرة لكهرال كذات داال إ صن ال ييؿ لف االتهارات االستق ل ااتناال: 
 مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن. -
 اااقانت االتلنىال. -
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 ااستقرار كا لنف ااكظابن. -
 االلنريل من اتتنذ ااقرارات. - 
 يرالج ااتدراب كااتا ـ. - 
 ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال. -
اػػػد تػػػـ اسػػػتياند االتهاػػػرات االسػػػتق ل " ااسػػػ كؾ ااقاػػػندم كاإللػػػرامن  اااتػػػزاـ ااتلظالػػػن  ا لػػػف  -2

كذاػؾ يلػنء ى ػن لتالػل طراقػل   الينمػ ت االنااػل " كااص ل االولال مػن يا ػل ااالػؿ  ا لػكر كا
Stepwise. 

  كهػػػذا االػػػن أف 0.753  كلانلػػػؿ اات داػػػد االياػػػد ؿ= 0.757لانلػػػؿ اات داػػػد = ي هػػػت االػػػل  -3
 % لف ااتهار من ا داء ااكظابن ناالتهار ااتنيع  تػـ تبسػاره لػف تػقؿ اااقاػل ااتطاػل75.3

 ػػػد ن ااتػػػنيع   ا ػػػدث لتالػػػل ااتهاػػػر مػػػن االتهاػػػرات ف ااتهاػػػر مػػػن االتهاػػػر ااكاأكااتػػػن تالػػػن "
 % اد ترلع إان ىكالؿ أترل تؤار ى ن ا داء ااكظابن. 24.7كاالسيل االتيقال  االستق ل  "

F=112.62  000.0.Sig    داال إ صن ال ياف  مذ تأاار لالكمكهذا ادؿ ى ن كلكد
" مػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ ااػػكظابن  اااقاػػنت  للتلاػػل لاػػنن  ا داء ااػػكظابن كاالتهاػػرات االسػػتق ل

االتلنىال  ااستقرار كا لنف ااكظابن  االلنريل مػن اتتػنذ ااقػرارات  يػرالج ااتػدراب كااػتا ـ  
 أف للكذج اال دار لاد.اتاح لف ذاؾ ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال " ك 

* 0.202* مػػػػػػرص ااتراػػػػػػن كااتقػػػػػػدـ ااػػػػػػكظابن  +ن  0.187+ن  0.929ا داء ااػػػػػػكظابن =  -4
* االلػػػنريل  0.087* ااسػػػتقرار كا لػػػنف ااػػػكظابن  +ن  0.147اااقاػػػنت االتلنىاػػػل  +ن 

* ااتػكازف يػاف اا اػنة  0.076* يرالج ااتػدراب كااػتا ـ  +ن  0.080ن  من اتتنذ ااقرارات  +
ياػند ابسػر ااتهاػرات  اػد لػف هػذه اف يػؿ يأكتالن هذه االانداػل   االتصال كاا انة ااكظابال 

ف ياػػد ن مػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ ااػػكظابن   أم أ  ااتػػن ت ػػدث مػػن االتهاػػر ااتػػنيع يلسػػيل لاالػػل
ف ياػػد ن أك   % لػػف ااتهاػػرات ااتػػن ت ػػدث مػػن االتهاػػر ااتػػنيع ن ااداء ااػػكظابن  18.7ابسػػر 

داء  االتهاػر ااتػنيع ن الػف ااتهاػرات ااتػن ت ػدث مػن %  20.2  ابسػر  اااقانت االتلنىال
%  لف ااتهارات ااتن ت ػدث 14.7  ابسر  لنف ااكظابن ااستقرار كاف ياد ن أك   ااكظابن  

%  8.7  ابسػر  االلنريل من اتتنذ ااقراراتف ياد ن أك   داء ااكظابن   من االتهار ااتنيع ن ا
ف ياػػػد نيػػػرالج ااتػػػدراب أك   داء ااػػػكظابن   ااتػػػن ت ػػػدث مػػػن االتهاػػػر ااتػػػنيع ن الػػػف ااتهاػػػرات 

ف أك   داء ااػػكظابن   %  لػػف ااتهاػػرات ااتػػن ت ػػدث مػػن االتهاػػر ااتػػنيع ن ا 8كااػػتا ـ   ابسػػر 
%  لػف ااتهاػرات ااتػن ت ػدث 7.6ياد نااتكازف ياف اا انة االتصال كاا اػنة ااكظاباػل  ابسػر 

 .داء ااكظابن   من االتهار ااتنيع ن ا
ا داء  تيػػاف أف االتهاػػرات االسػػتق ل  سػػب أهلاتوػػن مػػن تبسػػار "  54ن راػػـ  لػػف تػػقؿ لػػدكؿ -5

 يلن ا ن: هن Tااكظابن"  سب االل اتتينر 
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 اااقانت االتلنىال.  -.     بمرص ااتران كااتقدـ ااكظابن -أ
 يرالج ااتدراب كااتا ـ.  -د       .ااستقرار كا لنف ااكظابن -ج
 ااتكازف ياف اا انة االتصال كاا انة ااكظابال. -ك      االلنريل من اتتنذ ااقرارات. -ق

داال  ياند لكدة اا انة  ملتن ج اابراال اااناال كااتن تلص ى ن "كلكد تأاار لوـ ذاتبقت      
االنلانت ااب سطالال" لع لتن ج اادراسنت ااتن تلنكات من ااكظابال من ا داء ااكظابن ا انل اف 

 Indiraكدراسل ن    Beth A. Brooks  2007دراسل ن درلل ااتأاار كهن

Kandasamy,2009  2010,     كدراسل ن  Hayrol Azril      2013,كدراسل ن ( 
Naharuddin et. al  .كدراسل نKazan, Halim,2013  لون اتت بت لز انن لع لاظـ أ    إا

هذه اادراسنت لف  اث ترتاب ا هلال االسيال اتأاار أياند لكدة اا انة ااكظابال من ا داء 
لؤارة أك ااابل ااتأاار من تبسار ااااكظابن كتبسار االتهار ااتنيع ن ا ياند االؤارة  كا ياند مار 

 كذاؾ ى ن اال ك ااتنان :   ا داء ااكظابن  
اتزاـ   كااس كؾ ااقاندم  اث اىتيرت أف ن اا   Kazan, Halim,2013نت لع دراسل اتت ب -

ف ن ااتراانت كااتقدـ ااكظابن   كىقانت أكاإللرامن  اولن تأاار لوـ ى ن ا داء ااكظابن ك 
 ااالؿ ا تؤار من ا داء ااكظابن ا انل اف كهذه االتالل اـ تتبؽ لع لتن ج اادراسل اا ناال.

  منت  لكر كاالي انف أ اث اىتيرت      2004   االتالل لع دراسل ن االهريناتت بت  -
ستهراؽ ااكظابن لف تقؿ ااران ى ن اأايار اااكالؿ تألف   لراؼإلس كب اار اس من اأك 

اار االتهارات االستق ل للتلال ى ن أاستتداـ اتتينر اال دار االتادد من ت داد درلل ت
  االتهار ااتنيع. 

كاات ااياد ااتنص من نىقانت ااالؿ  الف   Indira Kandasamy,2009دراسل ن -
لون اـ تتلنكؿ لاظـ ا ياند ااتن أانمل إان إااتأاار ا ااؼ من أداء ااانل اف من اابلندؽ   

يناتنان اـ تتبؽ لز انن لع لتن ج هذه ك   تلنكاتون اادراسل اا ناال من تأاارهن ى ن ا داء ااكظابن
 ل.اابراا

كاات ن ااس كؾ اإللرامن   كااتكازف ياف اا انة   Beth A. Brooks  2007دراسل ن -
االتصال كااكظابال   من ترتاب لتقدـ من ااتأاار ى ن ا داء ااكظابن   من  اف كاات ن 
ىقانت  ااالؿ   كااستقرار كا لنف ااكظابن  من ترتاب اااؼ لف  اث ااتأاار ى ن 

اتصندال كاالناال الكدة اا انة الف ا ياند ا نن اانمل إان الون اـ تتلنكؿ أا  ا داء ااكظابن  
  يناتنان اـ تتبؽ لز انن لع لتن ج هذه اابراال.ااكظابال كأارهن من ا داء ااكظابن 
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 :النتائج :أوالً 
 نتائج اختبار الضرضيات:  . أ

 :لن ا ن اابراانتتياف لف ت  اؿ لتن ج اادراسل االادالال االتا قل  ينتتينر ص ل      
 :الضرضية الرئيسة االولىنتائج اختبار  .1

 ا تكلػػػد ىقاػػػل ذات دااػػػل لالكاػػػل ىلػػػد لسػػػتكلااكاػػػن ى ػػػن الػػػه "  لراػػػال اار اسػػػتػػػلص ااب    
   ياف ا ياند اار اسل الكدة اا انة ااكظابال كا داء ااػكظابن ا اػنل اف مػن االنلاػنت a ≤ 0.05ن 

 لن ا ن:ىاالتن ج  كالتؽ للون اقال مراانت مرىال كاد اسبر ت  اؿ   ااب سطالال"
كلػػد ىقاػػل ذات دااػػل إ صػػن ال يػػاف أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل االرتيطػػل ينالكالػػب ت" - 1/ 1

ااتلظالال كااكظابال كلستكل ا داء ااكظابن ا انل اف مػن االنلاػنت ااب سػطالال ىلػد لسػتكل دااػل 
  .α =0.05إ صن ال ن

أياند لكدة اا انة ااكظاباػل االرتيطػل ييا ػل كظػركؼ كلد ىقال ذات داال إ صن ال ياف ت" – 1/2
ااالػػػؿ االنداػػػل كاالالكاػػػل كا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن االنلاػػػنت ااب سػػػطالال ىلػػػد لسػػػتكل دااػػػل 

  .α =0.05إ صن ال ن
كلػػػد ىقاػػػل ذات دااػػػل إ صػػػن ال يػػػاف أياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ينالكالػػػب ت" - 1/3

دال كا داء ااكظابن ا انل اف من االنلانت ااب سطالال ىلد لستكل داال إ صن ال االناال كاااتصن
  .α =0.05ن
 :.نتائج اختبار الضرضية الرئيسة الثانية2

 ااانلاػػػػل ى ػػػػن الػػػػه "ا تكلػػػػد مػػػػركؽ ذات دااػػػػل لالكاػػػػل ىلػػػػد لسػػػػتكل لتػػػػلص اابراػػػػال اار اسػػػػ    
اتا ؽ ي را وـ  كؿ "لكدة اا انة ااكظابال     ياف لتكسطنت استلنينت االي كااف مالنa ≤ 0.05ن 

لتهاػػػػرات إاػػػػن اا كأارهػػػػن ى ػػػػن لسػػػػتكل ا داء ااػػػػكظابن ا اػػػػنل اف مػػػػن االنلاػػػػنت ااب سػػػػطالال" تاػػػػزل
 :االتصال كااكظابال"  كالتؽ للون اريع مراانت مرىال كاد اسبر ت  اؿ  االتن ج ىف لن ا ن

  يػػاف لتكسػػطنت اسػػػتلنينت a ≤ 0.05" تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػتكلن - 2/1
اااػػنل اف  ػػكؿ "لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأارهػػن ى ػػن لسػػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت 

 سقلال.إلااب سطالال" اازل إان لينف ااالؿ" اصناح االنلال ا
  يػػاف لتكسػػطنت اسػػتلنينت a ≤ 0.05" ا تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػتكلن - 2/2
اػػنل اف  ػػكؿ "لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأارهػػن ى ػػن لسػػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت اا

 ااب سطالال" اازل إان ااب ل ااالرال".
  يػػاف لتكسػػطنت اسػػتلنينت a ≤ 0.05"ا تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػتكلن – 2/3

ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت اااػػنل اف  ػػكؿ "لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأارهػػن ى ػػن لسػػتكل 
 ااب سطالال" اازل إان االؤهؿ ااا لن".
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 يػػاف لتكسػػطنت اسػػػتلنينت a ≤ 0.05ا تكلػػد مػػركؽ ذات دااػػل لالكاػػل ىلػػد لسػػػتكلن – 2/4
اااػػنل اف  ػػكؿ "لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كأارهػػن ى ػػن لسػػتكل ا داء ااػػكظابن ا اػػنل اف مػػن االنلاػػنت 

 ن سلكات ااتدلل كلدة ااالؿ.ااب سطالال" اازل إا
" تكلد مركؽ ذات دااػل إ صػن ال يػاف لتكسػطنت تقػدارات ىالػل اادراسػل  ػكؿ هػذه  - 2/4/1    

االلػػنات ن ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة االتصػػال كاا اػػنة ااكظاباػػل  مػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ ااػػكظابن  أياػػند 
ال  تاػػػزل إاػػػن سػػػلكات ااتدلػػػل كلػػػدة لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل االرتيطػػػل ينالكالػػػب االنااػػػل كاااتصػػػند

 سلكات. 5 ىفسلكات تدلتوـ  تقؿ ااالؿ" كذاؾ اصناح ااذاف
 :.نتائج اختبار الضرضية الرئيسة الثالثة3

 ≥ aاااناال ى ػن الػه "ا اكلػد تػأاار ذك دااػل لالكاػل ىلػد لسػتكل نلتػلص اابراػال اار اسػ      

    ياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل للتلاػػػل لاػػػنن ى ػػػن لسػػػتكل ا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن 0.05
 كلنءت لتن ج ت  ا ون ى ن اال ك ااتنان:  االنلانت ااب سطالال" 

"كلكد ىقال لالكال ذات داال إ صن ال ياف ا داء ااكظابن كاالتهارات االستق ل للتلال  – 3/1
ااسػػػػػتقرار كا لػػػػػنف ااػػػػػكظابن  ك ااػػػػػكظابن  اااقاػػػػػنت االتلنىاػػػػػل  لاػػػػػنن " مػػػػػرص ااتراػػػػػن كااتقػػػػػدـ 

ااتػػػكازف يػػػاف اا اػػػنة االتصػػػال كاا اػػػنة ك يػػػرالج ااتػػػدراب كااػػػتا ـ  ك  االلػػػنريل مػػػن اتتػػػنذ ااقػػػرارات ك 
 ااكظابال "

استياند االتهارات االستق ل " ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن  اااتزاـ ااتلظالن  ا لف كااص ل  - 3/2
 اات  اػػػؿ ينسػػػتتداـ كذاػػػؾ يلػػػنء ى ػػػن لتالػػػل  اػػػل مػػػن يا ػػػل ااالػػػؿ  ا لػػػكر كاالينمػػػ ت االنااػػػل "االول

 .Stepwiseطراقل 
 ( 00جذٗه رقٌ )  

 تمخيص لنتائج اختبار الضرضيات والدراسات الت  اتضقت واختمضت مع نتائج الدراسة الحالية
لجودة الحياة الوظيضيـة واألداء الـوظيض  لمعـاممين فـ  ة األبعاد الرئيسوجد عالقة ذات داللة بين تال  الضرضية الرئيسة األولى:
 الجامعات الضمسطينية.

