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" ق الوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك  
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 إهداء  
 ..يف القادم كبري  –بإذن اهلل  –موحا.. وأصبح واقعا .. وأملي كان ط  

اهلل وسنده ومدده، أطوي خالصة اجلهد والتعب بني دفيت هذه الدراسة  بعد توفيق
 املتواضعة ..

تنا معىن وزينها باألخالق والدين، النيب الصادق ، من أعطى حلياإىل معلم البشرية أمجعني
 األمني، حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ..

اهلل مث برضاهم ما وصلت بفضل إىل من نشأت يف أحضان رعايتهم، ووصلت إىل 
 وطاعتهم ، من مألت بئري بعذب مياههم ، أليب وأمي مشوع األمل اليت ال تنطفئ..

إىل من تشاركين شق الطريق حنو النجاح خطوة خبطوة، وتبين معي املستقبل يدا بيد، إىل 
 زوجيت الغالية..

 إىل من حبهم جيري يف عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي .. إخويت وأخوايت ..

ووطين فلسطني إليهم مجيعا أهدي هذا  جامعيتأساتذيت و و  وزمالئي  عائليت وأصدقائيإىل 
     اجلهد املتواضع راجيا من املوىل عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا ..

 
 

 

 

 

 

 



 د
 

 شكر وتقدير
وأمدين عانين على جتاوز الصعاب أمحد اهلل رب العاملني واشكره على عظيم فضله الذي أ

قوة والصرب على إمتام هذه الدراسة، وتقديرا مين وعرفانا ال يسعين إال أن أتقدم بالشكر بال
منارة العلم والعلماء، ودرة فلسطني األوىل،  -اجلامعة االسالمية –والتقدير إىل جامعيت 

 ، اليت احتضنتين ومنحتين الرعاية واالهتمام خالل سنوات دراسيتوصرحها العلمي الشامخ 
 فيها..

كما أتقدم جبزيل الشكر والوفاء إىل مشرف الرسالة الدكتور الفاضل/ يوسف عبد عطية 
وإخراجها هبيئتها الالئقة إىل حيز حبر الذي مل يدخر جهدا يف االشراف على الرسالة 

 الوجود، وتقدمي النصح واملشورة واملتابعة احلثيثة يف مجيع مراحل دراسيت ..

لتفضله ملناقشة  حممد جودت حممد فارس/وأتقدم بالشكر واالمتنان اىل الدكتور الفاضل 
لمه الغزيرين، ما ال ميكن جتاوزه، أو نسيانه والذي الرسالة والذي أمدين من خرباته وع

 أسهم يف إثراء الرسالة ..

 الروس سامي علي سليمان ابوكما يسرين أتقدم بالشكر والتقدير إىل الدكتور الفاضل/ 
عضو جلنة املناقشة على ما قدمه من مالحظات ومقرتحات سامهت يف إجناز ما تستحقه 

 الرسالة من قيمة علمية..

ن هم من قريب او بعيد يف مد يد العو جبزيل الشكر والتقدير إىل كل من ساوأخريا أتقدم 
واهلل ويل وبذل جهدا ملسانديت .. وأسأل اهلل العظيم أن جيزي اجلميع عين خري اجلزاء 

 التوفيق ..
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 ذكر اإلمام املزين

 كاتب اإلمام الشافعي رمحهما اهلل تعاىل إذ قال :

على اإلمام الشافعي مثانني مرة، فما من مرة إال وكان  ةقرأت كتاب الرسال
 يقف على خطأ فقال الشافعي :

 " أىب اهلل أن يكون كتابا صحيحا غري كتابه"
 

 (2ط  2/22)حاشية ابن عابدين 
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 الدراسة ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم إجراءات وسياسات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية 
والخاصة من وجهة نظر الموظفين العاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، وقياس تأثير كل من 

لحمل، مرونة إجراءات العمل، الخدمات المقدمة )نظام االجازات، سياسات المنظمة تجاه األبوة واألمومة وا
للموظفين( على مدى قدرة العاملين في المنظمات غير الحكومية على تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 
وذلك للخلوص الى التوصيات المالئمة لزيادة قدرة الموظفين على تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة. 

 277موظفا ، طبقت الدراسة على  7171وتكون مجتمع الدراسة من   باحث المنهج الوصفي التحليلي،استخدم ال
% من مجتمع الدراسة،  وقد استخدم الباحث 71موظفا منهم تم اختيارهم بطريقة الطبقة العشوائية  أي ما نسبته 

% من عينة الدراسة، ومن ثم تحليل 12.1وهو ما يمثل  312االستبانة كأداة لجمع البيانات حيث تم استرداد 
 للحصول على النتائج واختبار فرضيات الدراسة. SPSSباستخدام برنامج  البيانات

توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها وجود عالقة إيجابية بين إجراءات وسياسات العمل وبين قدرة الموظفين 
عال له دور واضح على تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة ، حيث أظهرت أن نظام االجازات المرن والف

في تحقيق الموازنة لدى الموظفين، وكذلك أظهرت أن سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة والحمل لها دور 
كبير  في قدرة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم العائلية، وبينت الدراسة أيضا أن المرونة في إجراءات العمل 

يق التناغم بين األمور العائلية والعمل دون، وأظهرت أيضا أن الخدمات الروتينية تزيد من قدرة الموظفين على تحق
المقدمة للموظفين في مكان العمل لها دور بارز في المساعدة على تحقيق هذه الموازنة لدى الموظفين ، ووجدت 

ثرة في الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات  إجابة العاملين حول إجراءات وسياسات العمل المؤ 
تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تعزى إلى كل من العمر، وعدد أفراد األسرة، والمؤهل العلمي ، 

 وسنوات الخبرة . 

بأهمية اتخاذ سياسات من شأنها زيادة قدرة الموظفين على الموازنة بين الحياة العملية  صت الدراسةوقد أو 
ثراء أنظمة االوالخاصة مثل  تدعيم  قوانين اعتماد ، و جازات المخصصة للموظفين بالمرونة والخيارات الواسعةوا 

وتعزيز أسلوب المشاركة في العمل  ،من شأنها دعم الموظفين والموظفات في أوقات األبوة واألمومة والحملعمل 
ضفاء المرونة على االجراءات الروتينية، وتحسين أنظمة المكافآت والحوافز داخل المنظمات، وتع ثراء وا  زيز اوا 

 الخدمات المقدمة للموظفين من خدمات صحية وتدريبية وتوفير اللوجستيات الكاملة والالزمة في مكان العمل.



 ل
 

Abstract 

The study aims to identify work polices and arrangements that affect the ability of 

employees nongovernmental organizations to achieve work-life balance. To fulfil 

that, the study seeks to measure the effect of (vacation system, pregnancy and 

parenting polices, flexibility of work arrangements and provided services to 

employees inside and outside the workplace) on work-life balance, besides it aims to 

get recommendations that can increase the ability of the employees to achieve such 

balance. The researcher adopted the analytical descriptive method. Study population 

consisted of (1757) employees from different types of non-governmental 

organizations, and the study was applied on (315), which represent almost 18% of the 

population. The researcher used the questionnaire to collect his data, as he retrieved 

276, which represent 86.6% of the total of the sample. Then, the researcher used 

SPSS to analyse the data, reach for the results and investigate research assumptions.   

 

The results of the study showed a positive relationship between policies and 

arrangements of work and employees’ ability to achieve work-life balance. They also 

found that vacations system has significant role in achieving work-life balance. Study 

results showed that the organization policies towards parenting and pregnancy help 

the employees significantly to meet their family commitments. Moreover, the results 

found that flexibility of work arrangements increases employees’ ability to match 

between the family matters and other work issues. In addition, the presented services 

to the employees at workplace help to fulfil that balance. On the other hand, the study 

found statistical differences among respondents’ averages in terms of services and 

polices that affect life-work balance attributed to age, number of family members, 

educational level and years of experience.  

  

The researcher recommended that NGOs in Gaza Strip should adopt friendly work-

life balance polices such as; flexible vacation systems, effective parenting and 

pregnancy polices, encouraging job sharing and flexible routine work arrangements,  

developing fair rewards and incentive systems and providing the employees with 

the important services and benefits inside and outside workplace.   
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــمقرم 1.1
خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان ليكون خليفته في األرض منذ زمن بعيد، فقد قال اهلل عز وجل 

ذ قال ربك للمالئكة إني جافي كتابه العزيز  ومنذ ذلك الحين  ،(03عل في األرض خليفة" )البقرة، " وا 
ه ألداء ما هو مناط والسعي في كل اتجا ف بالعمل والجد واالجتهاد لعمارة األرض وخالفتهاواالنسان مكل

، أخذت تبدو أكثر تفصيال نماط الحياةومع تطور الزمن وتغير أ ه من واجبات متعلقة بدينه ودنياه.ب
 عمله ووظيفته.شخصه وعائلته و وتعددت التزامات اإلنسان على صعيد وأخذت مجاالتها بالتعدد والتوسع 

 
ونتيجة لتطور الحياة وتعدد مجاالتها والتزاماتها على صعيد الفرد والمجتمع، فقد ظهرت العديد من 

وازنة المعملية  على صعيد حياته العائلية والعملية ، ومن أبرزهاأصبحت تواجه اإلنسان  التحديات التي 
خصوصا وقد  ،تطلبات العملوبين الوفاء وااللتزام بم إشباع حاجاته الشخصية والعائلية المتعددة بين 

كبير في عارف عليه قديما، فلقد أصبح ذا نصيب تأصبح العمل لإلنسان يعني شيئا أكبر مما كان م
بدال من كونه نشاطات تجلب الرزق تحقيق الرضى الذاتي الذي يؤثر على شتى جوانب حياته الشخصية 

نجاح الموظف مما يعني أن ،  ( 875،ص2312)طارق وآخرون،  بقي االنسان على قيد الحياة فقطوت
هما وجهان لعملة واحدة وهي "الموازنة في  الوفاء بمتطلبات العمل وقدرته على إشباع التزاماته العائلية 

 .بين الحياة العملية والخاصة"
 

رنا الحالي ، أخذت التي يحفل بها عص وفي ظل المنافسة الشديدة والمتغيرات العديدة في نطاق األعمال
واخالص موظفيها في تحقيق اهدافها المنظمات بشتى أنواعها تسعى بجد نحو االستفادة من طاقات 

األمر الذي دفعهم الى اتخاذ سياسات واجراءات عمل تؤثر  االستراتيجية ومواجهة تحديات العصر الحالي
حتى ة بين حياته العملية والخاصة بشكل مباشر على الحياة الشخصية للموظف وعلى قدرته على الموازن

العديد من العقبات لدى الموظفين أثناء محاولتهم الوفاء بااللتزامات العائلية ومتطلبات العمل  ظهرت
جراءات عمل صديقة لحياة اإلنسان الوظيفية  والذي تبعه أصوات عدة تنادي بأهمية اتخاذ سياسات وا 

 .( 875،ص2312)طارق وآخرون، والخاصة 
 

( منظمة حسبما 575) 2310ومع انتشار منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة التي بلغ عددها لعام 
نلمس  ،2310أفاد تقرير وزارة الداخلية المتعلق بإحصائيات المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة لعام 

ات، األمر الذي يعني أنها تستوعب عددا ال يستهان به من الموظفين العاملين في شتى المجاالت والتوجه
)وزارة  فية لفئة كبيرة من المجتمع الغزي.أن سياسات هذه المنظمات يؤثر على الشخصية والوظي

 (.2310،الداخلية
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األهمية الكبيرة للموازنة بين الحياة العملية والخاصة، وتتبعا ألهم وتركيزا على هذه القضية، وانطالقا من 
إلى ماهية إجراءات وسياسات العمل المؤثرة في  ن يتطرق في بحثه هذاأالعوامل المؤثرة فيه، رأى الباحث 

منظمات المجتمع المدني هادفا من وراء  لعملية لدى الموظفين العاملين فيتحقيق الموازنة بين الحياة ا
ذلك إلى  استخالص أهم السياسات واالجراءات التي يراها الموظفون ضرورية التطبيق واألخذ بعين 

، وتقديم التوصيات في ضوء نتائج الدراسة لمنظمات المجتمع المدني والجهات لدى المنظمات االعتبار
 المعنية بذلك.

 مشكد  الر اة  1.1
ن بين الحياة العملية والخاصة تمثل تحديا واضحا وكبيرا لدى الموظفين العاملين في قضية التواز أصبحت 

المسته من خالل مقابلة الكترونية تم إجراؤها مع وهو ما تم مظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، من
هذه مدير المشاريع في جمعية الرحمة لالغاثة والتنمية الذي أكد وجود  –المهندس/ محمد أبو زعيتر 

والموظفات  الموظفينالعديد من دى ل في القدرة على تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  مشكلة
أمام تحقيق االستقرار  مثل عائقا بارزان وجودها يوأ غزة العاملين في منظمات المجتمع المدني في قطاع

 نوهوقد  وله آثار سلبية واضحة على جودة األداء ومخرجات المنظمات.، الوظيفي والعائلي لدى الموظف
العديد من  مع المدني هو تحملهم منظمات المجت لى أن ما يبرز المشكلة لدى موظفيالمهندس محمد إ

مشيرا في الوقت  القطاع العام،منظمات مقارنة بوتعرضهم لضغط وظيفي مستمر مهام ومتطلبات العمل 
واضح على إمكانية تحقيق هذا  تأثيرتبعة داخل مكان العمل لها ذاته  إلى أن السياسات واالجراءات الم

 التوازن لدى الموظفين.
برنامج المشاريع االنسانية في مؤسسة اإلغاثة مدير  –ومن جهة أخرى، أكد المهندس/ رامي مهاني 

تعتبر قضية في غاية أن قضية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  مكتب غزة –االسالمية عبر العالم 
مشجعا في  ،م دوليةاألهمية لجميع العاملين في منظمات المجتمع المدني سواًء كانت منظمات محلية أ

تركيز الدراسة باتجاه مؤسسات المجتمع المدني كونها تختلف في إجراءاتها عن  ذات الوقت على
اضح من قبل باهتمام و  أن تحظى هذه الدراسةمتوقعا سسات القطاع العام والقطاع الخاص، مؤ 

 ن يكون لها فائدة ملموسة على المدى القريب.أالمؤسسات المستهدفة و 
 ، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي:مما سبقو 

ج اءات الامل  المؤث ة في تحقيق التوازن بين الحيرة الامدي  والخرص  لرى مر هي أه  ةيرةرت وا 
 الموظفين الارمدين في المؤةةرت غي  الحكومي  في قاطرع غزة ؟
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 ف ضيرت الر اة  1.1
( بين إجراءات α ≤ 0.05) هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ف ضي   ئيةي  أولى :

 حكومية والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين.الالعمل المعمول بها لدى المنظمات غير 
 ويتفرع منها الفرضيات التالية: 

بين نظام اإلجازات المعمول ( α ≤ 0.05) هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .1
 به في مكان العمل ومدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة.

بين سياسات العمل اتجاه  (α ≤ 0.05) هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  .2
 األبوة واألمومة والحمل و ومدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة.

بين إجراءات العمل المرنة  (α ≤ 0.05) ت داللة احصائية عند مستوى معنوية هناك عالقة ذا .0
  التوازن بين الحياة العملية والخاصة. قومدى تحقي

( بين الخدمات المقدمة α ≤ 0.05) هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  .4
 للموظفين ومدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة.

 ( بينα ≤ 0.05)  معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدف ضي   ئيةي  ثرني :  1.1

حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير حكومية  المشاركين في البحث إجابة متوسط
العمر ، الجنس متغيرات الشخصية التالية ) للتعزى  والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين

 ، المسمى الوظيفي ، الحالة االجتماعية ، سنوات الخبرة(.

 :متغي ات الر اة  1.1
مر بين الحيرة  توازنالرليل الفضل لقيرس التم الحصول على المتغيرات المستقلة والمتغير التابع من "

وبالتعاون مع جامعة  2338( في أستراليا لعام Queensland" والمطبق في والية ) الامدي  والخرص 
Queensland  يتم تطبيقه على المنظمات بكافة أنواعها بهدف تدعيم لالذي تم إعداده و  ،في نفس الوالية

ثراء إدارة الموارد البشرية في  المساهمة في تحقيق المنظمات بأهم السياسات واالجراءات التنظيمية هذه وا 
والموظفات مواكبين في الوقت ذاته التغيرات المستمرة عملية والخاصة لدى الموظفين التوازن بين الحياة ال

في احتياجيات والتزامات واهتمامات هؤالء الموظفين في ظل التطور والتغير المستمر على اسلوب ونمط 
 الحياة العملية والخاصة.

 المتغي ات المةتقد :
 نظام اإلجازات. -1

 .واألمومة والحملسياسات المنظمة تجاه األبوة  -2
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 إجراءات العمل المرنة. -0

  (ومستلزمات العملوالتعليمية،  ة واالجتماعيةخدمات الصحيال مثل)  الخدمات المقدمة للموظفين -4

 المتغي ات الشخصي :
 العمر. .1

 الجنس. .2

 حالة االجتماعيةال .0

 عدد أفراد األسرة .4

 المؤهل العلمي. .8

 سنوات الخبرة. .6

 المتغي  التربع:
 ة.الحياة العملية والخاصالتوازن بين  -1

 ( متغيرات الدراسة1شكل )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموازنة بين 
الحياة العملية 

 والخاصة

نظام 
 االجازات 

مرونة 
إجراءات 

 العمل

سياسات األبوة 
واألمومة 
 والحمل

الخدمات 
 المقدمة

 الدراسة )من إعداد الباحث( متغيرات
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  أهراف الر اة  1.1
 من العمل المؤثرة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة  وسياسات تحديد إجراءات .1

في  المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة والذي بدوره يساعد في اتخاذ  العاملين الموظفين
القرارات واالجراءات المناسبة لدى المؤسسة لتعزيز هذه الموازنة وكذلك تساعد الموظف نفسه في 

 اتخاذ السياسات الصحيحة في حياته الشخصية والتي من شأنها تحقيق هذا التوازن.
ل التي تنتهجها المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة لتحقيق الوقوف على واقع اجراءات العم .2

 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى موظفيها.

العمل على وضع تصور لزيادة فعالية إجراءات العمل لدى المنظمات غير الحكومية في تحقيق  .0
 التوازن بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين.

 مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة.الدراسة الى  تقديم توصيات ومخرجات .4

 أهمي  الر اة  1.1
 الادمي  لدر اة :الهمي   .1

الرامية الى  إدارة الموارد البشريةاألبحاث المتعلقة بهذا البحث بمثابة حلقة ضمن سلسلة يعتبر 
الدارة كل ما يتعلق بحياة الموظف داخل مكان العمل، وتبرز اتباع وانتهاج السياسات المثلى 

جراءات العملأهمية الدراسة في هذا المجال في كونها تعمل على إبراز أهم  المؤثرة  سياسات وا 
 في منظمات المجتمع المدني في تحقيق التوزان بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين

  ن واالستقرار الوظيفي للموظف.يعمل على تحقيق التواز والذي بدوره 
 لدبرحث:أهمي  الر اة   .2

تعتبر هذه الدراسة بمثابة فرصة للباحث كي يكتسب المهارات ويتعرف على أصول البحث 
 العلمي ويطبقها.

 لدمؤةةرت غي  الحكومي : أهمي  الر اة   .3

يمكن أن يتخذوا لمؤسسات غير الحكومية في كونها تحدد أهم العوامل التي لتكمن أهمية الدراسة 
حيالها إجراءات يحدثوا فيها تغييرا يؤثر إيجابا ويزيد من قدرة الموظفين العاملين على تحقيق 
الموازنة بين الحياة العملية والخاصة والذي بدوره يعطي المؤسسة أفضل ما لدى الموظفين من 

وظيفي واالستقرار أداء وتركيز واتقان في العمل ، وعلى الجانب اآلخر يكسب الموظف الرضى ال
وكذلك تبرز أهمية الدراسة في كونها من أوائل الدراسات العربية التي تسلط  النفسي والمادي.

الضوء بشكل مباشر ومركز على إجراءات العمل المؤثرة في التوازن بين الحياة العملية والخاصة 
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وازن، باإلضافة إلى لتدرس ما يراه الموظفون في مؤسساتهم من عوامل مؤثرة في تحقيق هذا الت
جراءات العمل المتاحة لتحقيق  كونها تزيد من وعي الموظفين نحو االستفادة من سياسات وا 

 التوازن الضروري بين حياتهم العملية والخاصة.
 لدمكتبرت والمهتمين بهذا المجرل:أهمي  الر اة   .4

للبحث العلمي والمراجع العلمية فيما يتعلق بسياسات المنظمات وعالقتها تعتبر هذه الدراسة إثراء 
بهذا المجال مادة علمية واضحة تبين للموظفين، وتوفر للمهتمين العملية والشخصية  بالحياة

 العالقة ما بين اجراءات العمل ومدى قدرة الموظفين على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة.
 مجتمع:لدأهمي  الر اة   .5

ءات المساندة للموظفين العاملين تعمل الدراسة على زيادة الوعي المجتمعي بأهم األساليب واإلجرا
ي تعمل على تحقيق الموازنة بين منظمات المجتمع المدني والت و المقبلين على العمل لدىأ
 ث العلمي.لحياة العملية والخاصة لديهم ، وكذلك تعتبر مثاال تطبيقيا ألساليب ومهارات البحا

 مصاطدحرت الر اة  1.1
 :بين الحيرة الامدي  والخرص  التوازن .1

من قبل الموظف بما يضمن تحقيق هي الوفاء بكل من متطلبات العمل وااللتزامات العائلية 
ويعمل على تحقيق مصلحة صاحب العمل االستقرار النفسي والوظيفي للموظف 

 .(8،ص2312)ميالني،
ج اءات ةيرةرت  .2  :الاملوا 

جراءات العمل على أنها مجموعة من المبادئ والقواعد االجرائية  التي الشاملة تعرف سياسات وا 
نيو ساوث نحو أهداف المنظمة )تعتمدها إدارة المنظمة بهدف توجيه اداء وفكر العاملين فيها 

 .(1ص،  2310ويلز، 
  :المنظمرت غي  الحكومي  .3

المستقلة  مؤسسات  أو الجمعياتمجموعة من ال" تعرف المنظمات غير الحكومية على أنها 
غير الربحية التي تمأل المجال العام ما بين األسرة والدولة، وتنشأ بإرادة حرة لتحقيق مصالح 
أفرادها أو مصالح المجتمع ضمن عالقة تعاونية وتكاملية ورقابية ومدافعة مع الدولة والقطاع 

تراعي خصوصية ثقافة مجتمعاتها  الخاص في إطار القيم واألخالق الحميدة التي
 .(18،ص2312)العالول،
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 

 سياسات العمل المبحث األول:

 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: المنظمات غير الحكومية
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 سياسات العملالمبحث األول: 

 ةمقدم 1.2.2
جراءات العملمفهوم  1.2.1  .سياسات وا 
 .وجود سياسات واضحة للعمل في المنظمة أهمية 1.2.2
 العمل. أنواع سياسات 1.2.4
 .اسات العمل داخل المنظماتيمراحل سن س 1.2.5
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 ةـــــــــــمقدم 1.2.2

جرإءإت إلعمل دور إإلطار إلقيادي لنشاطات إلمنظمة سوإء كانت إلنشاطات إليومية  تلعب سياسات وإ 
إلحدثية مثل إالستجابة للمتطلبات إلقانونية وموإكبة إلمتمثلة  بإجرإءإت إلعمل إلروتينية أو إلنشاطات 

ياسات إلتي تتوإفق وتسعى منظمات إألعمال إلناجحة إلى إعتماد إلسإلتغيرإت إالقتصادية وغيره، 
 لدى إلموظفينخلق إلوعي وإاللتزإم إلكافي وتتماشى مع أهدإفها إلتنظيمية، وتعمل في نفس إلوقت على 

وبذلك تعتبر سياسات إلعمل بمثابة إلقائد  (.0، ص 3102بنجاح )نيو ساوث ويلز، ليتم تطبيقها 
 إلمنشودة.ليتماشى مع إألهدإف وإلضابط لسلوك إلموظفين دإخل إلمنظمة 

 سياسات العمل مفهوم 1.2.1

مجموعة من إلمبادئ وإلقوإعد إالجرإئية إلشاملة إلتي تعتمدها إدإرة تعرف سياسات إلعمل على أنها 
 (.0، ص 3102إلمنظمة )نيو ساوث ويلز، أهدإف فيها نحو إلمنظمة بهدف توجيه إدإء وفكر إلعاملين 

وإألسس إلتي تضعها إلقيادة إإلدإرية لتوجيه فكر إلمنظمة بأنها " مجموعة إلقوإعد  Anosoff ويعرفها
 .(0ص ،3100صالح،)" وأعمال إلعاملين بها

 ،أيضا على أنها بيان رسمي لمبدأ أو قاعدة يجب أن تتبع من أعضاء إلشركة سياسة إلعمل وتعرف 
 . (0ص، 3100إلشركة ) موإرد بشرية،عمليات  كل سياسة تحدد أهمية موضوع معين لمهمة أوو 
لى توجيه إلمدرإء إن إلقوإعد وإإلجرإءإت إلتي تهدف على أنها " مجموعة مكذلك سياسات إلعمل  تعرفو 

إف إلمنظمة إلتي تعتبر إلمصدر أهدوإلموظفين نحو أهدإف إلمنظمة ، وهي منبثقة بشكل أو بآخر عن 
 .(5ص، 0991ت" )وإيز، ساسي لكل إلقرإرإإأل

جرإءإت إلعمل يمكن تعريفها على أنها  " مجموعة إلقوإعد وإألسس إلتي ويرى إلباحث أن سياسات وإ 
معين تهدف من ورإئه إلى تحقيق أهدإف  مستوىتضعها إلقيادة إإلدإرية لتوجيه فكر وأدإء إلعاملين نحو 

 وإضحة ومعلومة لدى جميع إلموظفين" هذه إلسياسات منظمة، وتكونإل

 عمل في المنظمةال وجود سياسات أهمية 1.2.2

تهتم منظمات إألعمال بإقرإر سياسات وإضحة للعمل تعمل على ضمان إلعديد من إلجوإنب إاليجابية 
 (:0، ص 3102)نيو ساوث ويلز، إلتالية 

تضمن سير إلعمل في إلمنظمة بكفاءة وفاعلية عالية في ظل وجود أقل حجم من إلمخالفات أو  .0
 بها.إألنشطة إلغير مرغوب 

جرإءإت إتخاذ إلقرإرإت على مستوى إالدإرإت    .3 تضمن إلسياسات وجود إتساق وثبات في آليات وإ 
 إلعليا وإلمتوسطة وإلدنيا.
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إلحفاظ على إلوقت وإلجهد خالل حل إلمشاكل من خالل إتباع سياسات مسبقة إالعتماد وإإلقرإر  .2
 دإخل إلمنظمة.

 تضمن إالستمرإرية وإالستقرإر دإخل إلمنظمة. .1
 تحافظ على وحدة إتجاه عمل أقسام إلمنظمة حتى خالل فترإت إلتغير إلبيئي. .5
 تمثل إطارإ عامة لعملية إلتخطيط دإخل إلمؤسسة. .6
 تساعد في عملية تقييم أدإء إلموظفين وتفعيل دور إلمحاسبة. .7
 تعمل على توضيح إلوظائف إلعملياتية وتفاصيل أنشطتها. .8

ضر غالل إلموظفين لحرية إلتصرف إلممنوحة لديهم بما يكما وتعمل سياسات إلعمل على منع إست
إالطالع على إلمشاريع ووثائق إلمنظمة وغيره إلذي يعتبر مسموحا لدى إلمؤسسة أو إلمنظمة، مثل 

ارجا ألطرإف غير معنية )مساعد من نشرها خإلموظفين ولكن على إلمؤسسة أن تضع إلسياسة إلتي تمنع 
  .(3103دإري، إإل

 سياسات العمل أنواع 1.2.4

)نيو ساوث ن إلمعايير كالتالي طبقا لعدد موذلك إلمختلفة ن إألنوإع تتضمن سياسات إلعمل إلعديد م
 :(3ص،  3102ويلز، 

قصيرة إلمدى تنتهي على معيار إلوقت إلى سياسات  : حيث تصنف إلسياسات بناء  )إلمدة( إلوقت .0
 طيلة فترة عمل إلمنظمة. بتحقيق هدف معين ، وسياسات طويلة إلمدى تبقى مستمرة

ة قت إلتي تتبعها إلمنظمة حسب إلمنطإلمنطقة إلجغرإفية ونطاق إلعمل: حيث تقسم إلسياسا .3
، ومن أمثلة ذلك إلجغرإفية ونطاق إلعمل نتيجة الختالف إلظروف إلبيئية إلمحيطة بكل منطقة

 )إلسياسات إلمحلية وإلسياسات إالقليمية وإلسياسات إلدولية( .
يستحوذ كل قسم أو إلمستوى إلتنظيمي: وهنا يتم تقسيم إلسياسات حسب إلهيكل إلتنظيمي بحيث  .2

 وحدة تنظيمية على سياسات خاصة به تختلف عن باقي إألقسام إلى حد ما.
إلوظيفة أو إلمجال : حيث تقسم إلسياسات حسب إلمجال إلذي تنطوي تحته مثل )سياسات  .1

 رها(.إالنتاج، إلتسويق، إلتمويل، وغي

عديد من أنوإع إلسياسات وتجدر إالشارة إلى أن معظم منظمات إألعمال تشترك فيما بينها في إل
 (:0ص ، 3102)نيو ساوث ويلز، كاآلتي

مدونة قوإعد إلسلوك، وهي مجموعة من إلقوإعد إلعامة إلموضحة للسلوك وإلمظهر إألمثل  .0
 إستخدإم مكان إالسترإحة وغيره. كيفيةللموظف فيما يتعلق ببعض أنشطة إلعمل مثل إلزي، و 
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 سياسة إلتوظيف. .3
 سياسة إستخدإم إاليميل وإالنترنت. .2
 سياسة إستخدإم إلهاتف إلخلوي. .1
 سياسة إلتدخين .5
 سياسة إألمان وإلصحة. .6
 سياسة إلمساوإة وحفظ إلحقوق. .7
 سياسة إلغاء إلعقود وإلفصل. .8
 سياسة إلبت في إلتظلمات. .9

 المنظماتاسات العمل داخل يسمراحل سن  1.2.5

يبدأ تفكير إإلدإرة بسن سياسة جديدة دإخل إلمنظمة من خالل إدرإك وجود مشكلة أو تحدي يحتاج 
إخل إلمنظمات بعدة مرإحل متتالية إبتدإء من تمر عملية سن إلسياسات دإستجابة من قبل إلمنظمة، و 

 إلتي تسعى إليها إلمنظمةإلحالة وذلك للوصول إلى  وإنتهاء بتطبيقها،  تحديد إلهدف من هذه إلسياسة
  (.31، ص0991)وإيز، يلي إنجاز وأقل تكاليف كما  على كفاءة بأ

 :إلسياسة إلمنوي تطويرها وتطبيقهاتحديد  .0
إستنادإ إلى إدرإك إلمنظمة لوجود مشكلة أو تحدٍّ ما ، فإنها تسعى إلى تحديد إلسياسة إلعامة إلتي 

إلمؤسسة  أدركت، فعلى سبيل إلمثال إذإ  وموإجهة هذإ إلتحدي تعمل على حل هذه إلمشكلة
تحد من إهدإر إلوقت  تختار سياسة جديدة لتطويرها وتنفيذها سير إلعمل فعليها أن  بطءمشكلة 

 .سياسة إالنضباط إلتدريجيمثل  حث إلموظفين على إلعمل بكفاءة ومسئولية كاملةتو 
  :جمع إلمعلومات .3

بهدف إستخدإمها في تحديد  لتطويربالمشكلة جمع أكبر قدر من إلتفاصيل إلمتعلقة ويقصد بها 
 إلمالمح إلتفصيلية للسياسة إلجديدة .

 صياغة سياسة إلعمل: .2
يتم صياغة سياسة إلعمل إلجديدة بناء على إلهدف إلذي تم تحديده وإلمعلومات إلتي تم جمعها  

يع إلجوإنب إلمتعلقة بالمشاكل أو إلتحديات وإضحة تعمل على تغطية جمعن إلمشكلة بطريقة 
 إلتي تعالجها هذه إلسياسة.

 إلسياسة: ومرإجعة إختبار .1
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إختبار إلسياسة إن يتم تطبيقها على عينة مختارة من إلموظفين من ذوي إلخبرة  تعني مرحلة
وذوي إلموإقع إلمؤثرة وإلمستهدفين بهذه إلسياسة ، ومن ثم إستخالص تغذية رإجعة منهم 

 صياغتها.ومناقشتها خالل لقاءإت أو ورش عمل يشارك فيها كل من شارك في 
 مرإجعة شرعية إلسياسة: .5

من كونها ال تتعارض مع  إلتأكدتهمل إلجانب إلقانوني للسياسة بمعنى أن يتم  على إلمنظمة أال
، بحيث ال تؤثر سلبا على حقوق نصوص إلقانون وإللوإئح إلسائدة دإخل إلمنظمة وخارجها 

 لموظفين إو إلزبائن أو إلبيئة أو غيرهم من إألطرإف ذإت إلعالقة.
 وضع خطة إستدإمة إلسياسة: .6

في أذهان إلموظفين  إلسياسةتقوم إلمنظمات بوضع إلتصور إلذي سيؤدي للحفاظ على هذه 
ويجعلها دإئمة إلحضور في تصرفاتهم ، ومن أمثلة ما يساعد في ذلك إعتمادها في مدونة قوإعد 

 إلسلوك أو تثبيتها في مكان يرإه إلجميع ، أو تذكير إلموظفين بها دوريا.
 تقديم إلسياسة وتطبيقها: .7

ة وتوضيح إلجديدة وكيفية تطبيقها وإالستماع إلى آرإئهم إألولي إلسياسةيتم إخبار إلموظفين عن 
 بها بالكامل. إاللتزإمهم على نقاط إلغموض وغيره ، وحث
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 : الموازنة بين الحياة العملية والخاصةالثانيالمبحث 

 

 ةمقدم ..2.2
 مفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة. 2.2.2
العالقة بين الموازنة بين الحياة العملية والخاصة وجودة حياة  ..2.2
 العمل.

 التطور التاريخي لمفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة. ..2.2
 أهمية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة. ..2.2
 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة. قالعوامل المؤثرة في تحقي ..2.2
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم  ..2.2
أدت التغيرات العديدة التي حدثت لطبيعة الحياة االقتصادية وطبيعة احتياجات الناس المختلفة  

تغيير المفهوم حول الهدف من العمل ، فسابقا كان الهدف هو تلبية الضرورات والبقاء على قيد الى 
العمل مساهم جدا في تحقيق الرضى الذاتي على مستوى المهنة والحياة أصبح الحياة فقط ، أما اليوم ف

حفل بها عصرنا التي ي وفي ظل المنافسة الشديدة والمتغيرات العديدة في نطاق األعمال .معا الشخصية
واخالص موظفيها في الحالي ، أخذت المنظمات بشتى أنواعها تسعى بجد نحو االستفادة من طاقات 

األمر الذي دفعهم الى اتخاذ سياسات  تحقيق اهدافها االستراتيجية ومواجهة تحديات العصر الحالي
لى الموازنة بين حياته واجراءات عمل تؤثر بشكل مباشر على الحياة الشخصية للموظف وعلى قدرته ع

  ( 975، ص 2102)طارق وآخرون،  العملية والخاصة

جوانب في جودة  واضحا   ولكون قدرة الموظف على تحقيق الموازنة بين حياته العملية والخاصة تلعب دورا  
 تحقيق الموازنة بين الحياة العمليةبقضية برز في العصر الحالي اهتماٌم واضٌح ؛  الحياة والعمل معا

هذا حظي  قدو  ،( 2، ص2115) جيرني، والخاصة لدى الموظفين العاملين في مختلف القطاعات
الذين ميالني، وسيمارد، ودورهام وغيرهم أمثال باهتمام العديد من الباحثين  على مر العصور المحور 

 .حاولوا جاهدين تحديد مالمحه والعوامل المؤثرة فيه وآليات تطبيقه

تعتبر الموازنة بين الحياة العملية والخاصة أحد أهم عناصر وعوامل جودة الحياة من جهة أخرى، و 
التمسك بقوانين العمل تضم كال من أن عناصر جودة حياة العمل  والتون وهذا ما يوضحهالوظيفية  ، 

  .(8ص ،2102،والتوازن بين الحياة والعمل، والعالقات االجتماعية في حياة العمل )البلبيسي
 
في تحسين بيئة العمل وتوفير البيئة المفضلة التي تحظى برضى  جودة الحياة الوظيفية دورا   تلعبو 

العاملين مما يؤدي الى زيادة االنتاجية ، فعندما يستمتع العاملون بوظائفهم ويتفاخرون بها يتولد عندهم 
جراءات وجودة العمل ، الذي من شأنه زيادة االنتاجية و  نيل رضى العمالء ، ففي التزام قوي بتعليمات وا 

المحصلة النهائية ينال العاملون سمعة ومكافآت أفضل وكذلك الحال بالنسبة ألصحاب العمل نظير النمو 
  (.95، ص2112)سترينكامب و فانسكور،  في االنتاجية والربحية
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 ازنة بين الحياة العملية والخاصةمفهوم المو  2.2.2
تعددت وجهات نظر الباحثين حول مفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تبعا ألبعاد 

عملية  اعلى أنهالموازنة بين الحياة العملية والخاصة  كالركالمفهوم وزاوية النظر نحوه، حيث يعرفه 
كد أينما ب  .اشباع حاجات البيت وحاجات العمل بحسن انسياب في ظل أقل مستوى من الصراع بينهما

والخاصة تم نقده من العديد من  ةأن مفهوم الموازنة بين الحياة العمليسبيكمان و مارشنجتون الباحثان 
لى عملية إيشير بين الحياة العملية والخاصة أن مصطلح الموازنة إلى أشارا في دراستهما  ، وقدالباحثين 

 ومجاالت الحياة دون أي تداخل بين الحقلينالفصل التامة بين العمل مدفوع األجر وبين باقي التزامات 
 (.25، ص2115)جيرني،
على أنها الوصف األمثل للموازنة بين المسئوليات في  أيضا الموازنة بين الحياة العملية والخاصة وتعرف

العمل والمسئوليات خارج العمل ، ويعتبر الوصول الى هذه الموازنة أفضل ما يمكن اطالقه على الفصل 
  (. 01، ص2115)فونيا وويليامز،  ة العملية والخاصة.بين الحيا
صة على أنها عملية ذات اتجاهين الموازنة بين الحياة العملية والخاهوليدي و مانفريدي  كل منويعرف 

يرى  في حين خذ بعين االعتبار احتياجات ومتطلبات الموظَّفين كما تأخذها في نفس الوقت للموظِّفين. أت
أن الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تشير الى االسلوب الذي يجمع ما بين متطلبات العمل  روجرز

  . (9، ص2102)ميالني،  ومتطلبات الحياة مثل العناية باألطفال والعالقات االجتماعية والرياضة وغيره
والسياسات التي يتبعها ويرى الباحث أن الموازنة بين الحياة العملية والخاصة هي عبارة عن االجراءات 

والتقليل من التداخل بينهما الموظف بهدف اإليفاء بكامل مسئوليات العمل ومسئوليات الحياة الشخصية 
 لحة الموظَّف ومصلحة صاحب العمل.بما يضمن تحقيق مصما أمكن 

 العالقة بين الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  وجودة حياة العمل ..2.2
في تحسين  وطبيعة إسهامهاحول مفهوم جودة الحياة الوظيفية تنوعت وتعددت تعريفات الباحثين 

نها العمليات المتكاملة أعلى  جودة الحياة الوظيفيةحيث عرف جاد الرب ، ل وحياة العاملين فيهابيئة العم
الوظيفية للعاملين ، والمخططة والمستمرة التي تستهدف تحسين مختلف الجوانب التي تؤثر على الحياة 

ين فيها والمتعاملين معها  ملوالذي يسهم بدوره في تحقيق االهداف االستراتيجية للمنظمة والعا
 (.7ص ،2102،)البلبيسي

جودة حياة العمل على أنها العملية التي عن طريقها تستجيب المنظمة الحتياجات وعرف روبين 
هم العملية توا في القرارات التي تؤثر في حياأن يشاركالموظفين عن طريق تطوير الوضع الذي يسمح لهم 

مثل والبيئة المفضلة للموظفين التي تحتوي ميزة وجذب نها الوضع األأعلى ت أيضا وعرف، بشكل  كامل
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نشطة التنفيذة بنفس النظرة ورفاهية للموظفين وكذلك تساوي نظرة المدراء نحو العاملين في العمليات واأل
سالم، موظفين آخرين ألي  .( 9، ص2115)سينجثا وا 

تصورات الموظفين حول مكان العمل : هل  هي عبارة عن جودة حياة العمل الى أن  كاسيكو وذهب
يشعرون باألمن والرضى ؟ هل لديهم القدرة على الموازنة بين حياتهم العملية والخاصة وكذلك القدرة على 

 ( . 05، ص 2101) نودي، النمو والتطور كبشر ؟ 

وآخرون بأن جودة الحياة الوظيفية هي  فلسفة االدارة التي تؤكد على كرامة العالمين ،  جيبوسنورأى 
وتطور التغييرات في ثقافة المنظمة ، وتحسين الجوانب المعنوية والجسمانية للعاملين عن طريق إتاحة 

 (.7،ص8002فرص النمو والتطوير )جاد الرب،

و سيرياناليا( أن أبعاد جودة الحياة  يفية، فقد رأى كل من )بادالوفيما يتعلق بمكونات جودة الحياة الوظ
 ( :8، ص2102الوظيفية تقوم على األبعاد التالية ) البلبيسي، 

أبعاد كالسيكية وتشمل ظروف العمل المادية ورفاهية العاملين ودعم الموظفين وعوامل  -0
 وظيفية وعوامل مالية.

ومشاركة االدارات في اتخاذ القرارات أبعاد عصرية وتشمل بيئة عمل صحية آمنة  -2
ووالمفاوضات الجماعية بين االتحادات واالدارة ودوائر الجودة واجراءات تقويم المظالم والتوازن 

 بين الحياة والعمل.
في  العالقات االجتماعيةاتزان التمسك بقوانين العمل والتوازن بين الحياة والعمل، و أن  أوضح والتونفيما 

 (.8ص 2102)البلبيسي: من أهم عناصر جودة حياة العمل ة يعدانيحياة العملال

رضى الموظفين عن بيئة العمل ممثلة بأبعادها المادية  تعنيجودة حياة العمل سبق يتضح أن مما 
ينعكس ذلك على مباشرة على المنظمة الذي كمستوى االجور والمعنوية كالمشاركة في اتخاذ القرار و 

ما سبق ذكره ؛ تظهر هناك عالقة ترابط واضحة ما بين جودة الحياة  ومن خاللواألفراد على حد سواء. 
 ذيوال جزءا ال يتجزأ منها باعتباره بين الحياة العملية والخاصة توازنوظيفية وقدرة الموظف على الال
 عطي انعكاسات مؤثرة على جودة العمل وحياة الموظف.ي

 والخاصةم الموازنة بين الحياة العملية التطور التاريخي لمفهو  ..2.2
خالل العقود السابقة تطور مفهوم الباحثين والمختصين حول الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 

وأشار اإلسالم إلى  لخاصة ،وتعدد االلتزامات في العمل والحياة انظرا الختالف طبيعة الحياة وتطورها 
هو الذي جعل لكم األرض  اهلل عز وجل "قال  حيث من باب االتزان في حياة المسلم هذه القضية المهمة
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ليه النشور ( وهو ما يعني أن على 09)سورة تبارك،اآلية  "ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وا 
 تزامات األخرى سواءلالمسلم أن يعمل ويكد ويتعب في طلب الرزق وفي نفس الوقت عليه أن يفي باال

الى أن  لويسأشار  و  (،0،ص2101)عنز، عبادة أو غيرها والتي هي كلها من صميم االسالمكانت 
النظرة السائدة في العصور السابقة نحو مفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة كانت تتمثل في عمل 

وفي ثمانينات القرن . بيتالمرأة ومستوى قدرتها على االيفاء بمتطلبات العمل والعناية باألطفال داخل ال
اهتمام العديد من الشركات العالمية بالعنصر النسائي داخل العمل مما جعل هذه الشركات الماضي برز 

وفيما بعد تم تجاه قضايا الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى موظفيها. تغير من بعض اجراءاتها 
تاحة العمل من ميالرعاية اليو زة األمومة وتوفير االتجاه نحو اعتبار إجا ة لألطفال داخل مكان العمل وا 

 ضمن الوسائل المساعدة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصةوأوقات العمل المرنة البيت 
وفي نهاية عقد الثمانينات من القرن المنصرم أصبح إطار الموازنة بين  (.09، ص 2117)كوربونين، 

واإلناث والعائلة بأكملها وليس  اصة لدى العديد من الباحثين يشمل العاملين الذكورالحياة العملية والخ
العقد األخير من القرن المنصرم  أما فيو  المنظمة والثقافة التنظيمية. أصبح يشمل ذلكوك فقط االناث

حساسة أصبحت قضية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة قضية تزايد االهتمام في هذا االطار حتى 
، ولوحظ ازدياد و النوع العرقي واالجتماعيأين بغض النظر عن الجنس أو العمر ويعنى بها جميع العامل

  الوعي حول العوامل المؤثرة واالستراتيجيات المساعدة في تحقيق التوازن لدى العاملين بمختلف شرائحهم
 .(22، ص2115) بيرد، 

العديد من االجتهادات تواترت عبر التاريخ فيما يتعلق بالموازنة بين الموازنة  ومما سبق يتضح أن هناك
 بين الحياة العملية والخاصة ، وال زالت الدراسات الى يومنا هذا مستمرة في نفس المجال.

 ازنة بين الحياة العملية والخاصةأهمية المو  ..2.2
 المنظماتاة العملية والخاصة لدى أهمية الموازنة بين الحي. .

التي هدفت الى توضيح مالمح العالقة بين تعددت الدراسات ضمن حقل اقتصاديات األعمال 
، ت العاملينمؤشرات قياس األداء لدى الشركة مثل معنويانشاطات الموازنة بين الحياة العملية والخاصة و 

ومعدل الدوران والضغط النفسي والجسدي ومعدالت التغيب عن العمل وغيره وفي النهاية تقييم أداء 
 بين الحياة العملية تزيد عملية الموازنةحيث   (2، ص2102توشيوكي ، ) إسالم والشركة وحجم األرباح 

تعمل بشكل مباشر  هاكونلدى الموظفين من األثر االيجابي على الربح والنمو داخل المنظمة والخاصة 
وزيادة عدد ساعات العمل وكذلك تقلل من انخفاض و القضاء على ضغوط العمل أعلى التخفيف 

الموظفين وارتباط وتعمل الموازنة بين الحياة العملية والخاصة على زيادة التزام  ،لدى الموظفين االنتاجية
، إذ يوجد هناك عالقة ايجابية واضحة بين قدرة المنظمة على تحقيق استراتيجياتها واهدافها وبين بعملهم 
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، 2115)بيرد،  قدرة الموظف الواحد داخل هذه المنظمة على تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة
الشاملة ألداء الشركة وما أن هناك عالقة ايجابية ما بين الجودة إسالم و توشيوكي  ويرى الباحثان.(0ص

ين الحياة العملية والخاصة ب بين اجراءات العمل التي يقدمونها للموظفين والمساعدة في تحقيق الموازنة
إجراءات وممارسات الموازنة بين الحياة العملية والخاصة على المنظمة إيجابيا عن لديهم، حيث تؤثر 

وتقليل ساعات االنخراط في العمل بهم وزيادة االنتاجية طريق سهولة التوظيف وجذب العاملين واالحتفاظ 
أن هناك فوائد عديدة تجنيها المنظمة جراء  ديكس وشبيل  كل منوأظهرت دراسة  ،ذات االثر السلبي

مثل تقليل غياب الموظفين وتحسن مستوى تطبيقها لسياسات الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 
وتساهم . (5،ص 2،ص2102) ياسبيك،  وزيادة االنتاجية لدى المنظمةالتوظيف واالحتفاظ بالموظفين 

المنظمات وبالتالي تقليل  االبقاء على الموظفين داخل فيجراءات الموازنة بين الحياة العملية والخاصة إ
ة التوظيف وجلب األعضاء الجدد الى المنظمة، حيث عندما دوران الموظفين والحد من تكاليف عملي

مكان العمل فإن المؤسسة تضطر الى السعي نحو تعويض الشاغر بموظفين جدد ، يغادر الموظفون 
تكاليف إعالن الوظيفة الجديدة والوقت المستهلك للمقابلة وتكاليف مشاركة خبراء في عمليات وذلك يعني 

التوظيف إضافة الى المعرفة الخاصة التي يمتلكها الموظف المغادر والتي تعتبر ذات قيمة للشركة مثل 
من  استخدام برنامج كمبيوتر خاص بالمنظمة او غير ذلك الذيالعمل ضمن نظام عمل معين أو 

الممكن أن يكون خبرة يتم تسريبها الى المنافسين اذا انصرف الموظف الى العمل لدى منافس آخر ، 
ويضاف الى ذلك تكاليف التدريب والتطوير الالزمة للموظف الجديد الذي سيحل مكان الموظف المغادر 

 210ت المتحدة، )مكتب رئيس الواليا تالءم مع نظام العمليلليكتسب المهارات والخبرات الجديدة 
  (.08،ص

 لعملية والخاصة بالنسبة للموظفينأهمية الموازنة بين الحياة ا. 2
في زيادة قدرة الموظفين على استغالل كفاءاتهم تسهم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 

باالضافة الى كونه يزيد من مستوى الرضى الوظيفي لديهم وزيادة م وتطويرها بالتدريب والتعليم، وقدراته
، وكذلك تقليل الغيابات المتكررة عن العمل ألسباب شعورهم باالمان الوظيفي داخل أروقة المنظمة 

أن الموظفين الذين  بروغ وكيلينج وأظهرت دراسة .(0، ص2102)برورز،  متعلقة بالحياة الشخصية
يسعون الى تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة أكثر من الموظفين  –لين المعي –لديهم معتمدين 

أن  بريزمك وبيريوسيك وأظهرت دراسات كل من. ( 01، ص2118) برانش، الذين ليس لديهم معتمدين
لدى عدم القدرة على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة يؤدي الى تقليل جودة الحياة العملية والخاصة 

  ( . 25، ص 2101) نودي،  الموظفين مما يؤثر سلبا على كال الحياتين
أثر ضار على الصحة النفسية وتعد العالقة السلبية بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين ذات 

 ،لى تخفيض االنتاجية للموظفتعمل عوالجسدية لدى الموظف وبالتالي تحد من االلتزام بدوام العمل و 
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تؤدي الموازنة الفعالة بين الحياة العملية والخاصة الى زيادة كفاءة األداء العائلي وتحسين التوافق بينما 
وتحقيق الرضا داخل األسرة والموظفون الذي يجيدون تحديد العالقة بين العمل والحياة والعالقة الزوجية 

 (.  01، ص 5، ص 2101) شاه ،  الخاصة لديهم نجاح ملحوظ في وظائفهم
شكل عام فإن للتوازن بين الحياة والعمل أثر إيجابي على المنظمة والموظفين ، فهو يؤدي الى االلتزام وب

في المنظمة ، ويقلل من معدالت دوران الموظفين وضغوط العمل ومعدالت الغياب والصراع والتعارض 
واالرتقاء بالحالة بين الحياة الشخصية والعمل ، وزيادة الرضا الوظيفي وتحسين أداء العاملين  ، 

  ( 029ص  – 021، ص 2100) كيسر ورينجليسترار،  االقتصادية للمنظمة من خالل زيادة االنتاجية

 ازنة بين الحياة العملية والخاصةالمو تحقيق المؤثرة في  العوامل ..2.2
بين  العوامل المؤثرة في تحقيق الموازنةأجريت العديد من الدراسات العلمية الرامية الى تحديد 

في دراستهما التي أجريت على مستوى كوربونين ونابرافينيكوفا  الحياة العملية والخاصة حيث أشار كل من
تندرج  المدراءلدى االدارات العليا  ان العوامل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 

 :(70ص – 51، ص2117)كوربونين ونابرافينيكوفا،  تحت قسمين رئيسيين كالتالي

، ووقت العمل من ناحية عدد ساعات العملو كيفية أداء العمل متمثلة بكل من  العوامل التنظيمية .0
المرونة في اختيار مكان العمل و الهيكلية التنظيمية ، طبيعة و  البدء واالنتهاء ومكان العمل،

 .الرواتب والمحفزات نظامو 
طبيعة الحياة والمرحلة الوظيفية، واالنضباط الذاتي متمثلة في كل من  العوامل الشخصية  .2

دارة الوقت ،  والنوع االجتماعي كون الموظف ذكرا أو أنثى ، وطبيعة شخصية والتحكم النفسي وا 
 .، والطاقة التي يتمتع بها الموظف متناسبة مع ضغط العمل وحجم الوظيفةالموظف 

التي أجراها على مستوى المدرسين في إحدى المدارس أن أهم العوامل في دراسته  بورتون فيما أوضح
   القدرةالتي تؤثر في قدرة الموظف على تطبيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تتمثل في كل من 

التعبير عن االحترام بأربعة من االبعاد المهمة وهي أوال الزمالة: ويقصد بها   ، حيث تتحدد القدرةوالتحكم 
نجازاتهم ويمثل الشعور باالنتماء لهم ، وثانيا الرضا الشعور : ويقصد به   للزمالء وتقدير جهودهم وا 

ويعني كون دور الفرد في : نحو الدور الذي يؤديه الفرد في داخل المنظمة، وثالثا االلتزام  باالرتياح
قدرة . وأما التحكم  فيقصد به والرسالة واألهداف العامة وغيره(المؤسسة وأهدافها في اتجاه واحد ) الرؤية 

الموظف على ضبط العمل وحسن إدارة الوقت وتقسيمه على المهام والواجبات المناطة به سواء في العمل 
 . ( 211ص – 211، ص2102) بورتون،  أو في المنزل

( طبيعة العوامل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة حسب دراسة 2الشكل )ويبين 
 بورتون.
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 بورتون  دراسة حسب والخاصة العملية الحياة بين الموازنة تحقيق في المؤثرة العوامل طبيعة :(2) شكل

 
  (211،ص2102)بورتون، المصدر: دراسة

حياة العملية أثر واضح ومتزايد باستمرار على قضية الموازنة بين الوأصبحت للثقافة داخل المنظمة 
بين الحياة العملية والخاصة ،  هذه الثقافة تقود الى تقليل قدرة الموظفين على الموازنةأحينا و والخاصة 

ويرجع التغير المتزايد في الثقافة لدى المنظمات الى زيادة ضغط العمل والتوجه الحثيث نحو استخدام 
دخالها الى أروقة المنظمات وكذلك السعي الدائم لتطوير الجودة في ظل المنافسة  تكنولوجيا المعلومات وا 

من أهم متطلبات العمل التي تؤدي الى زيادة في دراسته ان  جيرتز أوضح فيما.  بين المنظماتالشديدة 
ام مكثفة في ظل عدم كفاية الوقت العمل ألوقات عمل طويلة وتحت مه هي الضغط على الموظف

تؤثر في تحقيق الموازنة بين الحياة   نوعان من العوامل، فيما أشار جيست إلى أن هناك  المتاح إلنجازها
 :( 21ص  – 01، ص 2101) شاه ،   دى  الموظفين كالتاليالعملية والخاصة ل

 وتتمثل في متطلبات العمل وثقافة المنظمة ومتطلبات العائلة وثقافة العائلة. العوامل التنظيمية .0
اتية والتحكم الذاتي ذالتوجه في العمل والشخصية والطاقة الطبيعة وتتمثل في  العوامل الفردية .2

 االجتماعي والعمر والحياة والمرحلة الوظيفية.وطبيعة التعامل والنوع 

 التحكـــم درةــــالق

 االلتــــزام الزمــــالة

 الرضـــا

 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة
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وآخرون الى أن هناك وعاءان شامالن يحيطان بالموازنة بين الحياة العملية  لويس وقد أوضح كل من
جراءات وقواعد العمل المرنة، حيث يشير والخاصة ويتحكمان بها وهما التحكم الشخصي بالو  قت وا 

على عاتق العاملين والموظفين وغيرهم في تحقيق الموازنة بين الحياة العامل االول الى المسئولية الملقاة 
 .(25، ص2115) جيرني، والخاصة ، ويشير العامل الثاني الى خصائص واجراءات العمل العملية
في دراسته الى أن النوع االجتماعي يلعب دورا هاما في قدرة الموظف على ممارسة  جيست وأشار

بكل منهما لديها ذات  وكذلك القوانين العائلية الخاصةاة العملية والخاصة نشاطات الموازنة بين الحي
طبيعة المرأة والرجل تختلف داخل في دراستهما أن  ثامبسون والينيس كل منقد أوضح فيما التاثير . 

ان المرأة لديها العديد من الحدود أكثر من تلك التي يواجهها الرجل اثناء صعود السلم روقة العمل حيث أ
ا في التقدم الوظيفي لصالح الرجل، وأن وجود األطفال في حياة المرأة يزيد من العقبات أمامهالوظيفي 

  (.29، ص 2101)شاه، لذلك عملية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تختلف من المرأة الى الرجل 
دراسة تم اجراؤها حيث أشارت  ،وتعد سياسات واجراءات العمل ذات تأثير كبير على تحقيق هذا التوازن

ذيب الحدود يفي بريطانيا على مستوى العاملين عن بعد من داخل البيوت الى أن العمل داخل البيت 
ويقلل بشكل كبير الصراع ما بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين حيث يسهل للمرأة متابعة األمور 

وكذلك الوفاء بمتطلبات العمل ، وبالنسبة للرجل يسهل عليه االلتزام بمتطلبات  باألطفالالعائلية كالعناية 
 . ( 18، ص2115) جيرني،  العائلة والعمل لساعات طويلة داخل المنزل

لى اتباع سياسات من شأنها المساهمة في إ الواعيةالعالمية منظمات األعمال بعض  وقد عمدت   
 :(  015، ص2101) ربيان  الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى موظفيهم تتمثل باآلتي تحقيق
 السماح للموظفين بالعمل الجزئي ومشاركة العمل. .0
 بعض ساعات العمل في المنزل. السماح للموظفين بقضاء .2
 السماح بساعات عمل مرنة في الموقع. .1
 تخصيص حسابات مالية لرعاية الموظفين. .1
 تقديم الخدمات االستشارية في شئون العمل والعائلة. .9

جراءات العمل  في هذا البحث وسيتناول الباحث مؤثرة في تحقيق التي تعتبر ذات األهمية و سياسات وا 
 :كالتالي العملية والخاصة لدى الموظفين في قطاع المؤسسات غير الحكوميةالتوازن بين الحياة 

 (Leave Arrangementsنظام االجازات )  ..
ن نظام االجازات داخل المنظمة له تأثير واضح على قدرة العاملين على الموازنة بين الحياة إ

العملية والخاصة ، ال سيما المرونة في إجراءات الحصول عليها والعودة الى العمل تدريجيا بعد 
نسبب من األسباب ،  أليقضاء أوقات االجازات  عزز من قدرة تاالجازة مدفوعة الثمن  وا 

ظف على االيفاء بحقوق حياته الشخصية دون االضطرار الى الرجوع الى العمل او التخلي المو 
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وبذلك تعد سياسات المنظمة فيما يتعلق بنظام  عن االجازة خصوصا في أوقات الضرورة
 (. 055، ص2117)زكريا،  لتحقيق المرونة في حياة الموظفيناالجازات ذات أهمية كبيرة 
منحها المؤسسات لموظفيها بحسب السبب الداعي لها ، حيث أوضح وتتنوع االجازات التي ت

أن هذه االجازات هي  والخاصة والمطبق في أستراليا للموازنة بين الحياة العملية فضلالدليل األ
جازة الدراسة  جازة االنقطاع عن العمل )دون راتب( ، ،إجازة العناية وا  جازة التدريب ، وا   وا 

جازة الوفاة  ،واالجازة المرضية  ) الدليل اأفضل للموزانة بين الحياة واالجازة الثقافية )الدينية( ، وا 
 (.11، ص2119العملية والخاصة، 

الى العديد من االجازات التي  2118وقد تطرق الدليل االرشادي لقانون العمل الفلسطيني للعام 
ازة العادية ومدتها أسبوعان يستحقها العاملون في المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل االج

جازة الوفاة ومدتها ثالثة أيام واالجازة المرضية ومدتها  أو ثالثة أسابيع حسب طبيعة العمل وا 
 .(07،ص2118)الدليل الشامل لقانون العمل الفلسطيني، أربعة عشر يوما 

 
 Parenting and Pregnancy ) سياسات المنظمة تجاه األبوة واألمومة والحمل .2

Policies.) 
في دراسته الى العوامل التي تؤثر في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى  إكسيوأشار 

 اآلباء العاملين وهي كالتالي:
 سياسات المنظمة المتعلقة بالموازنة بين الحياة العملية والخاصة.   . أ

 ثقافة المنظمة. . ب
 التي يقدمها المجتمع.خدمات رعاية االطفال  . ت

جازات رعاية االطفال المرضى من  فيما تعتبر ثقافة المنظمة الداعمة والمتضمنة الوقات عمل مرنة وا 
عدها في ضبط المرأة العاملة وتسأهم العوامل المساهمة في تخفيف الضغط النفسي والجسدي على ا

  (. 01، ص2102)إكسيو،  التوازن بين الحياة العملية والخاصة
في دراسة أجريت على اآلباء العاملين الى أن سياسات  جالينسكي وبوند وفريدمان  أشار كل من و

المنظمات تجاه اآلباء العاملين لها الدور الكبير في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة لديهم 
 (. 02، ص2115) تشانج،  وبالتالي إنجاز أكبر في العمل وتخفيف للضغط النفسي والجسدي

تطرق قانون العمل الفلسطيني إلى وجوب مراعاة ظروف الحوامل أثناء العمل وعدم تعريضهن وقد 
( من 010حيث تنص المادة ) الفلسطينيألشغال شاقة أو مجهدة تضر بصحتهن وصحة أجنتهن 

  :المتمثلة في كل من" يحظر تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الشاقة  قانون العمل الفلسطيني
المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى تحت سطح األرض،  صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة 



24 
 

واألعمال المتعلقة بها،  صناعة ومعالجة األسفلت،  صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية، 
ضارة،   صناعة واستعمال المبيدات الحشرية،  جميع أعمال اللحام التي يصدر منها أشعة وغازات

األعمال التي يدخل بها بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والمالبس كيماويا،  
 .(95ص ،19)قانون العمل الفلسطيني ص العمل في الغابات وقطع األشجار والمحميات الطبيعية"

ات المؤثرة في الى العديد من السياسالدليل الشامل للموازنة بين الحياة العملية والخاصة  شارأ وقد
رج تحت سياسات المنظمة تجاه لدى الموظفين والتي تندتحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 

، 2119) الدليل األفضل للموانة بين الحياة العملية والخاصة،  األبوة واألمومة والحمل كالتالي اقضاي
 :(19ص
 االجر.السماح للموظفين بالحصول على اجازة الوالدية مدفوعة  . أ

 السماح للموظفات بالحصول على اجازة األمومة مدفوعة األجر. . ب
 السماح للحوامل بالحصول على اجازة العناية ما قبل الوالدة مدفوعة األجر. . ت
 السماح للموظفين بالحصول على اجازة التبني مدفوعة األجر. . ث
إجازة الحمل أو الواليدة أو السماح للموظفين بالعودة الى وظائفهم السابقة التي كانوا فيها قبل أخذ  . ج

 التبني.
 توفير بيئة العمل اآلمنة للحوامل. . ح
 بعد العودة مباشرة من إجازة الوالدة. -تتزايد زمنيا-السماح للموظفات بالعمل لساعات مخففة  . خ
 توفير مكان مخصص لألمهات إلرضاع األطفال حديثي الوالدة. . د
 عند الحاجة في مكان العمل.السماح بوقت مخصص لصالح األمهات الرضاع أبنائهن  . ذ
 تخصيص المنظمة لمكان ما داخل الشركة للعناية باألطفال. . ر

 
 مرونة إجراءات العمل ..

تسعى بعض المنظمات الى زيادة قدرة موظفيها على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة عن 
ضمن خيارات العمل المرنة كال من مرونة تعمل مرنة ، وتالملموس وخيارات الشرافي االدعم الطريق 

الوقت وتعني سهولة الحصول على جدول عمل مرن، ومرونة مساحة العمل وتعني القدرة على العمل 
مكانية التفكير في االمور العائلية أثناء الدوام في مكان العمل الرسمي، ومرونة التقييم  من البيت وا 

از وليس االلتزام والتواجد في مكان العمل فقط، والمرونة في ويعنى بها أن التقييم يتم بناء على االنج
ان التعويض ودفع االجور يكون بناء على انتاج الموظف وليس بناء على وقت التعويض ويعنى بها 

 (. 11، ص12، ص2102)إكسيو،  التواجد وااللتزام ساعات العمل
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نفس الوقت تتناسب عكسيا مع أن أوقات العمل المضغوطة والمرنة في   بالتيس وأظهرت دراسة
، 2101)شاه، معدالت الغياب وطرديا مع االنتاجية والرضى النفسي والوظيفي لدى العاملين

 (. 25ص
الموظفين على االنتفاع من مرونة وال شك أن الموازنة بين الحياة العملية والخاصة تعني قدرة 

 وقد ، يوم إجازة لعناية بطفل صة أو أخذجراءات العمل مثل قضاء وقت خارج العمل لحاجة خاإ
أظهرت الدراسات ان المرأة بخالف الرجل قادرة على االستفادة بشكل أكبر من مرونة إجراءات العمل 

مكانية العمل من البيت  . ( 05، ص2118)برانش، مثل مرونة ساعات الدوام ومشاركة العمل وا 
 تشملمرونة اجراءات العمل ن أالى للموازنة بين الحياة العملية والخاصة  األفضلوقد أوضح الدليل 

  (:15، ص2119)الدليل األفضل للموانة بين الحياة العملية والخاصة،  كال مما يلي
  .مشاركة العمل وتعني ان الوظيفة الواحدة المتكاملة يشترك فيها اكثر من شخص . أ

 . العملاالتصال والتواصل عن بعد من ومع مكان  . ب
 .االضافية محدودية عدد ساعات العمل  . ت
ذا كانت ظروف إالعمل بنظام العمل الجزئي  السماح للموظفين الذين يعملون بدوام كامل إمكانية  . ث

 عائالتهم تتغير بشكل كبير.
 إمكانية استبدال عدد ساعات العمل االضافية بأيام إجازة بدال من الحصول على مكافأة مالية. . ج
باختيار وقت بداية ونهاية الدوام للموظفين اذا كان التعاقد على عدد سعاعات محدد من السماح  . ح

 العمل.
بمعنى السماح للموظفين بالتقليل من عدد ساعات العمل تدريجيا على مدى  التقاعد المتدرج  . خ

 سنوات ما قبل التقاعد.
 الخدمات المقدمة للموظفين ..

أن الخدمات أوضح الدليل الشامل للموازنة بين الحياة العملية والخاصة والمطبق في أستراليا الى 
رة الموظف على الموازنة بين الحياة ان العمل والتي تساهم في زيادة قدالمقدمة للموظفين داخل مك

ة والخاصة، )الدليل األفضل للموانة بين الحياة العملي العملية والخاصة تتمثل في كل مما يلي
   (:17، ص2119

خدمات اتصال صالحة لالستخدام الشخصي داخل مكان العمل وتعني السماح للموظفين  . أ
 باالتصال على عائالتهم من داخل مكان العمل.

بمعنى أن تسعى المنظمة الى توفير خدمات استشارية لصالح الخدمات االستشارية للموظفين:  . ب
 موظفيها فيما يتعلق بحياتهم الخاصة.
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خدمات االحالة لتلبية احتياجات الموظفين مثل توفير رقم هاتف لالتصال عليه من قبل  . ت
 حدوث احداث تستدعي ذلك في حياتهم الشخصية.الموظفين حال 

البرامج الصحية : مثل برامج الحد من التدخين وبرامج االستشارات الصحية وبرامج التطعيم ضد  . ث
 األمراض.