الدراسات الت  تناولت  النتيجة الضرضية م
 العالقة جزئيًا أو كمياً 

الدراسات الت  لم تتناول العالقة 
 جزئيًا أو كمياً 

كلد ىقال ذات داال ياف أياند لكدة تا  1/1
ااتلظالال  ااكظابالاالرتيطل ينالكالب انة اا

 ا انل افكااكظابال ك ا داء ااكظابن 

توجد عالقة 
ذات داللة 
 إحصائية 

(Beth A. Brooks.2007) 

(Andy Danford.et. 

al,2008) 

(Elise Ramstad.2009) 

(John K.  et al,2009) 

(Seied H. et. al.2011) 

(Saleem, et. al.2014) 

 (Kandasamy,2009) 

 (Hayrol.Azril,2010) 
(Garg C.P et. al.2012) 

(Ayesha,2012) 

(Lediana . 2013) 

لػػػػد ىقاػػػػل ذات دااػػػػل يػػػػاف أياػػػػند لػػػػكدة تك  ا 1/2
اا انة ااكظابال االرتيطل ييا ل كظػركؼ ااالػؿ 
 .االندال كاالالكال ك ا داء ااكظابن ا انل اف 

توجد عالقة 
ذات داللة 
 إحصائية

(Beth A. Brooks.2007) 

(Elise Ramstad.2009) 

(Ayesha,2012) 

(Lediana . 2013) 

(Andy Danford.et. 

al,2008) 

(Kandasamy,2009)  

(John K.  et al,2009) 

(Seied H. et. al.2011) 

(Garg C.P et. al.2012) 
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لجودة الحياة الوظيضيـة واألداء الـوظيض  لمعـاممين فـ  ة األبعاد الرئيسوجد عالقة ذات داللة بين تال  الضرضية الرئيسة األولى:
 الجامعات الضمسطينية.

 النتيجة الضرضية م
الدراسات الت  تناولت 
 العالقة جزئيًا أو كمياً 

الدراسات الت  لم تتناول العالقة 
 جزئيًا أو كمياً 

(Ayesha,2012) 

(Saleem, et. al.2014) 

1/3 
كلد ىقال ذات داال ياف أياند لكدة تا 

اا انة ااكظابال االرتيطل ينالكالب االناال 
  ا انل اف. كاااتصندال ك ا داء ااكظابن

توجد عالقة 
ذات داللة 
 إحصائية

(Andy Danford.et. 

al,2008) 

(Ayesha,2012) 

(Seied H. et. al.2011) 

(Saleem, et. al.2014) 

(Beth A. Brooks.2007) 

(Kandasamy,2009) 

(Elise Ramstad.2009) 

(John K.  et al,2009) 

(Garg C.P et. al.2012) 

(Lediana . 2013) 
 :ن تـ اإلىتلند مقط ى ن اادراسنت ااتن تلنكات اااقال ياف لكدة اا انة ااكظابال كا داء ااكظابن ا انل اف كاستياند ا ترل .   كظلل   

 تتينر ص ل اابراانت . يننتـ اات  اؿ يناتبصاؿ  اينمل ا ياند ااتن تلنكاتون اادراسنت ااسنيقل من اابصؿ ااتنلس ااتنص           

ال توجد فروق ذات داللة  بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعمق بآرائيم حول "جودة  الضرضية الرئيسة الثانية:
 .والوظيضية متغيرات الشخصيةإلى ال" تعز  ء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعاتالحياة الوظيضية وأثرىا عمى مستو  األدا

 النتيجة الضرضية م
تتضق مع الدراسات الت  
 النتائج

تتضق مع الدراسات الت  لم 
 النتائج

ا تكلد مركؽ ذات داال ياف لتكسطنت  2/1
 لينف ااالؿ. إان استلنينت ااانل اف اازل 

ر٘جذ فرٗس 

 راد دالىخ 

(John K.  et al,2009) 

(Sirgy. M. Joesph et. 

al.2008) 

 Roberto. Alves.2010ن 
(Farideh.Haghshenas.2012) 

ا تكلد مركؽ ذات داال ياف لتكسطنت  2/2
 ب ل ااالرال.اإان استلنينت ااانل اف اازل 

ال ر٘جذ 

فرٗس راد  

 دالىخ

 Roberto .Alves.2010ن 
(Farideh.Haghshenas.

2012) 

(John K.  et al,2009) 

(Sirgy. M. Joesph et. 

al.2008) 
ا تكلد مركؽ ذات داال ياف لتكسطنت  2/3

 الؤهؿ ااا لن.إان ااستلنينت ااانل اف اازل 

ال ر٘جذ 

فرٗس راد  

 دالىخ

 Roberto .Alves.2010ن 
(Farideh.Haghshenas.

2012) 

(John K.  et al,2009) 

(Sirgy. M. Joesph et. 

al.2008) 

2/4 
ا تكلد مركؽ ذات داال ياف لتكسطنت 

 ااتدلل سلكاتإان استلنينت ااانل اف اازل 

ال ر٘جذ 

فرٗس راد  

 دالىخ

 Roberto .Alves.2010ن 
(Farideh.Haghshenas.

2012) 

(John K.  et al,2009) 

(Sirgy. M. Joesph et. 

al.2008) 
 تلنكات االتهارات االتصال كااكظابال كاستياند اادراسنت ا ترل .ىتلند مقط ى ن اادراسنت ااسنيقل  ااتن ا:ن تـ ا   كظلل

 تتينر ص ل اابراانت .ننتـ اات  اؿ يناتبصاؿ  اينمل اابركؽ ااتن تلنكاتون اادراسنت ااسنيقل من اابصؿ ااتنلس ااتنص ي          
 عذاد اىجبحشااىَصذر: ٍِ 
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 (56جدول رقم )
 ف  المتغير التابع)األداءالوظيض ( المستقمة)أبعاد جودة الحياة الوظيضية(المتغيرات تأثير  نتيجة

 ف (  ألبعاد جودة الحياة الوظيضية a ≤ 0.05ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية عند مستو  ) الضرضية الرئيسة الثالثة:
 .مستو  األداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات الضمسطينية

 م
جزئيًا  تتضقالدراسات الت   النتيـجة

 مع نتائج الدراسة أو كمياً 
 تتضقلم الدراسات الت  
مع نتائج  جزئيًا أو كمياً 

 الدراسة

1 

اكلد تأاار لوـ ذك داال إ صن ال  ياند لكدة اا انة 
مرص ااتران كااتقدـ ااكظابن  ن ااكظابال للتلال لانن 

ااكظابن  االلنريل اااقانت االتلنىال  ااستقرار كا لنف 
من اتتنذ ااقرارات  يرالج ااتدراب كااتا ـ  ااتكازف ياف اا انة 

 ى ن ا داء ااكظابن.  االتصال كاا انة ااكظابال

)أ(الدرسات الت  اتضقت ف  
 :تأثيرأبعاد الجودة ف  األداء

( 2004   ) المغرب   
(Beth A. Brooks.2007) 
(Kandasamy,2009) 

(Hayrol.Azril,2010) 
(Naharuddin et. al.2013) 

(Kazan, Halim,2013  (  

)ب( الدراسات الت  اتضقت ف  
حسب أىميتيا  ترتيب األبعاد

 األداء:ف  تضسير 
(Hayrol.Azril,2010) 
(Naharuddin et. 

al.2013) 

الدراسات الت  لم تتضق ف  
حسب أىميتيا  ترتيب األبعاد

 األداء جزئيًا أو كميًا:تضسير  ف 
( 2004   ) المغرب   

(Beth A. Brooks.2007) 
(Kandasamy,2009) 

(Kazan, Halim,2013) 

 

2 

تـ استياند االتهارات االستق ل " ااس كؾ ااقاندم كاإللرامن  
اااتزاـ ااتلظالن  ا لف كااص ل االولال من يا ل ااالؿ  
ا لكر كاالينم ت االناال " كذاؾ يلنء ى ن لتالل طراقل 

Stepwise. 

 ا ترل . كاستياند ا داء ااكظابن ا انل افمن لكدة اا انة ااكظابال  تأاار أياندىتلند مقط ى ن اادراسنت ااتن تلنكات ا:ن تـ ا   كظلل
 .تتينر ص ل اابراانت ننتـ اات  اؿ كاالرح يناتبصاؿ  اينمل ا ياند ااتن تلنكاتون اادراسنت ااسنيقل من اابصؿ ااتنلس ااتنص ي   -

 عذاد اىجبحشااىَصذر: ٍِ 

 .النتائج العامة: ب
ىاػػنء ها ػػل ااتػػدراس  مػػن أاػػن إ ااط يػػل ف لسػػيلأاػػن إت صػػت  لتػػن ج اادراسػػل ااسػػتطقىال   .1

االنلاػػنت ااتػػن مػػن    كينلػػت االسػػيل 1:33االتكسػػط اااػػنـ  مػػن االنلاػػنت ااب سػػطالال ينلػػت 
ااب سػطالال    اػث ي هػت مػن لنلاػل يير لف االتكسط ااانـ من االنلانت أاادراسل  هدمت اون

سػقلال ينلػت إل  كمػن االنلاػل ا1:50لن من لنلال اازهر مي هت االسيل أ   1: 63اصن  ا
ان لزاد لف ااابء ااتدراسن كاهكط ااالؿ للن الايس إف هذا اؤدم أ وير  الباحث  1:40
 ػل ااتػدراس  ى لػنن ىاػنء هاأداء أاػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل كلػف اػـ ى ػن أيى ن ياػض  نن س ي

داء  ااسػػػػؤاؿ ااسػػػػندس اقسػػػػتينلل كااػػػػذم اتا ػػػػؽ يلقتر ػػػػنت ت سػػػػاف يبػػػػنءة ا فيػػػػنف االنيػػػػل ىػػػػ
ف هن " تتباض لسػيل ىػدد ااطػقب ايندالا ا يار تيراران كتصكصنن  لنيل اإلا انل اف ينلت ا

اادراسػل ااسػػتطقىال لػػف كلػػكد  إااػػهكهػػذا لػػن اؤيػػد لػن تكصػػ ت ؛ ىاػػنء ها ػػل ااتػدراس" أاػن إ
كلػػف اػػـ ى ػػن   ياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل أاصػػكر مػػن ياػػض االكالػػب ااتػػن اػػد تػػؤار ى ػػن 

 داء ااكظابن ا انل اف. ا

االلػنريل مػن ىل اػل اتتػنذ ااقػرارات  للنؿ كياد تدلن درلل االكامقل ى نظورت لتن ج ااي ث أ .2
 االتت بل من االنلال.
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اااػػنل اف ا الػػاركف يتػػكامر االػػبنمال مػػن ياباػػل صػػلع ااقػػرارات  أفاػػن إتكصػػ ت لتػػن ج اات  اػػؿ  .3
ف هذا اتط ب لتنياػل كلانالػل لػف أ وير  الباحثى ن ينمل االستكانت االتت بل من االنلال. 

يير من صلع ااقرارات أاتلياف ااانل اف لف للنريل   دارات ااا ان ا لنلانت ااب سطالالإلايؿ ا
التن ج ىف كلكد رميل  قاقال ادل ااانل اف من االلػنريل مػن اتتػنذ كتصكصنن ياد لن يلبت ا

 قرارت.اا
الػػاركف يػػنابتر  كألوػػـ  تلظالػػن مػػن ااالػػؿااتػػزاـ ااا ل اااػػنل اف درلػػل ىنااػػل لػػفاكلػػد اػػد ألػػه .4

دارة إلف اأالدكف  ااانل اف  إفكى ن اارمـ لف ذاؾ م  ونماالنلال ااتن اال كف إان اكاالتلنء 
 .نتوـ من ااالؿ كا تاتلن يرمنهاتوـا تالف اسونل

  لػنف ااػكظابن كا ارميػكف يناي ػث ىػف مػرص ىلػؿ يدا ػل ف ااانل اف الاركف يناسػتقرار كاإ .5
ك أتػرل داتػؿ أكذاؾ لتالل اصاكيل تكمر مػرص ىلػؿ    اف هذه االسيل طيااال وير  الباحث

لتػػػػن ج اات  اػػػػؿ  اىتيػػػػنرات ااتصػػػػندال كسانسػػػػال سػػػػيؽ لػػػػر ون مػػػػن للنالػػػػل؛ تػػػػنرج م سػػػػطاف 
% لف ااانل اف ا الاركف 30من االقنيؿ منف   ياند لكدة اا انة ااكظابالأ صن ن ابقرات إلا

اػػن كلػػكد ىػػدد اػػاس يناق اػػؿ لػػف اااػػنل اف إذاػػؾ  ويعــزو الباحــث   لػػنف ااػػكظابن يناسػػتقرار كا
اػػػر انيػػػؿ ك ياقػػػد سػػػلكم اػػػد ايػػػكف مأيناسػػػنىل  ن ىقػػػد اػػػن م ػػػل اااقػػػكد االؤاتػػػل إااػػػذاف التلػػػكف 

 . ك ااتاياتأا تلداد 
ا تتػػػكمر االػػػكارد االنااػػػل  تػػػدلن درلػػػل لكامقػػػل أمػػػراد اااالػػػل ى ػػػن اابقػػػرة "اػػػن إتكصػػػ ت االتػػػن ج  .6

ويعــزو   "ابػػنء يناتزالنتوػػن االنااػػل اتلػػنه اااػػنل اف اػػداونإلاااتصػػندال اػػدل االنلاػػل تليلوػػن لػػف ا
اػػن اااػػن قل االنااػػل ااتػػن تلػػر يوػػن االنلاػػنت لتالػػل تػػردم ااكاػػع اااتصػػندم إذاػػؾ  الباحــث

نت اادكااػل كتصكصػنن ك االؤسسػأكلدرة االكارد كااؼ ااػدىـ االػندم لػف كزارة ااتا ػاـ اااػنان 
  كهػػذا لػػن أيدتػػه ااقاػػندات االنلااػػل لػػف تػػقؿ اإللنيػػل ى ػػن ا سػػ  ل ااتػػن تاػػرة مػػن ااسػػلكات ا

 كلنت اابصؿ اااناث.كلوت اون من سانؽ لي
يػرالج ااتػدراب كااػتا ـ ااتػن تقػدلون االنلاػنت ي مالن اتا ؽ  اكلد  نال ىدـ ران ادل ااانل اف .7

لينلاػػػنت االنداػػػل ااتػػػن تكمرهػػػن إلف هػػػذا لتالػػػل ااػػػاؼ كا ػػػل ااتسػػػواقت كاأ ويـــر  الباحـــث  
كهػذا اظوػر كااػ نن مػن يػؿ لػف   االنلانت من دىـ كتلباذ اايرالج ااتدرايال االتت بل ا اػنل اف

 سقلال من هذا االلنؿ.إلما ال ا لنلال األع كلكد    اصن زهر كا لنلاتن ا
داء ياػػػض االوػػػنـ  ف االنلاػػػل ا تػػػكمر ترتايػػػنت كلػػػداكؿ ىلػػػؿ لرلػػػل أاػػػن إتكصػػػ ت االتػػػن ج  .8

لظلػػػل ىلػػػؿ  اػػن اتيػػػنع االنلاػػػنت ااب سػػػطالال إذاػػػؾ  ويعـــزو الباحـــث  ااكظاباػػل تػػػنرج ااالػػػؿ
تن يتػقؼ  لػن تقػـك أكهػذا اػ  تق ادال اقتصر دكر اابرد ماون كال صػر مػن  ػدكد االنلاػل مقػط

لظلل كلداكؿ ىلؿ لرلل لتلازة تاتلد ى اوػن مػن ت قاػؽ لػكع أيه االنلانت ااانالال لف تكمار 
 لف ااتكازف ياف اا انة ااكظابال  كاا انة االتصال ا انل اف.
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ا  كألوػـ اػنل افا  ااتكازف يػاف اا اػنة ااكظاباػل كاا اػنة االتصػالتدلن درلل االكامقل ى ن ياد  .9
  ف االنلال تكمر لن ا قػؽ ااتػكازف االط ػكب يػاف اا اػنة ااكظاباػل كاا اػنة االتصػالأالاركف 

لظلػل كلػركط ااالػؿ مػن هػذه أاػن ىػدـ تػكمر ترتايػنت كاػكا ح لدرلػل مػن إ ذاػؾ ويعزو الباحث
ينستالنء االسػنىدة ااتػن    ينءآلكاد ك ا ااتنصل ينازكلل كا سرال االنلانت اتا ؽ ينارىنال ا

مػػػن االقنيػػػؿ كياػػػد ااػػػنـ ااين ػػػث يدراسػػػل ياػػػض االلػػػنذج   فيلػػػنء اااػػػنل اأتقػػػدـ مػػػن رسػػػـك تا ػػػاـ 
يكال كااطبكال من س ـ  ف اارىنال اأااانالال الكدة اا انة ااكظابال من االنلانت ااانالال كلد 

ل مػػن تدلػػل اييػػر لػػف االنلاػػنت ااب سػػطالأ ان نت كهػػذا اتط ػػب لوػػدكاكاػػنت يػػرالج هػػذه االنلاػػأ
 هذا االلنؿ.من ااانل اف 

ويضســر   ى ػػن كلػػكد ىقاػػنت التلنىاػػل  لالػػل يػػاف اااػػنل اف ألػػه اكلػػد درلػػل لكامقػػل لرتباػػل .10
   طنر االنلاػنتإسنسنن تنرج أان كلكد اااقانت ااان  ال كااقي ال االكركال إذاؾ لتالل  الباحث

كهػذا   اػن صػهر االسػن ل االهراماػل ا قطػنعإانمل إ  م دكف دكر كااح ا لنلانت من ذاؾ أ
تن ػػل مػػرص ااتبنىػػؿ إتػػرل مػػن لبػػس ااي ػػث تكاػػح تػػدلن دكر االنلاػػل مػػن ألػػن مسػػرته لتالػػل 

م للػػػنطنت مػػػن هػػػذا أكىػػػدـ كلػػػكد    كااتصػػػنؿ يػػػاف اااػػػنل اف مػػػن ينمػػػل االسػػػتكانت االتت بػػػل
كااقاػػػػنـ يػػػػياض االلػػػػنطنت   لتلنىاػػػػل تنصػػػػل ينااػػػػنل اف كىػػػػكا  وـا للػػػػنء لػػػػكادو إااللػػػػنؿ لاػػػػؿ 

 االسنلال ااتن تدىـ ذاؾ.
ت كيبػنءة  لكر كاالينم ياف ا نن ف هلنؾ ريطأ كفااانل اف ا الد أف انإتكص ت لتن ج ااي ث  .11

مػن ت االالػكؿ يوػن  مػلػكر كاالين ف لظـ اأان إهذه االتالل  ويعزو الباحث  داء من ااالؿ ا
االنلاػػػنت اتاػػػع اتبنااػػػل " اايػػػندر االك ػػػد " ااتػػػن لػػػرل ااتبػػػنؽ ى اوػػػن يػػػاف ات ػػػند لقنيػػػنت 

 كااتػػن تػػرتيط اسنسػػنن ينالؤهػػؿ ااا لػػن دكف االظػػر  االنلاػػنت ااب سػػطالال ككزارة ااتا ػػاـ اااػػنان 
 .داء ااانل اف من هذه االنلانتأاار ىف يبنءة أ ل من ااتصداء للن الا ون للب يبنءة ا إان

يػػػاف ااترااػػػنت ااسػػػتالن ال  نن ف هلػػػنؾ ريطػػػأف اااػػػنل اف ا الػػػدكف أاػػػن إكصػػػ ت لتػػػن ج ااي ػػػث ت .12
ل ي ػػكا ح ااػػن ااتػػزاـ االنلاػػنت ااب سػػطالإهػػذه االتالػػل  ويعــزو الباحــث  داء مػػن ااالػػؿ كيبػػنءة ا

 األيػندالااف كاإلداراػاف كلظـ ل ػددة تتا ػؽ يػريط ااترااػنت كااتقػدـ ااػكظابن يػنالؤهقت ااا لاػل
لػػػف ايػػػؿ  مػػػن ااالػػػؿ داء ا إاػػػن يبػػػنءة مقػػػط دكف االظػػػر األيػػػندالااف ي ػػػنث االللػػػكرة كىػػػدد ا

 اانل اف يلتن تتصصنتوـ االتت بل.ا
 ت ااتن اتقناكلون ران ىف ااركاتب كاالينماااصن الاركف يادـ   ف ااانل اف من لنلال اإ .13

اصػػن  ف لنلاػػل اأاػػن إالػػل سػػقلال كهػػذا لتإلزهػػر كا لػػنلاتن امػػن اػػرالوـ أينالقنرلػػل لػػع   
ى لنن يأف كزارة ااتا اـ ااانان  .دارانن ا  لؤسسل  يكلال تتيع اكزاة ااتا اـ ااانان ااب سطالن لناانن ك 

تلباػػذ اايػػندر االك ػػد ى ػػن لنلاػػل ا اصػػن لػػع لوناػػل  2014/ 2/2مػػن م سػػطاف اػػررت يتػػنرا  
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يياػرة  ػكؿ إلينلاػل تلباػذه لػه اكيػؿ يلػيكؾ أ  إا  2014لور لػنرس كيدااػل لػور ايراػؿ ااػنـ 
 لتالل اكىكد سنيقل اـ اتـ اإلابنء يون لف ايؿ.

  اػػدل اااػػنل اف يتاياػػر ىػػف  ناػػل ىػػدـ ااراػػن ااػػكظابن اػػاوـ  االػػينكل ك ااػػتظ ـتزااػػد  ػػنات  .14
ااراػن اااػنـ ىػف  ف هذه االتالل ترتيط يياض االتن ج  ااسػ يال ااتػن ظوػرت مػنأ وير  الباحث

 ت  اؿ اياند لكدة االانة ااكظابالك من  ظابال من للنؿنا داء ااكظابن أياند لكدة اا انة ااك 
  . ياند لف ايؿ ااانل اف لتالل  ا قصكر من ياض ا ني كااتن ي د ذاتون تلاؿ ليكل كتظ ل

دارة ااا ان ى ن ااترتاػب هػن إلان تدىاـ لف اإة اا انة ااكظابال ااتن ت تنج دياند لك أيار أف إ .15
ياػػػند االرتيطػػػل ياكالػػػؿ يا ػػػل ااالػػػؿ  ينالكالػػػب االنااػػػل كاااتصػػػندال ا اوػػػن اياػػػند االرتيطػػػل  ا

 ياند االرتيطل ينالكالب ااتلظالال كااكظابال. االندال كاالالكال كا اون ا
االػل ف أتكص ت االتن ج ااتنصل يتأاار أياند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ى ػن ا داء ااػكظابن إاػن  .16

ياػػػند لػػػكدة أ  كهػػػذا االػػػن أف 0.753ؿ اات داػػػد االياػػػد ؿ=   كلانلػػػ0.757لانلػػػؿ اات داػػػد = 
ااسػػتقرار كا لػػنف ك   اااقاػػنت االتلنىاػػلك   اا اػػنة ااكظاباػػل ن مػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ ااػػكظابن

ااتكازف ياف اا انة االتصال ك   يرالج ااتدراب كااتا ـك   االلنريل من اتتنذ ااقراراتك ااكظابن  
كاالسػػيل    % لػػف ااتهاػػر مػػن ا داء ااػػكظابن ناالتهاػػر ااتػػنيع 75.3كاا اػػنة ااكظاباػػل   تبسػػر 

ألػه لػف  وير  الباحث % اد ترلع إان ىكالؿ أترل تؤار ى ن ا داء ااػكظابن.24.7االتيقال 
تػرتيط   تكلاه لللكىل أسػ  لك   لكاع اادراسلناالنلانت من تقؿ لقني ل ااقاندات االنلاال 

ف ا ػػدد أاليػػف ا ين ػػث   االتػػكمرة ينالنلاػػل  نااػػنن كمػػن االسػػتقيؿااكظاباػػل اا اػػنة يأياػػند لػػكدة 
ريل االلتلااػػػػل   االلػػػػنتػػػػن تػػػؤار مػػػػن ا داء ااػػػػكظابن كهننلللكىػػػل لػػػػف اااكالػػػػؿ ا تػػػػرل اا

تطكار ياض ا لظلل كااقكالاف ااتنصل يلكدة ااالؿ كتقااـ أداء ااانل اف ااكصؼ ااكظابن   
.  

داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف لػػػف تػػػقؿ  ااران ى ػػػن لسػػػتكل اأتػػػ ياػػػند لػػػكدة اا اػػػنة ااكظابػػػلأ هػػػـأف إ .17
ن مػػرص ااتراػػن كااتقػػدـ  :تتلاػػؿ  مػػن  Stepwiseللػػكذج اال ػػدار االتاػػدد  ينسػػتتداـ طراقػػل 

االلػػنريل   يػػرالج ااتػدراب كااػػتا ـ  اااقاػنت االتلنىاػػل  ااسػػتقرار كا لػنف ااػػكظابن ااكظابن
 االتهاػرات االسػتق ل لػن ىػدا االتصال كاا اػنة ااكظاباػل . ااتكازف ياف اا انة من اتتنذ ااقرارات

ااسػ كؾ ااقاػندم كاإللػرامن  اااتػزاـ ااتلظالػن  ا لػف كااصػ ل االولاػل مػن يا ػل ن ااتن تتلاؿ :
 ا اكلد اون تأاار لوـ.  ااالؿ  ا لكر كاالينم ت االناال 
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  ىداف البحث:أتحقيق النتائج المتعمقة ب. ج
 : االدكؿ ااتنان من االكاح  هداؼ ااي ث ى ن اال ك أظورت االتن ج ت قاؽ أ     

 ( 57جدول رقم )
 النتائج المتعمقة بتحقيق أىداف البحث

 مجال تحققو اليدف م

  1ن
ظيار طبيعة كل الميام  تأصيل مضيوم وواقع جودة الحياة الوظيضية وا 

إلى لى التعرف إضافة إوالنشاطات االبعاد والبرامج المختمضة ليا  
 داء.ألنواعو وعممية تقييم اأاالداء الوظيض  وطرق قياسو و 

 الضصل الثالث من بند )أواًل (حتى بند)خامسًا( . -
 (.15( حتى جدول رقم )6من جدول رقم) -

  2ن
درجة تطبيق أبعاد جودة الحياة الوظيضية  إلىميدانيًا التعرف 

والجوانب األساسية ليا ف  الجامعات الضمسطينية وأثرىا عمى 
 .دارة الجامعات لذلك إتحسين األداء الوظيض  لمعاممين  ومد  دعم 

 ستطالعية الثانوية واألولية.االنتائج الدراسة  -
 (.15(حتى جدول )8الضصل الثالث من جدول رقم ) -
 (55جدول رقم ) ضياتاختبار الضر  نتائج -
 نتائج البحث العامة  -

  3ن
بعاد جودة الحياة الوظيضية المرتبطة بالجوانب أاختبار العالقة بين 

التنظيمية والوظيضية واألداء الوظيض  لمعاممين ف  الجامعات 
 الضمسطينية.

رتباط  من جدول ال النتائج المتعمقة بمعامل ا -
 (.49)(إلى جدول رقم 47رقم )

 (55  جدول رقم) ضياتنتائج اختبار الضر  -

  4ن
دراك العاممين ف  الجامعات إتحديد العوامل الت  يتوقف عمييا 

بعاد جودة الحياة ألقصى ( ألسالمية  واإلاو زىر  أل الضمسطينية ) ا
 الوظيضية.