 رامج االكاديمية الرسمية لدعم أسر الموظفين.برامج الدعم األسري : مثل الب . ج
مرافق لممارسة الرياضة: أي أن المنظمة تقوم بتوفير عضويات لموظفيها في مراكز تدريبيبة  . ح

 لممارسة الرياضة وغيره.
المساعدة في حال االنتقال للعمل من مكان الى آخر حيث تقوم المؤسسة بمساعدة الموظف  . خ

 يدةواسرته للتكيف مع البيئة الجد
منظمة العمل العالمية أن التسهيالت الخدمية والمرافق المقدمة كالمطاعم ، ووسائل  أوضحتوقد 

لى العمل ومكان مبيت للموظفين الذين بتعد أماكن سكنهم  الترفيه واالستجمام ، وترتيبات السفر من وا 
)ريدي، عن العمل تعتبر كلها من أهم الخدمات التي تقدمها المنظمة وتسهم في رفاهية العاملين فيها 

 (. 1، ص 2111
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 دمة ـــــــــــمق ..2.3

يعد العمل االجتماعي والتنموي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض 
لحكومات وازدياد احتياجات سيما مع اتساع الهوة بين موارد االبمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي 

الحكومات قادرة على توفير احتياجات افرادها ومجتمعاتها سواء في البلدان لم تعد وحيث ،الشعوب
برز دور ، حاجات المجتمع المتغيرة اديازدو تعقيدات الظروف الحياتية ومع زيادة  المتقدمة أو النامية

ظهرت جهات أخرى لمساندة الجهات الحكومية وتكملة دورها  وبذلكالعمل التطوعي لسد تلك الفجوة 
 (.11،ص2102االجتماعية ) البلبيسي،االحتياجات  لتلبية

ذا كان العمل التطوعي في الفكر الغربي ينطلق من جمعيات المجتمع المدني ، فإنه من منظور الفكر  وا 
، إذ أن اسالمنا الحنيف سبق جميع المبادئ الوضعية في الدعوة يمانية راسخةاالسالمي ينبثق من عقيدة إ
التطوعي والخيري، فهناك ن فالدين االسالمي تتضمن مشروعا متكامال للعمل للعمل التطوعي والخيري 

واألحاديث النبوية التي تحث على العمل التطوعي العديد من المصطلحات التي وردت في اآليات القرآنية 
 واإلحسان، مثل الحث على التكافل والتعاون ، والتضامن والصدقة و والزكاة،وتشجع األعمال الخيرية 

 (.295، ص2118وغيرها )مالوي ،  اهلل سبيل في واإلنفاق الحسن، الخير والقرض ملوع
لعديد من متمثلة بابعد مجيء السلطة الفلسطينية  ا  خصوصفي قطاع غزة و ظاهرة بدأت هذه القد و 

شق طريقها في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية والخدماتية بقوة باتجاه لتالمنظمات غير الحكومية 
تقديم الخدمات الملحة للسكان الذين عانوا ولسنوات طويلة من الحرمان والنقص الشديد في الخدمات 

  (. 07ص، 2117ألساسية تحت االحتالل االسرائيلي)النفار،ا
، متنوعة في أهدافها ووسائل عملها ومصادر تمويلها وقدراتها إيجابية  أدوارا   المنظماتهذه تلعب أخذت و 

الحصول على دعم شعبي واحترام دولي بارز مما كان له أثر إيجابي في وضوح  منوقد مكنها ذلك 
غير الحكومية في فلسطين تاريخيا وتقليديا بدور  المنظماتقامت حيث  مساهمتها في الميادين المختلفة

أساسي وفعال في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية ومحو األمية وتدريب على مهن حرة والقيام 
بأنشطة مدرة للدخل لمكافحة الفقر والعوز وركزت تاريخيا على تقديم تلك الخدمات والرعاية االجتماعية 

من المجتمع الفلسطيني وخاصة من الفقراء والمعوزين ومحدودي الدخل والمعاقين  الى الفئات المحتاجة
  (.15،ص2101)زقوت، والمسنين والنساء الفقيرات في المخيمات والقرى والمدن
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 مفهوم المنظمات غير الحكومية 2.3.2

تتردد العديد من المصطلحات في األدبيات التي تتعلق بمنظمات المجتمع المدني مثل المنظمات 
غير الحكومية ، والمنظمات األهلية ، ومؤسسات العمل الخيري ، والمؤسسات غير الربحية ، والمؤسسات 

ي الدول التطوعية ، ومؤسسات العمل التطوعي ، فالمنظمات غير الحكومية ليست موضع اتفاق حتى ف
المتقدمة ، ففي فرنسا يسمونها االقتصاد االجتماعي ، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيات الخيرية العامة 

ويسميها األمان الجمعيات واالتحادات ، وفي اليابان يسمونها مؤسسات المصلحة العامة ، وتسمى في ، 
أفريقيا يطلق عليها منظمات التنمية وفي معظم دول بالمنظمات التطوعية الخاصة ، الواليات المتحدة 

سقف الحيط على أنها ظمات المجتمع المدني حيث يعرفها وقد تعددت تعريفات الباحثين لمن.التطوعية 
األفراد والهيئات الغير رسمية بصفتها عناصر فاعلة في معظم المجاالت التربوية واالقتصادية والعائلية 

 (.297ص ،2118الوي، ي) م والصحية والثقافية والخيرية وغيرها.
 التي تمأل الربحية غير المستقلة التنظيمات من مجموعة " بأنه المدني المجتمع وآخرون العالول وعرف
 ضمن مصالح المجتمع أو رادهاأف مصالح لتحقيق حرةبإرادة  وتنشأ والدولة، األسرة بين ما العام المجال
 التي الحميدة القيم واألخالق إطار في الخاص والقطاع الدولة مع ومدافعة ورقابية وتكاملية تعاونية عالقة
 المدني المجتمع المتحدة األمم وتعرف . (09،ص2102)العالول، مجتمعاتها ثقافة خصوصية تراعي
 طوعا إليها ينضمون التي وأعمالهم أسرهم وأصدقائهم نطاق خارج (المواطنين روابط إلى يشير "بأنه

 أو الخاص القطاع (ربحا يحقق الذي يشمل النشاط ال وأيديولوجياتهم وهو وأفكارهم مصالحهم لطرح
 قبيل من (الجماهيرية المنظمات من المتحدة كل لألمم بالنسبة خاصة بأهمية ويتسم )العام القطاع

 المهنية، والروابط العمال، ونقابات ،)منظمات المتقاعدين أو النسائية المنظمات أو الفالحين منظمات
 الحكومية غير والمنظمات األكاديمية، والروحية، والمنظمات الدينية والمنظمات االجتماعية، توالحركا

  (.99، ص2101)أبو سلطان ،  العامة المنفعة تبغي التي
 

تلك المنظمات التي تنشأ من إرادة حرة ألفراد المجتمع ويرى الباحث أن منظمات المجتمع المدني هي 
ثقافة التطوع والعمل الجاد لتلبية احتياجات فئات معينة من المجتمع كالفئات المحتاجة  هاالمدني وتحكم

 وتسعى للحصول على تمويل دائم الستمرارية عملها.والمهمشة 
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 خصائص المنظمات غير الحكومية ..2.3
تتمتع المنظمات غير الحكومية بالعديد من السمات التي تميزها عن غيرها من المنظمات ويتضح 

 (15،ص2102)البلبيسي،ذلك مما يلي 
 الناس أنفسهم. بواسطةوسيلة فعالة إلشباع احتياجات المجتمع   -0
 تتميز منظمات المجتمع المدني بقدر كبير من المرونة والمشاركة وحرية العمل. -2
 األقرب الى الناس بالمقارنة بالمؤسسات الحكومية واألكثر إحساسا بمشاكلهم.تعد  -1
 وحاجات ومشاكل المجتمع. بإحساسإن األعضاء المؤسسين للجمعية يشتركون معا  -1
 المنظمات غير الحكومية غالبا ما تكون ذات تنظيم إداري هرمي بسيط. -9
 هذه المجتمعات.إن التبرع والتطوع يعدان العنصران األساسيان لحيوية  -5
ذا حققت أرباحا فإنها تستثمر فيما يحقق  منظمات المجتمع المدني غير هادف تعتبر -7 للربح ، وا 

 أهدافها ويدعم نشاطها.
 تعتبر المنظمات غير الحكومية منظمات غير مسيسة ليس لها نشاط سياسي أو حزبي. -8

 المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ..2.3
تعتبر منظمات المجتمع المدني متعددة المجاالت واالنشطة ، وهذه المنظمات تزداد قوة نتيجة 
بداء كثير من الحكومات مزيدا من االنفتاح  عدة عوامل منها: التحول الديمقراطي في كثير من البلدان ، وا 

مكونا رئيسيا في  ، إضافة إلى أن الجمعيات األهلية تعتبرنحو التعاون مع منظمات المجتمع المدني 
لكونها أكثر التنظيمات المدنية جماهيرية وانتشارا في جميع المناطق ، واتساع رقعة المجتمع المدني 

 (.71-72، ص 2117أبوالنصر،منها ، وسهولة شروط العضوية لالنتماء إليها ) المستفيدين
، فقد بلغ عدد  2101 بحسب االحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية لعامفي قطاع غزة و و 

 نمنظمة متعددة المجاالت واألنشطة المختلفة ، والجدوال 878المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة 
وكذلك حسب التخصص الخدمي الذي تقدمه  أعداد الجمعيات حسب المحافظات انيوضح انالتالي

 :الجمعية
 حسب المحافظات إحصائية بأعداد المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة( 0جدول )

 الرقم المحافظة عدد الجمعيات

 0 محافظة غزة 152



31 
 

 الرقم المحافظة عدد الجمعيات

 2 الشمال 091

 1 الوسطى 021

 1 خانيونس 021

 9 رفح 52

 المجموع الكلي 878

 ( تقرير إحصائيات منظمات المجتمع المدني، 2101 ،) المصدر : وزارة الداخلية الفلسطينية 
 

 الحكومية في قطاع غزة حسب التخصصات الخدميةإحصائية بأعداد المنظمات غير ( 2جدول )

 الرقم التخصص الخدمي عدد الجمعيات

 1 اجتماعي 447

 2 الخريجين 4

 3 الصداقة 1

 4 بيئي 14

 5 تعليمي 30

 6 ثقافي 83

 7 حقوق إنسان 10

 8 زراعي 45
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 الرقم التخصص الخدمي عدد الجمعيات

 9 سياحة وآثار 3

 10 شباب ورياضة 51

 11 طبي 42

 12 عائلي وعشائري 7

 13 مرأة وطفل 57

 14 معاقين 38

 15 نقابي 45

 المجموع الكلي 878
 ( ، تقرير إحصائيات منظمات المجتمع المدني2101 ،) المصدر : وزارة الداخلية الفلسطينية 

 منظمات غير الحكوميةالأهمية  ..2.3
، اضافة ورثت السلطة الفلسطينية واقعا اجتماعيا هشا خاصة في قطاع الخدمات االجتماعية 
، والنقص الى الوضع االقتصادي السيء، مع البنية التحتية المدمرة ، واالنتشار الواسع للفقر والبطالة 

الكبير في المرافق والخدمات الصحية والتعليمية ، فضال عن االزمة السكانية نتيجة قيود االحتالل على 
م في ظل 0557انت ائمة قبل عام التي كالبناء ، حيث أبقى االحتالل على مستوى الخدمات ذاتها 

االدارة المدنية للضفة الغربية وفي ظل االدارة المصرية لقطاع غزة على الرغم الزيادة الكبيرة في عدد 
السكان. بدأت السلطة الفلسطينية منذ استالمها للصالحيات االجتماعية من االدارة المدنية لالحتالل 

، التي تعمل في المجال االجتماعي ، وخاصة وكالة ألهلية بالعمل والتعاون مع المؤسسات والهيئات ا
الغوث الدولية ، والمؤسسات والجمعيات األهلية ، ومؤسسات القطاع الخاص ، حيث أن هذه المؤسسات 

تقديم خدمات األساسية للمواطنين  والهيئات قد سبقت السلطة ، وكان لها دور ظاهر وحيوي على صعيد
االحتالل ، وما زالت تقدم خدماتها بالتعاون مع مؤسسات السلطة الفلسطينية الفلسطينيين خالل وجود 

 (.18،ص2102)البلبيسي،
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ولعبت المنظمات غير الحكومية ، خالل فترة االحتالل االسرائيلي دورا حيويا وملموسا في تنمية 
تصدي لسلطات حاولة منها للمالقطاعات المختلفة . مثل القطاع الصحي والتعليمي والمهني وذلك في 

االحتالل االسرائيلية ، وفي محاول لغرس المواطن الفلسطيني في ارضه ووكنه ومساعدته على تحمل 
أعباء االحتالل . وال شك أن للمنظمات غير الحكومية أهمية كبيرة خاصة في محافظات غزة حيث عدم 

سفية من قبل سلطات االستقرار السياسي وسياسة االغالق وتقطيع أوصال الوطن واالجراءات التع
 ا يليومية التي تقوم بعدة خدمات منها ماالحتالل ، كل ذلك يزيد من أهمية المنظمات غير الحك

 :(22ص ،2117)النفار،

 توفير خدمات في مجاالت أساسية منها رعاية األيتام واألسر المحتاجة.  -0
 نشاء مدارس ومرافق تربوية.إ  -2
عادة   -1  تأهيليهم.رعاية المعاقين والعجزة وا 
 تقديم خدمات صحية واجتماعية على المستويات المختلفة.  -1
 وتوفير فرص العمل. لإلنتاجإنشاء مشروعات   -9
 متابعة وتوثيق الحقوق االنسانية المنتهكة.  -5
 وفنية. ثقافيةإيجاد نواد رياضية واجتماعية ومراكز   -7

 نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية في فلسطين ..2.3
إلى انها برزت في أغلب ، يشير ة لدور المؤسسات في القرن الماضيشاملإن مراجعة 

مستوى االنسان  ، ورفعبئة الموارد البشرية واالقتصادية، وزيادة االنتاج القومي، وذلك في تعالمجتمعات
طية، ، ومفهوم المجتمع المدني والديمقراسياسيا واجتماعيا، وتقديم خدمات أفضل له، وتشجيع الحرية

 (:08،ص2117، حيث هذا التطور يمكن تقسيمه الى المراحل التالية )النفار،وتنمية روح العمل الجماعي

 م892.ة األولى ، أي ما قبل عام ما قبل االنتفاضة المبارك ..
في هذه الفترة تم إنشاء أطر ولجان وهيئات جماهيرية ، تستطيع الفصائل الفلسطينية المختلفة 

السياسي من جهة، وتقديم خدمات تنموية للجمهور الفلسطيني من جهة أخرى، من خاللها ممارسة العمل 
ة والنقابية والطالبية والفالحية والشبابية وفي نطاق هذا المفهوم تم إنشاء اللجان الزراعية والصحية والنسوي

 محاولة سد، والتي قدمت بديال تنمويا مختفا عن المؤسسات التقليدية التي كانت موجودة أصال، 
االحتياجات االساسية للفلسطينيين، ومن هنا نشأت فكرة الصمود والمقاومة ، ولقد استمرت هذه 

عام اندالع االنتفاضة الفلسطينية ، أما الجمعيات الخيرية والتعاونية  0587االستراتيجية والدعم حتى عام 
 .(05، ص 2117)النفار ،  فاستمرت في تقديم خدمات اجتماعية للجمهور الفلسطيني
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  .88.حتى عام  892.ي ما بعد عام مرحلة االنتفاضة المباركة األولى ، أ .2
مؤسسات فلسطينية جديدة تماما مساندة مهنية ومتخصصة هدفت إلى شهدت هذه الفترة نشوء  

، وتطوير المؤسسات الجماهيرية والقاعدية ذات العضويات الواسعة ، دعم وتمكين عمليات البناء الجارية 
وخاصة اللجان الجماهيرية والجمعيات الخيرية والتعاونيات ، فنشأت نتيجة ذلك مراكز لألبحاث ومراكز 

كما قامت هذه المؤسسات التدريب واالقراض والبيئة واالعالم والطفولة المبكرة والتعليم والزراعة وغيرها ، 
، 2101زقوت،وتنفيذ برامجها المختلفة )القاعدية والمحلية لتخطيط  لألطرتقديم المساعدة الفنية لالزمة ب

 (.10ص

  2222الى عام  .88.مرحلة تأسيس السلطة الفلسطينية ، أي من الفترة  ..
تبني مؤسسات العمل األهلي  ىإل 0551بعد اتفاق أوسلو عام  الفلسطينيةأدى نشوء السلطة الوطنية 

 (:10، ص2101إحداث التنمية البشرية المستدامة من خالل عدة أدوار رئيسية اهمها)زقوت،

 االسهام في مقاومة االحتالل االسرائيلي من جهة وبناء الدولة الفلسطينية من جهة أخرى. . أ
 فلسطيني ديمقراطي. مجتمعاإلسهام في بناء  . ب
المجتمع المحلي والعمل على بلورة رؤية تنموية مبتكرة ومستندة إلى المساهمة في تلبية احتياجات  . ت

 المجتمع.

خالل هذه الفترة تم تسجيل عدد كبير من المنظمات ، حيث بلغ عدد هذه الجمعيات المسجلة لدى وزارة و 
اتسم هذا العدد بالتنوع في المجاالت  وقد جمعية ، وهو عدد ضخم خالل فترة وجيزة ، 927الداخلية 

ال الجانب السياسي وحقوق ، وحتى تطورت لتنالنسانية وشرائح المرأة والطفولةثقافية واالجتماعية واال
 ، إن هذه المرحلة شهدت رواجا واضحا في نشأة هذه المؤسسات وانتشارها وتحديد خدماتهااالنسان
 .(21،ص2117)النفار،

  2222، أي ما بعد عام مرحلة انتفاضة األقصى وحتى االن  ..
وضعف دور السلطة وعدم قدرتها على  2111أدى اندالع انتفاضة األقصى الثانية في عام 

 2117تلبية العديد من االحتياجات األساسية للمواطنين إضافة الى حالة االنقسام الفلسطيني في عام 
الدور  ي للمؤسسات األهلية لحسابو في الضفة وغزة غلى تراجع الدور التنم االحتاللواستمرار ممارسات 

 .(98،ص2101الطهراوي،اإلغاثي وتقديم خدمات الدعم النفسي لفئات مختلفة من المجتمع )

وتحقيقا لألهداف التي تبلورت لدى المنظمات األهلية خالل سنوات العمل الطويلة منذ االنتداب  
االجتماعية واستجابة للتطورات السياسية و  0551البريطاني وحتى انشاء اول سلطة وطنية فلسطينية عام 
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واالقتصادية التي مر بها المجتمع الفلسطيني فقد تبلورت المنظمات غير الحكومية العديد من 
 (:10،ص2101التي تساهم في تحقيق األهداف وتمثلت تلك االستراتيجيات بالتالي)زقوت،االستراتيجيات 

ظمة واالجراءات والسياسات ت واألنبالقوانين والتشريعا التأثير، أي  والتأثيرالتعبئة  استراتيجية   . أ
 لصناع القرار بشكل عام والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص.العامة 

 استراتيجية بناء وتطوير الوعي المجتمعي. . ب
 تقديم الخدمات الطارئة والتنموية. استراتيجية . ت
 استراتيجية التطوير المؤسسي والتنظيمي وتنمية الموارد البشرية. . ث
 والتشبيك وبناء التحالفات.استراتيجية التنسيق  . ج

هذه المرحلة من الفئوية وتجدر المالحظة إلى ان هذه  المؤسسات التنموية المتخصصة لم تلفت في 
، ولكن الشيء الجوهري هنا هو اتجاه الفصائل السياسية إلى إعطاء أهمية أكبر وأسع للعمل السياسية

هذه المنظمات تعمل في مجاالت كثيرة تخدم ، إن المهني انسجاما مع المتطلبات التنموية الجديدة 
المجتمع منها: الزراعة والبيئة، الثقافة والرياضة، الديمقراطية وحقوق االنسان، التنمية االقتصادية ، 

عادة التأهيل ، الخدمات االجتماعية ، المرأة والطفل ، وغيره )النفار،  (.21، ص2117الصحة وا 

 الحكومية غير معوقات عمل المنظمات  2.3.2
تواجه المنظمات غير الحكومية صعوبات ومعوقات عديدة تؤثر على عملها ونشاطها وحريتها 

 (:11، ص2101)زقوت، واستمراريتها ويمكن تلخيص أهم هذه المعوقات بالنقاط التالية

فرصة الحصول على التمويل بنوعية النشاط والتوجيهات واألهداف المعلنة من تتأثر  التمويل: -0
الى ذلك فإن  باإلضافةالمنظمات سواء كان التمويل من جهة محلية أو دولية .  قبل هذه

ذاتها يعتبر عائقا كبيرا في الحصول على التمويل الالزم وفي  مصادر التمويلالتنافس على 
المقدمة والمدروسة تقنيا الكثير من االحيان يرتبط ذلك بشروط عديدة منها جودة المشاريع 

مكانية تنفيذها ، ومنها وجود الكادر البشري الالزم لتنفيذ تلك المشاريع المقدمة الى جهات  وا 
التمويل، ومنها مطابقة نوعية األنشطة المقدمة والمقترحة مع أهداف وأولويات الجهة 

 الممولة.
إن نوعية المناخ السياسي وعدم االستقرار السياسي  :ف أو غياب الممارسات الديمقراطيةضع -2

اب الممارسات الديمقراطية داخل الهيكل التنظيمي تعد من العوامل التي وضعف البنية أو غي
تؤثر على عمل وفعالية المنظمات غير الحكومية وتحد من نشاطها واستقالليتها وحريتها في 

 الحركة وآلية اتخاذ القرار فيها وتوضع قيودا على إدارتها.
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النقص في الكوادر والمهارات  يعتبر ضعف البناء المؤسسي ونقص القدرات البشرية: -1
والخبراء الفنيين واإلداريين للقيام بنشاطات المنظمات غير الحكومية قد يعوق من تطورها ، 

الى ضعف البناء المؤسسي ، وهذان العامالن أساسيان في تنشيط دور المنظمات  باإلضافة
 غير الحكومية والشراكة مع الحكومة.

إن سوء وضعف الوعي في التنسيق  :مات غير الحكوميةتنظيم بين المنظضعف التنسيق وال -1
، وعدم توحيد الجهود في قضية معينة ، كالبيئة وحقوق االنسان والفقر يؤدي بين المنظمات 

في كثير من األحيان الى تشتت الجهود الالزمة لتحقيق األهداف المرجوة ويضعف الدور 
 للتأثير على السياسات العامة. ضاغطة كجهاتالفعال المرتقب للمنظمات غير الحكومية 
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 دراسات السابقة: الفصل الثالثال

 مقدمة ...

 .الدراسات المحلية 2..

 الدراسات العربية. ...

 الدراسات االجنبية. ...

 السابقةالتعليق على الدراسات  ...
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 ةــــــــــــــــمقدم  3.3
تعددت الدراسات التي دارت حول مفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة وعالقتها بجودة 
الحياة الوظيفية وكذلك العوامل التنظيمية وغير التنظيمية التي تساهم في تحقيق هذا التوازن ، وقد بلغت 

، حيث سات أجنبيةدرا 5دراسات عربية و  5دراسات محلية و 01الدراسات السابقة حول هذا الموضوع 
 سيتم استعراضها من األحدث الى االقدم في هذا المبحث.

 الدراسات المحلية 3.2
  "( بعنوان " جودة حياة العمل وأثرها على تنمية االستغراق الوظيفي..22 ،دراسة )نصار -.

ووكالة هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى جودة حياة العمل في كل من دائرة التربية والتعليم 
لى و  في قطاع غزة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي تحديد أثر عوامل جودة حياة العمل على ا 

تكون مجتمع الدراسة من العاملين في دائرة و  ،ين العاملين في كال المؤسستيناالستغراق الوظيفي للموظف
اعتمدت على المنهج عليم الحكومي حيث التربية والتعليم في وكالة الغوث والعاملين في وزارة التربية والت

 شخص. 115تم توزيع االستبانة على عينة من مجتمع الدراسة تكونت من الوصفي التحليلي و 

، ة العمل ودرجة االستغراق الوظيفيوجود عالقة بين العوامل المؤثرة في جودة حيا توصلت الدراسة إلى
تمثلت أبعاد جودة حياة العمل بكل من ) ظروف العمل المادية وغير المادية، وتحقيق الذات، وعالقات و 

والتقليل من العمل، والموازنة بين الحياة العملية و الخاصة، والتعاون بين إدارة المؤسسات والنقابات، 
لحكومة لها أثر كبير في ضغوط العمل(. ووجدت الدراسة أيضا أن سياسات العمل في مدارس الوكالة وا

 ن الحياة العملية والخاصة متعلقة بمرونة إجراءات العمل كنظام االجازات وغيره.تحقيق الموازنة بي

وأوصت الدراسة بضرورة رفع مستوى جودة حياة العمل في كل من مؤسسات التربية والتعليم العالي لدى 
وتحسين بيئة العمل المادية  والمحفزات المكافآت األونروا والحكومة  من خالل رفع الرواتب وتحسين نظام

تاحة الفرصة أمام الموظفين للمشاركة في اتخاذ القرارات واالهتمام  وتوفير متطلبات االستقرار الوظيفي وا 
باختيار اسلوب القيادة المناسب وزيادة المجهودات الرامية الى زيادة درجة الموازنة بين الحياة العملية 

 والخاصة.

( بعنوان " جودة الحياة الوظيفية واثرها على األداء الوظيفي 22.2،)البلبيسي دراسة -2
 للعاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة "  
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هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية في المنظمات غير الحكومية في قطاع 
تها ، والتعرف على مستوى األداء الوظيفي لدى عاملي غزة ، ودرجة االلتزام بتطبيق عناصرها داخل أروق

 المنظمات غير الحكومية ومدى ، ومدى تأثرها بتطبيق برامج جودة الحياة.

 259تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المنظمات غير الحكومية تم اختيار عينة ممثلة تتكون من 
 .حيث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة واستخالص النتائج موظف إلجراء الدراسة عليهم

وجدت الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية واالداء الوظيفي للموظفين داخل هذه 
تمتع العاملين في المنظمات غير الحكومية بحياة وظيفية أيضا أبرزت نتائج  الدراسة و المنظمات حيث 

ذات جودة عالية وأن هناك مرونة في جداول العمل المقدمة داخلها ، وكذلك وجود نظام واضح لألجور 
 والمكافآت .

تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة ووجدت الدراسة أيضا أن المنظمات غير الحكومية تسعى الى 
 أنشطة وأهداف المنظمة.ضرار بللعاملين من خالل تطبيق معادلة التوازن للعاملين دون اال

فرص الترقية والتقدم توفير وكان من أهم ما أوصت به الدراسة هو التركيز على األمان الوظيفي و 
رفاهية العاملين وتقويم المظالم داخل المنظمات غير الحكومية زيادة واألجور والمكافآت والتعويضات و 

املين باإلضافة الى ضرورة االهتمام بإصدار وكذلك تفعيل جداول العمل المرنة واالهتمام برفاهية الع
 تقارير االداء بصفة دورية لمعالجة مواطن الخلل على وجه السرعة.

( بعنوان : " االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات 22.2الجمل،دراسة )  -.
 السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة " 

انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى النساء العامالت لدى في هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى 
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، ومدى تأثير متغيرات الدراسة ) ضغط العمل، 
نمط القيادة، التدوير الوظيفي، المشاركة في اتخاذ القرارت، المساندة االجتماعية( على درجة 

 االحتراق الوظيفي لديهن.
 جميع منبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل النتائج ، وتكون مجتمع الدراسة من ات

  والبالغ عملهن رأس على الالتي غزة قطاع في الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات في العامالت النساء
 البيانات.، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع منهن 107، تم تطبيق الدراسة على  5771عددهن 

 :كانت أهم ما توصلت له الدراسة 
وجود عالقة طردية بين ضغط العمل ودرجة االحتراق الوظيفي لدى العامالت حيث كلما زاد  . أ

 مع ضغطلهذا  ةالموظف تعرض استمرار أنل زاد األثر السلبي على المرأة العاملة ، و ضغط العم
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التعرض لالحتراق الوظيفي الذي يعتبر درجة  إلى يؤدي معه للتعامل المناسبة اآلليات اتباع عدم
 متقدمة من ضغط العمل.

 زدت ا فكلماحتراق الوظيفي، اال درجة وبين االجتماعية المساندة غيابوجود عالقة طردية بين  . ب
 .لديها الوظيفي راقاالحت درجةازدادت  كلما العاملة مرأةلل االجتماعية المساندة غياب درجة

تعبر سياسات الدعم االجتماعي التي تمارسه مؤسسات السلطة الفلسطينية اتجاه العامالت لديها  . ت
ويساعدها على  وخارجه، البيت داخل عاتقها على الملقاة األعباء من التخفيف على يساعدها

 على يساعدها العمل زمالء قبل من الدعم أن كما تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة، 
 .الضغوط مع التعامل على والقدرة التوتر من التخفيف

 كما وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات اهمها:

 تثقيف زيادة في تسهم التي التدريبيةالبرامج والدورات  بتنظيم الحكومية المؤسسات قيامضرورة  . أ
 .الوظيفي راقاالحت بمقاومة يتعلق فيما العاملة مرأةال

على التعامل مع الضغوط داخل وخارج إطار  العاملة مرأةال تساعد إرشادية نفسيةبرامج   وضع . ب
 العمل ، مما يحول دون تعرضها لالحتراق الوظيفي والضغط الشديد في العمل.

 تخفيف أعباء العمل عن المؤأة بما يناسب قدراتها ومسئوولياتها داخل وخارج مكان العمل. . ت
ركيز وحسن إدارة الوقت ومهارات الموازنة بين الحياة ضرورة تحلي النساء العامالت بالصبر والت . ث

 العملية والخاصة. 
 لدي والجسدية النفسية باآلثار الوظيفية الضغوط ( بعنوان " عالقة22.2،دراسة )عابدين -.

 غزة"  محافظات -الكهرباء شركة توزيع في العاملين

لدى العاملين  والجسدية النفسية باآلثار الوظيفية الضغوط عالقة موضوع دراسة تم البحث، هذا في
غزة وقد تم التعرف على وجهة نظر العاملين في الشركة حول  محافظات – الكهرباء توزيع شركة في

موضوع البحث حيث تم تناول أهم مصادر الضغوط الوظيفية )صراع الدور، غموض الدور، العبء 
اآلثار النفسية والجسدية على مستوى العاملين الوظيفي ، وبيئة العمل المادية ( كما تم الحديث عن أهم 

 في الشركة.

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي خالل البحث ، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة كهرباء 
موظف ، كما تم إجراء لقاء مع المدير المالي  111عينة طبقة عشوائية مكونة من  غزة ، وتم استهداف
 ع الكهرباء.واالداري لشركة توزي
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وجسدية نتيجة  نفسية آلثار يتعرضون الكهرباء توزيع شركة في العاملين أن البحث نتائج وأظهرت
الضغوط الوظيفية التي يتعرضون لها حيث أدت الضغوط الوظيفية إلى آثار سلبية نفسية على مستوى 

 أدت الضغوط كما باالة،والالم ،اإلحباط ،االكتئاب القلق الوظيفي، الرضا معدل الفرد مثل انخفاض
 ضغط الدم ،قرحة ارتفاع الرأس صداع مثل الفرد مستوى على جسدية سلبية آثار على الوظيفية

 السكر. ،ومرض قلبية المعدة،أزمات

 الضغوط ظاهرة مع التعامل الشركة إدارة علىأن وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أبرزها 
عداد الوظيفية، الضغوط مصادر االهتمام بدراسة عليهاوأن  وعلمية، جدية بصورة الوظيفية  وصف وا 
 تتسبب التي العمل أعباء وتخفيض المادية، العمل تحسين بيئة على والعمل مدروس، علمي دقيق وظيفي

 الوظيفية الضغوط بموضوع يتعلق فيما العاملين الوظيفية، وزيادة الوعي عند الضغوط إحداث في
قامة الرياضي بالنشاط المالئمة لمواجهة الضغوط واالهتماموتدريبهم على الطرق   والحفالت الرحالت وا 

 لتحسين العالقات بين الزمالء. الترفيهية

ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين االداريين ( بعنوان " 22.2دراسة أبو مسعود ) -.
 فية عالجها " أسبابها وكي –العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة 

 العاملين اإلداريين الموظفين لدى الوظيفي االحتراق ظاهرة انتشار مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 تحديد بينها وبين مجموعة من العوامل، و ما العالقة تحديد و غزة بقطاع العالي والتعليم التربية وزارة في

 . بعالجها الكفيلة السبل انتشارها، و مصادر و أسباب

 298 على الدراسة طبقت ، موظف 821 من الدراسة مجتمع تكونتم اتباع المنهج الوصفي التحليل ، و 
 واحدا منهم ، وتم استخدام االستبانة كاداة لجمع البيانات.

 وكانت أهم ما توصلت له الدراسة ما يلي:

، حيث الوظيفي االحتراق درجة و العمل ضغط بين إحصائية داللة ذات طردية عالقةوجود  . أ
كلما زاد ضغط العمل وزاد حجم المهام الملقى على عاتق الموظف ، كلما زاد االحتراق 

 الوظيفي لديه.
وجود عالقة طردية بين انخفاض جوانب التعزيز االيجابي وبين االحتراق الوظيفي، حيث  . ب

كلما كانت الحوافز واألجور غير عادلة لدى الموظفين ، كلما زاد معدل الضغط النفسي 
 لديهم والشعور باالحباط.

 الدراسة بجمموعة من التوصيات أهمها :  كما وخرجت
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ضرورة تبني الوزارة للعديد من السياسات المرنة المساعدة للموظفين على السيطرة على مهام  .أ
 على األيام بعض المثال تخصيص سبيل وواجبات العمل والشعور بالرضى الوظيفي، على

 فيه فه ير و يحتفل يوم للعائلة كتخصيص اجتماعية اتبمناسب لالحتفال السنة مدار
 لرحالت الخروج أو عائلته ، مع الضغط و العمل جو عن يخرج و نفسه عن الموظف
 و الدينية المناسبات و خالل العطل أو األسبوع نهاية عطلة خالل للموظفين جماعية ترفيهية
 زمالء بين ما االجتماعية المساندةو  االجتماعية العالقات لتقوية باإلضافة هذا ، القومية
.العمل

تقديم  و لهم عالجية و طبية خدمات تقديم خالل من للعاملين مساعدة برامج استحداث  . ب
 و مساعدتهم الجدد بالموظفين االهتمام المناسبة و الوقائية اإلجراءات و ة المشور و النصح

 .عملهم و واقع طموحاتهم بين ما التوازن من مستوى تحقيق و العمل في االندماج عملية في
 أساس عادل يناسب طاقات وقدرات العاملين. على األفراد بين األعمال توزيعالعمل على   . ت
 تعزيز روح مشاركة العمل وتقوية الروابط بين الموظفين. . ث

 
ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين في شركة االتصاالت ( بعنوان "2228،دراسة )بنات -.

 قطاع غزة" طقامنالفلسطينية في 

هدفت الدراسة الى التعرف على مستويات ضغوط العمل واألداء الوظيفي وطبيعة العالقة بين 
في قطاع  ضغوط العمل الداخلية والخارجية واألداء الوظيفي لدى العاملين بشركة االتصاالت الفلسطينية

 .غزة

منطقة قطاع غزة، البالغ عددهم  تكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركة االتصاالت الفلسطينية
موظفا ، وقد تم استخدام االستبانة لجمع  291موظفا، وقد تم استخدام العينة العشوائية تتكون من  111

 البيانات من عينة الدراسة.

أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة بين ضغوط العمل واألداء الوظيفي لدى الموظفين كون وظائفهم يغلب 
ذلك أظهرت عدم وجود عالقة بين ظروف العمل واألداء الوظيفي كون شركة عليها الروتين وك

االتصاالت توفر الظروف المالئمة للموظفين. كما وأثبتت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين تقييم األداء 
 واالداء الوظيفي حيث تعتبر منهجية التقييم مؤثرة في تحفيز ورضى الموظفين.

عالقة إيجابية بين الضغوط السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية  وجود أيضا وأظهرت الدراسة
 وبين األداء الوظيفي للموظفين في الشركة.
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وكانت أهم توصيات الدراسة تتمثل في ضرورة زيادة فرص الترقيات عن طريق توسيع المسار الوظيفي 
في العمل وتوفير وسائل تكنولوجية وكذلك  واالهتمام أكثر بتقييم األداء وتبني مبدأ وحدة األمر والتوجيه
روف العمل وزيادة التنسيق والشراكة بين ظتكثيف التدريب والتطوير وزيادة األمان الوظيفي وتحسين 

 ألعمال بين الموظفين بشكل متزن .العاملين واألقسام وتوزيع ا

 في التقنية في الكليات وآثارها المهنية الضغوط مصادر( بعنوان "2222مسلم،)دراسة  -2
 غزة"  محافظات

 في عليها وطرق التغلب عليها، المترتبة واآلثار المهنية، الضغوط مصادر تحديد إلى الدراسة هدفت
 في التقنية الكليات في العاملين جميع من الدراسة مجتمع . وتكونغزة محافظات في التقنية الكليات

 .موظفا وموظفة  511غ عددهم لوالبا غزة محافظات

 أهم وكانمنها العاملون  يعاني مهنية ضغوط وجودكانت أهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة 
 تتوفر ال أخرى، في مؤسسات أمثالهم من أقل العاملين رواتب األعمال، في الروتين في تتمثل مصادرها

 في العاملين طموحات تحقيق صعوبةمحدودة،  والترقيات النمو فرص المجتهدين، لمكافأة تشجيعية حوافز
 أن الدراسة بالكفاءة وبينت ارتباطها من أكثرالوظيفية  بالشواغر الترقيات فرص ارتباط عملهم، أماكن

 بالشعور تتمثل بالضغط، اإلحساس نتيجة سلبية آثار جسمية عليهم تظهر المبحوثة الكليات في العاملين
 الحرص علىب على هذه الضغوط عن طريق واإلنهاك، كما أظهرت ان العاملين يسعون للتغل بالتعب

دارة الوقت بشكل جيد  على تؤثر قد التي العائلية المشاكل حل والحرص على التواصل مع العمل وا 
 اآلخرين لالستشارة حول مشاكل العمل والمشاكل الخاصة.

 نمو فرص زيادة و فعال، حوافز نظام العاملين، ووضع رواتب على تحسينبالعمل وقد أوصت الدراسة 
 المالئمة الطرق على وتدريبهم المهنية الضغوط بموضوع يتعلق فيما العاملين عند الوعي وزيادةوتطوير، 
 نظاموالحرص على  التنشيطية، الرياضية التمرينات أوصت العاملين بممارسة، و الضغوط  لمواجهة
وجلسات االسترخاء والهدوء التي من شانها تخفيف الضغوط النفسية بعيدا عن مشاكل  متوازن غذائي

 الحياة الشخصية والحياة العملية.

الوظيفي  والرضا االنتماء من كل على العمل ضغط ( بعنوان " تأثير2222،دراسة )حجاج -9
 بغزة"  الشفاء بمستشفى العاملين للممرضين
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التي يتعرض لها العاملون في مهنة  الوظيفية الضغوط مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 بين عالقة وجود مدى كما تهدف الى الكشف عن عن الفلسطينية، غزة قطاع مستشفيات في التمريض
 .الوظيفي  والرضا االنتماء من وكل العمل ضغط

الممرضين العاملين في اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
موظف منهم ،  011ممرض وممرضة، تم تطبيق الدراسة على  121مستشفى دار الشفاء والبالغ عددهم 

 وتم استخدام االستتبانة كأداة لجمع البيانات.

 وقد توصل الباحث الى النتائج التالية: 

 ضغط مرتفع. مستوى من يعانون بغزة الشفاء مستشفى في التمريض مهنة في العاملين إن . أ
 الوظيفي. والرضا العمل ضغط بين إحصائية داللة ذات عكسية عالقة وجود . ب
 .التنظيمي واالنتماء العمل ضغط بين إحصائيا دالة غير عكسية عالقة وجود . ت

 وقد خلص الباحث الى مجموعة من التوصيات أهمها:

 ضغط مع التعاملكيفية  توضح وللمسؤولين التمريض مهنة في للعاملين تدريبية دورات عمل . أ
 .العمل

 التمريض. مهنة في العاملين عن العمل عبء تخفيض . ب
 ضغط العمل. تخفيض على يساعد التمريض مهنة في للعاملين وظيفي وصف عمل . ت
 داخل المرضى موعد لزيارة تحديد مع والمعدات( واألدوات العمل)األجهزة وبيئة ظروف تحسين . ث

 . المستشفى
 الرضا يضمن والترقيات بما الحوافز نظام وتطوير التمريض مهنة في العاملين رواتب تحسين . ج

 . الوظيفي
 الوظيفي الرضا لمحاولة زيادة المختصين والباحثين المستشفى إدارة قبل من مماثلة دراسات إجراء . ح

 . التمريض مهنة في للعاملين
 

( بعنوان " أثر بعض المتغيرات الداخلية على مستوى ضغط العمل  .222 ،دراسة )عمار -8
 لدى الهيئة االدارية واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"

هدفت الدراسة الى تحديد أثر بعض المتغيرات الداخلية على مستوى ضغط العمل لدى العاملين في 
الدارسة تحديدا الى معرفة أثر المتغيرات المؤثرة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ، حيث سعت 

ضغط العمل لدى الفئة المستهدفة والمتمثلة في المتغيرات الشخصية مثل ) العمر والجنس والحالة 
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االجتماعية وعدد أفراد األسرة وغيرهم ( والمتغيرات التنظيمية والوظيفية مثل ) غموض الدور ، عدم 
العالقات الشخصية ، المشاركة في اتخاذ القرارات ، ظروف العمل  مالئمة الدور ، عبئ الدور ،

 وغيرها(.

 واألكاديمية اإلدارية الهيئة من الدراسة مجتمع اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكون
موظفا ، وتم اختيار عينة  0185األقصى واألزهر واالسالمية، البالغ عددهم  جامعة من كل في للعاملين

 موظفا ، وتم اعتماد االستبانة أداة لجمع البيانات. 011عشوائية عددها 

الدراسة أن من أهم العوامل التي تؤثر في مستوى الشعور بضغط العمل هو غموض صورة الدور  وجدت
ى عاتق شاغل الوظيفية وظروف الملقى عل العبءالوظيفي وعدم مالئمته للمؤهالت العلمية ومستوى 

 توفر المستلزمات واالدوات مثل ) التهوية ، عدد العاملين في الغرفة الواحدة ، درجة الحرارة ، ملالع
وأوضحت الدراسة ان أهم اآلثار الناتجة عن  داخل العمل. القرارات...إلخ( وكذلك المشاركة في اتخاذ 

فسي واالرتباك وفقدان شعور الموظفين بضغوط العمل تتمثل في اآلثار النفسية مثل ) القلق والتوتر الن
وسرعة ضربات القلب والتوتر العضلي وغيره(  باإلرهاقالشهية وغيره ( واآلثار الجسدية مثل ) الشعور 

واآلثار الذهنية مثل ) قلة التذكير وكثرة النسيان وغيره ( واخيرا اآلثار السلوكية مثل ) كثرة النزاعات 
ينت الدراسة أن من أهم االستراتيجيات التي يتبعها وب والتغيب عن العمل وفقدان الحيوية وغيره (.

والتعاون مع   الموازنة بين الحياة العملية والخاصةالموظفون لحل هذه المشكلة هي اإلدارة الفعالة للوقت و 
 الزمالء داخل بيئة العمل وكذلك المبادرات الفردية مثل لعب الرياضة والترفيه الذاتي وغيره.

الوظيفي على كل موظف وهيكلة المنظمة بما  العبءتحديد حث تتمثل في وكانت اهم توصيات البا
وضع الشخص المناسب في  ، ويتناسب مع قدرات كل موظف ومراعاة العامل الزمني في انجاز المهام

 إيجاد ، والمكان المناسب أي عدم وضع اي شخص في مكان ال يتناسب مع قدراته العلمية والمعرفية
 ، ووالمرؤوس المدير بين المتبادل واالقتناع المباشر الحوار على مبنية تقويم األداء لعملية جديدة صيغ
 وآالت وأجهزة الئقة، وبجودة مناسبة عمل توفير أدوات خالل من للعاملين جيدة مادية عمل بيئة توفير

 حديثة وغيره.

( بعنوان " أثر المناخ التنظيمي على إدارة الموارد البشرية .222،دراسة )الشنطي -2.
 )دراسة ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة(" 

بعاد المناخ التنظيمي السائد في وزارات السلطة أدراسة الى التعرف على مدى تأثير هدفت ال
 ، قطاع غزة فيداء العاملين فيها أنية الفلسطينية على الوط
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تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في مواقع 
، وتم اختيار عينة منهم  1151إشرافية في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والبالغ عددهم 

 .، حيث تم توزيع االستبانات كاداة لجمع البيانات موظفا 521 عددها

 لدراسة النتائج التالية:وأظهرت ا

 وجود قصور في تزويد العاملين بالمهارات الالزمة لتحمل مسئولياتهم في العمل. . أ
 وجود خلل في الهيكل التنظيمي وأساليب اتخاذ القرارات داخل الوزارات. . ب
ميل القيادة االدارية بالوزارة الى اتباع أسلوب المركزية والعزوف عن تفويض الصالحيات واعتماد  . ت

العاملين من انجاز  ور لدى المرؤوسين وعدم تمكينماسلوب الفردية، والتدخل بتفاصيل اال
 أعمالهم بدون الرجوع للمستويات االدارية العليا.

 ووظائفهم. تهمعدم تناسب مهام وواجبات الوظائف التي يشغلها العاملون مع مؤهال . ث
 بالوزارات واستخدام االتصاالت فقتد تعيق التي المعوقات إلزالة جهدها وبذل اإلدارة اهتمام . ج

وسرعة انجاز  المنقولة ووضوحها المعلومات بدقة يسهم بما لالتصال، الحديثة الوسائل الوزارات
 .العمل

 وأوصت الدراسي بكل من اآلتي:

التوجه نحو الالمركزية والعمل على تفويض الصالحيات للمستويات االدارية الدنيا بما يحقق  . أ
 وبوجود معايير تضمن سالمة التطبيق.أهداف الوزارات 

االهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيل القدرات الفكرية والبدنية لهم عن طريق التدريب  زيادة . ب
 المستمر وتعزيز االمكانات الالزمة لذلك.

 إلى تطور تؤدي التي الجديدة األساليب وتجريب والمبادأة المبادرة بزمام األخذ على العاملين تشجيع . ت
 العمل. وتحسين األداء

 .المختلفة الوحدات بين التنسيق وزيادة واإلدارة العاملين بين التعاون فرص تسهيل . ث
 اعادة توزيع العاملين بحيث يشغل الموظفون الوظائف التي تناسب مؤهالتهم وخبراتهم. . ج

 الدراسات العربية 3.3  
 في ميدانية الحياة دراسة بجودة وعالقتها العمل ( بعنوان " طبيعة..22،دراسة )مريم -.

 المتغيرات"  بعض ظل
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 ومصادر استبيان الحياة جودة بين تربط التي العالقة طبيعة عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 .الجامعي األستاذ المدركة عند الحياة جودة مستويات على والتعرف الجامعي األستاذ عند العمل طبيعة
 . وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:، الجزائرتلمسان في  بجامعة الدراسة أجريت

 جامعي أستاذ 100 من الدراسة عينة تكونتتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة و 
 ، حيث تم توزيع االستبانة عليهم لجمع البيانات. كليات أربع وعلى مستوى الجنس باختالف

 إشباعات لدى من يحققه لما الحياة بجودة فينبئ الرضا المهني إلى يؤدي الجيد العمل مناخ . أ
 ينعكس الذي األمر و النفسية، الحالة استقرار يعني مما المعنويو  المادي  المستوى على األفراد

 .صور الحياة كافة على باإليجاب
 من الحياة جودة حسب مقياس العينة أفراد عند الحياة جودة مجاالت في متفاوتة وجود مستويات . ب

 راض. على مستوى يدل متوسط أصغر إلى مستاء مستوى على يدل متوسط أعلى

 وقد خرجت الدراسة بأهم التوصيات التالية:

 خاصة بجودة برامج ووضع عامة بصفة مدرسينلل واالجتماعية والنفسية المادية الظروف تهيئة . أ
 مشاكل إلى التي توصل النفسية والراحة والطمأنينة الرضا يضمن بما العمل ميدان في الحياة

 .معدومة
هذه االحتياجات  تشبع لم إن حيث النفسية، ورغباتهممدرسين ال حاجات إشباع على العمل . ب

 ؤديت التي الشخصية اضطرابات بينهم وانتشرت اإلنتاجيةل تحقيق الكفاءة استحا والرغبات
لدى المدرسين داخل وخارج مكان   المشاكل وظهور تكاليفه وزيادة العمل إلى اضطرابات بدورها
 .العمل

 يوازن بين الحياة الشخصية للمدرسين وبين متطلبات العمل.ضرورة تفعيل نظام إجازات فعال  . ت
 والرقابة وطرق اإلشراف المهام تقسيم ، والمناسب بالمكان المناسب اإلنسان وضع مبدأ إسناد   . ث

 .للعمل دافعتيهم من إليهم ويزيد الموكلة األعمال عن األفراد رضى يحقق بما العمل أداء على
 من لفئة العاملين الحياة جودة لتحسين المعنى على القائم اإلرشادي بالبرنامج االستفادة محاولة . ج

 .اإلنتاجية الكفاية رفع أجل
اإليجايبة لألستاذ  النواحي واستثمار الحياة جودة تحسين مع يتوافق للتدريب برنامج وضع . ح

 الجامعي.
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 Quality Of Work Life And Turnover( بعنوان " 22.2المالكي،دراسة ) -2
Intention In Primary Healthcare Organizations : Across 

Sectional Studies Of Registered Nurses In Saudi Arabia"  
الوظيفي في منظمات الصحة األولية ، دراسة عبر أقسام  التغيير" جودة حياة العمل التوجه نحو 

 "الممرضين في السعودية
هدفت هذه الدراسة الى تحديد أهم العوامل المنطوية تحت جودة حياة العمل والتي تؤثر في توجه 

لصحة األولية نحو التمسك بمكانهم الوظيفي من عدمه وذلك على االممرضين في أقسام مراكز 
 .مستوى عيادات المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الممرضين أنفسهم

وقد اعتمدت الدراسة تكون مجتمع الدراسة من الممرضين العاملين في أقسام مراكز الصحة األولية، 
على األساليب الكمية والنوعية في جلب المعلومات حيث تم توزيع االستبانات على الممرضين تزامنا 

  .مع إجراء العديد من المقابالت المباشرة مع فئة معينة منهم
أن من بين أهم العوامل التي تؤثر سلبا في تمسك الممرضين في وظائفهم وتزيد وقد وجدت الدراسة 

 من سوء جودة حياة العمل لديهم هي:
ساعات العمل الغير مناسبة، وعدم توفر بعض المكونات واألدوات المهمة داخل مكان  . أ

العملية قدرة الموظفين على الموازنة بين الحياة توفر السياسات التي تزيد من العمل، وعدم 
جازة العناية  والخاصة خصوصا ما يتعلق بنظام االجازات مثل االجازات الطارئة وا 

 بالمرضى.
أعباء العمل المتزايدة ،وضغف قدرات بعض العاملين، وتكبد الممرضين بوزائف ليس لها  . ب

 عالقة بمجال التخصص.
مل الى مستوى السياسات االدارية الخاطئة، وضعف فرص التطور والنمو، وافتقار بيئة الع . ت

 الراحة المطلوب.

 وخلصت الدراسة الى العديد من التوصيات تشمل كال مما يلي:

تقليل عدد ساعات العمل، والسماح للمرضين بفترات استراحة خالل العمل، والسماح لهم  . أ
 بالحصول على إجازة لعناية األطفال وأفراد العائلة المرضى.

تزيد من مستوى المعرفة لديهم، والسماح لهم بالحصول  تزويد الممرضين ببرامج تدريبية وتطويرية . ب
 على الدورات المختلفة داخل او خارج مكان العمل دون خصم من الرواتب أو االجازات.

 اعتماد نظام محفزات مثالي يرتكز على االنجازات والمهارات لدى الموظفين ال غير ذلك. . ت
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 لدى الوظيفي األداء في العمل ضغوط ( بعنوان " أثر22.2،دراسة )خليفات، المطارنة -.
 األردن"  جنوب إقليم في الحكومية األساسية مديري المدارس

 مديري المدارس لدى الوظيفي األداء في العمل ضغوط أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 األردن ، حيث اتجهت الدراسة لالجابة عن األسئلة التالية: جنوب إقليم في الحكومية

 وجهة نظرهم؟ من األردن جنوب إقليم في المدارس مديري لدى العمل ضغوط مستوى ما . أ
 نظر معلميهم؟ وجهة من األردن جنوب إقليم في المدارس لمديري الوظيفي األداء مستوى ما . ب

مجتمع الدراسة من المديرين والعاملين في  تكونوقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، 
 589ير ومديرة ومد 110عينة الدراسة  المجارس الحكومية األساسية في إقليم جنوب األردن، وبلغت

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:قد ، و  ، وتم توزيع استبانات كأداة لجمع المعلوماتمعلم ومعلمة

 داللة إحصائية ذات فروق وهناك .متوسطا   كان راءالمد لدى األداء في الضغوط مستوى أن . أ
 والحالة والخبرة والعمر التعليمي والمستوى الجنس لمتغير تعزى العمل ضغوط لمستوى

 .االجتماعية
 والمشكالت وعبء الدور، الدور، وغموض الدور، ) صراعمصادر ضغوط العمل متمثلة بـ  . ب

 المدارس مديري لدى األداء الوظيفي مستوى في هاما   المهني ( دورا   والتطور للمدير، الشخصية
 األردن جنوب إقليم في الحكومية

 وقد توصلت الدراسة الى التوصيات التالية:

 مديري على العبء الزائد تخفيف في يساهم الذي األمر وعادلة، موضوعية بصورة والتقدم الترقية . أ
 الضغوط عليهم. نسبة من يقلل وبالتالي لعملهم، تأديتهم أثناء المدارس

 وجماعية لقاءات فردية خالل من والطلبة، والمعلمين المدارس مديري بين التواصل جسور بناء . ب
 التي واللالمنهجية المشكالت التعليمية لمناقشة النظر ووجهات اآلراء لتبادل الطلبة ومجالس
 المدارس. مديري لدى العمل ضغوط والتخفيف من التربوية العملية سير اجل من الطلبة يواجهها

 الضغوط ومعالجتها مواجهة كيفية معرفة اجل من باستمرار للمديرين تدريبية دورات إجراء . ت
 على الضغوط هذه ال تؤثر بحيث القليلة الخبرات ذوي المديرين على والتركيز عليها، والتغلب
 .لعملهم أدائهم مستوى
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 ( بعنوان " جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي"  2222،دراسة )المغربي -.

 على المختلفة العمل بأبعادها حياة جودة عوامل تأثير وحجم طبيعة لكشف السعي الدراسة إلى عمدت
إجراء ب قام الباحثالمنصور في مصر،  وقد  بجامعة المتخصصة الطبية المراكز في الوظيفي االستغراق
لمجتمع الدراسة : اإلداريين ، واألطباء ، والفنيين،  المكونة مع الفئات الثالث مقابلة 11 ما يقارب

 بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، وقد توصل الباحث الى النتائج التالية:

الطبية المتخصصة محل  المراكز في ، العمل حياة جودة مستوى في نسبيا انخفاضا هناك . أ
وخلصت الدراسة إلى ان أبعاد جودة حياة العمل تتمثل في : ظروف بيئة العمل الدراسة ، 

المعنوية ، خصائص الوظيفية ،األجور والمكافآت ، جماعة العمل، أسلوب الرئيس في االشراف 
 والمشاركة في اتخاذ القرارات.

فئة  نظر وجهة من اإلدارة تدعيم إلى حاجة في ما زالت التي العمل حياة جودة أبعاد أكثر . ب
 المعنوية، العمل بيئة ظروفو  ،ونظام لحوفاز والترقيات والمكافآت األجور : في الدراسة تمثلت

 في اإلشراف. الرئيس أسلوب و العمل، ةيجماع

 وقد خرجت الدراسة بكل من التوصيات التالية:

 للعاملين يسمح بما المتخصصة الطبية بالمراكز المادية والحوافز المكافآت نظم هيكلة إعادة . أ
 مستقرة وظيفية حياة توفير في ويسهم وفكر جهد يبذلونه من لما المناسب المردود بالحصول على

 للعاملين.
 الوظيفي اإلثراء لتفعيل يؤدي بما الوظائف وتوصيف لتحليل الالزمة الدراسات التفصيلية إعداد . ب

 مراعاة بدورة يتطلب وهذا العاملين تمكين مثل الحديثة والتنظيمية السلوكية وتطبيق المفاهيم
 استثمار وأخرى ،  ناحية من المعاصرة ناحية ، والتكنولوجيا من الحديثة واألنشطة المهام

 لإلدارة. الحديثة التوجهات ظل في للعاملين الثقافي المستوى
الدراسة  محل الطبية بالمراكز وتدعيمها واالجتماعية اإلنسانية العالقات من االستفادة على العمل . ت

التنظيمية  كالعدالة الحديثة المداخل استخدام ومحاولة إنسانية ظروف األنشطة معظم يسود حيث
باستغراق  تسمح مستقرة عمل بيئة توفير على تؤكد كمداخل التنظيمية والثقة التنظيمية والمواطنة
 وعالقاتهم. وظائفهم في العاملين

تلك  تبني يتطلب مما ، الجماعي العمل ثقافة نشر على والتأكيد العمل وفرق بجماعات االهتمام . ث
 القائمة العالقات دعم إلى تهدف التي والتثقيفية التدريبية البرامج من متكاملة لمجموعة المراكز

 ما فهذا األفضل اإلنجاز لتحقيق والتعاون والتكامل ، اإلنساني والتفاعل ، الجماعي على العمل
 الوظيفي. االستغراق لتحقيق بدوره ويؤدي الجيدة بيئة العمل يميز
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( بعنوان " المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي  دراسة .222،دراسة )السكران -.
 مسحية على ضباط قطاع األمن الخاص بمدينة الرياض " 

من الخاصة نحو المناخ هدفت الدراسة الى التعرف على توجهات العاملين في قطاع قوات األ
الوظيفي من وجهة نظرهم، وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين ومستوى االداء التنظيمي 

 .  توجهاتهم نحو المناخ التنظيمي ومستوى أدائهم الوظيفي

من العاملين في قطاع قوات األمجتمع الدراسة من  كونتاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و 
ضابطا تم توزيعها على جميع االدارات  221عينة الدراسة من  بمدينة الرياض، وتكونت الخاصة

 والوحدات الرئيسية والفرعية . وقد خلصت الدراسة الى ما يلي:

ر محور االتصاالت كأحد محاور المناخ ابية مرتفعة لدى افراد العينة نحجيوجود توجهات ا . أ
 التنظيمي .

جراءات العمل مرتفعة لدى افراد العينة نحو جابيةياوجود توجهات  . ب كأحد محاور المناخ  نظم وا 
 التنظيمي .

مرتفعة لدى افراد العينة نحو إدراك الموظف لدوره الوظيفي  كأحد محاور  جابيةياوجود توجهات  . ت
 المناخ التنظيمي .

 ما أوصت به الدراسة ما يلي: كان

ضرورة اهتمام المسئولين في قطاع قوات االمن الخاصة على اختالف مستوياتهم الوظيفية  . أ
بمكونات و عناصر المناخ التنظيمي في قطاع قوات االمن الخاصة دون التمييز فيما بينها ، 

. ل نحو هذا القطاعبدوره يغير في سلوكهم و اتجاهاتهم و انطباعاتهم بشكل ايجابي و فعاوالذي 
لذي يساعد على رفع مستوى كفاءة و فاعلية االداء الوظيفي لديهم ، و يعمل على تحقيق االمر ا

  .االهداف و الغايات التي تخص المنظمة و العاملين بها على حد سواء 
الدورات و البرامج التدريبية وورش العمل في جميع التخصصات الوظيفية للعاملين ، من  عقد . ب

 .الوظيفية المنوطة بهم على افضل وجه ممكنبالمهام اجل ضمان القيام 
رفع دافعية العاملين عن طريق دعمهم بمزيد من الحوافز المادية والمعنوية ، وتوفير كافة  . ت

االمكانيات التي تساعدهم على انجاز مهامهم الوظيفية الموكلة اليهم ، ومنحهم ما يستحقون من 
 مكافآت تشجيعية مادية كانت أو معنوية.

سة الهيكل التنظيمي للقطاع وتوفير البساطة فيه بما يحقق جودة العالقة وتسهيل إعادة درا . ث
 اجراءات العمل وتسهيل فرص التعاون والتنسيق بين الوحدات واالفراد.
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مراجعة نظم واجراءات العمل والبحث عن اساليب جديدة ومبتكرة لمواجهة التغيرات البيئية  . ج
 ومتطلبات التطور الوظيفي.

 
الداخلية للعمل ومستوى االداء الوظيفي في  (: " البيئة.222دراسة )التويجري،   -.

االجهزة االمنية )دراسة تطبيقية عن رضا المراقبين الجمركيين في مطار الملك خالد 
 الدولي("

هدفت الدراسة الى التعرف على البيئة الداخلية للعمل ومستوى االداء الوظيفي للمراقبين الجمركيين 
ام التفتيش بجمارك مطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك من خالل تحديد مدى رضا المراقبين بأقس

الجمركيين عن بيئة العمل الداخلية، واسلوب االشراف المتبع، والحوافز المادية والمعنوية، ونوع العمل 
 التهوية، والتجهيزات المكتبية (. ، والبيئة المادية )االضاءة، و مالمنوط به

مجتمع الدراسة من المراقبين الجمركيين بأقسام  كونتتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، و اس
غ ل، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع العاملين والبا التفتيش بجمارك مطار الملك خالد الدولي بالرياض

 مراقبا. 921عددهم 

عن كل من بيئة عملهم الداخلية واسلوب أظهرت الدراسة أن المراقبين الجمركيين راضين بدرجة متوسطة 
االشراف المتبع في عملهم، ونوع العمل المنوط بهم. فيما أبدوا رضاهم العالي عن بيئة العمل المادية 
وكذلك عن مستوى أدائهم في العمل، ومن جهة أخرى أبدى المراقبون عدم رضاهم عن نظام الحوافز 

 مطار.المادية والمعنوية المعمول به حاليا في ال

 وصت الدراسة بكل مما يلي:وقد أ

تطبيق تجارب أجهزة الجمارك الناجحة والخاصة بتحسين بيئة العمل الداخلية، والتي سبقنا اليه  . أ
العالم المتحضر، وذلك عن طريق ارسال بعثات، أو استضافة الخبراء، أو المحاضرات والندوات 

 واالجتماعات ووسائل االعالم.
لفردية بين االفراد سواء من حيث العمر أو المؤهل العلمي أو الحالة ضرورة مراعاة الفروق ا . ب

 االجتماعية أو القدرات ، وتوجيههم للعمل بما يتناسب مع تلك المتغيرات.
تطوير محددات بيئة العمل الداخلية والمتمثلة في السياسات واالجراءات والقواعد بشكل واضح  . ت

والحرص على فهمه الكامل ألبعاد عمله، مما يؤدي  للفرد يدرك من خالله مسئولياته وصالحياته
 الى رفع كفاءته في أداء العمل.
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حث المشرفين على بذل المزيد من الجهود لمساعدة مرؤوسيهم في التغلب على ما يواجههم من  . ث
 مشكالت خاصة أو متعلقة بالعمل.

مه الفرد من مجهود العمل باستمرار على تطوير نظم الحوافز المادية ، بحيث تتماشى مع ما يقد . ج
 العمل ومدة الخدمة ونوع العمل وعدد ساعات العمل.

العناية واالهتمام  بمكاتب العمل والمرافق التابعة له في مختلف المواقع، والعمل على مراجعة  . ح
 خدمات الصيانة والنظافة والتشغيل.

 
تطبيقية على العمل )دراسة  بضغوط وعالقتها الوقت إدارة (: ".222دراسة )الرشيد، -2

  "  (والدمام الرياض بمدينتي مديري االدارات ورؤساء األقسام بحرس الحدود

 بمدينتي الرياض الحدود حرس في الرؤساء لدى الوقت إدارة أبعاد على التعرفهدفت الدراسة الى 
الشخصية مستويات ضغوط العمل لديهم ، وتحديد العالقة بين المتغيرات والدمام وكذلك التعرف على 

 للرؤساء وأبعاد إدارة الوقت ومستويات ضغوط العمل.

ضباط حرس الحدود بالرياض تم استخدام المنهاج الوصفي التحليلي ، وتكون مجتمع الدراسة من 
ضابطا مقسمين حسب الرتب العسكرية ، وتم اعتماد االستبانة  111والدمام ، وكانت العينة مكونة من 

 كأداة لجمع البيانات.

 توصلت الدراسة الى النتائج التالية:قد و

، فكلما كان هناك إدارة جيدة ضغوط العملو  حسن إدارة الوقت وجود عالقة عكسية ما بين . أ
 للوقت، كلما قلت ضغوط العمل.

الضغط أو االرهاق النفسي يتمتع الموظفون بقدرة جيدة على إدارة اوقات العمل لتجنب الشعور ب . ب
 والجسدي، وتعتبر أولويات العمل مرتبة ومعروفة جيدا بالنسبة لهم. 

ببعد الموظف ومهامه ورؤساء األقسام بحرس الحدود هناك اهتمام من قبل مديري االدارات  . ت
 وتعزيز المشاركةوكذلك تقديم المشورة للموظفين والنصائح المستمرة بما يتعلق بحياتهم الوظيفية 

 . التي تساهم في إنجاز وتسهيل المهام داخل مكان العمل بين الموظفين الوظيفية 
 لدى الموظف.والحصول على فرص الترقي وجود فرص مضمونة ومتكافئة للتطوير والتقدم  . ث
الرتبة هناك عوامل مؤثرة في مستوى ضغط العمل تعزى الى المتغيرات الشخصية وهي:  . ج

 مستوى الخبرة والمهارات الشخصية.العسكرية، والمسمى الوظيفي و 

 وكانت أهم توصيات الدراسة كالتالي:
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د الحلول ة واالعتماد على نتائجها في اعداضرورة قيام االدارة العليا بدراسة ضغوط العمل السالب . أ
 المناسبة.

 ي ونفسي وتنظيمي مشجع يقلل من الضغوط.عتوفير مناخ اجتما . ب
وغموض إعطاء وصف وتوصيف واضحي للوظائف من أجل تجنب اآلثار السلبية لصراع الدور  . ت

 الوظيفي والتطور المهني. والعبءالدور 
تحسين الظروف المادية في العمل وخاصة الضوضاء، وزيادة الحوافز المادية والمعنوية  . ث

 .للعاملين
 عليها. والتغلبتنسيق دورات تدريبية للموظفين لمواجهة ضغوط العمل  . ج
 العمل على تبسيط اجراءات العمل واتباع سياسة التفويض لتسهيل انجاز المهام. . ح
 تنمية روح العمل الجماعية تطبيق اسلوب المشاركة في انجاز المهام. . خ

 
 دراسة)ضغوط العمل واثرها على عملية اتخاذ القرارات ( بعنوان ".222النوشان،دراسة)  -9

 الرياض(" مدينة والمدنية في األمنية األجهزة من عدد في اإلدارية القيادات على مسحية

في عدد من األجهزة  هدفت الدراسة الى التعرف على مستويات ضغوط العمل لدى القيادات االدارية
القرارات، وتحديد  اتخاذ عملية لخطوات اإلدارية القيادات اتباع مدى تحديدو  األمنية والمدنية في الرياض

هذه القيادات وأثر المتغيرات الشخصية على  لدى القرارات اتخاذ عملية خطوات على العمل أثر ضغوط
 مستوى ضغط العمل.

لدى القيادات االدارية في عدد من استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 
فردا من  119، وتكونت عينة الدراسة من  885والبالغ عددهم  األجهزة األمنية والمدنية في الرياض

 أداة لجمع البيانات.كمجتمع الدراسة تم توزيع االستبانة عليهم 

 أهم نتائج الدراسة كما يلي:كانت 

 الضغوط مستوىووجد أن تعتبر مستويات ضغط العمل لدى القيادات االدارية أقل من الوسط  . أ
 .األمنية مقارنة بالقيادات المدنية اإلدارية القيادات لدى أعلى

 وتعمل على اتباع الخطواتوجد أن عملية اتخاذ القرارات تتم بشكل كبير لذى هذه القيادات  . ب
 العملية الصحيحة لذلك.

واضح على عملية اتخاذ تأثير  ذوااآلخرين  تجاه والمسئولية نوعي ا الدور أعباء زيادةيعتبر متغيرا  . ت
 من أهم مصادر ضغوط العمل. هذان المتغيران ويعتبروتنفيذها ومتابعتها وتقويمها القرارات 
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اتخاذ  عملية خطوات اتباع مستوى انخفض كلما اإلدارية القيادات لدىكلما زادت ضغوط العمل  . ث
 القرارات.

وبين العمر، حيث كلما زاد العمر قل هناك عالقة عكسية مباشرة بين مستوى ضغط العمل  . ج
 العمل.ضغط 

 وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:

 العمل ضغوط مستوى تخفيف تهدف إلى استراتيجية والمفكرين إليجاد األساتذة بآراء االستعانة . أ
 اإلدارية. القيادات عن

بنفسها واتباع سياسة  تؤديها أن اإلدارية القيادات على يجب التي الوظيفية األعباء تحديد . ب
 التفويض.

 االستغالل األمثل. واستغالله اإلدارية القيادات قبل من العمل أوقات بتنظيم االهتمام . ت
 بيان بالمهام مع المنظمات في القيادية المراكز لجميع الدقيق الوظيفي الوصف إيجاد . ث

 . القيادية المراكز هذه لجميع والصالحيات والمسئوليات
 األنشطة والمنظمات لتقديم األجهزة جميع في متخصصة مراكز أو أندية إنشاء على العمل . ج

 الرسمية. العمل بيئة واالبتعاد عن الترفيه بغرض وذلك والترفيهية والرياضية الثقافية
 

ين )دراسة تطبيقية على بيئة العمل ومناسبتها ألداء العامل(: "2222دراسة )عبد العزيز، -8
بالمنطقتين مر بالمعروف والنهي عن المنكر ن بفروع الرئاسة العامة لهيئة األالعاملي

 الوسطى والشرقية("

لى التعرف على خصائص بيئة العمل الحالية لجهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن هدفت الدراسة إ
المنكر والكشف عن مدى اختالف خصائص بيئة العمل باختالف المكان ، ومن ثم الكشف عن مدى 

جة عن بيئة العمل الحالية أبرز المعوقات الناتمناسبة بيئة العمل الداء العاملين بجهاز الرقابة ، ومعرفة 
الدراسة جميع العاملين في وعينة هم المقومات الالزمة لرفع مستوى األداء. وتضمن مجتمع وكذلك أ

لسعودية والبالغ مراكز هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناطق الشرقية والوسطى من ا
 .موظف 0151عددهم 

 النتائج التالية:وأظهرت الدراسة 

 بيئة العمل غير مناسبة بدرجة كافية للعاملين.  .0
 الغالبية العظمى غير راضين عن نظام الحوافز. .2
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 ندرة فرص التدريب المالئمة لطبيعة العمل لمعظم العاملين. .1
 ضعف وسائل االتصاالت المستخدمة بما ال يتناسب مع نشاطاتها. .1

 وأوصت الدراسة بكل مما يلي:

 متخصصة إلعداد العاملين بصورة تليق بأهمية العمل.إنشاء معاهد  .0
ربط جميع الفروع بشبكة اتصاالت حديثة وانظمة حاسب آلي متطورة لسرعة اتخاذ القرارات لحل  .2

 المشكالت العديدة.
توفير الحوافز المادية والمعنوية لجذب الكفاءات للعمل بالهيئة من جهة ورفع معنويات العاملين  .1

 هد كبير.وشحذ هممهم لبذل ج

 الدراسات األجنبية 3.3

 An empirical investigation into( بعنوان   Melani , 2012دراسة )ميالني( )  -.
the impact of work-life balance practices on employees and 

employers  " 
    ممارسات الموازنة بين الحياة العملية والخاصة على " التحقيق التجريبي في أثر 

 الموظفين وأرباب العمل"

لى تحديد الفوائد العائدة على المنظمة والعاملين جراء ممارسة اجراءات العمل التي إهدفت الدراسة 
ى مجموعة من الموظفين وقد تم اجراؤها على مستو  بين الحياة العملية والخاصة. تزيد من الموازنة

عن طريق نشر  خبرة واسعة في الحياة العمليةلديهم منظمات األعمال في جنوب إفريقيا و في  الدائمين
 .الكترونية لكل من هؤالء الموظفين استبانات

 أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة:وكانت 
كنقص  عمللبية تعود على الموظفين والعدم ممارسة االجراءات المرنة داخل العمل له نتائج س . أ

ن ذوي الخبرة والكفاءة في الرضى الوظيفي وزيادة التغيب عن العمل وضعف االحتفاظ بالموظفين م
وكذلك التأثير سلبا على الصحة النفسية  ،ذ يجدون العديد من الفرص خارجا تناسبهمإالعمل 

ي والجسدية على الموظفين وشعورهم باالحتراق الوظيفي  مما يزيد في عدد ساعات العمل الت
 المهام المنوطة بهم. إلتماميحتاجونها 
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أهمية تحسين نظام االجازات بما يناسب جميع العاملين سواء كانوا ذكورا أو إناثا لضمان زيادة جودة  . ب
 حياة العمل وتحقيق الرضى الوظيفي.

ان الزيادة في عدد ساعات العمل تزيد من حدوث الصراع بين الحياة العملية أيضا وجدت الدراسة  . ت
اصة ، حيث ذلك يدفع الموظفين الى زيادة أوقات العمل على حساب حياتهم والتزاماتهم والخ

 الشخصية .
العمل المرنة لصالح الموظفين يحرمها من العديد من الفوائد التي قد  بإجراءاتعدم التزام الشركة  . ث

والشخصية لدى الحياة الخاصة  تجنيها حال وجود رضى وظيفي ومعنويات عالية  وموازنة عالية بين
 الموظفين مثل االبداع في العمل وغيره.

 
تحسين نظام االجازات بما يناسب جميع العاملين سواء كانوا هو  وكانت أهم ما أوصت به الدراسة

المزيد من  جراءإ ، وكذلك ذكورا أو إناثا لضمان زيادة جودة حياة العمل وتحقيق الرضى الوظيفي
العوائد التي تجنيها المؤسسة والموظفين جراء التزامهم االجراءات البحوث والدراسات حول الفوائد و 

 المتعلقة بالموازنة بين الحياة العملية والخاصة.
 

 I have to be ever” voices of international ( بعنوان "XU,2012دراسة ) -2
working mothers: negotiating work-life balance in the united 

states  " 
األمهات العامالت على المستوى العالمي يجب أن يكون أفضل من أي وقت مضى، "

 يناقشن قضية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة في الواليات المتحدو"

واجهها االمهات العامالت في الواليات المتحدة تلى تحديد التحديات التي إلدراسة هدفت هذه ا
أمريكية، ومعرفة االستراتيجيات المتواصلة اللواتي يطبقنها للتكيف مع االمريكية من أصول متعددة غير 

 الظروف المختلفة ومواجهة التحديات لتحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة.

دول مختلفة وقد تم استخدام  01عاملة ترجع أصولهن الى  07قامت الدراسة على عمل مقابالت مع 
ظهار النتائج. ( للتحليل David Bojeنموذج )  االحصائي وا 

وقد خلصت الدراسة الى أن النساء العامالت يواجهن مشاكل فريدة من نوعها تتمثل في كل من صعوبة 
، وكانت هذه التحديات بحسب الدراسة قد نتجت عن الحدود اللغوية  باألطفالإنشاء العالقات والعناية 

الف الثقافات واختالف النوع االجتماعي، وأظهرت والبيئة الجديدة في العمل وندرة الدعم األسري واخت
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على التحديات قد نتجت عن الدعم من  بالدراسة أيضا ان الحلول واالستراتيجيات التي يتبعنها للتغل
داخل االسرة والنصائح المثالية من ذوي المعارف والعالقات ومن الشخصيات المرنة الالتي يملكنها 

 للتكيف مع بيئة العمل.

العامالت في التحديات المعيقة للنساء  الدراسة باألخذ بعين االعتبار خطوات اجرائية تجاهوأوصت 
والمتمثلة في  ةدأمريكيا أثناء محاولتهن التكيف مع الحياة الوظيفية والوفاء بااللتزامات العائلية المتعد

عم األسري(، وذلك بتحسين )الحدود اللغوية، واالختالف الثقافي، وقيود الحصول على التأشيرة، وندرة الد
بشكل كامل، وتخفيف أعباء العمل والمساهمة في الرعاية الصحية للحوامل مثل تقديم نظام االجازات 

 ورعاية ما قبل وبعد الوالدة.خدمات التأمين الصحي 

 ’Employees( بعنوان : "  Simard, 2011دراسة  ) مادلين سيمارد(  )   -.
Perceptions of Work-Life Balance " 

 وجهات نظر العاملين عن الموازنة بين الحياة العملية والخاصة""

هدفت الدراسة الى تحديد وجهات نظر الموظفين في قطاع المنظمات غير الربحية حول الموازنة بين 
دراك و الموازنة تحقيق هذه تحديد أهم العوامل المؤثرة في لعملية والخاصة و الحياة ا الظروف التي تساعد ا 

في تحقيقها ، وكذلك اهم االجراءات التي يمكن للموظفين أن يتخذوها لتحقيق هذه الموازنة، حيث تم 
 عن طريقجمع البيانات  وتماجراء هذه الدراسة في كندا على مستوى المنظمات غير الحكومية ، 

العاملين في قطاع المنظمات غير لخبراء امن  ثمانيةها مع ؤ ( تم اجرا  interviewsمقابالت شخصية ) 
 الحكومية.

كانت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة هي شعور العاملين في المنظمات الحكومية بحاجتهم الى 
المزيد من المرونة في إجراءات العمل ومزيد من الفهم والدعم من قبل االشراف المباشر في العمل وأن 

ق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لديهم هي حجم العمل ومستوى أهم العوامل المؤثرة في تحقي
والدعم المقدم من  موظفين بمختلف ثقافاتهم وتوجهاتهمالمراعي لظروف ال ونظام االجازاتالمسئولية 

 االشراف والزمالء والعائلة .

عطاء النفس فرصة  وقد اعتبرت الفئة المستهدفة في الدراسة أن تعزيز الدعم المقدم من قبل األسرة وا 
كن أن يتخذها الموظف للترفيه واالدارة الجيدة للواجبات والمسئوليات تعتبر من أهم االجراءات التي يم

 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لديه. حقيقشخصيا لت
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الحياة  السياسات المؤدية إلى تحقيق الموازنة بين تعزيزوكانت أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة  
أن يتم ، و وغيرهوتحديد عبئ العمل ليناسب قدرات الموظفين العملية والخاصة مثل مرونة نظام االجازات 

دراسة كمية تقيس كفاءة برامج الموازنة بين الحياة الخاصة والعملية أمام المرونة في مكان العمل  إجراء 
اث داخل مكان العمل بالنسبة لموضوع وكذلك إجراء دراسة مقارنية بين تصرفات الذكور وتصرفات االن

 والخاصة. الموازنة بين الحياة العملية

 

 The relationship“( بعنوان " Chang  Ruby (Yi-Ju)،2228دراسة )  -.
between work and non-work support and work-life balance in 

Taiwan " 
 بين الحياة العملية والخاصة"العالقة بين الدعم في داخل وخارج إطار العمل والموازنة "

وبين التوازن بين  عم المقدم داخل وخارج إطار العملالد لى استكشاف العالقة بينإة هدفت الدراس
قد تم جمع البيانات . و في تايوان لدى موظفي المنظمات الربحية وغير الربحية  الحياة العملية والخاصة

من الموظفين العاملين في قطاعي المنظمات الربحية وغير  811على  تم توزيعها استبانات عن طريق
 الربحية.

 
هناك عالقة وطيدة ومؤثرة بين كل من الدعم التنظيمي ودعم المشرف أن إلى الدراسة  وقد خلصت  

ة لدى الموظفين في كال المباشر والدعم خارج إطار العمل وبين الموازنة بين الحياة العملية والخاص
والعالة الطبية ؤسسات بتوفير حياة وظيفية مريحة تتسم بالمرونة ، حيث وكلما زاد اهتمام المالقطاعين

؛ داخل مكان العمل ، وكلما زاد دعم الجهات األخرى كمنظمات القطاع العام بتوفير الخدمات بسهولة 
 لعملية والخاصة.كلما زادت حياة الموظفين رفاهية ، وزادت قدرتهم على الموازنة بين الحياة ا

 
خيارات عن طريق إثراء ى تقديم الدعم للموظف زيادة قدرة المشرف عل ضرورةبالدراسة أوصت د وق

 ، وضرورة مراعاة سياسات الموازنة بين الحياة العمليةن الحياة العملية والخاصة لديهتحقيق الموازنة ب
بشكل كامل من نظام اجازات والخاصة التي تقدمها الشركة لجميع متطلبات واحتياجات الموظفين 

 وخدمات داخل وخارج مكان العمل.
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 Investigation Of Work-Life Balance( بعنوان " Nzimande,2008دراسة ) -.
In Organizations In Kwazulu-Natal: Comparison With The United 

Kingdom " 
مقارنة بين التحقيق في الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى المنظمات: "

 كوزولوناتال والمملكة المتحدة" 

لى تحديد مفهوم الموازنة بين الموازنة يبن الحياة العملية والخاصة والوقوف على أهم إهدفت الدراسة 
والقيام بمقارنة التشريعات التي تساهم صور إجراءات العمل المرنة داخل المنظمات في جنوب أفريقيا ، 

 تها في بريطانيا.ير ية والخاصة في جنوب إفريقيا بنظفي زيادة قدرة العاملين على الموازنة بين الحياة العمل

دارية في عدة إموظفا وموظفا ذوو مناصب  81هدفة فريقيا مستإراء الدراسة في مدينة ديربان في تم إج
 منظمات مختلفة في المدينة.

أظهرت الدراسة أنه ال يوجد توسع ملحوظ لمفهوم مرونة اجراءات العمل الذي يؤدي الى الموازنة بين 
أن معظم الموظفين غير راضين عن حجم  والحياة العملية والخاصة في المؤسسات والمنظمات االفريقية 

 .سلبي على الوقت المتاح لهم لقضائه مع العائلة  تأثيرالمهام الوظيفية التي يكلفون بها لكونها ذات 
وأظهرت النتائج أيضا أن النوع االجتماعي يعد عائقا واضحا أمام التقدم والرضى الوظيفي والحصول 

وأظهرت النتائج أيضا أن هناك قصور في دور التشريعات القانونية .على المحفزات وامتيازات العمل لدى 
كما اوضحت النتائج أن  .مل المرنة وذلك من وجهة نظر الموظفين في دعم وتثبيت إجراءات الع

المنظمات القليلة التي تلتزم اجراءات العمل المرنة وتوفر سياسات مسهلة للموازنة بين الحياة العملية 
والخاصة لدى الموظفين تجني ثمار االلتزام والجد واالجتهاد من قبل الموظفين الراضين عن حياتهم 

 خاصة.العملية وال

 وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات تتلخص فيما يلي:

على المنظمات أن تقوم بتوفير المزيد من اجراءات العمل المرنة واالجراءات االخرى التي تزيد  . أ
من قدرة الموظفين على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة مثل توفير التامين الصحي واالجازة 

منح و  الظروف التي تواجه الموظفين مثل المرض والعناية والحمل وغيره لشتى مدفوعة االجر
 االجر المثالي مقابل العمل.الموظفين 

 اإلداراتعلى المنظمات أن تبدأ بتبني السياسات المرنة ابتداء من االدارات العليا ونزوال الى  . ب
 واالقسام الدنيا بشكل يضمن استفادة وتطبيق الموظفين لهذه السياسات .
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يجب ان يتم تطوير قانون العمل في افريقيا لصالح الموظفين وحقوق عوائلهم بالشكل الذي يلزم  . ت
 المنظمات اتخاذ اجراءات مرنة تجاه موظفيها.

على المنظمات االهتمام بالخدمات المقدمة للموظفين داخل مكان العمل ويجب أن تراعي  . ث
 االحتياجات والفروقات الفردية.

 
 Work to live, don’t( بعنوان " Napravnikova,2007  &Korpunenدراسة ) -.

live to work " 
 "اعمل لتعش، وال تعش لتعمل"

هدفت الدراسة الى تحديد العوامل التي تؤثر في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة لدى 
، حيث تم استهداف المباشر على الرضى الوظيفي والرفاهية لديهم تأثيرهاومدى في السويد االدارات العليا 

مجموعة من شاغلي اإلدارات العليا بمقابالت منتظمة وشبه منتظمة لجمع المعلومات حول وجهات 
 . نظرهم حيال موضوع البحث

 :قد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو 

الموازنة بين الحياة العملية المسئولية الكبرى لتحقيق  نأجدت الدراسة أن المدراء يعتقدون و  . أ
دون االلتفات واالعتماد على السياسات التي تقدمها المنظمات  تقع على عاتقهم البحتوالخاصة 
 .لون بها تجاه تسهيل هذه الموازنةالتي يعم

اة العملية نة بين الحيالمواز إمكانية في  تؤثر هناك بعض السياسات واألنظمةوجدت الدراسة ان  . ب
المساواة بين ب يها وتتمثلومة والمنظمة التي يعملون فمنطوية تحت اجراءات الحكو والخاصة 

، وحجم العمل الجنسين ، ومرونة اجراءات العمل ، و إجازات الوالدية ، وخدمات تعزيز الصحة
 والضغط الذهني، والرضى الوظيفي.

بين الحياة العلمية وجدت الدراسة أن أهم العوامل التي تؤثر في قدرة المدراء على الموازنة  . ت
االنضباط الذاتي والتحكم ، و المرحلة العمرية والوظيفية: هيوالمتعلقة بشخص المدير والعملية 

ومستوى  والنوع االجتماعي،، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة، بالنفس ، وحسن إدارة الوقت
 الرفاهية.

 :التوصيات التي أوصت بها الدراسة ما يليأهم وكانت 
ضرورة تطبيق سياسات تساعد المدراء على تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة مثل  . أ

تحسين نظام االجازات وتوفير مرونة في إجراءات العمل وتحديد أعباء العمل لتتناسب مع 
 قدرات المدير وغيره.
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إجراء دراسة تتركز على تحديد العالقة بين العائلة والعمل لدى الموظفين بحيث تتفحص  . ب
العمل من داخل البيت على قضية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة والرفاهية  تأثير

 والرضى الوظيفي.
إجراء دراسة تدرس نفس هدف هذه الدراسة ولكن بأسلوب مقارني بين وجهات نظر المدراء  . ت

 والموظفين أو وجهات نظر المدراء أنفسهم ذوو األعمار المختلفة. 
 

 Work Life Balance: Personal and( بعنوان "  ,Durham 2007دراسة ) -2
Organizational Strategies of School Leaders " 

االستراتيجيات الوظيفية والتنظيمية لمدراء زنة بين الحياة العملية والخاصة: الموا"
 المدارس"

هدفت الدراسة الى تحديد االستراتيجيات والوسائل التي يتبعها مدراء المدارس لضمان الموازنة بين 
 الخاصة.حياتهم العملية والخاصة حيث تم تركيز الدراسة على المدراء المتفوقين في عملهم وحياتهم 

تم إجراء الدراسة في مدينة فيكتوريا في أستراليا، حيث تم استهداف ثماني مدراء مدارس وأربعة مساعدي 
البيانات من كل مدراء في ثمانية مدارس منتشرة في المدينة  وقد تم استخدام المقابلة الشبه المنظمة لجمع 

 من أفراد العينة.

 وقد وجدت الدراسة ما يلي: 

تي تواجه مدراء المدارس أثناء سعيهم الى تحقيق الموازنة بين الحياة العملية الصعوبات ال . أ
والخاصة تكمن في مجموعة من العوامل المتشابكة ومتعقدة العالقة والتي تنتمي الى كل من 
الحياة االجتماعية والعملية والسياسية والفردية والخصائص الديمغرافية. ووجدت الدراسة أيضا ان 

 ردية .العوامل الف
العملية  هناك العديد من االستراتيجيات يتبعها المدراء لضمان تحقيق الموازنة بين حياتهم . ب

العمل على الفصل بين  ، وتقييم وتحديد االلتزامات الشخصية وتنظيمهامثل في: والخاصة تت
التثقف المستمر حول استراتيجيات  ، والغذاء الصحي ولعب الرياضة ، الحياة العملية والخاصة
الحفاظ على التفاؤل الدائمة والتمسك باألفكار  ، ووالخاصة الحياة العمليةتحقيق الموازنة بين 

ويض والمشاركة ، واتباع سياسة التفالعمل على جدول األعمال ضمن نظام محدد و، االيجابية
 داخل مكان العمل.
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العوامل التنظيمية التي تساعد المدراء في تحقيق هذه الموازنة تمثلت في كل من التحكم الذاتي  . ت
بالعمل والهيكل القيادي للمدرسة والتحكم بحجم مهام العمل ومرونة االدوار الوظيفية والقيادة 

 .المشتركة داخل المدرسة 

 وقد خلصت الدراسة الى كل من التوصيات التالية:

 ة واضحة لقضية الموازنة بين الحياة والعمل.اعطاء اولوي . أ
 اعتماد برامج دعم للمدراء تقود باتجاه تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة. . ب
 تقديم سياسات كالمحفزات وغيرها تدفع الى تحقيق ادارة فعالة ألعباء العمل. . ت

 
( بعنوان "  Fiona Visser : 2006  &Laura Williamsدراسة ) ويليم و فيزر( )  -9

Work-life balance: Rhetoric versus reality? "  
 الخطابات مقابل الواقع"الموازنة بين الحياة العملية والخاصة: "

( التي تم اطالقها عام   UNISONجاءت هذه الدراسة ضمن حملة االتحاد العام للخدمات العامة )
بهدف تعزيز مفهوم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى العاملين في قطاع الخدمات العامة   2112

وظفين ن يتبعها كل من المأيجاد السبل التي يجب ا  ضمن الدول األعضاء ضمن االتحاد و المتوفر 
. وهدفت الدراسة على وجه نتاجية العملإعلى ثر التزام هذه المبادئ ومعرفة أالعاملين وأرباب العمل ، 

 UNISONبين الحياة العملية والخاصة لدى أعضاء االتحاد ) الموازنةلى  تحديد مفهوم إالخصوص 
members  وكذلك قياس تجاربهم التي مارسوها بهدف تحقيق هذه الموازنة، باالضافة الى تحديد )

المعيقات التي يراها أعضاء االتحاد معيقة تحول دون نجاحهم في تحقيق هذه الموازنة، وماهي الدور 
وجهة  الذي إن لعبه االتحاد قارب بين العاملين وبين تحقيقهم الموازنة حياتهم الخاصة والعملية من

 نظرهم.

تم جمع المعلومات والبيانات خالل هذه الدراسة عن طريق مسح باستخدام االتصال الهاتفي لحوالي 
 1مكتب فرعي ، إضافة الى  002عضو في االتحاد وكذلك تنفيذ استبيان الكتروني عبر  0111

 .  Focus Groupمجموعات للدراسة على شكل 

راسة تتمثل في أن الموظفين يعتبرون أن ادارات منظماتهم غير وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الد
ملتزمة ذلك االلتزام الكافي الذي يسهل عليهم الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  وأن الخيارات 
المطروحة ضمن سياسات المنظمة لتحقيق هذا التوازن غير كافية بعض الشيء وكذلك يرى الموظفون 
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لوضع سياسات جديدة تسهل هذا األمر على الموظفين دون المساس بجودة  أن هناك مجاال ومتسعا
 العمل. 

وقد أوصت الدراسة بالسعي من قبل الباحثين والمنظمات الحريصة الى تغيير مفهوم التوازن بين الحياة 
جازة الوالدية فحسب ، بل يجب اكتشاف جميع العوائق إأو  باألثاثالعملية والخاصة من كونه متعلقا 

 الحائلة دون تحقيقه والجوانب ذات العالقة التي تدعم هذا المفهوم.

 Small, flexible“( بعنوان " Harris,2005  &Fosterدراسة ) فوستر وهاريز( ) -8
and family friendly' - work practices in service sector businesses'  

 الخاصة" في قطاع الخدماتجراءات العمل المرنة والصديقة لألسرة إ"

أجرى الباحثان هذه الدراسة على مجموعة من الشركات الصغيرة في المملكة البريطانية المتحدة حيث 
مكالمة  91الى اجراء حوالي  باإلضافةدراسة حالة خاصة  02تم الحصول على المعلومات عن طريق 

ماتية  الصغيرة هاتفية . وقد هدفت الدراسة الى تحديد الى أي مدى يصل استخدام الشركات الخد
العمل المرنة لجذب واالحتفاظ بالموظفين  وما هي درجة رسميتها داخل الشركة وما هي أهم  إلجراءات

اجهتا أثناء الفوائد التي يتم جنيها من تطبيق هذه االجراءات كذلك ما هي اهم المصاعب التي تم مو 
 تطبيق هذه السياسة؟

تبر عامال مهما في زيادة وتمسك الموظفين بالشركة رغم أن أظهرت الدراسة أن اجراءات العمل المرنة تع
هذه االجراءات غالبا ما ال تؤخذ بالحسبان في استراتيجيات التوظيف لدى الشركات المستهدفة للدراسة ، 

( أبدت صعوبتها في الفترة  52من  92ت التي تم استهدافهم ) اوأظهرت أن الغالبية العظمى من الشرك
الحصول على الموظفين والقيام بعمليات التوظيف من خالل سوق العمل وفي جو المنافسة األخيرة على 

بينها وبين الشركات األخرى ، كما أظهرت الدراسة أن هناك القليل من هذه الشركات أقرت فعليا بمعرفتها 
 وظفين.للعالقة ذات األثر الواضح بين إجراءات العمل المرنة وبين عملية الجذب والحفاظ على الم

أن هناك ادراكا واسعا حول اجازة األمومة والحق في التمتع بالعمل المرن بينما  أيضا أظهرت الدراسةو 
أظهرت ان هناك ضعف في إدراك ومعرفة اجازة األبوة ) الوالدية ( وحق المغادرة وقت الطوارئ حال 

 .( Dependentsوجود معالين )

توفير ما يعرف بإجازة االبوة كإجاز رسمية من حق الموظفين  وكان من أهم ما أوصى به الباحثان  هو
ايجاد دليل كامل على شكل أطروحة أو ما شابه يوضح ويفسر أهم االساليب واللوائح واالجراءات اآلباء، و 

االدارية التي تزيد من إمكانية تحقيق المرونة في العمل يتم منحه ألرباب العمل في الشركات الصغيرة 
 اعه.ليقوموا باتب
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 سابقةالتعليق على الدراسات ال 3.3
ركزت الدراسات المحلية بمجملها على جودة حياة العمل بشكل عام والبيئة الوظيفية وتناولت 

تناولت مستوى جودة حياة العمل  (2101نصار،على كل من الرضى واألداء الوظيفي، فدراسة )  تأثيرها
الوظيفي لدى الموظفين العاملين  في كل من وزارة التربية ثر العوامل المؤثرة فيها على االستغراق أو 

لى مستوى جودة الحياة الوظيفية إ( 2102البليسي ،، وتطرقت دراسة )في قطاع غزة  والتعليم الحكومي
ثر ذلك أومدى التزام المؤسسات بتطبيقها و لدى العاملين في المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة 

( أثر بيئة العمل وظروفها المادية 2101في حين تناولت دراسة )عبد الواحد، على جودة حياة العمل ،
التعرف لى إ( 2101زة ، وهدفت دراسة )عابدين،على أداء الموظفين في ديوان الموظفين في قطاع غ

على وجهات نظر العاملين حول آثار الضغوط الوظيفية على الصحة الجسدية والنفسية لدى موظفي 
ثرها على لى دراسة مستوى ضغوط العمل وأإ(2115و ذهبت دراسة )بنات،مدينة غزة ، شركة الكهرباء ب

( دور 2117فيما تناولت دراسة ) العكش، داء الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية في غزة، أ
غزة نظام الحوافز والمكافآت في تحسين األداء الوظيفي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع 

الممرضون في لى مستوى الضغط الوظيفي الذي يتعرض له إ( 2117، وتطرقت دراسة )حجاج،
 (2117)مسلم، فيما ركزت دراسة ثر ذلك على االنتماء والرضى الوظيفي لديهم ،أمستشفيات قطاع غزة و 

 في التقنية الكليات في عليها وطرق التغلب عليها، المترتبة واآلثار المهنية، الضغوط مصادر تحديد إلى
المتغيرات الشخصية والتنظيمية على  تأثيرلى معرفة إ( 2115وقد تناولت دراسة )عمار، ، غزة محافظات

لجامعات الفلسطينية بقطاع غزة كاديمية في اعاملين  لدى الهيئة االدارية واألمستوى ضغط العمل لدى ال
المناخ التنظيمي على أداء العاملين في دراسة ميدانية  تأثيرفتناولت مدى  (2115ما دراسة )الشنطي،أ، 

ما يتطرق الى  المحلية ، ولم يجد الباحث من الدراساتلوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة 
عنصر الموازنة بين الحياة العملية والخاصة بالتحديد والتفصيل كعنصر مهم جدا من عناصر جودة 

 .ة إجراءات العمل المؤثرة تأثيرا مباشرا في مدى تحقيقهاوماهي الحياة الوظيفية

ثرها على جودة أطبيعة حياة العمل و تناولت الدراسة العربية بمجملها أما ما يتعلق بالدراسات العربية ، فقد 
تناولت دراسة الحياة الخاصة والحياة الوظيفية وعالقة ذلك باألداء والرضى الوظيفي ، حيث 

ستاذ الجامعي في جامعة تلمسان في مل وعالقتها بجودة الحياة لدى األحياة الع ( طبيعة2101مريم،)
العمل لدى مدراء المدارس  طلى تحديد مستوى ضغو إ( 2101ليفات،وتطرقت دراسة )خ ،الجزائر 

ضغوط فقد تناولت  (2117أما دراسة )القحطاني، ردن وأثر ذلك على أدائهم الوظيفي،ساسية في األاأل
منطقة لدى ضباط الجوازات في  الجانب االجتماعي لتحديد أثرها على اتخاذ القرارت االداريةالعمل من 

تنمية االستغراق ( أثر أبعاد وعناصر جودة حياة العمل في 2117في حين تناولت دراسة )المغربي،مكة، 
فقد هدفت ( 2111الوظيفي لدى العالمين في المراكز الطبية في جامعة المنصورة ، أما دراسة )السكران، 
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قطاع األمن  المناخ التنظيمي على أداء العاملين في دراسة مسحية على ضباط تأثيرلى معرفة مدى إ
المراقبة قياس رضى الموظفين في ( على 2111، وقد ركزت دراسة )التويجري،الخاص بمدينة الرياض

دائهم انعكاسات ذلك على مستويات أو الجمركية في مطار الملك خالد الدولي عن البيئة الداخلية للعمل 
مديري لدى ( على أبعاد إدارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل 2111وقد تطرقت دراسة )الرشيد، الوظيفي،

( فقد 2111النوشان،، أما دراسة )والدمام الرياض بمدينتي دارات ورؤساء األقسام بحرس الحدوداإل
 اإلدارية القيادات علىلى دراسة أسباب وآثار ضغوط العمل على اتخاذ القرارات االدارية لدى تطرقت إ

بيئة ( فقد تناولت 2112عبد العزيز،، أما دراسة )الرياض مدينة والمدنية في األمنية األجهزة من عدد في
ولكن ، العامين في هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية ومدى مناسبتها ألداءالعمل 

ما يتطرق الى عنصر الموازنة بين الحياة العملية والخاصة بالتحديد العربية من الدراسات الباحث لم يجد 
وماهية إجراءات العمل المؤثرة تأثيرا  والتفصيل كعنصر مهم جدا من عناصر جودة الحياة الوظيفية

 .شرا في مدى تحقيقهامبا

أنها تتمحور بشكل مباشر حول موضوع الموازنة  عليهالوحظ بعد االطالع فقد  أما الدراسات األجنبية، 
ات وزوايا مختلفة ، فتارة تم تناولها كمتغير متناولة إياها من عدة اتجاهبين الحياة العملية والخاصة 

رى تعددت مجتمعات العينة وطبيعتها من دراسة الى أخوقد مستقل وتارة أخرى تم تناولها كمتغير تابع 
تحديد تأثير الموازنة بين الحياة ( تطرقت الى Melanie,2012، فدراسة )حسب المكان والهدف من الدراسة

، فيما العملية والخاصة على الحياة الخاصة والحياة التنظيمية لدى الموظفين العاملين في جنوب أفريقيا 
النساء العامالت في الواليات المتحدة األمريكية من  جههاايو ( التحديات التي XU،2102تناولت دراسة )

أصول أجنبية وماهية االستراتيجيات التي يتبعنها للموازنة بين الحياة العملية والخاصة، أما دراسة 
(Simard,2011 ) ت جراؤها في كندا على مستوى العاملين في المنظمات غير الحكومية هدفإالتي تم

الى تحديد أهم العوامل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة وكذلك االستراتيجيات 
حديد مستوى ( الى تNuade,2010تطرقت دراسة ) المتبعة لتحقيقها لدى هؤالء الموظفين، في حين 

وأثر فريقيا عن جودة الحياة الوظيفية هناك إمامية في فنادق ومنتجعات جنوب رضى موظفي المكاتب األ
( فقد هدفت الى تحديد أهم Chang,2009دراسة )سياسات العمل في تحقيق الترفيه العائلي لهم ، أما 

في العوامل الخارجية المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى موظفي القطاع الخاص 
مقارنة بين دولتي جنوب افريقيا والمملكة المتحدة ( ,2118Nzimande)تايوان، في حين تناولت دراسة 

سياسات الحكومة الداعمة الى تحقيق كذلك الرضى عن من زاوية رضى الموظفين عن إجراءات العمل و 
 Napravnikova  &Korpunen، وقد تطرقت دراسة ) الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لديهم

لدى االدارات العليا دراسة العوامل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لى إ( ,2007
االستراتيجيات ( Durham,2007)، في حين تناولت دراسة  دارات العليا في اإل السويد لدى العاملين في
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ن في مدينة فكتوريا في أستراليا لتحقيق الموازنة بين الحياة والوسائل التي يتبعها مدراء المدارس الناجحي
لى العوامل المؤثرة في تحقيق إ( Williams & Visser,2006رقت دراسة )وقد تطالعملية والخاصة، 

( UNISONالموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى العاملين في دول االتحاد العام للخدمات العامة )
جراءات العمل المرنة التي إ( فقد تناولت Foster & Harris,2005) ووسائل تطبيقها ، أما دراسة 

ولم يجد  تتبعها بعض الشركات الصغيرة في بريطانيا ودرجة التزام هذه الشركات بها لالحتفاظ بالموظفين
 .كومية الباحث من هذه الدراسات من يركز الدراسة على العاملين في المنظمات غير الح

، من زوايا معددةوبشكل عام، يالحظ أن الدراسات السابقة بمجملها تناولت أبعاد جودة الحياة الوظيفية 
إلى الجوانب المتعلقة بإجراءات وسياسات العمل وعالقتها بإمكانية تحقيق التوازن بين  أيضا وتطرقت

الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين، األمر الذي شكل مصدرا غنيا ساهم في إثراء متغيرات الدراسة 
 نتائجها.وتفسير 

 ما تضيفه الدراسة الحالية
لى مفهوم جودة الحياة الوظيفية وبيئة العمل والعوامل المؤثرة إالدراسات المحلية السابقة تطرقت  يالحظ أن

وهو الموازنة بين الحياة العملية  ا  بشكل مباشر الى العنصر المهم جد في عناصرها ، ولكنها لم تتطرق
بشكل مخصوص في المؤسسات غير الحكومية وماهية إجراءات العمل المؤثرة في مدى  والخاصة
وبالنظر الى الدراسات العربية نجد أنها تناولت مفهوم جودة الحياة ، ذه الدراسةوالذي تتناوله ه تحقيقها
والخاصة لدى دون التركيز على قضية الموازنة بين الحياة العملية  وضغوط العمل وجوانبها الوظيفية

 أما الدراسات االجنبية فنجدها تطرقت الى عدة جوانب مرتبطة ارتباطا  ، الموظفين كعنصر هام
هذه  وجد أنه لم يتم إجراء أيا منلكن الباحث و بقضية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة ا   مباشر 

ها على مؤسسات خاصة ومؤسسات القطاع العام ؤ جراإلى منظمات المجتمع المدني بل تم الدراسات ع
من استهداف  ، لذلك تأتي هذه الدراسة مستهدفة العاملين في مؤسسات المجتمع المدني بدال  بشكل واضح

ام أو القطاع الخاص، كما أن الدراسة الحالية تتطرق إلى دراسة سياسات العمل مؤسسات القطاع الع
ن بين الحياة العملية والخاصة من عدة زوايا شاملة جميع أنواع السياسات التي المؤثرة في تحقيق التواز 
السابقة األجنبية على الدراسات أيضا يالحظ و  لتحقيق هذا التوازن لدى الموظفين،من الممكن أن تمارس 

 جوانب محددة كمرونة سياسات العمل أو أنظمة اإلجازات فقط، أنها ركزت على دراسة هذا الموضوع من 
جراءات العمل وهي تأتي هذه الدراسة ساعية إلى تغطية جميع  في حين الجوانب المتعلقة بسياسات وا 

مرونة إجراءات العمل، والخدمات األبوة واألمومة والحمل، و أنظمة اإلجازات، وسياسات المنظمة تجاه 
المتعددة داخل ومكان العمل التي من الممكن أن تساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين الحياة العملية 

 والخاصة.
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 ةــــــــــــــــمقدم 1.4
، وكذلك أداة  أفراد مجتمع الدراسة وعينتهاالفصل وصفًا لمنهج الدراسة ، و  يتناول هذا

صل وصفا الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الف
الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية لإلجراءات التي قام بها 

 الباحث عليها في تحليل الدراسة .التي اعتمد 

 منهجية الدراسة  1.4
اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى يمكن         

نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة 
 إلى أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية.  

الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على وحيث أن الباحث يعرف مسبقًا جوانب وأبعاد 
العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين بقة المتعلقة بموضوع البحث، وهو "إجراءات الدراسات السا

"، منظمات غير الحكومية في قطاع غزةالحياة العملية والخاصة من وجهة نظر العاملين في ال
يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة والذي يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي 

موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من 
خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها 

حث سيعتمد على هذا المنهج للوصول إلى بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث ، فإن البا
المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع 

العينة العشوائية في اختياره لعينة الدراسة، وسيستخدم الدراسة، كما أنه سيستخدم أسلوب 
 االستبانة في جمع البيانات األولية .

 طرق جمع البيانات 1.4
 :اعتمد الباحث على نوعين من البيانات

 البيانات األولية -1
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر 
وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج 

SPSS  (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات
 مة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قي
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 البيانات الثانوية -4
الباحث بمراجعةة الكتةب و الةدوريات و المنشةورات الخاصةة أو المتعلقةة بالموضةوع قيةد  وذلك بقيام

ات  العمةل المةؤثرة فةةي تحقيةق الموازنةة بةين الحيةةاة الدراسةة، والتةي  تتعلةق بدراسةة إجةةراءات وسياسة
العمليةةة والخاصةةة مةةن وجهةةة نظةةر العةةاملين فةةي المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة فةةي قطةةاع غةةزة ، وأيةةة 
مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحةث مةن خةالل اللجةوء 

سةةةةل و الطةةةةرق العلميةةةةة السةةةةليمة فةةةةي كتابةةةةة للمصةةةةادر الثانويةةةةة فةةةةي الدراسةةةةة، التعةةةةرف علةةةةى األ
 .لتي حدثت و تحدث في مجال الدراسةالدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات ا

 مجتمع الدراسة 1.1
بلغ عدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة في قطاع غزة حسب االحصائية التي أصدرتها        

لكبر عدد هذه  اً ، ونظر  موظف وموظفة 81412فيها  ( منظمة878) 3112وزارة الداخلية لعام 
اعتماد مجتمع  فقد تمالجمعيات والمنظمات وضخامة عدد العاملين فيها واختصارا للوقت والجهد 

 3112شيكل لعام  0011111عن  إجمالي التمويل لها  دراسة يتكون من المنظمات التي فاق
كونها جمعيات  استنادا إلىوذلك  عاملين0يزيد عدد العاملين فيها على  التي في نفل الوقتو 

وبذلك تعتبر سياساتها مؤثرة ومؤسسات نشطة تستوعب عدد كبير من العاملين داخل أروقتها 
باإلضافة   على شريحة ليل بسيطة من الموظفين العاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية، 

با ما يتبع نظامها الداخلي من سياسات المنظمات الدولية العالمية والتي غال الى أنه تم استثناء
 بذلكو  واجراءات لدول خارجية تختلف كل منها عن األخرى من حيث األجندة واألهداف وغيره.

منظمة بمجموع  44يبلغ عدد المنظمات التي تنطبق عليها شروط مجتمع الدراسة سالفة الذكر 
.مرفق رقم 3112ية لعام حسب احصائية وزارة الداخل وموظفة موظف 1707موظفين  إجمالي 

 تم اجراء الدراسة عليها.التي  والمنظمات ( أسماء الجمعيات1)

 عينة الدراسة 1.4
ي ما موظف  ، أ 210تم اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة إلجراء الدراسة عليها مكونة من 

 وهي كالتالي: ريتشارد جيجرتخدام معادلة وذلك باس % من مجتمع الدراسة18نسبته 
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 حيث:
Z : 0..1وتساوي    0..1الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 
d :0وتساوي  نسبة الخطأ% 
N 1707: وتساوي حجم مجتمع الدراسة ويساوي 

قد تم و استبانة،  210وعند تطبيق المعادبة تبين أن أقل عدد لالستبانات الالزم توزيعها هو 
  378وبلغت االستبانات المسترجعة لممثلة للمجتمع استبانة على عينة الدراسة ا 231توزيع 
،  وبعد تفحص تم استبعاد استبانتين نظرا لعدم تحقق الشروط  %80.0بنسبة استرداد  استبانة

 .استبانة 370 الناتج تحليلهاالمطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات 

  أداة الدراسة 6.4
 ى النحو التالي:تم إعداد االستبانة عل

 إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. -1
 عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات. -3
 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. -2
قةةةديم النصةةة  تةةم عةةةرض االسةةةتبانة علةةةى مجموعةةةة مةةةن المحكمةةةين والةةةذين قةةةاموا بةةةدورهم بت -4

 واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.
 إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب. -0
قةةد تةةم تقسةةيم ، و  توزيةةع االسةةتبانة علةةى جميةةع إفةةراد العينةةة لجمةةع البيانةةات الالزمةةة للدراسةةة -0

 كما يلي:  قسميناالستبانه إلى 
 فقرات 0تكون من الدراسة وي ةلعينصية القسم األول : يتكون من البيانات الشخ 

 اجراءات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية  تناولي :الثاني القسم
 محاور كما يلي: اربعة إلىوتم تقسيمه  والخاصة

 فقرة  17ويتكون من  نظام االجازات المحور األول : 
 ةفقر   17 ويتكون من بوة والحملسياسات المنظمة تجاه األمومة واأل:  المحور الثاني

 فقرة  10ويتكون من  مرونة إجراءات العملالمحور الثالث: 
 فقرة 10ويتكون من  الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصالح الموظفينالمحور الرابع: 
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 (2جدول رقم )كما هو موض  في   ت الخماسير حسب مقيال ليكاوقد كانت اإلجابات على 

 االجاباتاس مقي (4جدول رقم)
 4 1 4 4 4 الدرجة

درجة األهمية 
 بالنسبة للموظف

موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 متوسطة

غير موافق 
 بدرجة قليلة

غير موافق 
بدرجة كبيرة 

 جدا
 

 االستبيانصدق  1.4

 ، ص0..1صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيل ما أعدت لقياسه )العساف، 
(، كما يقصد بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من .43

ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من 
، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة  (.17ص ، 3111يستخدمها")عبيدات وآخرون 

 كما يلي:بطريقتين 
  الصدق الظاهري لألداة ) صدق المحكمين( -4

المحكمين تألفت من  في صورتها األولية على مجموعة منقام الباحث بعرض أداة الدراسة 
 الجامعة االسالمية ( أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة  في 8)

ين الذين قاموا ( أسماء المحكم3متخصصين في اإلدارة  واإلحصاء. ويوض  الملحق رقم )
وقد طلب الباحث من المحكمين من إبداء آرائهم في مدى  ،مشكورين بتحكيم أداة الدراسة

مالئمة العبارات لقيال ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل 
عبارة للمحور الذي ينتمي إليه.ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات 

من تعديل صياغة العبارات أو  اسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورياً الدر 
حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات 
األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من  المبحوثين(، إلى جانب مقيال 

في االستبانة. وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة ليكارت المستخدم 
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حيث كانت تحتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة 
ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.  تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وا 

محكمةةون قةةام الباحةةث بةةإجراء التعةةديالت التةةي واسةةتنادا إلةةى المالحظةةات والتوجيهةةات التةةي أبةةداها ال
ين، حيةث تةم تعةديل صةياغة العبةارات وحةذف أو إضةافة الةبعض ا خةر مةاتفق عليها معظم المحك

 منها. 
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -4

  21تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االسةتبيان علةى عينةة الدراسةة االسةتطالعية البةالغ حجمهةا 
وتبةةين ، وذلةةك بحسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةةرة والدرجةةة الكليةةة للمحةةور التابعةةة لةةه مفةةردة

(،حيث إن القيمة  1.10أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )  (7-4رقم )الجداول من 
الجدوليةةة والتةةي تسةةاوي  rالمحسةةوبة اكبةةر مةةن قيمةةة  rوقيمةةة  1.10لكةةل فقةةرة اقةةل مةةن  االحتماليةةة
 .صادقة لما وضعت لقياسهاالستبانة ،  وبذلك تعتبر فقرات 1.200

 
 نظام االجازات المحور االول:الصدق الداخلي لفقرات  (1جدول رقم )

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 القيمة االحتمالية

1 
تسم  المؤسسة لموظفيها بالحصول على اجازة مدفوعة االجر للعناية 

 بأفراد العائلة المرضى .
0.414 0.023 

 0.000 0.645 تسم  المؤسسة للعاملين بالحصول على اجازة مخصصة للدراسة. 3

2 
تسم  المؤسسة للعاملين بالحصول على اجازة مخصصة التدريب 

 وتطوير الذات.
0.785 0.000 

4 
تسم  المؤسسة للموظفين بالحصول على اجازة بدون راتب للعمل في 

 فل الوظيفة.وظيفة اخرى ومن ثم العودة بسهولة الى ن
0.566 0.001 

0 
تسم  المؤسسة للموظفين بالحصول على اجازة بدون راتب للدراسة 

 ومن ثم العودة بسهولة الى نفل الوظيفة.
0.630 0.000 

0 
تمن  المؤسسة الموظفين اإلجازات الدينية والثقافية كاألعياد كاملة 

 من االجازات السنوية أو الراتب. دون خصم
0.667 0.000 

7 
تسم  المؤسسة للموظفين بالحصول على إجازات إضافية غير 

 االجازات المعتمدة مقابل خصم جزء من الراتب الشهري.
0.600 0.000 
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 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 القيمة االحتمالية

8 
تسم  المؤسسة لموظفيها بالحصول على اجازة ثالثة أيام على االقل 

 عند وفاة أحد االقرباء من الدرجة االولى.
0.624 0.000 

. 
حصول على جميع اجازاته المستحقة دفعة تسم  المؤسسة للموظف بال

 واحدة ألي ظرف عائلي.
0.485 0.007 

11 
يمكن للموظف الحصول على أي نوع من أنواع االجازات المشروعة 

 له تحت أي ظرف من ظروف العمل .
0.729 0.000 

11 
تقدم المؤسسة للموظف أيام إجازات كافية لمختلف احتياجاته 

 الشخصية.
0.597 0.000 

13 
يمكن للموظف الحصول على موافقة لإلجازة بكل سهولة وسالسة 

 دون عراقيل أو معوقات.
0.524 0.003 

12 
يمكن للموظف الحصول على إجازة طارئة صبيحة يوم العمل قبل 

 الذهاب للدوام دون توضي  االسباب.
0.585 0.001 

14 
ح ال يشعر الموظف بأي ردة فعل سلبية من قبل المدير أو عدم ارتيا

 منه عند طلب االجازة.
0.699 0.000 

10 
تسم  المنظمة للموظفين بالغياب في أوقات الطقل السيء دون 

 خصمها من االجازات األخرى المخصصة للموظف.
0.724 0.000 

10 
هناك حرية للموظف في اختيار أيام االجازة السنوية في اي وقت 

 يريده دون قيود.
0.661 0.000 

17 
قه في تجميع إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها يحتفظ الموظف بح

 خالل سنوات عدة.
0.723 0.000 

 0.355"  تساوي 29ودرجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة  :الثانيالصدق الداخلي لفقرات المحور  (4جدول رقم )
 والحمل

 باطمعامل االرت الفقرة م.
القيمة 
 االحتمالية

 0.035 0.386 تمن  المؤسسة للموظفات إجازة مدفوعة االجر مخصصة بسبب الحمل. 1
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 باطمعامل االرت الفقرة م.
القيمة 
 االحتمالية

3 
تمن  المؤسسة للموظفين ا باء إجازة  مدفوعة االجر )إجازة األبوة( 

 لمساعدة األم في العناية بأطفالها.
0.598 0.000 

2 
ر ايام االجازة االسبوعية تسم  المؤسسة للموظفين ا باء واألمهات باختيا

 عائلية دون تقييدهم بأيام محددة.التي تناسبهم حسب ظروفهم ال
0.669 0.000 

4 
تعمل المؤسسة على تخفيف أعباء العمل عن ا باء الذين لديهم أبناء 

 حديثو الوالدة .
0.717 0.000 

0 
د تعمل المنظمة على زيادة راتب الموظفين المعيلين عند قدوم مولود جدي

 كبدل إعالة.
0.662 0.000 

0 
تقوم المنظمة بتوفير خدمات استشارية طبية وصحية لألمهات وا باء ذوو 

 األطفال حديثو الوالدة .
0.412 0.024 

7 
يمكن لألم او األب الحصول على اجازة لرعاية أمور أطفالهم حديثو الوالدة 

 في أي وقت وتحت اي ظروف للعمل.
0.498 0.005 

8 
ؤسسة للموظف العودة الى نفل الموقع الوظيفي بعد قضاء تضمن الم

 اجازة الحمل أو األبوة .
0.377 0.040 

. 
تراعي المؤسسة ظروف الحوامل أثناء العمل وتتخذ سياسات السالمة مثل 

 تخفيف أعباء العمل وتوفير بيئة عمل مريحة .
0.583 0.001 

11 
ون خصومات من تسم  المؤسسة للحوامل بحضور المواعيد الطبية د

 االجازات او ساعات العمل او الراتب.
0.436 0.016 

11 
تسم  المؤسسة بالعودة البطيئة الى العمل بعد الوالدة عن طريق العمل 

 لساعات  قليلة تزيد تدريجيا مع الزمن حتى الوصول الى الوضع الطبيعي
0.622 0.000 

 0.000 0.719 اثناء فترات الدوام. توفر المؤسسة للمرضعات اوقات حرة إلرضاع اطفالهن 13

12 
توفر المؤسسة غرف مخصصة للموظفات المرضعات ليقمن بارضاع 

 أطفالهن أثناء فترات العمل.
0.651 0.000 

 0.000 0.715 تقوم المؤسسة بتطبيق برنامج توعية متعلقة بالحمل والوالدة واالنجاب. 14

10 
العمل وتوفر لهم مكانا  تسم  المؤسسة للموظفين باحضار اطفالهم الى

 آمنا ولو بشكل مؤقت.
0.605 0.000 

10 
تسهم المؤسسات في عناية اطفال موظفيهم عن طريق التدريب والدعم 

 وغيره.
0.682 0.000 
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 باطمعامل االرت الفقرة م.
القيمة 
 االحتمالية

17 
تقدم المنظمة على نفقتها الخاصة خدمات رعاية صحية قبل وبعد الوالدة 

 بفترة لألمهات الحوامل.
0.512 0.004 

 0.355"  تساوي 29ودرجة حرية " 1.10ية عند مستوى داللة الجدول rقيمة 
 

 مرونة إجراءات العمل :الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور  (4جدول رقم )

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

 القيمة االحتمالية

1 
يعتمد افراد المنظمة على المشاركة الوظيفية والعمل الجماعي وتقاسم 

 العمل على موظف بعينه. لقاء مهاماألدوار دون ا
0.565 0.001 

3 
توفر المؤسسة امكانية العمل عن بعد مثل العمل من المنزل أو مكان 

 آخر غير مكان العمل الرسمي.
0.745 0.000 

2 
تقوم المؤسسة بتكليف الموظفين مهام محددة النجازها دون تقييد 

 بساعات دوام محددة أو مكان عمل.
0.715 0.000 

4 
على من عدد ساعات العمل ال تسم  المؤسسة بتجاوزه هناك حد أ

 حفاظا على الحياة الشخصية للموظفين.
0.595 0.001 

0 
تحدد المؤسسات لكل موظف حجم المهام المناسب لقدراته وطاقاته 

 دون زيادة تؤثر على حياته الشخصية.
0.615 0.000 

0 
ئي بدال من تسم  المؤسسة للموظفين الرسميين  بالعمل بنظام دوام جز 

 الدوام الكامل والرسمي  إذا تطلب االمر ذلك.
0.520 0.003 

7 
تسم  المؤسسة بتحويل ساعات العمل االضافية الى إجازات بدال من 

 دفعها كاجر اضافي للموظف.
0.684 0.000 

8 
تسم  المؤسسة بالعمل لساعات محددة للموظف مع وجود مرونة في 

 ل بالنسبة للموظف.اختيار اوقات بداية ونهاية العم
0.672 0.000 

. 
تسم  المؤسسة لموظفيها كبار السن بالتقاعد التدريجي عن طريق 
 تخفيف عدد ساعات العمل تدريجيا قبل التقاعد بسنوات او بأشهر.

0.714 0.000 

11 
تشجع المنظمة موظفيها لالنضمام الى حمالت تطوعية خيرية دون 

 ا في أوقات األزمات.التاثير على مكانتهم الوظيفية خصوص
0.643 0.000 



 

 

00 

 

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط 

 القيمة االحتمالية

11 
تسم  المنظمة للموظفين بقضاء فترة محددة من فترات العمل لتناول 

 الوجبات والمشروبات خالل وقت الدوام.
0.524 0.003 

13 
يمكن للموظفين أن يتعاقبوا على وظيفة واحدة داخل المنظمة  )نظام 

 مناوبات(.
0.424 0.020 

12 
جاز المهام من طرف الموظفين بدال من التركيز تركز المنظمة على ان

 على أوقات الحضور واالنصراف.
0.584 0.001 

14 
تسم  المؤسسة للموظفين المقبلين على سن التقاعد بتقديم طلبات 

 تمديد للعمل بعد التقاعد اذا سمحت ظروفهم الصحية لذلك.
0.857 0.000 

10 
الدوام لقضاء  تسم  المؤسسة للموظفين بالخروج أثناء ساعات

 حاجاتهم الشخصية .
0.878 0.000 

10 
لدى الموظفين فرص متساوية ومتكافئة للتطور والحصول على 

 داخل المؤسسة. الحوافز
0.681 0.000 

 0.355"  تساوي 29ودرجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 نظمةمات المتوفرة من قبل المالخد :الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور  (4جدول رقم )
 لصالح الموظفين

 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 القيمة االحتمالية

1 
توفر المؤسسة الهاتف االرضي أو المحمول وتسم  به لالستخدامات 

 الشخصية.
0.698 0.000 

3 
تقدم المؤسسة خدمات استشارية ارشادية متعلقة بحياتهم الشخصية 

 وكيفية ادارتها.
0.745 0.000 

2 
توفر المؤسسة خدمة اتصال هاتفي مجاني الفراد العمل لالستشارة 

 حول االمور الشخصية من خبراء مختصين.
0.645 0.000 

 0.002 0.543 توفر المؤسسة التامين الصحي لموظفيها. 4

0 
تقوم المؤسسة بتنظيم ايام طبية مجانية لصال  أفرادها بهدف 

 ل دوري.االطمئنان على أوضاعهم الصحية بشك
0.614 0.000 
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 الفقرة م.
معامل 
 االرتباط

 القيمة االحتمالية

0 
تقوم المؤسسة ببرامج صحية مثل برنامج مكافحة التدخين وبرامج 

 التوعية الغذائية.
0.487 0.006 

7 
تقوم المؤسسة بتطبيق برامج دعم اسرية مثل كيفية  تنظيم األمور 

 المالية للعائلة.
0.393 0.032 

8 
في المنظمة مثل تقدم المؤسسة خدمات تعليمية مجانية ألبناء العاملين 
 درول خصوصية في المواد المدرسية.

0.483 0.007 

. 
توفر المؤسسة مكان مؤهل لممارسة الرياضة خاص بالموظفين مثل 

 النوادي وغيره.
0.462 0.010 

11 
تقدم المؤسسة خدمات تدريبية مجانية لموظفيها لتسهيل تطوير قدراتهم 

 ومهاراتهم في مختلف تخصصات العمل.
0.536 0.002 

 0.010 0.460 توفر المنظمة األدوات المكتبية الالزمة التمام العمل على اكمل وجه. 11

13 
توفر المؤسسة تكاليف بدل مواصالت للموظفين الذين يقطنون بعيدا 

 عن مكان العمل.
0.561 0.001 

12 
تقدم المؤسسة بطاقة تخفيض األسعار لموظفيها عند زيارة بعض 

 لمحال التجارية.المطاعم أو األسواق وا
0.543 0.002 

14 
توفر المؤسسة خدمات استثمارية للموظفين المقبلين على التقاعد مثل 

 دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة.
0.413 0.023 

10 
توفر المؤسسة خدمات الكترونية للموظفين مثل موقع الكتروني 

 لالستعالم عن الراتب ومواعيد العمل.
0.463 0.001 

 0.355"  تساوي 29ودرجة حرية " 1.10دولية عند مستوى داللة الج rقيمة 
 

 لمحاور الدراسة البنائياالتساق  صدق

مةةع المعةةدل معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة ( يبةةين معةةامالت االرتبةةاط بةةين 8جةةدول رقةةم )
،  1.10الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينةة دالةة عنةد مسةتوى داللةة 

الجدوليةة  rالمحسةوبة اكبةر مةن قيمةة  rوقيمةة  1.10لكل فقرة اقةل مةن  حيث إن القيمة االحتمالية
 .1.201والتي تساوي 
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معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي  (4جدول رقم )
 لفقرات االستبانة

 يةالقيمة االحتمال معامل االرتباط عنوان المحور المحور
 0.000 0.826 نظام االجازات  األول
 0.000 0.842 سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة والحمل الثاني
 0.000 0.783 مرونة إجراءات العمل الثالث
 0.000 0.917 الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصالح الموظفين الرابع

 0.355"  تساوي 29"ودرجة حرية  1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 Reliabilityثبات فقرات االستبانة  1.4
أمةةا ثبةةات أداة الدراسةةة فيعنةةي التأكةةد مةةن أن اإلجابةةة سةةتكون واحةةدة تقريبةةا لةةو تكةةرر تطبيقهةةا علةةى 

(. وقةةد أجةةرى الباحةةث خطةةوات الثبةةات 421، ص0..1األشةةخاص ذاتهةةم فةةي أوقةةات )العسةةاف، 
 ما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين ه

 
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسةون  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -4

بةةةين معةةةدل األسةةةئلة الفرديةةةة الرتبةةةة ومعةةةدل األسةةةئلة الزوجيةةةة  الرتبةةةة لكةةةل بعةةةد وقةةةد  تةةةم تصةةةحي  
 Spearman-Brownبراون للتصحي  )  معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان

Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

معامل الثبات =   
1

2

ر

( يبين أن هناك 12حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )ر

الباحث على استخدام  يتي مما   0.8990حيث بلغ  معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
 .بكل طمأنينة االستبانة
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 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية( (4جدول رقم )

 عنوان المحور المحور
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.0000 0.8314 0.7115 نظام االجازات  األول
سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة  الثاني

 والحمل
0.7354 0.8475 0.0000 

 0.0000 0.8274 0.7056 مرونة إجراءات العمل الثالث
الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة  الرابع

 لصالح الموظفين
0.7396 0.8503 0.0000 

 0.0000 0.8990 0.8165 جميع المحاور 
 0.355"  تساوي 29ودرجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -4

يبين  ة  كطريقة ثانية لقيال الثبات واستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقيال ثبات االستبان
استخدام االستبانة  يتي مما  0.9368حيث بلغ ( أن معامالت الثبات مرتفعة 14جدول رقم )
 .بكل طمأنينة

 الفا كرونباخ(معامل الثبات ) طريقة  (41جدول رقم )

 ن المحورعنوا المحور
عدد 
 الفقرات

 معامل ألفا كرونباخ

 0.8475 17 نظام االجازات األول

 الثاني
سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة 

 والحمل
17 0.8607 

 0.8472 16 مرونة إجراءات العمل الثالث

 الرابع
الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصال  

 الموظفين
15 0.8892 

 0.9368 65 جميع المحاور
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 المعالجات اإلحصائية 1.4
لتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة وتحليةةل البيانةةات التةةي تةةم تجميعهةةا، فقةةد تةةم اسةةتخدام العديةةد مةةن األسةةاليب 

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةة
Social Science ( SPSS)  ية المسةتخدمة فةي ة مةن األسةاليب اإلحصةائوفيمةا يلةي مجموعة

 تحليل البيانات:
دخةةال البيانةةةات إلةةى الحاسةةب ا لةةي، حسةةةب مقيةةال ليكةةرت الخماسةةي ، ولتحديةةةد  -1 تةةم ترميةةز وا 

طةةول فتةةرة مقيةةال ليكةةرت الخماسةةي ) الحةةدود الةةدنيا والعليةةا( المسةةتخدم فةةي محةةاور الدراسةةة، تةةم 
ت المقيةةال الخمسةةة للحصةةول علةةى طةةول (، ثةةم تقسةةيمه علةةى عةةدد فتةةرا4=1-0حسةةاب المةةدى) 

( ، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقيال  )وهي الواحةد 1.8=4/0الفقرة أي )
( يوضةةة  أطةةةوال 10الصةةةحي ( وذلةةةك لتحديةةةد الحةةةد األعلةةةى للفتةةةرة األولةةةى وهكةةةذا  وجةةةدول رقةةةم )

 الفترات كما يلي:
 مقياس ليكرت الخماسي (44جدول رقم)

 4.1-1.41 1.41-4.11 4.11-4.41 4.41-4.41 4.41-4 الفترة
درجة 
 االهمية

موافق بدرجة 
 كبيرة جدا

 موافق بدرجة كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
غير موافق بدرجة 

 قليلة
غير موافق بدرجة 

 كبيرة جدا
 4 1 4 4 4 الوزن

سةةةةة تةةةم حسةةةاب التكةةةرارات والنسةةةب المئويةةةة للتعةةةرف علةةةى الصةةةفات الشخصةةةية لمفةةةردات الدرا -3
 وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عةن   Meanالمتوسط الحسابي -2
كةل عبةةارة مةةن عبةارات متغيةةرات الدراسةةة األساسةية، مةةع العلةةم بأنةه يفيةةد فةةي ترتيةب العبةةارات حسةةب 

ام أو مةدى الموافقةة ( علمةا بةان تفسةير مةدى االسةتخد.8، 0..1متوسط حسةابي ) كشةك ، أعلى 
 على العبارة يتم كما سبق توضيحه في النقطة األولى.

للتعةةةرف علةةةى مةةةدى انحةةةراف   (Standard Deviation)تةةةم اسةةةتخدام االنحةةةراف المعيةةةاري -4
ة ولكل محور من المحاور الرئيسية استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراس

عةةةن متوسةةةطها الحسةةةابي، ويالحةةةظ أن االنحةةةراف المعيةةةاري يوضةةة  التشةةةتت فةةةي اسةةةتجابات أفةةةراد 
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسةية، فكلمةا اقتربةت قيمتةه 
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) إذا كةان االنحةراف المعيةاري  من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بةين المقيةال
 واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها( 

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .0
 معامل ارتباط بيرسون لقيال صدق الفقرات  .0
 معادلة سبيرمان براون للثبات .7
 -1الطبيعةي أم ال )  سةمرنوف لمعرفةة نةوع البيانةات هةل تتبةع التوزيةع-اختبةار كولةومجروف .8

Sample K-S ) 
لمعرفةة الفةرق بةين متوسةط الفقةرة  One sample T testلمتوسةط عينةة واحةدة   tاختبةار  ..

 " 2والمتوسط الحيادي "
 تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .11
 .اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات  .11
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 الفصل الخامس
 ائج الدراسة الميدانية وتفسيرهانت

 
 مقدمة 4.4

 اختبار التوزيع الطبيعي 4.4

 خصائص وسمات عينة الدراسة 4.4

 الدراسةفرضيات اختبار  4.1
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 ةــــــــمقدم 4.4
إذا كانت تتبع سيتطرق هذا الفصل إلى إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ومعرفة عما 

 ،ى أفراد وسمات أفراد العينة ، وتحليل فقرات االستبانة والتعرف علالتوزيع الطبيعي من عدمه، 
 واختبار وتحليل فرضيات الدراسة.

  (Sample K-S-1 سمرنوف  -اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف 4.4
توزيةع الطبيعةي أم ال، وهةو سةمرنوف  لمعرفةة هةل البيانةات تتبةع ال -اختبار كةولمجروف يتم إجراء
ن معظةةةم االختبةةةارات المعلميةةةة تشةةةترط أن يكةةةون لةةةة اختبةةةار الفرضةةةيات ألضةةةروري فةةةي حااختبةةةار 

لكل  القيمة االحتمالية( نتائج االختبار حيث أن 10توزيع البيانات طبيعيا. ويوض  الجدول رقم )
( وهةةذا يةةدل علةةى أن البيانةةات تتبةةع التوزيةةع الطبيعةةي sig.05.0)  1.10كبةةر مةةن أ محةةور

 .ةالختبارات المعلميويجب استخدام ا
 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي) (44جدول رقم )

 عنوان المحور المحور
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.181 1.096 17 نظام االجازات األول

 الثاني
سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة 

 والحمل
17 1.108 0.172 

 0.203 1.069 16 ونة إجراءات العملمر  الثالث

 الرابع
الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة 

 لصال  الموظفين
15 1.025 0.244 

 0.767 0.666 00 جميع المحاور 
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 خصائص وسمات عينة الدراسة 4.5
 :من الجدوال التاليةين خصائص وسمات عينة الدراسة بتت

 الجنس .1
 الجنس سب متغيرتوزيع عينة الدراسة ح (44جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار الجنس

 54.3 150 ذكر

 45.7 126 أنثى

 100 276 المجموع

 
% من عينة الدراسة 40.7% من عينة الدراسة من الذكور و 04.2( أن  31يبين جدول رقم )

 من االناث ويرجع ارتفاع نسبة المبحوثين من اإلناث إلى طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية
التي شملها الباحث باالستقصاء، فمعظمها يعمل في مجال التعليم، والصحة والخدمات 
االجتماعية، واألمومة والطفولة، وتأهيل األطفال المعاقين، كما تعد هذه النسبة المرتفعة لإلناث 

على مشاركة ومنافسة اإلناث القوية للذكور في جميع مجاالت العمل داخل  كبيراً  مؤشراً 
 غير الحكومية.   المنظمات

   العمر   .4
 العمر  توزيع عينة الدراسة حسب متغير (41جدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار العمر
 50.4 .12 سنة 41أقل من 

 39.5 109 سنة 11 أقل من – 41من 
 5.1 14 سنة 41أقل من  – 11من 

 5.1 14 سنة فأكثر 41
 100 276 المجموع
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أن العاملين في المنظمات غير الحكومية جلهم من الشباب ، حيث ويتض  من الجدول السابق 
عاما، وهذا يدل على اهتمام المنظمات  41% من العاملين لم تتجاوز أعمارهم 1.إن أكثر من 

بتوظيف الشباب إلضفاء الحيوية والفاعلية على نشاطها وأدائها والستغالل الطاقات الهائلة 
جتمع الغزي يعتبر من المجتمعات الشابة فإن رغبات الكامنة لدى الشباب، وحيث إن الم

وتوجهات الشباب تعتبر ذات تأثير مهم وفعال في تحديد مالم  أماكن العمل التي يعملون بها ، 
حيث قدر جهاز االحصاء المركزي نسبة األفراد الذين لم نسبة األفراد الذين لم يتجاوز معدلهم 

، وبلغت نسبة األفراد الذين قطاع غزة االجمالي% من عدد سكان 72.0عاما بة  41العمري 
% من إجمالي عدد السكان، في حين بلغت نسبة ..11عاما  .2 – 21ح أعمارهم من و تترا

% من إجمالي عد السكان، فيما بلغت 7.2عاما  .4-41األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
لسكان )الجهاز المركزي % من إجمالي عدد ا8.3عاما  01نسبة عدد األفراد أكثر من 

 (.01،ص3112لإلحصاء الفلسطيني،
 الحالة االجتماعية .4

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية (44جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 71.4 197 متزوج
 26.1 72 أعزب
 1.4 4 مطلق
 1.1 3 أرمل

 100.0 276 المجموع
 

% من عينة الدراسة 30.1% من عينة الدراسة "متزوجين" ، و 71.4( أن  15رقم )يبين جدول 
% من عينة الدراسة "أرامل"، 1.1% من عينة الدراسة "مطلقين" ، و1.4"غير متزوجين" ، و

ويرجع ارتفاع نسبة عدد المتزوجين العاملين في المنظمات غير الحكومية الى كون المتزوجين 
 لعمل من غيرهم نظرا للمسئولية العائلية المباشرة المناطة بهم، ويشكلأحرص وأكثر سعيا الى ا

تحقيق لحوج الفئات المجتمعية أتنفيذ الدراسة نظرا لكونهم ل ةارتفاع نسبة المتزوجين أرضا خصب
ئلية المتغيرة األنواع الموازنة بين الحياة العملية والخاصة نظرا اللتزاماتهم وارتباطاتهم العا

 واألحجام.
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 دد أفراد األسرةع .1
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد أفراد األسرة (44جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد أفراد األسرة

 46.0 127 أفراد  4 -4

 42.8 118 أفراد 4 -1

 11.2 31 أفراد  فأكثر 4

 100.0 276 المجموع

 " فرد على مقارنة بباقي الفئات، 2-1يتبين من الجدول السابق ارتفاع عدد األسر المكونة من "
" من بين اجمالي العاملين في منظمات المجتمع 2-1ويرجع ارتفاع نسبة عدد األسر من "

المدني الى كون معظم العاملين فيها متزوجين ومن فئة الشباب أيضا، وهذا ما أوضحه الجدوالن 
% وبلغت نسبة 01.4اما ع 21( حيث بلغت نسبة العاملين الذين أعمارهم أقل من 2( و )3)

 %.71.4العاملين المتزوجين 
 

 المؤهل العلمي .4
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي (44جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 4.0 11 ثانوية عامة

 14.5 40 دبلوم
 68.8 190 بكالوريوس
 12.7 35 ماجستير
 0.0 0 دكتوراه

 100.0 276 المجموع
" ،  ثانوية عامة % من عينة الدراسة  مؤهلهم العلمي "4.1( أن  17يبين جدول رقم )

% من عينة الدراسة  مؤهلهم 08.8" ، ودبلوم  % من عينة الدراسة  مؤهلهم العلمي " 14.0و
" . وهذا ماجستير % من عينة الدراسة  مؤهلهم العلمي " 13.7" ، و    بكالوريول العلمي "
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معظم العاملين في المنظمات غير الحكومية من حملة الشهادات الجامعية العليا، وهو ما يدل أن 
يعكل اهتمام المنظمات غير الحكومية بتوظيف الكوادر ذات المؤهالت العلمية العالية، وحقيقة 
أن الشعب الفلسطيني من أقل الشعوب العربية أمية، حيث قدر الجهاز المركزي لإلحصاء 

%" ، وقد بلغت نسبة حملة الشهادات الثانوية 2.0بة األمية في قطاع غزة بة "الفلسطيني نس
%، وقد بلغت نسبة حملة ..0%"، في حين بلغت نسبة حملة شهادات الدبلوم 34.0العامة "

المركزي لإلحصاء  %"  )الجهاز12.4الشهادة الجامعية "بكالوريول فأعلى" 
 (.110،ص3112الفلسطيني،

 
 الخبرة .4

 الخبرةسنوات توزيع عينة الدراسة حسب متغير  (44جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الخبرة

 40.6 112 سنوات 4أقل من 
 41.3 114 سنوات 41أقل من  -4من 
 18.1 50 سنوات فأكثر 41

 100.0 276 المجموع

 
سنوات يتبين من النتائج أعاله أن هناك نسبة ليست بالبسيطة من عدد العالمين قد بلغت عدد 

سنوات، مما يعني كونهم حديثو التخرج وليست لديهم الخبرة الطويلة في  0الخبرة لديهم اقل من 
تزيد سنوات الخبرة لديهم  4..0العمل لدى منظمات المجتمع المدني، ويتض  ايضا أن ما نسبته 

يفية سنوات، األمر الذي يعني أن معظم العاملين لديهم خبرة كبيرة وحنكة واسعة في ك 0عن 
إدارة شئون العمل في المؤسسات والجمعيات التي يعملون بها ويعكل القدرة على االفادة حول 

 رغباتهم فيما يتعلق بسياسات العمل التي تؤثر في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة.