النتائج المتعمقة بالتباين األحادي من جدول  -
 (. 53( إلى جدول رقم )50رقم )

 (55  جدول رقم) ضياتنتائج اختبار الضر  -

التعرف عمى تاثير ابعاد جودة الحياة الوظيضية مجتمعة عمى مستو    5ن
 الجامعات الضمسطينية.ف  االداء الوظيض  لمعاممين 

النتائج الخاصة بتأثير المتغيرات المستقمة عمى  -
 (.56جدول رقم)المتغير التابع.

  6ن
مكانياتو  وقدرات إلىالتعرف  و واقع قطاع التعميم العال   وأبعاده  وا 

تجربة جودة الحياة  إلى. والتعرف عمى مستو  األراض  الضمسطينية 
 الوظيضية ف  الجامعات الضمسطينية ومقارنتيا عربياُ وعالميًا.

 الدراسة االستطالعية. -
 الضصل الثالث من بند سادسًا حتى بند تاسعُا . -

  7ن
إلى عدد من التوصيات الت  يمكن أن تكون ذات فائدة  التوصل

إلدارة المؤسسات الخدمية وخاصة التعميمية منيا ولمباحثين 
 والميتمين بيذا المجال.

 (.58توصيات البحث   جدول رقم ) -

  8ن
بعاد جودة الحياة الوظيضية بحيث يمكن ألطار مقترح إلى إالتوصل 

داء الوظيض  األمن خالل تطبيقو المساىمة ف  تطوير مستو  
 عاممين بالجامعات الضمسطينية.مل

 (        6تقديم نموذج مقترح  شكل رقم ) -
 (. 7المراحل األساسية لمتطبيق  شكل رقم) -

 عذاد اىجبحشااىَصذر: ٍِ 
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  :التوصيات :ثانياً 
 التوصيات العامة: . أ

 (58جدول رقم )
التوصيات العامة لكافة األبعاد وجوانب جودة الحياة الوظيضية وأثرىا عمى األداء الوظيض  ف  ضوء النتائج الت  

 توصل إلييا البحث
 الجوانب التنظيمية والوظيضية

 :أواًل: المشاركة

1 

تػألاف كلػكد ىقاػل االبنمال من اتتنذ ااقرارات ى ن ينمل لستكانت االنلال لف تقؿ " ت قاؽ     
كاالرؤكسػاف   دارة ااا ان من االنلال ن ر اس االنلال  ااالاد  لكاب ااالاد  لف لوػل مانال ياف اإل

 دارات كااي اػنتإلمػن ينمػل ااالػندات كا  ىانء ها ل تدراس كادارااف كتػدلنت لػف لوػل اتػرلألف 
 االنلال.من ااانل ل 

2 

لترلػػت اسػػلح يناللػػنريل مػػن اتتػػنذ ااقػػرارات ء لظػػنـ اايتركلػػن االػػؿ ى ػػن لػػييل اإليلػػنء كاللػػن     
لون أيػنر كاا  ػكؿ اايتينراػل ااتػن لػف لػمن االنلال لف تقؿ رصد ينمػل ا مك ؿ لليقت ااالؿ 

مػػراد أنالنلاػػل كتازاػػز اااقػػل يػػاف يػػندالن اينمػػل اااػػنل اف ي دارم كاإلف تسػػنهـ مػػن تطػػكار ااالػػؿ اأ
 ص نيون. االلتلع كاالنلال  لع النف  قكؽ هذه اايتينرات 

كف لولتوػػن تتيػػع تيػػ  داراػػل لسػػتق ل اػػلف ااوايػػؿ ااتلظالػػن تتيػػع ار نسػػل االنلاػػلإللػػنء ك ػػدة إ     3
 ااقرارات.ايتركلن ااتنص يناللنريل من صلع إلكرصد ينمل االقتر نت ااتن تتـ ىير االظنـ ا

4 
االنلاػػػل مػػػن دارات اسػػنـ كاإل ااقاػػنـ يكرلػػػنت ىلػػؿ كلػػػدكات كالتلنىػػػنت دكراػػل ى ػػػن لسػػػتكل ا    

سػنااب االلػنريل أهلال ىل ال اتتنذ ااقرارت اايكف ااانل كف ى ن لارمػل لاػدة يأاكاح لف تقاون 
 .للنز لونلهكا  هداؼ ااالؿ أااللنسيل من ت داد 

 تبكاض ااس طل كدىـ س طنت االرؤكساف من يؿ االستكانت.تيلن االنلال ليدأ     5
 شراف :إلثانيًا: السموك القيادي وا

1 
دارااف  كتدلنت   اابرصل من اتتانر ااندة يػؿ ي اػل  دارة ىػف إك أإىطنء االكظباف ن أيندالااف  كا 

تتيػػع ااػػللط اػػن ااػػندة دالقراطاػػل كمنى ػػل إ ػػد  ا كصػػكؿ أك ت اػػز لػػف أطراػػؽ االتتنيػػنت دكف تػػدتؿ 
 ااتلنرين من ااالؿ كتسنهـ من  ؿ االليقت.

2 
الدة تتكامؽ تتكامؽ زللانن كملانن لػع ا ةدارات كاالنلانت ل ددإلاسنـ كاف تيكف ااندة ااي انت كا أ    

ياػػػند  اػػػلف اسػػػتراتالال لتينل ػػػل ا  دارة كلنلاػػػل ا  هػػػداؼ االكاػػػكىل ايػػػؿ ي اػػػل ك  لػػػدل ت قاػػػؽ ا
 هداؼ. كاال نسيل ىف درلل ت قاؽ هذه ا نءالى ن ليدأ االس هداؼ  لع ااتنياد كا

سنس سرم يلزء لف تقاػاـ ااقػندة أإىطنء ااانل اف اا ؽ ااسنهلكا يناتهذال اارالال اايلنءة ى ن      3
 كاارؤسنء سلكانن.

 لتزام التنظيم :ال ثالثًا: ا

1 
 يرمػنهاتوـ كااىتلػنء   كتلػلااوـ اااػنل اف سػونلنتإي ااب سطالال االنلانت ارةإد اهتلنـ اركرة    

لػف تػقؿ يلػنء لظػـ ماناػل ا رىناػل االتلنىاػل كااصػ ال   اداوـ  ااتلظالن اااتزاـ لستكانت اتازاز
 كااترماوال اوـ.
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 رابعًا: االستقرار واألمان الوظيض :

1 

ابػنء يناتزالتوػن االنااػل إلااقػدرة ى ػن  ااايػكف اػداون   اانـ إدارة االنلال يتكمار لػكارد لنااػل كااتصػندال لداػدة 
كذاػػػؾ ات قاػػػؽ ااسػػػتقرار كاالػػػنف ؛ كتاياػػػت اصػػػ نب اااقػػػكد االؤاتػػػل   اتلػػػنه ينمػػػل اااػػػنل اف اػػػداون ينالنلاػػػل

ااػػكظابن ا اػػنل اف  كىػػدـ اااتصػػنر ى ػػن االسػػنىدات االقدلػػل لػػف كزارة ااتا ػػاـ اااػػنان كاالؤسسػػنت اادكااػػل  
اػن لنلاػنت للتلػل تسػكؽ تػدلنتون ااتا الاػل كاالنلااػل االتت بػل كاػتـ ذاػؾ لػف إ كهذا اتـ لف تقؿ ت كا وػن

تػػقؿ: ن تسػػكاؽ ااتا ػػاـ االػػنلان كلػػذب لزاػػد لػػف ااطػػقب  تسػػكاؽ ااي ػػكث االنلااػػل  تسػػكاؽ ااتػػدلنت 
 ااستلنرال ااتن تقدلون االنلال كتكساع للناتون .

 خامسًا: برامج التدريب والتعمم:

هػػػداؼ االنلاػػػل كااتػػػن أريػػػط ينمػػػل ىل اػػنت كيػػػرالج ااتػػػدراب االتت بػػػل لػػع اسػػػتراتالال ك ااالػػؿ ى ػػػن  1
 ت قاقون.اتسان 

2 
لوػػزة أ ػػدث ا ماػػؿ اايػػرالج ااتدراياػػل ك أزاػػندة االكازالػػنت كرصػػد ليػػناغ يياػػرة اػػندرة ى ػػن لػػراء     

كااتػػػدلنت مػػػن  دارمإليػػػندالن كاااتقلاػػػل كااتيلكاكلاػػػل االتتصػػػل يللػػػنؿ ااتػػػدراب ى ػػػن االسػػػتكل ا 
 .كمارهن لف ااتطياقنت smart boardاالنلال لاؿ ن

3 
داراػػل إلداراػػل االقدلػػل ا لسػػتكانت اإلدارة ااا اػػن ا لنلاػػنت: تلكاػػع يػػرالج ااتللاػػل اى ػػن لسػػتكل اإل   

ي اػػث تريػػز ى ػػن لبػػنهاـ ااتبػػكاض   اسػػنـ    االنلاػػل ن ىلاػػد  لػػكاب ااالاػػد  رؤسػػنء امػػن ااا اػػن 
دارة ااكات.كتلياف   ااانل اف كا 

4 
االنلاػػل لػػف تػػقؿ يػػرالج مػػن ى ػػن االسػػتكل ا يػػندالن: إىػػداد تطػػل سػػلكال اتػػدراب ا يػػندالااف 

تريز ى ن استتداـ اابصكؿ اامترااال  ااسػيكرة ااذياػل  تكصػاؼ ف أكاقترح ااين ث  تدراب كتا ـ 
دارة اال نارات اادراسال. االقررات  أسنااب ااتقكاـ كتيلكاكلان ااتا ـ  لونرات اإلتصنؿ   كا 

 الجوانب المرتبطة ببيئة العمل المادية والمعنوية
 العمل: بيئة ف  المينية والصحة أواًل: األمن

1 
للنء إدارة االنلال يلنف اانان اايا ل كااص ل االولال لف تقؿ إالنيال لف ايؿ إتذ لكااؼ أ     

للػل صػ ال اينمػل اااػنل اف كاالتاػنل اف آااػلف تػكمار يا ػل ىلػؿ  نن كااػ  نن انلكلػ اػعاللل انلكلاػل ت
 دارااف كتدلنت كط يل.ا  يندالااف ك ألع االنلال لف 

2 
تصػػػلاـ كتلباػػػذ هانيػػػؿ كيػػػرالج تاػػػلف ت داػػػد االتػػػنطر ااتػػػن توػػػدد ااصػػػ ل كااسػػػقلل االولاػػػل      

 من  الون. يليؿ لظنلن كااتانلؿ لاون

كااصػػػ ل االولاػػػل لػػػف تػػػقؿ ىقػػػد اتبنااػػػنت لػػػع  يناسػػػقللإىػػػداد يػػػرالج تػػػدراب لتلاػػػزة تتػػػتص      3
 هذا االلنؿ.من لرينت كللظلنت ذات تيرة كاسال 

4 
لف كااصػ ل ااالولاػل كااستقصػنء ىػف  للنريل ااانل اف مػن كاػع يػرالج ااتػدراب ااتنصػل يػن    

درلػػنت ااصػػ ل االولاػػل  كتصكصػػنن ااي اػػنت ى ػػن أهػػـ ا تانلػػنتوـ لػػف دكرات تدراياػػل مػػن ت قاػػؽ أ
 ااا لال ااتن تاتلد يليؿ ييار ى ن االتتيرات كاالانلؿ ااطيال كااا لال االتت بل.

5 

لوزة االتتيرات يطراقل تالف سػقلل اااػنل اف كااطػقب أتلهاؿ كاستتداـ االادات كااارينت ك     
اااػػركرة اػػذاؾ  كاااتػػزاـ ييػػؿ االتط يػػنت ااقنلكلاػػل كللاػػع  دىػػت كصػػانلل هػػذه االاػػدات  االػػن  لاػػنن 

 ترل ذات ااص ل يناص ل كااسقلل االولال. االظلل ا
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 ثانيًا: التوازن بين الحياة الوظيضية والحياة الشخصية:

سرال من لصناح ااالؿ االنلاال االنف إ داث ااتكازف ياف اا انة  دلج االصناح ااان  ال كا      1
 ظابال كاا انة االتصال من ااان  ل كل اطون.ااك 

2 
 التت ػؼ ااب ػنت الب ى ن االنلال تكمار ترتاينت كلداكؿ ىلؿ لرلل من أداء االوػنـ ااكظاباػل    
ااالؿ كتقنسله  لركلل ااكات من ااالؿ  ااتصنؿ ىف ياد  اسيكع  االلنريل من :لاؿ انل افلف اا

 كذاؾ ات قاؽ لكع لف ااتكازف ياف ااالؿ كاا انة االتصال ا انل اف. ؛ااالؿ االاهكط

3 

 كاقتػػػرح ااين ػػػث هلػػػن ىاػػػنء ها ػػػل ااتػػػدراس أيػػػندالااف نظلػػػل ىلػػػؿ لرلػػػل تنصػػػل ين ألاتن ػػػل      
كااتػػن تتػػاح اادراسػػل   لترلػػت لاػػؿ لػػن اسػػلن " ألظلػػل اابصػػكؿ اامترااػػال " إلى ػػن لػػييل ا ااىتلػػند

اسػػتطاع لػػف تقاوػػن ىاػػك ها ػػل ااتػػدراس إىػػقـ ااطػػقب يلكىػػد   ك النلاػػل ىػػف ياػػد تػػنرج  ػػدكد ا
ىطػن وـ اال ناػرة امترااػانن ىيػر ا  كتتاح اه اابرصل من اااتقػنء لػع ااطػقب ك   اابصؿ اامتراان 

لتػػزالف لػػع ااطػػقب اا ماػػرم كاػػت لػػف تػػقؿ ااتكاصػػؿ االتػػزالف ك أم ليػػنف ك ألترلػػت مػػن إللػػييل ا
كهػذا ي ػػه اسػتطاع االسػػنهلل مػػن ت قاػؽ لػػزء لػف ااتػػكازف يػػاف   ن ا قػػنن ك بػظ ااػػدركس ا رلػكع اااوػػ

 اا انة ااكظابال كاا انة االتصال.
 لف استتدالون من االستقيؿ. كفإىداد يرالج تدراب ا انل اف ى ن االظلل االذيكرة سنيقنن ااتليف ااانل      4

 العالقات االجتماعية: ثالثًا:

1 

ااسنهـ ذاؾ من ت سػاف لػكدة  ؛االتلنىال االلازة ياف ااانل اف ااتن أظورتون ينالتن جاستهقؿ اااقانت     
داء ااػكظابن ا اػنل اف لػف تػقؿ ن ىلػؿ اقػنءات ىداػدة يػاف إدارة االنلاػل  اا انة ااكظابال كلف اـ تطكار ا

لػػػندات كااي اػػػنت كلتت ػػػؼ ااي اػػػنت كااالػػػندات ماوػػػن  للػػػنريل للاػػػع اااػػػنل اف يينمػػػل اابانااػػػنت كأللػػػطل ااا
 نلل ر قت ترماوال كتاقابال ا انل اف  إاكا اسنـ االتت بل ينالنلال  

 دارة االنلال يليؿ لينلر.إإللنء للتدانت التلنىال تنصل يناانل اف من االنلال تلرؼ ى اون  2

3 
ىداد اايرالج ااسان ال كااراناػال ااتػاح مػرص ا اتاػنرؼ كااتكاصػؿ يػاف إللنء االكادم االتلنىال كااترماوال كا 

ييػر مػن تكطاػد هػذه اااقاػنت مػن سػياؿ ت قاػؽ أ ان   للػن ااطػن االنلاػل دكر يااػنااانل اف كأسرهـ كيااوـ 
 أهداؼ ااانل اف اداون كأهدامون ااتنصل يت ساف ا داء ااي ن ا لنلال.