 الدراسةمحاور و تحليل فقرات  4.1
( لتحليةةل فقةةرات االسةةتبانة ، One Sample T testللعينةةة الواحةةدة )  Tتةةم اسةةتخدام اختبةةار 

المحسةةوبة  tوتكةةون الفقةةرة ايجابيةةة بمعنةةى أن أفةةراد العينةةة يوافقةةون علةةى محتواهةةا إذا كانةةت قيمةةة  
والةةةوزن  1.10اقةةةل مةةةن  القيمةةةة االحتماليةةةة)أو 7..1الجدوليةةةة  والتةةةي تسةةةاوي  tاكبةةةر مةةةن قيمةةةة 
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أفةةراد العينةة ال يوافقةون علةى محتواهةةا % (، وتكةةون الفقةرة سةلبية بمعنةى أن  01النسةبي اكبةر مةن 
القيمةةةةة )أو  7..1-الجدوليةةةة والتةةةةي تسةةةةاوي    tالمحسةةةةوبة أصةةةغر مةةةةن قيمةةةةة  tإذا كانةةةت قيمةةةةة  

% (، وتكةون آراء العينةة فةي الفقةرة محايةدة  01والوزن النسبي اقل من  1.10من  قلأاالحتمالية 
 1.10لها اكبر من  القيمة االحتماليةإذا كان 

 نظام االجازاتالمحور األول : يل فقرات تحلاوال: 
 (نظام االجازاتتحليل فقرات المحور االول ) (44جدول رقم )

 الفقرات م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

يب
لترت

ا
 

4 
تسم  المؤسسة لموظفيها بالحصول على 

عائلة اجازة مدفوعة االجر للعناية بأفراد ال
 المرضى .

4.24 0.968 84.71 21.204 0.000 2 

4 
تسم  المؤسسة للعاملين بالحصول على 

 اجازة مخصصة للدراسة.
3.87 1.038 77.46 13.969 0.000 . 

4 
تسم  المؤسسة للعاملين بالحصول على 
 اجازة مخصصة التدريب وتطوير الذات.

3.95 0.899 79.06 17.604 0.000 0 

1 

للموظفين بالحصول تسم  المؤسسة 
على اجازة بدون راتب للعمل في وظيفة 
اخرى ومن ثم العودة بسهولة الى نفل 

 الوظيفة.

3.29 1.431 65.87 3.407 0.001 17 

4 

تسم  المؤسسة للموظفين بالحصول 
على اجازة بدون راتب للدراسة ومن ثم 

 العودة بسهولة الى نفل الوظيفة.
 

3.72 1.193 74.49 10.095 0.000 12 

4 
تمن  المؤسسة الموظفين اإلجازات 
الدينية والثقافية كاألعياد كاملة دون 
 خصم من االجازات السنوية أو الراتب.

4.43 0.835 88.55 28.416 0.000 3 

 11 0.000 11.263 75.29 1.128 3.76تسم  المؤسسة للموظفين بالحصول  4



 

 

67 
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على إجازات إضافية غير االجازات 
المعتمدة مقابل خصم جزء من الراتب 

 الشهري.

4 
تسم  المؤسسة لموظفيها بالحصول على 
اجازة ثالثة أيام على االقل عند وفاة أحد 

 االقرباء من الدرجة االولى.
4.54 0.645 90.87 39.743 0.000 1 

4 
تسم  المؤسسة للموظف بالحصول على 
جميع اجازاته المستحقة دفعة واحدة ألي 

 ظرف عائلي.
3.96 0.929 79.13 17.100 0.000 4 

41 
يمكن للموظف الحصول على أي نوع 
من أنواع االجازات المشروعة له تحت 

 أي ظرف من ظروف العمل .
3.68 0.937 73.70 12.138 0.000 10 

44 
تقدم المؤسسة للموظف أيام إجازات 
 كافية لمختلف احتياجاته الشخصية.

3.89 1.030 77.90 14.430 0.000 0 

44 
ظف الحصول على موافقة يمكن للمو 

لإلجازة بكل سهولة وسالسة دون عراقيل 
 أو معوقات.

3.91 0.947 78.19 15.950 0.000 7 

44 
يمكن للموظف الحصول على إجازة 
طارئة صبيحة يوم العمل قبل الذهاب 

 للدوام دون توضي  االسباب.
3.73 1.139 74.57 10.624 0.000 13 

41 
سلبية ال يشعر الموظف بأي ردة فعل 

من قبل المدير أو عدم ارتياح منه عند 
 طلب االجازة.

3.89 0.925 77.75 15.936 0.000 8 

44 
تسم  المنظمة للموظفين بالغياب في 
أوقات الطقل السيء دون خصمها من 
 االجازات األخرى المخصصة للموظف.

3.69 1.117 73.77 10.237 0.000 14 
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44 
هناك حرية للموظف في اختيار أيام 
االجازة السنوية في اي وقت يريده دون 

 قيود.
3.83 1.002 76.67 13.811 0.000 11 

44 
يحتفظ الموظف بحقه في تجميع إجازاته 
السنوية التي لم يحصل عليها خالل 

 سنوات عدة.
3.53 1.355 70.58 6.487 0.000 10 

  0.000 25.621 77.56 0.569 3.88 جميع الفقرات 

 1.97" تساوي 370" و درجة حرية " 1.10مستوى داللة "  الجدولية عند  tقيمة 
الةةذي يبةةين آراء أفةةراد عينةةة  أعةةاله (.1للعينةةة الواحةةدة والنتةةائج مبينةةة فةةي جةةدول رقةةم ) tتةةم اسةةتخدام اختبةةار 

حسةةب الةةوزن  فقةةرة النتةةائج ان أعلةةى  حيةةث أوضةةحت ،(نظــام االجــازاتفقةةرات المحةةور االول ) الدراسةةة فةةي 
 ي:كما يل يالنسبي ه

"  1.111" و القيمةة االحتماليةة تسةاوي   %"90.87"   بلةغ الةوزن النسةبي"    8"رقةم  فةي الفقةرة 
لموظفيها بالحصول على  المؤسسة تسم " األهمية الكبيرة ألن مما يدل على 1.10من أقل وهي 

  .وظفينمن وجهة نظةر المة "ولى وفاة أحد االقرباء من الدرجة األ قل عندجازة ثالثة أيام على األإ
التةي التةي أكةد فيهةا أن مراعةاة المنظمةة لإلجةازات  ( Melani ,2012) وهةو مةا يتفةق مةع دراسةة 

في تحقيةق الموازنةة له أهمية كبيرة  فريقيةعلى مستوى مجموعة من المنظمات اإلالمدراء يحتاجها 
جةةازات األعيةاد خصوصةا عمليةة والخاصةةة لبةين الحيةةاة ا مةةع دراسةةة ، وكةةذلك تتفةق إجةةازات الوفةاة وا 

(XU,2012التةةي )  وجةةدت أن حصةةول األمهةةات العةةامالت علةةى إجةةازة بسةةبب وفةةاة أحةةد األقةةارب
فةةي  يعتبةةر أمةةرا هامةةا جةةدا بالنسةةبة لهةةن ويسةةاعدهن فةةي الوفةةاء بالتزامةةات العمةةل حةةين العةةودة اليةةه

صةةة معرفةةة االسةةتراتيجيات المهمةةة لتحقيةةق الموازنةةة بةةين الحيةةاة العمليةةة والخادراسةةة أجريةةت بهةةدف 
راسةةات السةةابقة حةةول هةةذه ويعةةزى االتفةةاق مةةع الد .لةةدى مجموعةةة مةةن النسةةاء العةةامالت فةةي أمريكةةا

واالرتبةاط العةائلي موجةودة إلةى أن حقيقةة الوفةاة اخةتالف عينةة وبيئةة ومجتمةع الدراسةة  النقطة رغم
 .طبيعتها وطبيعة البيئة المحيطة بها لدى جميع مجتمعات الدراسات مهما تنوعت واختلفت

إجةةازة حةةين وفةةاة أحةةد قةةد أكةةد قةةانون العمةةل الفلسةةطيني علةةى حةةق الموظةةف فةةي الحصةةول علةةى و 
يسةتحق العامةةل إجةازة مدفوعةة األجةةر لمةدة ثالثةة أيةةام فةي حةةال " (:78حيةث نصةةت المةادة)، أقاربةه

)قةةةةةانون العمةةةةةل  "وفةةةةةاة أحةةةةةد أقاربةةةةةه حتةةةةةى الدرجةةةةةة الثانيةةةةةة غيةةةةةر محتسةةةةةبة مةةةةةن إجازتةةةةةه السةةةةةنوية
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. وهةةةةةو مةةةةةا يةةةةةدل فعةةةةةال علةةةةةى أهميةةةةةة سةةةةةماح  المنظمةةةةةات لموظفيهةةةةةا (17ص ،3117الفلسةةةةةطيني،
يحصةل  حتةى  -مةن وجهةة نظةر الباحةث  – وذلةك ،بالحصول علةى إجةازة عةن وفةاة أحةد االقربةاء

السةةتعادة االسةةتقرار النفسةةي لةةديهم حتةةى إذا عةةادوا إلةةى العمةةل ال يةةؤثر كافيةةة علةةى مةةدة الموظفةةون 
 على مستوى أدائهم في المنظمة. ذلك
علةى حةةق الموظةف فةي الحصةول علةةى إجةازة فةي األعيةةاد أيضةا أكةد قةانون العمةةل الفلسةطيني وقةد 

( من قانون العمل على أن " للعامل الحق في إجازة مدفوعة األجر 70)الدينية حيث تنص المادة 
 ،3117)قانون العمل الفلسةطيني،  في األعياد الدينية والرسمية ال تحتسب من اإلجازات السنوية"

ى القطاعةةةةات علةةةةى المةةةةوظفين العةةةةاملين فةةةةي شةةةةتوهةةةةو مةةةةا يؤكةةةةد علةةةةى أهميةةةةة حصةةةةول  ، (.3ص
اإلجةةازات الدينيةةة والثقافيةةة الرسةةمية التةةي تعةةزز مةةن مراعةةاة المنظمةةات للبيئةةة االجتماعيةةة والثقافيةةة 

 للعاملين.
 كما يلي: يحسب الوزن النسبي هم فقرةن أقل أكما تبين النتائج 
"  1.111%"  و القيمةة االحتماليةة تسةاوي  "73.70وزن النسةبي  " "   بلغ ال11في الفقرة  رقم " 
"   أن هنةةةاك موافقةةةة اعلةةةى مةةةن المتوسةةةط نسةةةبيا علةةةى أهميةةةة ممةةةا يةةةدل علةةةى  1.10وهةةةي أقةةةل مةةةن 

تحةةةت أي ظةةةرف مةةةن ظةةةروف  وع مةةةن أنةةةواع االجةةةازات المشةةةروعة للموظةةةفالحصةةةول علةةةى أي نةةة
ود مرونة في الحصول على أي إجازة يحتاجها لوجقليلة نسبيا ي ذلك أن هناك أهمية يعنو  .العمل"

جةةازة الوفةةاة وغيةةره ، ويرجةةع الموظةةف تحةةت أي ظةةرف مةةن ظةةروف العمةةل مثةةل االجةةازة المرضةةية وا 
مةع للحصةول علةى إجةازات تتعةارض  يضةطرونالةوظفين  إلى أنبها القليل نسبيا الباحث االهتمام 
فةةإن  وكةةذلكلوفةةاة والمةةرض وغيةةره، فقةةط مثةةل حةةاالت ا فةةي حةةاالت نةةادرة  المرحليةةة متطلبةةات العمةةل

احتياجةةةات العمةةةل المتعجلةةةة والملحةةةة  فةةةي وقةةةت  تقةةةع مةةةا  نةةةادراً  لةةةدى المةةةوظفين األحةةةداث الطارئةةةة
جةازة السةنوية وغيةره فةإن اقي اإلجازات الغير اضةطرارية كاإل، وفيما يتعلق ببللمنظمات بشكل عام 

درك الموظةف األوقةات ة لتنفيةذها بحيةث يةدقيقةالمنظمات تقوم غالبا بجدولة المشاريع زمنيا بطريقة 
 أدائه الوظيفي.مصلحة العمل و بما ال يتعارض مع  يطلب فيها اإلجازةالمناسبة التي 

  
 تساوي ( نظام االجازاتفقرات المحور االول )وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع 

% وهي 77.56 يساوي الوزن النسبي  و   1.444ي يساوي واالنحراف المعيار ،    3.88
أكبر وهي 25.621     المحسوبة تساوي  t% " وقيمة 41من  الوزن النسبي المحايد " أكبر 

أقل وهي    1.111القيمة االحتمالية تساوي   ، و4.44  الجدولية والتي تساوي tمن قيمة 
ن الحياة أهمية نظام االجازات وتأثيره الواضح في تحقيق الموازنة بي مما يدل على  1.14من 

 05.0 داللةوذلك عند مستوى  العملية والخاصة لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية
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ثةر كبيةر فةي جةودة حيةاة االجازات لةه أنظام ( في كون  3113)البلبيسي ، وهو ما يتفق مع دراسة 
ي تحقيةةق الموازنةةة بةةين ( فةةي أن نظةةام االجةةازات لةةه تةةاثير كبيةةر فةة3112ودراسةةة )نصةةار، العمةةل، 

فةي الحياة  والعمل لدى الموظفين العاملين في قطاع التعلةيم تحةت مظلةة وكالةة الغةوث أو الحكومةة 
( الذي أظهر أن الممرضين العاملين فةي مستشةفى الشةفاء بغةزة 3117دراسة )حجاج،و  قطاع غزة ،

دراسةةةةةةة و  ديهم،بحاجةةةةةةة ماسةةةةةةة الةةةةةةى تحسةةةةةةين نظةةةةةةام االجةةةةةةازات لزيةةةةةةادة جةةةةةةودة الحيةةةةةةاة الوظيفيةةةةةةة لةةةةةة
( فةةةي أن نظةةةام االجةةةازات الجيةةةد يسةةةاعد مةةةديري االدارات ورؤسةةةاء األقسةةةام بحةةةةرل 3112)الرشةةةيد،
ارة الوقةت والةتخلص مةن والدمام في المملكة لعربية السعودية على حسةن إد الرياض بمدينتي الحدود

زات  التةي لإلجةا مراعاة المنظمات التي أظهر فيها أن ( Melani ,2012دراسة )و  ،ضغوك العمل
يحتاجهةةةا الموظفةةةون خةةةالل العةةةام لةةةه أهميةةةة كبيةةةرة فةةةي إمكانيةةةة تحقيةةةق الموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة العمليةةةة 

علةةةى  العةةةامالت ( فةةةي أهميةةةة حصةةةول األمهةةةاتXU,2012، واتفقةةةت أيضةةةا مةةةع دراسةةةة )والخاصةةةة
أيضةةةةةةا مةةةةةةع دراسةةةةةةة  ويتقةةةةةةف ذلةةةةةةك، فةةةةةةي مختلةةةةةةف الظةةةةةةروف  مةةةةةةاتهنللوفةةةةةةاء بالتزاإجةةةةةةازات كافيةةةةةةة 

(311.،Chang التةةةةي وجةةةةدت )  أن المةةةةوظفين العةةةةاملين فةةةةي قطةةةةاعي المنظمةةةةات الربحيةةةةة وغيةةةةر
ين ظةةروف سةةاعد علةةى تحسةةوجةةود نظةةام جيةةد لإلجةةازات يهميةةة فةةي تةةايوان يؤكةةدون علةةى أ الربحيةةة

( التةةةي أوصةةةت بتةةةوفير المزيةةةد مةةةن  Nzimande,2008مةةةع دراسةةةة ) العمةةةل لةةةديهم، واتفقةةةت كةةةذلك
  .علق بنظام االجازات لدى منظمات األعمال األفريقيةيت اجراءات العمل المرنة خصوصا ما

ويعزو الباحث اتفاق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة حول أهمية نظام االجازات إلى الدور الكبير 
الذي يلعبه نظام االجازات في كل مؤسسة في إمكانية تحقيق الموازنة بةين الحيةاة العمليةة والخاصةة 

شتى الظةروف التةي قةد يواجههةا الموظةف أثنةاء حياتةه مةن مثةل وفةاة  خصوصا عندما يراعي النظام
 ناسبات الدينية والثقافية وغيره.أحد األقارب، والم
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 سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة والحمل:  الثاني: تحليل فقرات المحور ثانيا
 (األبوة والحملسياسات المنظمة تجاه األمومة و )الثانيتحليل فقرات المحور  (41جدول رقم )
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4 
تمن  المؤسسة للموظفات إجازة مدفوعة 

 االجر مخصصة بسبب الحمل.
4.14 1.126 82.75 16.783 0.000 1 

4 
تمن  المؤسسة للموظفين ا باء إجازة  

ة األبوة( لمساعدة األم مدفوعة االجر )إجاز 
 في العناية بأطفالها.

3.59 1.300 71.74 7.500 0.000 7 

4 

تسم  المؤسسة للموظفين ا باء واألمهات 
باختيار ايام االجازة االسبوعية التي تناسبهم 
حسب ظروفهم العائلية دون تقييدهم بأيام 

 محددة.

3.49 1.195 69.86 6.848 0.000 10 

1 
تخفيف أعباء العمل  تعمل المؤسسة على

 عن ا باء الذين لديهم أبناء حديثوالوالدة
3.55 1.201 70.94 7.571 0.000 8 

4 
تعمل المنظمة على زيادة راتب الموظفين 
 المعيلين عند قدوم مولود جديد كبدل إعالة.

3.86 1.349 77.10 10.533 0.000 4 

4 
تقوم المنظمة بتوفير خدمات استشارية طبية 

مهات وا باء ذوو األطفال وصحية لأل
 حديثو الوالدة .

3.51 1.309 70.29 6.532 0.000 9 

4 
يمكن لألم او األب الحصول على اجازة 
لرعاية أمور أطفالهم حديثو الوالدة في أي 

 وقت وتحت اي ظروف للعمل.
3.48 1.192 69.64 6.715 0.000 11 

4 
تضمن المؤسسة للموظف العودة الى نفل 

في بعد قضاء اجازة الحمل أو الموقع الوظي
 األبوة .

4.12 0.965 82.32 19.204 0.000 2 

 3 0.000 15.472 79.35 1.039 3.97تراعي المؤسسة ظروف الحوامل أثناء  4
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العمل وتتخذ سياسات السالمة مثل تخفيف 
 أعباء العمل وتوفير بيئة عمل مريحة .

41 
تسم  المؤسسة للحوامل بحضور المواعيد 

دون خصومات من االجازات او الطبية 
 ساعات العمل او الراتب.

3.76 1.066 75.23 11.863 0.000 5 

44 

تسم  المؤسسة بالعودة البطيئة الى العمل 
بعد الوالدة عن طريق العمل لساعات  قليلة 
تزيد تدريجيا مع الزمن حتى الوصول الى 

 الوضع الطبيعي
 

3.76 1.176 75.22 10.750 0.000 6 

44 
المؤسسة للمرضعات اوقات حرة  توفر

 إلرضاع اطفالهن اثناء فترات الدوام.
3.45 1.242 68.91 5.961 0.000 12 

44 
توفر المؤسسة غرف مخصصة للموظفات 
المرضعات ليقمن بارضاع أطفالهن أثناء 

 فترات العمل.
3.16 1.415 63.12 1.830 0.068 16 

41 
تقوم المؤسسة بتطبيق برنامج توعية متعلقة 

 بالحمل والوالدة واالنجاب.
3.32 1.312 66.30 3.991 0.000 13 

44 
تسم  المؤسسة للموظفين باحضار اطفالهم 
الى العمل وتوفر لهم مكانا آمنا ولو بشكل 

 مؤقت.
3.06 1.488 61.16 0.647 0.518 17 

44 
تسهم المؤسسات في عناية اطفال موظفيهم 

 عن طريق التدريب والدعم وغيره.
3.28 1.363 65.51 3.356 0.001 14 

44 
تقدم المنظمة على نفقتها الخاصة خدمات 
رعاية صحية قبل وبعد الوالدة بفترة لألمهات 

 الحوامل.
3.20 1.449 63.91 2.243 0.026 15 

  0.000 10.565 71.37 0.894 3.57 جميع الفقرات 
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 1.97اوي " تس370" و درجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
والذي يبين آراء  أعاله (31للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 

( سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة والحمل)الثاني أفراد عينة الدراسة في  فقرات المحور 
 حسب الوزن النسبي هما كما يلي: فقرةن أعلى النتائج أ وض وت

"  1.111%"  و القيمةة االحتماليةة تسةاوي  "82.75"   بلةغ الةوزن النسةبي  "  1م "فةي الفقةرة  رقة
موظفةةات المةةن  ب المؤسسةةات "   األهميةةة الكبيةةرة ألن تقةةوم ممةةا يةةدل علةةى  1.10وهةةي أقةةل مةةن 

 .ر الموظفينوذلك من وجهة نظ "إجازة مدفوعة االجر مخصصة بسبب الحمل 
المؤسسةة إلجةازة  ( التةي أكةد فيهةا علةى أهميةة مراعةاة  Melani, 2012وهو ما يتفق مع دراسة )

 الحمةةةل للمةةةرأة العاملةةةة حفاظةةةا علةةةى سةةةالمة صةةةحتها وصةةةحة جنينهةةةا، وكةةةذلك اتفقةةةت مةةةع دراسةةةة
(XU,2012) جريةةةت علةةةى مسةةةتوى األمهةةةات العةةةامالت فةةةي أمريكةةةا وقةةةد وجةةةدت أن هنةةةاك التةةةي أ

أيضةةةةةةا مةةةةةةع دراسةةةةةةة بسةةةةةةبب الحمةةةةةةل، واتفقةةةةةةت أهميةةةةةةة كبيةةةةةةرة لمةةةةةةن  األمهةةةةةةات إجةةةةةةازة مخصصةةةةةةة 
(311.،Chang التي أظهرت أن توفير المؤسسة الجراءات العمل المرنة للعامالت الحوامل له )

واتفقةت هةذه النتيجةة أيضةةا مةع مةا خلصةت اليةةه  فةي تةةايوان.أهميةة كبيةرة مةن وجهةةة نظةر العةاملين 
املةةة العكبيةةر ألن تقةةوم المؤسسةةات  اتأييةةد ( التةةي أظهةةرت أن هنةةاك Nzimande,2008دراسةةة )

ني نظةام اجةازات فعةال يراعةي ظةروف الحمةل لةدى العةامالت بوالمملكة المتحدة بت في كوزولوناتال
مجموعةةة ( التةةي أجريةةت علةةى مسةةتوى Harris,2005  &Fosterويتفةةق كةةذلك مةةع دراسةةة )فيهةةا، 

هميةةةة مراعةةةاة الشةةةركات لإلجةةةازات التةةةي تسةةةتحقها أظهةةةرت أمةةةن الشةةةركات الصةةةغيرة فةةةي بريطانيةةةا و 
ن على الموازنة بةين الحيةاة العمليةة ليزيد من قدرته األمومة والحملالعامالت مثل إجازة  وتحتاجها
هميةةة حصةةول االثةةاث الحوامةةل علةةى أعلةةى الباحةةث اتفةةاق العديةةد مةةن الدراسةةات  وويعةةز  والخاصةةة.

إجةةازات بسةةبب الحمةةل إلةةى الةةدواعي الصةةحية والنفسةةية لةةدى المةةرأة الحامةةل التةةي تزيةةد مةةن الضةةغط 
التةةةي أجريةةت عليهةةةا الدراسةةةة  المجتمعةةاتألن  ، وكةةةذلكنفسةةةي عليهةةا أثنةةةاء فتةةرة الحمةةةلالصةةحي وال

 ممةةا يتطلةةب حصةةول ،الموظفةةون المتزوجةةونتتكةةون مةةن العةةاملين مةةن كةةال الجنيسةةن ويغلةةب عليهةةا 
 هذه الظروف بما ال يؤثر على جودة العمل. على إجازة محددة تراعي

 
 لنسبي هما كما يلي:حسب الوزن ا فقرةن أقل أكما تبين النتائج 
"  1.130%"  و القيمة االحتمالية تسةاوي  "63.91"   بلغ الوزن النسبي  " 17في الفقرة  رقم " 
علةى نفقتهةا  المنظمةة تقةدم"  ألن قلسةلة نسةبيا مما يدل على أن هناك أهمية  1.10وهي أقل من 

كةةون ذلةةك إلةةى  ويعةةزى ".د الةةوالدة بفتةةرة لألمهةةات الحوامةةلالخاصةةة خةةدمات رعايةةة صةةحية قبةةل وبعةة
، وفرة لدى القطةاع الصةحي العةامتالرعاية الصحية للحوامل م الخدمات الصحية خصوصا خدمات

 .ها بشكل مباشر دون اللجوء للمنظمةوغالبا ما يسعى الموظفون الى االستفادة من



 

 

60 

 

 سياسـات المنظمـة تجـاه)الثاني وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
الـوزن النسـبي  و0.894 ، واالنحراف المعياري يسـاوي   3.57(  تساوي األمومة واألبوة والحمل

المحسـوبة تسـاوي    t% " وقيمة 41% وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد " 71.37يساوي  
، و القيمـة االحتماليـة تسـاوي  4.44الجدوليـة والتـي تسـاوي   tوهي أكبر من قيمة 10.565   

ــل مــن    1.111 ــى  ان 1.14وهــي أق ــدل عل ــا ي ــة تجــاه األمومــة واألبــوة  مم سياســات المنظم
لـدى العـاملين فـي  مؤثرة بدرجة كبيرة في تحقيـق الموازنـة بـين الحيـاة العمليـة والخاصـة  والحمل

  05.0عند مستوى داللة  المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة
ظهةر فيهةا أهميةة اتخةاذ سياسةات مرنةة تجةاه أالةذي (   Melani, 2012)وهذا ما يتوافق مع دراسةة 

التةةةي أظهةةةرت أهميةةةة اتخةةةاذ ( XU,2012، ودراسةةةة )المةةةوظفين فةةةي فتةةةرات األمومةةةة واألبةةةوة والحمةةةل
مريكةةةةةةةا فةةةةةةةي فتةةةةةةةرات األمومةةةةةةةة والحمةةةةةةةل، ودراسةةةةةةةة ءات داعمةةةةةةةة لألمهةةةةةةةات العةةةةةةةامالت فةةةةةةةي ألاجةةةةةةةرا

(Nzimande,2008 التةةةةي أظهةةةةرت أن هنةةةةاك تأي ) يةةةةدا كبيةةةةر ألن تقةةةةوم المؤسسةةةةات العاملةةةةة فةةةةي
ني نظام اجازات فعةال يراعةي ظةروف الحمةل لةدى العةامالت فيهةا، كوزولوناتال والمملكة المتحدة بتب

( التي أجريةت علةى مسةتوى العديةد مةن الشةركات الصةغيرة فةي Harris,2005  &Foster)ودراسة 
الحوامةةةل فةةةي المنظمةةةات، ودراسةةةة  بريطانيةةةا وأكةةةدت علةةةى اهميةةةة وجةةةود سياسةةةات مريحةةةة لألمهةةةات

( الذي أكد على اهمية توفير األمان الوظيفي للموظفين المعيلةين سةواء كةانوا آبةاء 3113)البلبيسي،
همية كبيرة لتعزيز مبةدأ ومفهةوم أظهرت الدراسة أن هناك أ(  التي .311)بنات،أو أمهات، ودراسة 

لين في شركة االتصاالت وضمان عةودتهم الةى األمان الوظيفي لدى العاملين ا باء واألمهات العام
ويةرى الباحةث  .نفل موقةع العمةل الةذي بعةد قضةائهم ألي نةوع مةن انةواع االجةازات المخصصةة لهةم

تجةةاه اتفةةاق نتةةائج الدراسةةات السةةابقة مةةع نتيجةةة هةةذه الدراسةةة فيمةةا يتعلةةق بةةإجراءات وسياسةةات العمةةل 
 المناسةبة وااليجابيةة ن تتبنى المؤسسات االجةراءات األهمية الكبيرة ال األبوة واألمومة والحمل يعكل

كةةي تسةةهم فةةي تحقيةةق الموازنةةة بةةين الحيةةاة العمليةةة   األبةةوة واألمومةةة والحمةةل قضةةاياوتطبقهةةا تجةةاه 
 والخاصة لديهم.
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 مرونة إجراءات العمل:  الثالث: تحليل فقرات المحور ثالثا
 (راءات العملمرونة إجتحليل فقرات المحور الثالث ) (44جدول رقم )
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4 
يعتمد افراد المنظمة على المشاركة الوظيفية 
والعمل الجماعي وتقاسم األدوار دون القاء 

 بعينه.مهام العمل على موظف 
4.01 0.940 80.22 17.867 0.000 1 

4 
لمؤسسة امكانية العمل عن بعد مثل توفر ا

العمل من المنزل أو مكان آخر غير مكان 
 العمل الرسمي.

3.49 1.219 69.78 6.663 0.000 14 

4 
تقوم المؤسسة بتكليف الموظفين مهام محددة 
النجازها دون تقييد بساعات دوام محددة أو 

 مكان عمل.
3.56 1.245 71.16 7.447 0.000 12 

1 
من عدد ساعات العمل ال هناك حد أعلى 

تسم  المؤسسة بتجاوزه حفاظا على الحياة 
 الشخصية للموظفين.

3.88 1.109 77.68 13.242 0.000 4 

4 
تحدد المؤسسات لكل موظف حجم المهام 

المناسب لقدراته وطاقاته دون زيادة تؤثر على 
 حياته الشخصية.

3.95 1.022 78.99 15.430 0.000 2 

4 
وظفين الرسميين  بالعمل تسم  المؤسسة للم

بنظام دوام جزئي بدال من الدوام الكامل 
 والرسمي  إذا تطلب االمر ذلك.

3.67 1.129 73.48 9.915 0.000 10 

4 
تسم  المؤسسة بتحويل ساعات العمل 

االضافية الى إجازات بدال من دفعها كاجر 
 اضافي للموظف.

3.59 1.170 71.81 8.383 0.000 11 

4 
ة بالعمل لساعات محددة تسم  المؤسس

للموظف مع وجود مرونة في اختيار اوقات 
3.43 1.253 68.55 5.670 0.000 15 
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 بداية ونهاية العمل بالنسبة للموظف.
 

4 
تسم  المؤسسة لموظفيها كبار السن بالتقاعد 
التدريجي عن طريق تخفيف عدد ساعات 
 العمل تدريجيا قبل التقاعد بسنوات او بأشهر.

3.38 1.222 67.54 5.122 0.000 16 

41 
تشجع المنظمة موظفيها لالنضمام الى حمالت 
تطوعية خيرية دون التاثير على مكانتهم 
 الوظيفية خصوصا في أوقات األزمات.

3.86 1.030 77.17 13.856 0.000 5 

44 
تسم  المنظمة للموظفين بقضاء فترة محددة 
من فترات العمل لتناول الوجبات والمشروبات 

 ل وقت الدوام.خال
3.68 1.327 73.62 8.530 0.000 9 

44 
يمكن للموظفين أن يتعاقبوا على وظيفة واحدة 

 داخل المنظمة  )نظام مناوبات(.
3.71 1.104 74.12 10.631 0.000 8 

44 
تركز المنظمة على انجاز المهام من طرف 
الموظفين بدال من التركيز على أوقات 

 الحضور واالنصراف.
3.71 1.180 74.13 9.943 0.000 7 

41 
تسم  المؤسسة للموظفين المقبلين على سن 
التقاعد بتقديم طلبات تمديد للعمل بعد التقاعد 

 اذا سمحت ظروفهم الصحية لذلك.
3.53 1.201 70.51 7.266 0.000 13 

44 
تسم  المؤسسة للموظفين بالخروج أثناء 
 ساعات الدوام لقضاء حاجاتهم الشخصية .