 واالقتصادية الماليةالجوانب 
 ت:آجور والمكافألا أواًل:

1 
ت االنااػل يلػيؿ ىػنـ اينمػل االنلاػنت  كمػن لنلاػل ا اصػن يلػيؿ مػ لظػـ ا لػكر كاالينإىندة هاي ػل      

تػػنص اسػػلح ا اػػنل اف يلسػػنكاتوـ يػػزلق وـ يلػػنلاتن ا زهػػر كاإلسػػقلال كيػػنان االنلاػػنت كذاػػؾ لػػف تػػقؿ 
 تاداؿ س ـ ااركاتب االاركؼ "ينايندر االك د" ا لنلانت.

2 
داء اااػػػػنل اف أت يلظػػػػنـ ماػػػػنؿ ا  ػػػػكامز لرتيطػػػػنن يلظػػػػنـ ااالػػػػؿ كيبػػػػنءة  لػػػػكر كاالينمػػػػ ريػػػػط ا     

يػداع مػػن إلكذاػؾ ازاػػندة اػدرتوـ ى ػػن ا ؛ينالنلاػنت ااب سػػطالال يلتت ػؼ تتصصػػنتوـ كألػنيف ىل وػػـ
 ااالؿ داتؿ االنلال.

3 

 لػنلاتن كتصكصػنن  ااب سػطالال ينالنلاػنت اااػنل اف داءأ اتقااـ ااحك  مانؿ لظنـ يلنء اركرة     
 هػػػػػذه مػػػػػن ا اػػػػػنل اف ااػػػػػكظابن داء ا يلسػػػػػتكل االتا قػػػػػل االكالػػػػػب ينمػػػػػل اقاػػػػػنس ؛اصػػػػػن كا زهػػػػػر ا

ت تػػتق ـ لػػع  لػػكر كاالينمػػاألسػػس للنسػػيل أاالنلاػػنت   تػػن تسػػتطاع االنلاػػل لػػف تقاػػه كاػػع 
 داء اا قاقن كاابانؿ ا انل اف. يبنءة ا
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4 
داة أسػتالنر يػإلاالدترات ااسلكال ا انل اف رمـ لتنطر ادارة االنلانت للركع استالنر إتيلن      

كذاؾ لف تقؿ متح  سنب لدترات اتـ ت دااػه يػؿ متػرة زللاػل ل ػددة كاسػتالنره   لناال ا لدترات 
 .كذاؾ ات قاؽ لطنايوـ كمؽ لتن ج اادراسل ااستطقىال اصناح ااانل اف ينالنلانت

 فرص الترق  والتقدم الوظيض :ثانيًا: 

1 
مػػن داء ااػػكظابن ا اػػنل اف ألسػػنس تقاػػاـ سػػلكم اػػألظلػػل تراػػن كتقػػدـ كظابػػن تقػػـك ى ػػن أيلػػنء      

  ف تتسػػـ ينالزاهػػل كاالكاػػكىال أى ػػن   داء ايػػؿ كظابػػلأاالنلاػػنت ككمقػػنن الاػػناار كلؤلػػرات ااػػنس 
 كلف اـ اااتزاـ يلتن ج هذه ااتقنرار ىلد للح ااتراانت اااندال كااستالن ال ا انل اف.

2 
كاػنتوـ لػف أتيلن االنلال اسانسل كااػ ل تقػـك ى ػن تلػلاع اااػنل اف ى ػن اسػتتداـ كاسػتهقؿ     

لػن اػلايس يلؿ ااتطكار االولػن كااتقػدـ ااػكظابن كذاػؾ لػف تػقؿ االػلح كاايااػنت اوػؤاء اااػنل اف أ
 دا وـ كتلازهـ من ااالؿ.أالنينن ى ن إ

3 

 كلل ػػػس ااب سػػػطالال النلاػػػنتمػػػن ا اااػػػنل اف كلقنيػػػنت االنلاػػػنت داراتإ يػػػاف ااتبػػػنؽ ةاػػػركر     
 هػـأ يػنف كهػذا  ااا لاػل كااترااػنت ااا لػن ااتبػرغ لظلػلأ ت سػاف ى ػن ااكزراء كلل س ااانان ااتا اـ

 يػنف كااتػن االتيػررة ااػراينتون تػقؿ ااب سػطالال االنلاػنتمػن  اااػنل اف لقنيػنت ات ػند يػه طناب لن
 2014/ 18/3تنرا  اـك  منااتصااد من اإلاراينت  ايكف  ى ن أف 2014 ىنـ يداال من ترهنآ

 توصيات مرتبطة بنتائج الدراسة االستطالعية وموضوع البحث بالكامل

1 

 ااتلظالػن ااوايؿ كتكساع لدد تدراس ها ل ىانءأ كتاااف اادراسال ااقنىنت زاندة ى ن ااالؿ     
 لػػػػع ااػػػػتق ـ ىاػػػػنء ها ػػػػل ااتػػػػدراسأ ىػػػػدد اػػػػنإ ااطػػػػقب ىػػػػدد لسػػػػيل نسػػػػبتتل ي اػػػػث   ا لنلاػػػػنت
   لنلػػب لػػف ا اػػنل اف ااكظاباػػل اا اػػنة لػػكدة ت سػػاف ااػػلنف ى اوػػن االتاػػنرؼ ااانالاػػل االكاصػػبنت
 .ترآ لنلب لف أدا وـ كت ساف

2 
لػػراء ااي ػػكث االسػػ ال يلػػيؿ إللػػنء لريػػز ا ي ػػكث اتيػػع هاي اػػنن ار نسػػل االنلاػػل تيػػكف لولتػػه إ    

ااػػػػنت تطػػػػكار آداء ااػػػػكظابن ا اػػػػنل اف ك  لػػػػكدة اا اػػػػنة ااكظاباػػػػل كلسػػػػتكل ادكرم اقاػػػػنس يػػػػؿ لػػػػف 
 ااالؿ يلن هك لالكؿ يه من االنلانت االصلبل ىنالانن.

3 

االنلاػػػنت مػػػن دارات االنلاػػػنت كات ػػػند لقنيػػػنت اااػػػنل اف إزاػػػندة كتالاػػػؽ لسػػػتكل ااتاػػػنكف يػػػاف     
اسػػنـ كااي اػػنت  ك  قػػنت لػػكدة مػػن ينمػػل اكلل ػػس ااتا ػػاـ اااػػنان لػػف تػػقؿ تلػػياؿ الػػنف للػػتريل 

كلػف   ان اتتنذ ارار ل ك ت سػاف لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ا اػنل اف إالونال من اترمع تكصانت تؤدم 
 ل ا للتلع.للكدة تدلل ااتا اـ االقداارتقنء يداء ااكظابن اوـ ك  اـ تطكار ا

4 
كاع لاناار مانال كاا ل اقانس ا داء ااكظابن ا انل اف   ي اث تتق ـ لع االونـ ااتن اقـك     

يون ااانل اف   لع كاع تبنصاؿ كاا ل اوػذه االوػنـ سػكاء ى ػن االسػتكل ا يػندالن   اك اإلدارم 
 لال.  اك ااتدلن   كااالؿ ى ن ريطون ين لكر كاالينم ت كااتراانت ااستالن ال من االن

 تقديم نموذج مقترح لجودة الحياة الوظيضية:  ب. 
للػػػكذج االقتػػػرح ااتػػػنان الػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كااػػػذم اسػػػنهـ مػػػن اااكصػػػن ااين ػػػث ينسػػػتتداـ     

داء ااػكظابن ا اػنل اف كليكلنتػه يلػن هػن  كيناتنان ت ساف اااكظابال  ت ساف لكالب لكدة اا انة 
 :  6راـ نلكا ل يناليؿ 
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 :النموذج المقترح المراحل والخطوات االساسية لتطبيق ج. 
سنسػػال لتتنااػػل تكاػػح تطػػكات تلباػػذ هػػذا أاػػن سػػت لرا ػػؿ إاليػػف ا ين ػػث تقسػػاـ االلػػكذج      

 :  ااسنيؽ7نراـ  كهن لكا ل لف تقؿ االيؿ  االلكذج من االنلانت ااب سطالال
 :كساتـ لرح يؿ لر  ل يناتبصاؿ ى ن اال ك ااتنان

      :دارة العميا لمضيوم جودة الحياة الوظيضيةإلدراك اا  دعم و  /.المرحمة االولى1
دارة ااا اػػػن ينالنلاػػػنت مػػػن هػػػذه االر  ػػػل لػػػف تػػػقؿ إللػػػنين اػػػإلاهػػػـ لقلػػػح ااػػػدكر اأت داػػػد       

 :ااتناال االقنط
دارة ااا ان ا لنلانت كالنىتون يلبوـك لكدة االانة ااكظاباػل كالنىتوػن ياػركرة تػكمر إلتيلن ا -

 اسنـ. ياندهن من ينمل اادكا ر كااي انت كاأ
ااتبنؽ ى ن رؤاػل للػتريل لػف تػقؿ ل سػنت اااصػؼ ااػذهلن لػع االوتلػاف يللػنؿ لػكدة  -

 .اا انة ااكظابال
ااا ان كالنىتون ياركرة تقداـ ااػدىـ االػنان  كاايلػرم كاالػندم ااػقـز اتػدىاـ دارة إلاستاداد ا -

مارهػن لػف اػـ ك كت تصػكفكيلنء ينمل يرالج لكدة اا اػنة ااكظاباػل ااتػن ا تنلوػن ااتيػراء كاالت
 االنلانت.من ا انل اف 

تػن تسػنىد مػن ميػنر اا تكمار ااقاندة اادالقراطال ااقندرة ى ن للنريل ااانل اف كتيلػن ينمػل ا -
 .ماؿ ا انل افأت قاؽ لكدة  انة كظابال 

دراسػػل ينمػػل لكالػػب يا ػػل ااالػػؿ االنلااػػل يلتهاراتوػػن االنداػػل كاالالكاػػل كت داػػد اا تانلػػنت  -
 .ااقزلل كاااركرال ات ساف ينمل هذه االكالب

 تقداـ اادىـ االا كلنتن كااتازيز اابلن كااتيلكاكلن ااقـز اذاؾ. -
م تطػكات ل ػك تلباػذه أال تكمار االصندر اصػناح يلػنء هػذا االلػكذج ايػؿ اايػدء يػكاك أت داد  -

 .كتطياقه
تيلػػػػن ميػػػػرة تيػػػػندؿ ااتيػػػػرات كاالارمػػػػل لػػػػع االلظلػػػػنت ااانل ػػػػل مػػػػن لبػػػػس االلػػػػنؿ ا سػػػػالن  -

 اللنؿ.االنلانت ااانالال االصلبل كااتن اون تيرة من هذا ا
   :تحديد المشكالت والضرص المتاحة لبناء جودة الحياة الوظيضية / . المرحمة الثانية2 

هلوػن أهدامون اتكاؼ ى ػن لللكىػل لػف ااكسػن ؿ كااطػرؽ أف ت قاؽ أدارات االنلانت إتدرؾ      
هػػـ أدارة االنلاػػل يت داػػد إف تقػػـك أكيناتػػنان الػػب   اف اػػداون ت سػػاف لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ا اػػنل

ياندهػػن كىلنصػػرهن االتت بػػل كيلػػيؿ ى لػػن أطػػل يلػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل ياابػػرص كااللػػيقت االرتي
ف االػكارد  ك   اػههػداؼ االلظلػل كت قاػؽ لػن تسػان أالنز لباد االؿ ى ػن تدلػل إدااؽ كااح كي

لوػن  ك   لون هن لف تالؿ كتلػتج كتيتيػر ؛ االلظلل هن االستودمل لف هذا اات ساف من اايلرال 
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ىلنؿ اااصػرال  كيناتػنان ات قاػؽ  س االنؿ اابيرم من للظلنت اأر  هـ ىلنصر كليكلنتأتاتير 
 ىتينرات ااتناال من هذه االر  ل كهن:ادارات االنلانت اإف تنتذ أذاؾ ايد 

 راء واتجاىات العاممين ومطالبيم من خالل:آ إلىالتعرف  . أ
 اكا ـ ااستقصنء. -
 .االقنيقت -
 .االق ظنت -
 اا قنءات االبتك ل.  -
 ااتصنات االينلرة. -
 لقنينت ااانل اف.   -
 دراسة الجدو  من تطبيق ىذا النموذج  من خالل: . ب
كتطياقػػػه ى ػػػن دىػػػـ  لػػػكذجلػػػف تػػػقؿ لارمػػػل لػػػدل اػػػدرة هػػػذا اال :دراسػػػل االػػػدكل ااتلظالاػػػل -

 .هداؼ االلظلل كتطتون ااستراتالالأ
لػػػف تػػػقؿ لارمػػػل لػػػدل تػػػكمر االينلاػػػنت اابلاػػػل كااتقلاػػػل اتلباػػػذ هػػػذا  :دراسػػػل االػػػدكل اابلاػػػل -

مػراد مالػن اتا ػؽ يناتكاصػؿ كتيػندؿ االا كلػنت  كلدل اػدرتون ى ػن ت ياػل  نلػنت ا  االقترح 
 ااقزلل كااللنسيل اذاؾ.

 لف تقؿ ت  اؿ ااتي بل كااان د لف تطياؽ هذا االلكذج. :دراسل االدكل اااتصندال -

   :عداد برامج جودة الحياة الوظيضيةا  تحديد و  / ة الثالثة. المرحم3
 نريل من صلع ااقرارات.لاانت االآتطكار كدىـ ينمل  - 
 .كاادىـ اابلن كاالا كلنتن  دىـ كتطكار لظـ ااتصنات كااتكاصؿ - 
 .ت االنااال كاالالكال لكر كاالينم دىـ لظـ  ا - 
 .لظلل ااتراال كااتقدـ ااكظابنأدىـ  - 
 .تطكار يرالج ااتدراب كااتا ـ - 
 .ت ساف لركط ااتاناد لع ااالنال من االنلال - 
 .للل ص الآتكمار يا ل ىلؿ  - 
لسنلدة كدىـ اااقنمل ااتظالال من االلظلل كااالؿ ى ن تازاز اااتزاـ ااتلظالن اػدل اااػنل اف  - 

 .من االنلال
 .رة كتيلن ااواي انت ااتن تدىـ ذاؾتازاز سانسل ااتدراب كاا تبنظ ينالكظباف االو -
 تيلن اقنمل ا تراـ اااتزلنت ااان  ال كت يال ا تانلنت ااالؿ لانن. -
 .لظلل ااالؿ االرللأىداد كتطياؽ ترتاينت ك إ  -
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 .لظلل االكدة كااىتلند من االنلانتأدىـ  -

   :عدادىاإتنضيذ وتطبيق البرامج الت  تم /  . المرحمة الرابعة4
 :هلونأف هذه االر  ل تتكاؼ ى ن اقال لف ااىتينرات إ     
 زمة لمتنضيذ:المتطمبات والدعائم الال  . أ
 .هداؼ اايرالج ااتن تـ تصلالون من االر  ل اااناالأدال ككاااال  -
 .تلباذ كتطياؽ هذه اايرالجاتكمر لكارد لناال ينمال  -
ت سػاف ينمػل االكالػب االتا قػل يلػكدة اا اػنة توا ل االػكارد اايلػرال ا تكلػه االداػد ااقػن ـ ى ػن  -

 .ااكظابال ا انل اف من االنلال
اػػن ااتانلػػؿ إاػػنمل إهػػداؼ االط كيػػل لػػف هػػذه اايػػرالج  تػػكامر ااقاػػندة ااقػػندرة ى ػػن ت قاػػؽ  ا -

ىيػػػنء االتلنىاػػػل كااتلظالاػػػل  ينالركلػػػل ااينماػػػل لػػػع اااػػػنل اف الا وػػػـ اػػػندراف ى ػػػن ت لػػػؿ ا
 .االتت بل

اػػػكم ماػػػنؿ اتيػػػندؿ االا كلػػػنت مػػػن االنلاػػػل كى ػػػن ينمػػػل االسػػػتكانت إتصػػػنات لظػػػنـ اللػػػنء  -
 .االنلالمن يندالال االتت بل  دارال كاإلا

 المشاركون بالتنضيذ:  . ب
 كفااتيراء كااستلنراا -
 دارة ك لل س االنلالإ -
 .االنلالمن دكا ر االكدة  -
 .اكفيندالا ااانل كف ا  -
  .كفدارااإلااانل كف ا -
 .ااتدلنت كىنل  -
 مرؽ ااالؿ من االنلال.  -
 لدراء ااي انت. -
 طريقة التنضيذ: .ج
ك ي اػل أكهن تقكـ ى ن تلباذ كتطياؽ اايرالج كااللكذج ى ن دا ػرة ل ػددة  :ااطراقل ااستيلنمال -

كمن  نؿ ايكت للن ون كللنىتون اتـ ااتطياؽ ى ػن ينمػل دكا ػر كي اػنت االنلاػل لػرة   لاالل
 .كا دة

ف اػتـ أيلالػن   كهن تقكـ ى ن تلباذ كتطياؽ اايػرالج كااللػكذج ى ػن لرا ػؿ  :ااطراقل االر  ال -
 .االنف للن ون من يؿ لر  ل  ااتطياؽ ى ن  دا رة ت ك اادا رة كي ال ت ك ااي ال
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كتيػكف   دارات كااي اػنت إلكتقكـ ى ن تلباذ االلكذج لػرة كا ػدة ى ػن ينمػل ا :االينلرةااطراقل  -
اػػذا اباػػؿ   درلػػل االتػػنطرة ىنااػػل لػػف  اػػث ااتي بػػل كااان ػػد مػػن  ػػنؿ اىتلػػند هػػذه ااطراقػػل 

 .كان كهن ااطراقل ااستيلنمال ااين ث استتداـ ااطراقل ا

   :المتابعة والتقييم لمنتائج / . المرحمة الخامسة5
تتـ هذه االر  ل لف تقؿ تكامر لظنـ دااؽ لتينلؿ اتقااـ كلتنيال االتن ج االت ققل لػف كراء      

 :هداؼ االط كيل لف تقؿ كاليف ت داد لدل ت قؽ ا  تلباذ كتطياؽ االلكذج
 .اف درلل ران ااانل -
 .داء ايؿ كياد ااتلباذ لؤلرات ا -
 ت سف لكدة اا انة االتصال ايؿ كياد ااتلباذلؤلرات  -
 لؤلرات ت سف لكدة اا انة ااكظابال ايؿ كياد ااتطياؽ. -
 .اسنـ راء االدراء كااالداء كرؤسنء اآ -
 .اسنـ االكدةأدكا ر ك  -
 .طراؼ ذات اااقال لع االنلال كينمل ا راء االتانل افآ -

  :الدعم والتمكين / . المرحمة السادسة6
تطػنء كال رامػنت أكلػدل كلػكد   اتـ ذاؾ لف تقؿ اايلؼ ىف لدل للػنح تطياػؽ اايػرالج      

  للػزت ما اػنن ياػد ااتطياػؽ أياف االتن ج االستودمل كاالط كيل لف هذه اايػرالج كيػاف االتػن ج  ااتػن 
 انن كهلن:ك ي اولن لألرا ااف إلا  دأىداد كتلباذ االلكذج ااقانـ يإكهذا اتط ب لف ااقن لاف ى ن 

 تصحيح السمبيات: . أ
هػداؼ  ل ػراؼ ىػف اإاػن اادت أهذا اتط ب ااي ث ىف لػكاطف اااػاؼ كااقصػكر ااتػن         

ك أ  ك طراقػػل ااتلباػػػذأ  كهػػذه اال رامػػنت اػػد تيػػكف لنتلػػل ىػػف اايػػرالج االكاػػكىل  االط كيػػل
ااف ىػػف  ك ايػؿ االسػػك اػػاؼ ااػدىـ االػػندم كاايلػػرم كااتلظالػن لػػف أ  ف مػػن ااتلباػذاااللػنري
 . ا ون لينلرةصكيناتنان هذا اتط ب ت داد ااسيب االنتج ىف هذه ااس يانت كت  ااتلباذ

 يجابيات:إلدعم وتمكين ا . ب
النياػػنت مػػن يػػؿ لرا ػػؿ االلػػكذج كااالػػؿ ى ػػن إلكذاػػؾ لػػف تػػقؿ ت داػػد لػػكاطف ااقػػكة كا        

ااانلل ا لنلال كاالتػن ج االسػتودمل لػف اؼ ده ات قاؽ ا  كاال نمظل ى اون  دىلون كتليالون 
 .هذا االلكذج
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 (59جدول رقم )
 خطة عمل زمنية لمراحل تطبيق النموذج المقترح

  لاازللا ابترةاإلطنر ن ا االول االس كال ىف ااتلباذ االر  ل

 ا كان
 لل س ااتا اـ ااانان. -
 كزارة ااتا اـ ااانان. -
 ااقاندات االنلاال ا لنلانت. -

اآلف من كاع تطل اايدء لف 
سلكات لع  3لتينل ل تقؿ 

 ااتقااـ كاالسح اادكرم ينستلرار.

 ااانلال

 للناس أللنء االنلانت . -
 ااقاندات االنلاال من االنلانت. -
 ااالداء االكاب   لدراء اادكا ر كاإلدارات. -
 ااتيراء كااستلنرااكف. -
 ىلندات االكدة كااتطكار. -

 تقؿ ستل ألور.

 اااناال

 االنلاال من االنلانت. ااقاندات -
 ااالداء االكاب   لدراء اادكا ر كاإلدارات. -
 ىلندات االكدة كااتطكار. -
 ااانل كف. -
 ااتيراء كااستلنرااكف. -

 ستل ألور.

 اارايال

 . ااالداء االكاب   لدراء اادكا ر كاإلداراتنااقاندات االنلاال  -
 ىلندات االكدة كااتطكار. -
 ااانل كف. -
 كااستلنرااكف.ااتيراء  -

 سلكات. 3تقؿ 

 ااتنلسل

 ااقاندات االنلاال من االنلانت. -
 ااالداء االكاب   لدراء اادكا ر كاإلدارات. -
 ىلندات االكدة كااتطكار. -
 ااانل كف. -
 ااتيراء كااستلنرااكف. -

تقؿ مترة ااتلباذ   كياد 
 االتونء للون.

 ااسندسل

 ااقاندات االنلاال من االنلانت. -
 ااالداء االكاب   لدراء اادكا ر كاإلدارات. -
 ىلندات االكدة كااتطكار. -
 ااانل كف. -
 ااتيراء كااستلنرااكف. -

تػػػػػػقؿ متػػػػػػرة ااتلباػػػػػػذ   كياػػػػػػد 
 االتونء للون.

 ممحوظة ىامة : تم وضع آليات التنضيذ خالل الشرح والتضصيل السابق  لمراحل تطبيق النموذج المقترح والتوصيات.
 إعداد الباحثمن  المصدر:
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 مستقبمية: ودراساتمقترحات د.
اااقاػػػل يػػػاف لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كلػػػكدة اااػػػلنف كااىتلػػػند ا يندالن"دراسػػػل ت  ا اػػػل" مػػػن  -

 لؤسسنت ااتا اـ ااانان.
 أار أياند لكدة اا انة ااكظابال ى ن أتقاانت ااكظابل ااانلل من االؤسسنت اا يكلال. -
 االنؿ اابيرم كلكدة اا انة ااكظابال.اااقال ياف رأس  -
 دكر ااقاندة ااستراتالال من لسنلدة كتطياؽ يرالج لكدة اا انة ااكظابال. -
 اااقال ياف لتط ينت تطياؽ إدارة االارمل كلكدة اا انة اااكظابال ا انل اف. -
طػػرؽ تطياػؽ  مػناااػنل اف كاسػتلنيل اػدرة لػدل مر أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػػل ك ااااقاػل يػاف تػك  -

 من االلظلنت ااصلنىال.سنااب اإللتنلال اا داال كأ
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 المراجع

 المراجع العربية:

   الكتب: -أ 

 ااقرأف اايراـ. .1

دار ااصبنء ا للػر    طار نظري وحاالت عمميةإدارة الموارد البشرية إلندر ا لد   أيك لاتل .2
  .2010  ىلنف -كااتكزاع

 .2012  دار اايداال ا للر كااتكزاع  ىلنفدارة الموارد البشرية  إل لد سركر   اا رارم .3

دار    ىلػنفمـدخل اسـتراتيج  تكـامم   دارة المـوارد البشـرية المعاصـرةإ  لؤاد سااد  ااسناـ .4
  .2009إاراء ا للرن

دار االسػػتقيؿ   ىلػػنفحترافيــة لممــوارد البشــرية  إلدارة اإلالمستشــار فــ  ا  ىلػػر  ااطراكلػػل .5
 .2010  ا للر كااتكزاع

دار اااػنزكرم   ستراتيجية ف  إدارة الموارد البشـريةالالوظائف ا  ىينس  لكاد  للـ  ااازاكم .6
  .2010 ىلنف  ااا لال ا للر كااتكزاع

دار كا ػؿ اللػر  –ىلػنف   اإلدارة واألعمـال  طنهر ل سف  ااهناين  صناح االودم  ااانلرم .7
 .2008  كااتكزاع

  ىلػػنفالتوظيــف والمحافظــة عمــى المــوارد البشــرية  صػػبكاف   االيااػػااف ىن ض  ااي يػػن .8
 .2012  دارااانزكرم ا للر كااتكزاع

ـــوارد البشـــرية  تناػػػد ىيػػػد ااػػػر لف ااواتن .9 دار كا ػػػؿ   ىلػػػنف  مـــدخل اســـتراتيج    إدارة الم
 .   2003ا للر  ن 

  ترللػػل ىيػػد اا يػػـ ااتػػكارزلن  البشــريةســتراتيجية المــوارد ا  كيػػنيرا  لػػ ين  اتلػػكؾ  تلػػنلدا .10
 .  2002دار اابلر ا للر كااتكزاع.  ااقنهرة

ن   االؤاػؼ:ااقػنهرة  عمـال العصـريةألجودة الحياة الوظيضية ف  منظمـات ا  ساد  لند اارب  .11
2008   

ن  االؤاػػػؼ :  ااقػػػنهرةعمـــال العصـــريةألدارة المـــوارد الضكريـــة والمعرفيـــة فـــ  منظمـــات اإ  ػػػػػػػػػػػػ .12
2006 .  

 :اإلسػلنىا ال  استراتيجيات تطوير وتحسين األداء األطر المنيجيـة والتطبيقـات العمميـة  ػػػػػػػػػػ .13
  .2009  االؤاؼ
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 2005دار االواػل ااارياػلن   ااقػنهرة  إدارة الموارد البشرية موضوعات وبحوث متقدمة  ػػػػػػػػػػ .14
 . 

 2011 ىلنف  دار اابير ا للر كااتكزاع  إدارة األداء  سنلح ىيد االط ب  ىنلر .15
-ليتيػػل االلتلػػع اااريػػن ا للػػر كااتكزاػػع   دارة المــوارد البشــريةإمراػػد   يكرتػػؿ  للاػػر  لػػكرم .16

  .2011  ىلنف

 الرسائل العممية:  -ب 

داء العـاممين فـ  جمعيـة أفاعمية نظام تقيـيم األداء وأثـره عمـى مسـتو    لكسن  أيك  طب .1
 .2009 االنلال اإلسقلال  رسنال لنلستار مار لللكرة  أصدقاء المريض

قياس الرضا الوظيض  لد  العـاممين بالجامعـات الضمسـطينية فـ  قطـاع   للكل  أيك رلانف .2
  .2004 .مزة  االنلال اإلسقلال  رسنال لنلستار مار لللكرة  غزة

الجامعات الضمسطينية ف  معوقات تقييم أداء العاممين وسبل عالجيا ف    تناد  أيك لنان .3
 .2007 االنلال اإلسقلال  رسنال لنلستار مار لللكرة قطاع غزة

  دراسػل تطياقاػل ى ػن التقارير السنوية لوداء ومجـاالت توظيضـو  لنلد يف ا لػد  االكاادم .4
رسػػػػنال لنلسػػػػتار ماػػػػر   مػػػػرع االلطقػػػػل ااكسػػػػطن –اار نسػػػػل ااانلػػػػل األرصػػػػند ك لناػػػػل اايا ػػػػل 

 .2007 لار لناؼ ا ا ـك ا للال  اارانض.لنلال ا  لللكرة

دراســة مســحية  المنــاخ التنظيمــ  وعالقتــو بــاألداء الوظيض   لنصػػر ل لػػد إيػػراهاـ  ااسػػيراف .5
لنلاػل ا لاػر لػناؼ ا ا ػـك   رسنال لنلستار ماػر لللػكرة  عمى ضباط قطاع األمن الخاصة

 .2004ا للال  اارانض.

  الحيــاة الوظيضيــة وعالقتيــا بــااللتزام التنظيمــ  لمعــاممين ""جــودة   ىيػػدا  ىيػػدا   ااطيػػنؿ .6
  . 2004ن  لنلال النة ااسكاس  ي ال ااتلنرة يناسكاس  رسنال لنلستار مار لللكرة

دراســة  داء العــاممين فــ  االجيــزة االمنيةأفــرق العمــل وعالقتيــا بــ  سػػناـ يػػف يريػػل  اابناػػدم .7
رسػػنال ديتػػكراة ماػػر لللػػكرة  لنلاػػل   الريــاضمقارنــة بــين بعــض االجيــزة االمنيــة بمدينــة 

   .2008ن  ا لار لناؼ ا ا ـك ا للال  اارانض

دراسل  نال ى ػن    داء العاممين ف  إدارة الموارد البشريةأأىمية تقييم   ىيد ااصلد  سلارة .8
  لنلاػػػػل اا ػػػػنج اتاػػػػر  رسػػػػنال ماػػػػر لللػػػػكرة  ينتلػػػػل –لػػػػريل اايوريػػػػنء ااراباػػػػل كاا اػػػػرال 

  .2008  االزا ر

 :"جودة الحيـاة الوظيضيـة ودورىـا فـ  تطبيـق معـايير الجـودة الشـاممة  ل لد ىنرؼ  ىنرؼ .9
ي اػل   رسػنال لنلسػتار ماػر لللػكرة  دراسة تطبيقية فـ  المستشـضيات الحكوميـة ببورسـعيد"

  .2011ن  لنلال النة ااسكاس  ااتلنرة يناسكاس
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فـــ  تحســـين جـــودة الحيـــاة الوظيضيـــة دور النقابـــات العماليـــة " ا لػػد ىزلػػػن    ىيػػد ااازاػػػز .10
ي اػػل ااتلػػنرة يلنلاػػل الػػنة ااسػػكاس   رسػػنال لنلسػػتار ماػػر لللػػكرة  دراســة ميدانيــة":لمعــاممين

 .2005  اإلسلنىا ال

ـــة   طػػػنرؽ أ لػػػدىػػػكاد   .11 ـــوظيض  لمعـــاممين فـــ  الســـمطة الوطني تقيـــيم نظـــام قيـــاس األداء ال
 .2005اإلسقلال.  رسنال لنلستار مار لللكرة  االنلال الضمسطينية

 الدوريات: -ج 

ـــات التدريســـية فـــ  الجامعـــات   تناػػػد ا لػػػد  ااصػػػراارة .1 ـــد  أعضـــاء الييئ ـــوظيض  ل األداء ال
  27لل ػػد   لل ػػل لنلاػػل دللػػؽ  األردنيــة الرســمية مــن وجيــة نظــر رؤســاء األقســام فييــا

2011. 

 :االسـتغراق الـوظيض " جودة حياة العمل وأثرىا فـى تنميـة ىيد اا لاد ىيد اابتنح    االهرين .2
االل ػػػد ااسػػػندس   لنلاػػػل اازاػػػنزاؽ  ي اػػػل ااتلػػػنرة  لل ػػػل ااي ػػػكث ااتلنراػػػل  دراســـة ميدانيـــة

 ـ  2004اكااه   ااادد ااانلن  كااالراف

كراػل   المشكالت الت  تواجو عضو ىيئة التدريس ف  الجامعات القمسـطينية  لػراؼ   لند .3
 .2002 .ىلؿ لقدلل اكرلل ااالؿ  كؿ ااتا اـ ااانان من م سطاف ياف ااكااع كااطلكح. مزة

كرال ىلػؿ    دراسة مقارنة  قراءة نقدية ف  قانون التعميم العال  الضمسطين   أاكب  ىالنف .4
 . 2002 .لقدلل اكرلل ااالؿ  كؿ ااتا اـ ااانان من م سطاف ياف ااكااع كااطلكح  مزة

ـــة   صػػػناح لنصػػػر  تى الػػػن .5 ـــ  جامع ـــدريس ف ـــة الت ـــة ألداء أعضـــاء ىيئ ـــات التعميمي الكضاي
 .2006 .20االل د  ن  االل ل ااتريكال  اليرموك

 التقارير: -د
ااقػػػػنلكف ا سنسػػػػن ا سػػػػ طل ااكطلاػػػػل ااب سػػػػطالال االاػػػػدؿ ىػػػػنـ  :ااسػػػػ طل ااكطلاػػػػل ااب سػػػػطالال .1

  . 2003ن

لللػكرات كزارة   يلنف ااتا ػاـ اااػنان 1998اسلل  11انلكف راـ  :ااس طل ااكطلال ااب سطالال .2
  .1998 .ااتريال كااتا اـ ااانان

ااوا ل ااكطلال اقىتلند كاالكدة االكىال الؤسسنت ااتا اـ ااانان  :ااس طل ااكطلال ااب سطالال .3
 2003 .من م سطاف
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(1ممحق رقم )  

 ستقصاءاالطمب تحكيم قائمة 
 

 جامعة قناة السويس 
 اإلسماعيمية  –كمية التجارة 

 الدراسات العميا 
 قسم إدارة األعمال

 
 

 ااساد ااديتكر /......................................  بظه ا      
 ااسقـ ى ايـ كر لل ا  كيرينته                           

 
 االكاكع / ط ب ت ياـ ان لل استقصنء

 
  أتكله اساندتيـ يتناص ااتقدار كاا تراـ رالاػنن تاػنكليـ مػن ت يػاـ ان لػل ااستقصػنء االرمقػل ا اػرتيـ     

 اث اقكـ ااين ث يإىداد ي ث الاؿ درلػل ااػديتكراه مػن إدارة ا ىلػنؿ لػف ي اػل ااتلػنرة يلنلاػل الػنة ااسػكاس 
ى ػػػن لسػػػتكل ا داء ااػػػكظابن ا اػػػنل اف مػػػن  كلكاػػػكىون  ػػػكؿ لػػػكدة اا اػػػنة ااكظاباػػػل كتأاارهػػػن  ينإلسػػػلنىا ال

 .االنلانت ااب سطالال
اذا أرلك لف ساندتيـ ااتيـر يت ياـ هذه ااقن لل كااتا اؽ ى اون الن من ذاؾ لػف من ػدة ا ي ػث ااا لػن كالػن     

 الا ه رأم ساندتيـ لف أهلال يناهل من تازاز كت قاؽ أهداؼ هذا ااي ث.
 

 ولكم خالص الشكر والتقدير
 
 

 ااين ث / ت اؿ إسلنىاؿ لنان
 

 لرمقنت:
 للي ل كمراانت ااي ث. -
 ان لل ااستقصنء -
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 (2ممحق رقم )
 سماء المحكمينأقائمة ب

 االؤسسل ااتن االؿ يونك  االسلن ااكظابن ـػػسػإلا ـ
 يهزة. زهر لنلال امن  يي ال ااتلنرةأستنذ اااتصند  أ.د لااف رلب 1

 ر اسااػػػػك كىلاػػػػد ي اػػػػل ااتلػػػػنرة ااسػػػػنيؽ   أسػػػػتنذ إدارة ا ىلػػػػنؿ  أ.د لنلد اابرا 2
 .مرع تنلاكلس لنلال ااسقلالا  اا نان 

 االنلال اإلسقلال  من أستنذ اإل صنء االلنرؾ يي ال ااتلنرة  د. سلار صنمن 3

 أ.د اكسؼ ىنلكر 4
ااتلػػػػػػنرة ينالنلاػػػػػػل االتبػػػػػػرغ مػػػػػػن ي اػػػػػػل أسػػػػػػتنذ إدارة ا ىلػػػػػػنؿ 

 اإلسقلال .

االنلاػػػػػػل مػػػػػػن االلػػػػػػنرؾ يي اػػػػػػل ااتلػػػػػػنرة  إدارة ا ىلػػػػػػنؿ أسػػػػػػتنذ يك ااركسأد.سنلن  5
 .اإلسقلال

مػػػن يي اػػػل ااتلػػػنرة  كر ػػػاس ااقسػػػـ االلػػػنرؾ إدارة ا ىلػػػنؿ أسػػػتنذ د. كساـ ااونياؿ 6
 .االنلال اإلسقلال

االنلال من يي ال ااتلنرة  كر اس ااقسـ االلنرؾ اال نسيل أستنذ د.لنهر ارمنـ 7
 .اإلسقلال

 .االنلال اإلسقلالمن  االلنرؾ ااإلارة ااتريكال أستنذ د. س لنف االزاف 8
 االنلال اإلسقلالمن أستنذ اإل صنء االلنرؾ يي ال ااتلنرة  د. لنمذ يرينت 9

 د. ااند اادللن 10
لن ػػػػب ااالاػػػػد ا لػػػػكدة كاإلىتلػػػػند ا يػػػػندالن مػػػػن االنلاػػػػل 

 اإلسقلال.
 لدرس إدارة ا ىلنؿ من االنلال اإلسقلال  د. كا ؿ ايك دال 11
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 (3ممحق رقم )
ى ػػن  ناتكاػػؼ إدراؾ اااػػنل اف مػػن االنلاػػل الػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل كلسػػتكل ا داء ااػػكظاب :ااسػػؤاؿ ا كؿ

 .ياض اااكالؿ االتصال كااكظابال اوـ
 التلن إااون ساندتيـ.  ألنـ كا د لف اااكالؿ ااتناال ااتن xاالط كب كاع ىقلل ن

 :. مكان العمل1
 االنلال اإلسقلال                 لنلال ا زهر                        لنلال ا اصن.           

 
 :. الضئة العمرية2

 .40ااؿ لف -30                       30ااؿ لف  -20         

 سلل مأيار.50                       50ااؿ لف  -40         

 :. المؤىل العمم 3
 ديتكراه                        لنلستار                               ييناكراكس.              

 دي كـ لتكسط                    انلكال ىنلل ملن دكف.                                        

 :ومدة العمل دمة. سنوات الخ4
 سلكات  10ااؿ لف  -5سلكات                         5ااؿ لف           

 سلل مأيار. 15سلل                     15ااؿ لف  -10          

االتػػكمرة مػػن االرتيطػػل ينالكالػػب ااتلظالاػػل كااكظاباػػل لػػن هػػن أياػػند لػػكدة اا اػػنة ااكظاباػػل  :ااسػػؤاؿ اااػػنلن
 االنلال ااتن التلن إااون ساندتيـا

لػػنلاتيـ االتػػكمرة مػػن ياػػند ا   ألػػنـ درلػػل لكامقػػل سػػاندتيـ ى ػػن يػػؿ ياػػد لػػف xاالط ػػكب كاػػع ىقلػػل ن
 االكارة:

 

 موافق البيـــــــان الرقم
 تماماً 

 موافق
إلى 
 حـد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 :أوالً : المشاركة ف  اتخاذ القرارات
      تكلد رميل اكال ادل ااانل اف من االلنريل. .1
      النرؾ ااانل كف من  ؿ لليقت ااالؿ. .2
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 موافق البيـــــــان الرقم
 تماماً 

 موافق
إلى 
 حـد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

      النرؾ ااانل كف من يلنء ااتطط ااتطكارال ا الؿ. .3
      ااانل اف ى ن االلنريل من صلع ااقرارات.اكلد ادرة ادل  .4
اكلػػػػد لػػػػبنمال مػػػػن ياباػػػػل صػػػػلع ااقػػػػرار ى ػػػػن ينمػػػػل االسػػػػتكانت  .5

      االتت بل من االنلال.

تكلد للنرسنت  قاقال ا للنريل لف ايؿ االلظلل كااانل اف مػن  .6
      للنز االونـ.ا  ت داد أهداؼ ااالؿ ك 

 :واإلشراف ثانياً : السموك القيادي 
الند يا ل تانكلال من  .1 الت ؾ ر اسلن ااقدرة ى ن تلياف ااانل اف كا 

      ااالؿ.

      اكلد دكر ار اسلن من ااتكلاه كاات ساف االستلر األداء. .2
ابػػكض ر اسػػلن ااصػػق انت كاالسػػ كاانت ا لرؤكسػػاف لػػع ااتأياػػد  .3

      ى ن ليدأ االسن  ل.

ااالػػػػؿ ى ػػػػن االيػػػػندرة كاإليػػػػداع مػػػػن اتتػػػػنذ الػػػػلع ر اسػػػػلن مػػػػن  .4
      ااقرارات.

      اتيع ر اسلن من ااالؿ االلط ااتلنرين من ااقاندة كاإللراؼ. .5
لصنؼ. .6       اانلؿ اار اس االرؤكساف ياداال كا 

 :االلتزام التنظيم  :ثالثًا 
      الار ااانل كف ينابتر كاالتلنء ا لينف ااذم اال كف ماه. .1
تكلد رميل اكال ادل ااانل اف مػن اايقػنء مػن ااالػؿ  طػكؿ لػدة  .2

      لليلل.

      اتيلن ااانل كف اقنمل االنلال كاالون كاادمنع ىلون. .3
      تالف اإلدارة إسونلنت ااانل اف يناالؿ كتاتلن يرمنهاتوـ. .4
      اوتـ ااانل كف يكاع كلستقيؿ االنلال ااتن اال كف يون. .5
      الار ااانل كف ألوـ لزء لوـ لف االنلال ااتن اال كف ماون. .6

 االستقرار واألمان الوظيض : :رابعاً 
الػػػػػػار اااػػػػػػنل كف ينالنلاػػػػػػل يناسػػػػػػتقرار كا لػػػػػػنف ااػػػػػػكظابن كا  .1

      اانلكف لف ااستهلنء ىف تدلنتوـ.

االتينداػػػل االػػؿ ا مػػػراد مػػػن للػػػنخ تلظالػػػن اتسػػػـ ين لػػػنف كاااقػػػل  .2
      ياف للاع أطراؼ ااالؿ.
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 موافق البيـــــــان الرقم
 تماماً 

 موافق
إلى 
 حـد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

ا ارمػػػػػب اااػػػػػنل كف يناي ػػػػػث ىػػػػػف مػػػػػرص يدا ػػػػػل ا الػػػػػؿ كذاػػػػػؾ  .3
      الاكرهـ ين لنف كااستقرار ااكظابن.

تتيع اإلدارة سانسل ااتػدراب كاا تبػنظ يػنالكظباف االوػرة كتتيلػن  .4
      ااواي انت ااتن تدىـ ذاؾ.

كاااتصػػػندال اػػػدل االنلاػػػل اليلوػػػن لػػػف تتػػػكمر االػػػكارد االنداػػػل  .5
      اإلابنء يناتزالنتون االناال اتلنه ااانل اف اداون.

 برامج التدريب والتعمم: :خامساً 
      تاطن اإلدارة اهتلنلنن يياران ايرالج تدراب كتا ـ ااانل اف. .1
      ت ين اادكرات ااتدرايال  نلنت االتدرياف االستقي ال. .2
      تتلاز أهداؼ اايرالج ااتدرايال يناكاكح ينالسيل ا للنرياف. .3
تلػتلؿ اايػرالج ااتدراياػل ا اػنل اف ى ػن ااتػدراب اإلدارم كااتقلػػن  .4

      لانن. 

      اقتلع االلنريكف ينايرالج ااتدرايال كأهدامون. .5
كتلباػذ تكمر اإلدارة ااتسواقت كاإللينلانت االندال ااقزلل ادىـ  .6

      اايرالج ااتدرايال

االتػكمرة مػن االنلاػل االرتيطل ييا ل ااالؿ االندال كاالالكاػل لن هن أياند لكدة اا انة ااكظابال :ااسؤاؿ اااناث
 ااتن التلن إااون ساندتيـا
 االكارة:لنلاتيـ االتكمرة من  ياندا   ألنـ درلل لكامقل ساندتيـ ى ن يؿ ياد لف xاالط كب كاع ىقلل ن

 

موافق  البيـــــــان الرقم
إلى  موافق تماماً 

 حـد ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 :األمن والصحة المينية ف  بيئة العمل :أوالً 
      لف ااانل اف.أتوتـ إدارة االنلال يسقلل ك  .1

تلبػػػذ اإلدارة يػػػرالج تاػػػلف ت داػػػد االتػػػنطر االوػػػددة ا صػػػ ل  .2
      االنلال. كااسقلل االولال من

      للل كص ال.آتكمر إدارة االنلال يا ل ىلؿ  .3

اكلػػػػػػد اػػػػػػدل االنلاػػػػػػل تلػػػػػػراانت كاػػػػػػكالاف ل ػػػػػػددة ا صػػػػػػ ل  .4
      كااسقلل االولال ا انل اف.
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موافق  البيـــــــان الرقم
 تماماً 

إلى  موافق
 حـد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

تقػػػـك االنلاػػػل يإىػػػداد يػػػرالج تػػػدراب ى ػػػن ااسػػػقلل كااصػػػ ل  .5
      االولال ا انل اف.

ااقنلكلاػػػل كين لظلػػػل ا تػػػرل ت تػػػـز االنلاػػػل ييػػػؿ االتط يػػػنت  .6
      ذات ااص ل يناسقلل كااص ل االولال.

 التوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيضية: :ثانياً 

تقػػدـ االنلاػػل ااتسػػواقت ااقزلػػل ات قاػػؽ ااتػػكازف يػػاف اا اػػنة  .1
      االتصال كاا انة ااكظابال.

إالػند للػنخ ىػن  ن اكلد دىـ كللنريل لف إدارة االنلال مػن  .2
       لاـ ا انل اف.

      تكلد لسنىدة من رسـك ااتا اـ  يلنء ااانل اف من االنلال. .3

تػػػػكمر االنلاػػػػل ترتايػػػػنت كألظلػػػػل ااالػػػػؿ االرلػػػػل  داء ياػػػػض  .4
      االونـ ااكظابال من االلزؿ.

تليػػػػف االنلاػػػػل اااػػػػنل اف لػػػػف اا صػػػػكؿ ى ػػػػن إلػػػػنزة ىلػػػػؿ  .5
      ا رىنال ا سرال.

ااان  اػػػل كت ياػػػل  تتقػػػـك اقنمػػػل االنلاػػػل ى ػػػن ا تػػػراـ اااتزالػػػن .6
      ا تانلنت ااالؿ لانن.

 :العالقات االجتماعية :ثالثاً 
      اسكد ياف ااانل اف من ااالؿ ااتانكف كركح اابراؽ ااكا د. .1

اتيندؿ ااانل كف من ااالؿ اازانرات االتلنىاػل مػن يااػر لػف  .2
      االلنسينت.

تسػػػػػػكد ىقاػػػػػػنت ااتقػػػػػػدار كاا تػػػػػػراـ االتيػػػػػػندؿ يػػػػػػاف اارؤسػػػػػػنء  .3
      كاالرؤكساف من ااالؿ.

تالػػؿ إدارة االنلاػػل ى ػػن تازاػػز ليػػندئ اإلتػػنء كااتاػػنكف يػػاف  .4
      االكظباف.

تتاح إدارة االنلال مرصل ااتبنىؿ كااتصنؿ لع اااػنل اف مػن  .5
      ينمل االستكانت االتت بل.
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االتػكمرة مػن االنلاػل االرتيطل ينالكالب االناال كاااتصندال لن هن أياند لكدة اا انة ااكظابال  :ااسؤاؿ اارايع
 ااتن التلن إااون ساندتيـا
 لنلاتيـ االكارة:من  ا ياند  ألنـ درلل لكامقل ساندتيـ ى ن يؿ ياد لف xاالط كب كاع ىقلل ن

 البيـــــــان الرقم
موافق 
 موافق تماماً 

 إلى
 حـد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 :األجور والمكافآت المالية :أوالً 
      تاتير لظـ ا لكر كاالينم ت للنسيل كلق لل. .1
      الار ااانل كف يساندة ييارة يلن ا ص كا ى اه لف دتؿ. .2
      اكلد ريط ياف ا لكر كاالينم ت كيبنءة أداء ااانل اف. .3
      تاتلد لظـ ا لكر كاالينم ت ى ن أسس ىندال. .4

الار ااانل كف يناران ىف اااػقكات كاازاػندات ااتػن تاػنؼ  .5
      ا ركاتب سلكانن.

الػػػار اااػػػنل كف مػػػن االنلاػػػل يػػػنف االينمػػػ ت تػػػكزع ى ػػػن لػػػف  .6
      است قون.

 :فرص الترق  والتقدم الوظيض  :ثانياً 
      كااتقدـ ااكظابن لق لل.تاتير ألظلل ااتراال  .1
      تللح ااتراانت ااستالن ال ى ن أسنس يبنءة ا داء ا انل اف. .2

اكلػػػػد تكامػػػػؽ يػػػػاف لػػػػؤه ن ااا لػػػػن كاػػػػدراتن ااال اػػػػل كدرلتػػػػن  .3
      ااكظابال.

لصنؼ. .4       تللح ااتراانت ااكظابال ا لدراء كااللرماف ياداال كا 

كااتقػػػدـ ااػػػكظابن ى ػػػن أسػػػس كلاػػػناار تاتلػػػد ألظلػػػل ااترااػػػل  .5
      إدارال كاا ل.

      اكلد مرص لستقي ال لتن ل ا تران كااتقدـ ااكظابن ا انل اف. .6

تطيػػػػؽ إدارة االنلاػػػػل سانسػػػػل كاػػػػع االػػػػتص االلنسػػػػب مػػػػن  .7
      االينف االلنسب.

اليػف أف تسػنهـ مػن ااتػأاار ى ػن ا ياػند ااتنااػل اػألداء هؿ اكامؽ سػاندتيـ ى ػن أف أياػند لػكدة اا اػنة ااكظاباػل ااسؤاؿ ااتنلس:
 ااكظابن ا
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 لف اااينرات ااتناال: ة  ألنـ درلل لكامقل ساندتيـ ى ن يؿ ىينر xاالط كب كاع ىقلل ن

موافق  البيـــــــان الرقم
 موافق تماماً 

إلى 
 حـد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

      كا كالر يدالا تـز ااانل كف يتلباذ ااتا النت  .1

اكلػػػػد اػػػػدرة اػػػػدل اااػػػػنل اف ى ػػػػن ااالػػػػؿ كااتياػػػػؼ لػػػػع  .2
      اا نات ااطنر ل. 

      تتـ إلراءات تلباذ االانلقت من ااكات اال دد اون.  .3

البػػػذ اااػػػنل كف ااالػػػؿ كاالوػػػنـ االط كيػػػل كمقػػػنن ا تطػػػط  . 4
      االادة لسيقنن.

أياند كليكلنت لكدة  الار ااانل كف يناران ااانـ ىف .5
      اا انة ااكظابال.

      اتلتع ااانل كف يناركح االالكال اااناال. .6
      الار ااانل كف يت سف ااصكرة ااذهلال ىف االنلال. .7
      االينكم كااتظ ـ.  ناتاكلد التبنض من  .8
      اتلاز دكر اابرد من االنلال دا لنن ينالكدة كاإلتقنف. .9

تػػػػػػرؾ اااـز ى ػػػػػػن اكلػػػػػد التبػػػػػػنض مػػػػػػن دكراف ااالػػػػػؿن .10
      ااالؿ .

      ا رص ااانل كف ى ن ت ساف ا داء يليؿ لستلر. .11

اتكامػػػؽ أداء اااػػػنل اف لػػػع االاػػػناار االكاػػػكىل داتػػػؿ  .12
      االنلال.

اػػػػػػػدل اااػػػػػػػنل اف ااقػػػػػػػدرة ى ػػػػػػػن ااالػػػػػػػؿ كت لػػػػػػػؿ اكلػػػػػػػد  .13
      ااتدلال.االس كاانت ا يندالال كاإلدارال 

      تت سف ادرة ااانل اف ى ن ااتقااـ ااذاتن  دا وـ. .14

اػػػػدرة اػػػػدل اااػػػػنل اف ى ػػػػن تطػػػػكار لترلػػػػنت ااالػػػػؿ  اكلػػػػد .15
      االنلاننأيندالن  إدارم   تدلنت .

 :ااسؤاؿ ااسندس
 لن هن لقتر نت ساندتيـ ات ساف يبنءة ا داء ااكظابن ا انل اف من لنلاتيـ االكارة ا

 االط كب ذير ساندتيـ اوذه االقتر نت إف أليف:
- 
- 

    كليران ا سف تانكليـ
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ABSTRACT 

The study aims at recognizing at quality of working Life and its 

impact on job Performance of workers in the Palestinian 

Universities .The researcher has designed three main 

assumptions and a number of queries that cover all aspects of 

this study. 

The researcher has used the analytical, descriptive method for 

this purpose and used a chick-list (Questionnaire) as a main tool 

for data collection. The society size amounted to 3254, while 

the study sample was random and stratified. The statistical 

analysis program (SPSS) was used as a statistical package for 

processing, treating and analyzing the data. 

Most significant conclusions of the study: 

1. There is relation with statistical indication between job-

life quality and the workers' job performance. 

2. There are differences with statistical indication between 

the studied samples response averages concerning their 

opinion about the job-life quality and its effect on the job-

performance level of the workers in the universities. 

These differences are attributed to personal and job 

changes, while there are no differences attributed to 

other changes (age group), academic qualification, length 

of experience and duration of the job). 

3. There is a significant effect with statistical relevant to the 

job-life quality dimensions, and that the ,most effective 

dimension in the job performance lies in : Job progress 

and promotion opportunities, social relations, job safety 

and stability, decision-making sharing, training and 
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learning programs, balancing between personal life and 

job life. 

 

Most Important Recommendations of the Study: 

1. Realizing transparency in decision-making at all levels of 

the university through promoting effective relation 

between the top management and their subordinates of 

all levels in the university. 

2. Making flexible work arrangements and schedules for all 

categories of workers of the university in order to achieve 

balance between the job and the worker's personal life. 

3. Redesigning wages and remuneration systems in general 

for all universities, especially for Al-Aqsa University, 

through modifying the salary scale known as "The Unified 

Cadre" of the universities. 

4. Concluding a "pattern" proposal for the job-life quality 

that can, through its implementation, contribute to 

developing the job performance quality of the workers in 

the Palestinian Universities. Suitable mechanisms of 

implementation have already been designed. 
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