3.80 1.112 76.01 11.963 0.000 6 

44 
لدى الموظفين فرص متساوية ومتكافئة للتطور 

 لحصول على الحوافز داخل المؤسسة.وا
3.91 0.998 78.26 15.199 0.000 3 

  0.000 15.567 73.94 0.744 3.70 جميع الفقرات 

 1.97" تساوي 370" و درجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة "   Tقيمة 
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( والذي يبين آراء أفراد عينة 31للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tستخدام اختبار تم ا
حسب  فقرةن أعلى ( وتبين النتائج أمرونة إجراءات العمل)الثالث الدراسة في  فقرات المحور 

 كما يلي: الوزن النسبي هي
" 1.111مةةة االحتماليةةة تسةةةاوي  "%"  و القي80.22"   بلةةغ الةةةوزن النسةةبي  " 1فةةي الفقةةرة  رقةةم "

فراد المنظمة على المشةاركة الوظيفيةة أ" ن يعتمدأل كبيرة مما يدل على أهمية 1.10هي أقل من و 
مةةع وهةذا مةا يتفةق   ،"لقةاء مهةام العمةل علةةى موظةف بعينةهإ لعمةل الجمةاعي وتقاسةم األدوار دونوا

 فةي ط العمةل لةدى الرؤسةاءالتةي هةدفت إلةى التعةرف علةى مسةتويات ضةغ( 3112دراسة )الرشيد،
تنميةة روح العمةل الجماعيةة حيث خلصت الةى التأكيةد بةأن والدمام  بمدينتي الرياض الحدود حرل

وتطبيق اسلوب المشاركة في انجاز المهام يةؤدي إلةى تخفيةف ضةغط العمةل وزيةادة قةدرة الموظةف 
علةةةى  تأجريةةة ( التةةةي ,Durham 2007)علةةةى الموازنةةةة بةةةين حياتةةةه العمليةةةة والخاصةةةة، ودراسةةةة 

تعتبةر التفةويض ومشةاركة العمةل  استراتيجيةجدت أن و و  في مدينة فيكتوريامستوى مدراء المدارل 
مةةةةن أنجةةةةع االسةةةةتراتيجيات المؤديةةةةة الةةةةى زيةةةةادة قةةةةدرة المةةةةدراء علةةةةى الموازنةةةةة بةةةةين حيةةةةاتهم العمليةةةةة 

 لتأكيةدوا العمةل وفةرق ( التةي دعةت الةى االهتمةام بجماعةات3117، ودراسةة )المغربةي،والخاصةة
 المراكةز فةيالجمةاعي لتحقيةق الرضةى الةوظيفي لةدى المةوظفين العةاملين  العمةل ثقافةة نشةر علةى

ويعةزو الباحةث اتفةاق الدراسةات حةول أهميةة  المنصةور فةي مصةر. بجامعةة المتخصصةة الطبيةة
فةي بين المةوظفين إلةى أهميتةه ومسةاهمته الملحوظةة تعزيز أسلوب المشاركة في المهام والوظائف 

خراجهةا بجةودة عاليةة  توزيع نجازها بشةكل دقيةق ومتكامةل مةن قبةل المةوظفين وا  وفةي نفةل المهام وا 
الوقت ال يشعر الموظف بضغط نفسي وجسدي في العمل األمر الذي ينعكل إيجابيا على حياته 

 الخاصة.
 كما يلي: حسب الوزن النسبي هي فقرةن أقل أكما تبين النتائج 
"  1.111%"  و القيمةة االحتماليةة تسةاوي  "69.78زن النسةبي  " "   بلةغ الةو 3فةي الفقةرة  رقةم " 
مةةن وجهةةةة نظةةر العةةاملين فةةةي  قليلةةةة نسةةبياأن هنةةاك أهميةةة ممةةا يةةدل علةةةى  1.10وهةةي أقةةل مةةةن 

مكانيةةة العمةةل عةةن بعةةد مثةةةل إالمؤسسةةة  تةةوفر"  ألن  منظمةةات المجتمةةع المةةدني فةةي قطةةاع غةةزة 
. ويعةةزى ذلةةك إلةةى كةةون قطةةاع غةةزة "مةةل الرسةةمي العمةةل مةةن المنةةزل أو مكةةان آخةةر غيةةر مكةةان الع

محةةدود المسةةاحة وفةةي الغالةةب ال يضةةطر الموظةةف الةةى قطةةع مسةةافات طويلةةة للوصةةول الةةى مكةةان 
بالةةدول األخةةرى، غيةةر أن بعةةض المةةوظفين يفضةةلون العمةةل مةةن البيةةت خصوصةةا مةةا عملةةه مقارنةةة 

  .ازها الكترونيا مثل البرمجة وغيرهلوظائف التي يمكن إنجايتعلق با
(  مرونـة إجـراءات العمـل)الثالـث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 

% 73.94الـوزن النسـبي  يسـاوي  و   1.411، واالنحراف المعياري يسـاوي   4.41تساوي  
وهـي 15.567   المحسوبة تساوي    t% " وقيمة 41وهي أكبر من  الوزن النسبي المحايد " 
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وهـي    1.111، و القيمـة االحتماليـة تسـاوي  4.44الجدوليـة والتـي تسـاوي   tة أكبر من قيم
إجـراءات مرونـة العمـل مناسـبة لـدى العـاملين فـي المنظمـات  ممـا يـدل علـى  ان 1.14أقل مـن 

  05.0عند مستوى داللة  غير الحكومية في قطاع غزة
فةي أن مرونةة إجةراءات العمةل تعةزز مةن جةودة الحيةاة ( 3113)البلبيسةي،وهو ما يتوافق مع دراسةة 
(  Simard, 2011)في المنظمات غير الحكوميةة فةي قطةاع غةزة، ودراسةة الوظيفية لدى العاملين 

مرونةةة إجةةراءات العمةةل أحةةد اهةةم العوامةةل المةةؤثرة فةةي تحقيةةق الموازنةةة بةةين الحيةةاة التةةي أظهةةرت أن 
منظمةةةةةات غيةةةةةر الحكوميةةةةةة فةةةةةي كنةةةةةدا، ودراسةةةةةة العمليةةةةةة والخاصةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى العةةةةةاملين فةةةةةي ال

(Nzimande,2008 ) التةةةي اظهةةةرات أن عةةةدم تةةةوفر مرونةةةة فةةةي إجةةةراءات العمةةةل يةةةؤثر سةةةلبا علةةةى
الموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة العمليةةةة والخاصةةةة لةةةدى العةةةاملين فةةةي مختلةةةف المنظمةةةات فةةةي جنةةةوب إفريقيةةةا، 

االدارات العليا فةي  ( التي أجريت على مستوىNapravnikova ,2007  &Korpunen)ودراسة 
مساهمة مرونة إجراءات العمل الفعالة في تحقيق الموازنةة بةين الحيةاة  نوعا ما السويد والتي عكست
التةةي (  ,Durham 2007ن، ودراسةةة )لةةدى األشةةخاص الشةةاغلين لهةةذه المناصةةبالعمليةةة والخاصةةة 

سةت أهميةة وجةود مرونةة فيكتوريا في استراليا وقةد عكأجريت على مستوى مدراء المدارل في مدينة 
ودراسةةةةةةة ، فةةةةةةي إجةةةةةةراءات العمةةةةةةل كةةةةةةي تسةةةةةةاعدهم علةةةةةةى الموازنةةةةةةة بةةةةةةين حيةةةةةةاتهم العمليةةةةةةة والخاصةةةةةةة

(Harris,2005  &Foster التةةةةي أجريةةةةت علةةةةى ) مجموعةةةةة مةةةةن الشةةةةركات الصةةةةغيرة فةةةةي المملكةةةةة
هم البريطانية المتحدة وخرجت بتوصية أن يتم تبني إجراءات العمل المرنة من قبةل المؤسسةات لتسةا

ويةةرى الباحةةث اتفةةاق نتةةائج  فةةي تحقيةةق الموازنةةة بةةين الحيةةاة العمليةةة والخاصةةة لةةدى العةةاملين لةةديهم.
الدراسةةات السةةابقة مةةع نتيجةةة هةةذه الدراسةةة فيمةةا يتعلةةق بمرونةةة إجةةراءات العمةةل األهميةةة الكبيةةرة الن 

ازنة بةين الحيةاة تتبنى المؤسسات االجراءات المرنة وتطبقها تجاه موظفيها كي تسهم في تحقيق المو 
 العملية والخاصة لديهم.
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الخـــدمات المتـــوفرة مـــن قبـــل المؤسســـة لصـــالح :  الرابـــع: تحليـــل فقـــرات المحـــور رابعـــا
 الموظفين

الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصالح تحليل فقرات المحور الرابع ) (44جدول رقم )
 (الموظفين
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4 
توفر المؤسسة الهاتف االرضي أو المحمول 

 وتسم  به لالستخدامات الشخصية.
3.70 1.227 73.99 9.468 0.000 11 

4 
تقدم المؤسسة خدمات استشارية ارشادية 
 متعلقة بحياتهم الشخصية وكيفية ادارتها.

3.77 1.207 75.43 10.622 0.000 7 

4 
توفر المؤسسة خدمة اتصال هاتفي مجاني 

الفراد العمل لالستشارة حول االمور الشخصية 
 من خبراء مختصين.

3.61 1.200 72.17 8.430 0.000 12 

 3 0.000 21.744 85.36 0.969 4.27 توفر المؤسسة التامين الصحي لموظفيها. 1

4 
تقوم المؤسسة بتنظيم ايام طبية مجانية لصال  

ا بهدف االطمئنان على أوضاعهم أفراده
 الصحية بشكل دوري.

3.75 1.256 75.00 9.921 0.000 11 

4 
تقوم المؤسسة ببرامج صحية مثل برنامج 
 مكافحة التدخين وبرامج التوعية الغذائية.

3.86 1.191 77.10 11.926 0.000 8 

4 
تقوم المؤسسة بتطبيق برامج دعم اسرية مثل 

 الية للعائلة.كيفية  تنظيم األمور الم
3.65 1.311 73.04 8.265 0.000 13 

4 
تقدم المؤسسة خدمات تعليمية مجانية ألبناء 
العاملين في المنظمة مثل درول خصوصية 

 في المواد المدرسية.
3.47 1.360 69.42 5.753 0.000 10 

4 
توفر المؤسسة مكان مؤهل لممارسة الرياضة 

 خاص بالموظفين مثل النوادي وغيره.
3.56 1.245 71.23 7.497 0.000 14 

 2 0.000 20.140 82.25 0.918 4.11تقدم المؤسسة خدمات تدريبية مجانية  41
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لموظفيها لتسهيل تطوير قدراتهم ومهاراتهم في 
 مختلف تخصصات العمل.

44 
توفر المنظمة األدوات المكتبية الالزمة التمام 

 العمل على اكمل وجه.
4.43 0.753 88.70 31.666 0.000 1 

44 
توفر المؤسسة تكاليف بدل مواصالت 
للموظفين الذين يقطنون بعيدا عن مكان 

 العمل.
4.09 1.241 81.88 14.648 0.000 4 

44 

تقدم المؤسسة بطاقة تخفيض األسعار 
لموظفيها عند زيارة بعض المطاعم أو 

 األسواق والمحال التجارية.
 

3.99 1.022 79.78 16.086 0.000 0 

41 
المؤسسة خدمات استثمارية للموظفين  توفر

المقبلين على التقاعد مثل دراسة الجدوى 
 للمشاريع الصغيرة.

3.76 1.294 75.14 9.719 0.000 . 

44 
توفر المؤسسة خدمات الكترونية للموظفين 
مثل موقع الكتروني لالستعالم عن الراتب 

 ومواعيد العمل.
3.92 1.084 78.33 14.050 0.000 0 

  0.000 17.496 77.26 0.819 3.86 لفقراتجميع ا 

 1.97" تساوي 370" و درجة حرية " 1.10الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
والةةذي يبةةين آراء أعةةاله ( 33للعينةةة الواحةةدة والنتةةائج مبينةةة فةةي جةةدول رقةةم ) tتةةم اسةةتخدام اختبةةار 

ــع أفةةراد عينةةة الدراسةةة فةةي  فقةةرات المحةةور  ــوف)الراب ــل المؤسســة لصــالح الخــدمات المت رة مــن قب
 كما يلي: يحسب الوزن النسبي ه فقرة ن أعلىأالنتائج  وض ( وتالموظفين

"  1.111%"  و القيمةة االحتماليةة تسةاوي  "88.70"   بلغ الةوزن النسةبي  " 11في الفقرة  رقم "
يةةةة األدوات المكتب المنظمةةةة تةةةوفر "   األهميةةةة الكبيةةةرة ألنممةةةا يةةةدل علةةةى  1.10وهةةةي أقةةةل مةةةن 

( فةةي أن 3112وهةةو مةةا يتفةةق مةةع دراسةةة )التةةويجري،  " .الالزمةةة التمةةام العمةةل علةةى اكمةةل وجةةه 
يعتبر أمرا مهما في تعزيز جودة حياة العمل و تسهيل انجةاز المهةام األمةر توفر األدوات المكتبية 
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الذي يؤدي الى عةدم تةراكم المهةام والوظةائف وبالتةالي ال يشةعر الموظةف بضةغط العمةل تحةت اي 
( التةةةةي أجريةةةةت علةةةةى مسةةةةتوى الهيئةةةةة االداريةةةةة  3110ودراسةةةةة )عمةةةةار، ظةةةةرف مةةةةن الظةةةةروف، 

ة بقطةةاع غةةزة بهةةدف التعةةرف علةةى مسةةتويات ضةةغط العمةةل واالكاديميةةة فةةي الجامعةةات الفلسةةطيني
مسةةاهما فةةي تحقيةةق جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة ووجةةدت أن تةةوفر األدوات والتجهيةةزات المكتبيةةة يعتبةةر 
جدت أهمية ( التي و 3113ودراسة )البلبيسي،وتسهيل سير العمل وعدم الشعور بالضغظ والتوتر، 

علةى أكمةل  فية التي تسةاعد المةوظفين علةى أداء عملهةمكبيرة لتوفير مستلزمات العمل الكافية والوا
( الةةذي وجةةد أن عةةدم تةةوفر بعةةض المكونةةات 3113)المةةالكي،وجةةه دون خلةةل أو تةةاخير، ودراسةةة 

واألدوات المهمة داخل مكان العمل يساهم سلبا في إمكانية سيطرة الممرضةين العةاملين فةي أقسةام 
علةى حجةم وأعبةاء العمةل وبالتةالي شةعورهم عودية منظمات الصحة األولية في المملكة العربية الس

( التةةي أوصةةت 3117بالضةةغط النفسةةي والجسةةدي حيةةال ذلةةك، ويتوافةةق أيضةةا مةةع دراسةةة )حجةةاج،
والمعةدات( لتقليةل الضةغط الةوظيفي لةدى  واألدوات العمةل)األجهزة وبيئةة تحسةين ظةروفبضةرورة 
ق الدراسةات السةابقة مةع نتةائج هةذه . ويةرى الباحةث اتفةابغةزة الشةفاء بمستشةفى العاملين الممرضين

لضةةةرورة واألهميةةةة البالغةةةة لةةةذلك إذ الدراسةةةة فةةةي أهميةةةة تةةةوفير األدوات الالزمةةةة ألداء العمةةةل إلةةةى ا
تةؤدي الةى وجودها وتوفرها فةي إتمةام األعمةال بكةل سالسةة وسةرعة ودقةة دون أي معيقةات ساعد ي

خالل التوازن بين الحي  اة الشخصية والوظيفية لدى العاملين.تراكم األعمال وزيادة ضغط العمل وا 
 

 حسب الوزن النسبي هما كما يلي: فقرةن أقل أكما تبين النتائج 
"  1.111%"  و القيمةة االحتماليةة تسةاوي  "72.17"   بلةغ الةوزن النسةبي  " 2فةي الفقةرة  رقةم " 
ن فةةي مةةن وجهةةة نظةةر العةةاملينسةةبيا  قليلةةةن هنةةاك موافقةةة أممةةا يةةدل علةةى  1.10وهةةي أقةةل مةةن 

فةةراد خدمةةة اتصةةال هةةاتفي مجةةاني ألر يتةةوفعلةةى أهميةةة قيةةام المؤسسةةة "بمنظمةةات المجتمةةع المةةدني 
ويعةةزى ذلةةك إلةةى كةةون المجتمةةع ، "مةةور الشخصةةية مةةن خبةةراء مختصةةينالعمةةل لالستشةةارة حةةول األ

الفلسةةطيني مجتمعةةا واعيةةًا ومتكاتفةةًا ويسةةعى الجميةةع لتقةةديم النصةة  إلةةى بعضةةهم الةةبعض فةةي شةةتى 
سةةواء فةةي العمةةل أو غيةةره ، وكةةذلك بسةةبب تواجةةد العديةةد مةةن مراكةةز االستشةةارات والمتابعةةة  األمةةور

 االجتماعية والصحية على مستوى القطاع .
الخـدمات المتـوفرة مـن )الرابـع وبصفة عامة يتبـين أن المتوسـط الحسـابي لجميـع فقـرات المحـور 

 0.819 يــاري يســاوي   ، واالنحــراف المع 4.44(  تســاوي قبــل المؤسســة لصــالح المــوظفين
 t% " وقيمـة 41% وهي أكبر مـن  الـوزن النسـبي المحايـد " 77.26والوزن النسبي  يساوي  

، و القيمـة 4.44الجدولية والتي تسـاوي   tوهي أكبر من قيمة 17.496    المحسوبة تساوي 
ن قبـل الخدمات المتوفرة مـمما يدل على  ان  1.14وهي أقل من    1.111االحتمالية تساوي  
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ذات أهمية كبيرة في تحقيـق الموازنـة بـين الحيـاة العمليـة والخاصـة   المؤسسة لصالح الموظفين
 05.0عند مستوى داللة لديهم 

مستوى المراقبين الجمةركيين ( التي أجريت على 3112دراسة )التويجري، وهو ما يتوافق مع دراسة 
ية تةوفر الخةدمات األساسةية فةي مكةان العمةل التةي تعمةل علةى في أهم في مطار الملك خالد الدولي

التةي  (3113،البلبيسةي)علةى الموظةف، ودراسةة  تسهيل وتسةريع انجةاز المهةام وتحةول دون تراكمهةا
أظهةةةرت أهميةةةة كبيةةةرة لتةةةوفر الخةةةدمات والمسةةةتلزمات التةةةي تتطلبهةةةا وظةةةائف العةةةاملين فةةةي منظمةةةات 

( Nzimande,2008)دراسةة يتوافةق مةع ، وكةذلك ل وجةهالمجتمع المدني إلتمام وظائفهم على اكم
التي أجريت علةى مسةتوى العةاملين فةي عةدد مةن المنظمةات فةي جنةوب إفريقيةا ووجةدت أهميةة كبيةرة 

( التةي .311)بنات،لتوفير الخدمات للموظفين داخل وخارج مكان العمل، ويتوافق أيضا مع دراسة 
وجدت أهمية بارزة لتةوفير العديةد مةن الخةدمات و استهدفت موظفي شركة االتصاالت في قطاع غزة 

للموظفين داخل وخارج مكان العمل لتعزيز انجاز العمل وعدم حدوث اضطراب او ضةغط، ودراسةة 
ضةةةةةرورة تحسةةةةةين خةةةةةدمات المةةةةةوظفين فةةةةةي وزارات السةةةةةلطة ( التةةةةةي خلصةةةةةت إلةةةةةى 3110)الشةةةةةنطي،

( التةي 3117ودراسةة )المغربةي، انجةاز المهةام والوظةائف، الفلسطينية في قطاع غزة لتسةهيل وتةذليل
املين فةةي المراكةةز الطبيةةة فةةي جامعةةة المنصةةور فةةي مصةةر ونةةتج عنهةةا إدراك األهميةةة عةةاسةةتهدفت ال

( 3113)عبةد العزيةز،، ودراسةة لتحيسةن ظةروف العةاملين لجودة الخدمات داخل مكان العملالبارزة 
وف والنهي عن المنكةر بةالمنطقتين التي استهدفت العاملين بفروع الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعر 

الوسطى والشرقية بالسعودية ووجدت ضرورة لتحسين الخدمات المقدمة للموظفين ألداء العمل علةى 
جميةةع الدراسةةات السةةابقة مةةع الدراسةةة الحاليةةة فيمةةا يتعلةةق بمسةةاهمة أكمةةل وجةةه. ويةةرى الباحةةث اتفةةاق 

ة نلعبه الخدمات في قدرة الموظف على المواز الخدمات المقدمة للموظفين الى األهمية الكبيرة التي ت
عدم تذليل العقبات في العمل وسرعة االنجاز والبيئة المريحة بين الحياة العملية والخاصة من حيث 
 التعرض للضغط النفسي والجسدي.

 فرضيات الدراسةاختبار  4.6

( α ≤ 0.05)ة ولى :هناك عقاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوياأل رئيسية الفرضية ال
بين إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة العملية 

 والخاصة لدى الموظفين.
( تساوي Sig.وأن القيمة االحتمالية ) 1.070( أن معامل االرتباط يساوي 32يبين الجدول )

وجود عالقة ذات داللة ، وهذا يدل على  α =1.10مستوى الداللة  منوهي أقل  1.111
بين الحياة  توازنالعمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية وال بين إجراءات إحصائية 

 .العملية والخاصة لدى الموظفين
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إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية ( معامل االرتباط بين 44جدول رقم )
 α ≤ 0.05عند مستوى داللة   صة لدى الموظفينوالموازنة بين الحياة العملية والخا

 الفرضية
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 حجم العينة القيمة االحتمالية 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين إجراءات العمل α ≤ 0.05معنوية )

المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية 

 اة العملية والخاصة لدىوالموازنة بين الحي

 الموظفين

0.575 0.000 276 

إلى أن سياسات العمل المتعلقة بكل من )نظام اإلجازات، وسياسات األبوة  هذه النتيجةتشير 
جراءات العمل المرنة، والخدمات المقدمة للموظفين داخل وخارج مكان  واألمومة والحمل، وا 

الحياة العملية والخاصة،  العمل( ترتبط بعالقة طردية بقدرة الموظفين على تحقيق الموازنة بين
مظهرة أن هذه السياسات حينما تكون في صال  الموظفين تساعدهم وتمكنهم من تحقيق هذه 
الموازنة التي تضمن للموظف الوفاء بااللتزامات العائلية والشخصية، وفي نفل الوقت تحقيق 

موظف نفسه أعلى مستوى من الجودة داخل مكان العمل مما يعود بالنفع والفائدة على ال
 والمنظمة التي يعمل بها.

توصلت إلى ( التي 3112)نصار، العديد من الدراسات كدراسة توافق مع ما توصلت له ما يوهو 
مكانية تحقيق  وجود تاثير واض  الجراءات وسياسات العمل في مستوى جودة حياة العمل وا 

قطاع التعليم لدى الحكومة  الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين العاملين في
( التي أجريت على مستوى العاملين في 3113البلبيسي،)ووكالة الغوث في قطاع غزة، ودراسة 

المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بهدف التعرف على آثار مكونات جودة الحياة الوظيفية 
جراءات العلى أداء العاملين والتي أظهرت وجود تاثير واض   عمل في مستوى جودة لسياسات وا 

مكانية تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة، ودراسة ) ( 3111عابدين،الحياة الوظيفية وا 
لها دور ملحوظ في تحديد حجم الضغوطات الوظيفية التي وجدت أن إجراءات وسياسات العمل 

ى الحياة المهنية ة الكهرباء العاملين في قطاع غزة والتي تنعكل علالتي يشعر بها موظفو شرك
والعائلية لدى الموظفين ، وأن التزام الشركة بالسياسات المرنة يؤدي الى تخفيف هذه الضغوط، 

أوصت بضرورة اتخاذا سياسات داعمة لتحسين  ( التي.311)بنات،أيضا مع دراسة واتفقت 
لخاصة وذلك في جودة حياة العمل والتي يتبعها قدرة الموظف على الموازنة بين الحياة العملية وا

، دراسة أجريت على مستوى الموظفين في شركة االتصاالت الفلسطينية في مناطق قطاع غزة
باتخاذ السياسات واالجراءات التي من شأنها تقليل الضغوط وصت أ( التي 3117)مسلم،ودراسة 

 التقنية كلياتالوظيفية وا ثار المترتبة عليها على مستوى الحياة الوظيفية والخاصة للعاملين في ال
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(  التي وجدت أهمية التباع سياسات 3117)حجاج،ويتوافق كذلك مع دراسة ، غزة محافظات في
من شأنها تخفيف ضغوط العمل علن الممرضين العاملين في مستشفى الشفاء والذي بدوره يساهم 

(  3110 )عمار،ين الحياة العملية والخاصة لديهم، ويتفق أيضا مع دراسة في تحقيق الموازنة ب
التي أجريت على مستوى الهيئة االدارية واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة والتي 

هناك العديد من المتغيرات التنظيمية تؤثر في مستوى ضغوط العمل لدى توصلت إلى أن 
الموظفين مثل غموض صورة الدور الوظيفي وعدم مالئمته للمؤهالت العلمية ومستوى العبء 

لقى على عاتق شاغل الوظيفية وظروف العمل، ومشاركة العمل وغيره، ويتوافق أيضا مع الم
التي أوصت بزيادة فرص التدريب والتطوير ودعم أسلوب المشاركة في ( 3110)الشنطي،دراسة 

وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية العمل وتحديد أعباء العمل المناسبة لكل موظف من موظفي 
واالتزان  هدف تحسين جودة الحياة الوظيفية لديهم واالرتقاء بمستوى الرضافي قطاع غزة ب

( التي أجريت على مستوى أساتذة جامعة تلمسان في 3114)مريم،، ودراسة لديهموظيفي ال
بتفعيل إجراءات على عالقة طبيعة العمل بجودة الحياة لديهم وقد أوصت التعرف بهدف الجزائر 

وى جودة الحياة الوظيفية وبالتالي إمكانية تحقيق الموازنة بين الحياة وسياسات من شأنها رفع مست
البرامج التدريبية، اعتماد نظام اجازات فعال، وتوفير مثل  مستوى األمثلالعملية والخاصة على ال

دراسة كذلك و الداعمة لحياة الموظفين المهنية والشخصية،  والنشرات وورش العمل التوعوية 
لتي أظهرت أن سياسات وأنظمة العمل لها دور كبير في تمسك الموظفين ( ا3113)المالكي،
إذ كلما تناغمت مع الحياة والرغبات في أقسام منظمات الصحة األولية في السعودية العاملين 

أيضا مع دراسة )خليفات، الشخصية كلما زاد التمسك بها من قبل الموظف، وكذلك اتفقت 
مديري  عمل لها دور هام شعور الموظف بضغط العمل لدى( في أن سياسات ال3111المطارنة،
األردن والتي أوصت بانتهاج عدة سياسات تقلل من  جنوب إقليم في الحكومية األساسية المدارل

العائلة مثل تحسين مشعور الموظف بالضغط والذي بدوره يساعده على الوفاء بالتزامات العمل و 
تحديد العبئ المناسب لكل موظف حسب طاقته وقدرته، نظام الحوافز وتوفير التدريب المجاني و 

( التي أوصت بضرورة تطبيق بعض السياسات التي تزيد من جودة حياة 3117)المغربي،ودراسة 
 نظم إعادة هيكلةالعمل وتقليل التعارض والتناقض بين الحياة المهنية والوظيفية للموظفين مثل 

 وظائفهم في باستغراق العاملين تسم  مستقرة ملع بيئة توفير المادية و والحوافز المكافآت
ودراسة الجماعي،  العمل ثقافة نشر على والتأكيد العمل وفرق وعالقاتهم، واالهتمام بجماعات

والتي ( التي أجريت على مستوى ضباط قطاع األمن الخاص بمدينة الرياض 3112)السكران،
االستقرار المهني لدى العاملين مثل أوصت باتخاذ سياسات من شأنها تحقيق الرضى الوظيفي و 

وتزويدهم بالبرامج التدريبية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، تحسين نظام الحوافز والمكافآت 
( التي هدفت الى التعرف على إدارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل لدى 3112)الرشيد،ودراسة 
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أسلوب وجدت أن تعزيز و والدمام  ياضالر  بمدينتي مديري االدارات ورؤساء األقسام بحرل الحدود
المشاركة في العمل وتوفير التدريب والتطوير للموظفين وتوفير الفرص المتكافئة للمكافآت 

من أهم ما يمكن أن يؤثر إيجابا في تقليل ضغوط العمل وتحقيق التوازن بين الحياة والحوافز 
( التي   Melani Annandale , 2012) المهنية والخاصة لديهم، ويتوافق أيضا مع دراسة 

ضفاء مرونة الجراءات العمل   لزيادة قدرة المدراءوجدت أهمية كبيرة لتحسين نظام االجازات وا 
، ودراسة على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة العديد من المنظمات االفريقيةالعاملين في 

(XU,2012التي أوصت بضرورة تحسين سياسات العمل تجاه النساء )  العامالت في أمريكا
( هدفت الدراسة  Simard, 2011وظيفية، ودراسة )لتسهيل ودعم وفائهن بااللتزامات العائلية وال

الى تحديد وجهات نظر الموظفين في قطاع المنظمات غير الربحية حول الموازنة بين الحياة 
ضرورة تعزيز لى العملية والخاصة وتحديد أهم العوامل المؤثرة في تحقيقها والتي توصلت ا

السياسات المؤدية إلى تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة مثل مرونة نظام االجازات 
-Chang  Ruby (Yi،.311)وتحديد عبئ العمل ليناسب قدرات الموظفين وغيره، ودراسة 

Ju) ) أن هناك عالقة وطيدة ومؤثرة بين كل من الدعم التنظيمي ودعم المشرف التي وجدت
المباشر والدعم خارج إطار العمل وبين الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين في 

( التي وجدت Nzimande,2008قطاعي المنظمات الربحية وغير الربحية في تايوان، ودراسة )
يد على المنظمات االفريقية توفير المزيد من اجراءات العمل المرنة واالجراءات االخرى التي تز أن 

مين الصحي واالجازة ل توفير التأمن قدرة الموظفين على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة مث
مدفوعة االجر لشتى الظروف التي تواجه الموظفين مثل المرض والعناية والحمل وغيره ومن  

التي ( Napravnikova,2007  &Korpunen، ودراسة )الموظفين االجر المثالي مقابل العمل
دت ان هناك بعض السياسات واألنظمة تؤثر في إمكانية الموازنة بين الحياة العملية والخاصة وج

تنطوي تحت إجراءات المنظمة التي يعمل بها الموظفون في االدارات العليا في السوسد تتمثل في 
ومرونة اجراءات العمل ، و إجازات الوالدية ، وخدمات تعزيز الصحة، وحجم العمل والضغط 

( التي Harris,2005  &Foster)، ويتفق كذلك مع دراسة الرضى الوظيفيتعزيز هني، و الذ
تحديد الى أي مدى يصل استخدام الشركات الخدماتية  الصغيرة إلجراءات العمل هدفت الى 

وقد وجدت أهمية كبيرة لمرونة إجراءات العمل في المرنة لجذب واالحتفاظ بالموظفين في بريطانيا 
 تحقيق ذلك.

 التالية:الفرعية  الفرضيات الفرضية الرئيسية السابقة ويتفرع من 
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بين نظام ( α ≤ 0.05) هناك عقاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -4.4
اإلجازات المعمول به في مكان العمل ومدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية 

 والخاصة.

اإلجازات المعمول به في مكان العمل ومدى  تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين نظام
والنتائج مبينة في  α ≤  0.05تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة عند مستوى داللة  

وقيمة   1.10وهي اقل من   1.111(  والذي يبين أن القيمة االحتمالية  تساوي  34جدول رقم )
r   وهي اكبر من قيمة   1.842المحسوبة تساويr مما يدل على  1.173لجدولية والتي تساوي ا

وجود عالقة بين نظام اإلجازات المعمول به في مكان العمل و تحقيق التوازن بين الحياة العملية 
  α ≤  0.05والخاصة عند مستوى داللة  

التي أجريت على المنظمات األهلية في  ( 3113وهو ما يتوافق مع دراسة دراسة )البلبيسي ، 
هدف التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية ووجدت أنه من الضرورة تحسين قطاع غزة ب

( التي وجدت أن النساء 3113) الجمل،  ، ودراسةسياسات العمل بما فيها أنظمة اإلجازات
حتراق الوظيفي ما لم يتم تحسين العامالت في مؤسسات السلطة الفلسطينية يواجهن خطر اال

ة لظروف المرأا نظام اإلجازات الذي يجب أن يكون مراعيا وف وأنظمة العمل ومن ضمنهظر 
التي أجريت على مستوى العاملين في شركة الكهرباء  (3111)عابدين،المختلفة والمتعددة، ودراسة

للتعرف على آثار الضغوط الوظيفية على حياة الموظفين والتي أوصت بضرورة تخفيف أعباء 
أبو دراسة )توافقت أيضا مع ، سنوية الكافية العمل عن الموظفين ومنحهم اإلجازات ال

التي أوصت بضرورة مقيام وزارة التربية والتعليم بتحسين أنظمة اإلجازات الحوافز  (3111،مسعود
 (3112، ودراسة )نصار،والرتقيات وغيره لتجنب موظفيها الوصول الى حالة االحتراق الوظيفي 

ا نظام االجازات له أثر كبير على االستغراق التي أن عناصر جودة الحياة الوظيفية بما فيه
، ودراسة  الوظيفي لدى الموظفين العاملين في دائرة التربية والتعليم في قطاع غزة

بحرل الحدود في  التي أجريت على مستوى مديري اإلدارات ورؤساء األقسام (3112)الرشيد،
والمرن يساعد الموظفين على  مدينتي الرياض والدمام والتي وجدت أن نظام االجازات المالئم

   وتوافقت كذلك مع  ،إدارة وقتهم بشكل جيد األمر الذي يحد ويخفف من ضغوط العمل لديهم
المنظمة والعاملين جراء  لى تحديد الفوائد العائدة علىإالتي هدفت  ( Melani ,2012دراسة )
وقد وجدت أن من  والخاصةبين الحياة العملية  جراءات العمل التي تزيد من الموازنةإممارسة 

، ودراسة أكثرها فاعلية هو وجود نظام إجازات فعال ومرن ومراٍع لظروف الموظفين بشتى أنواعهم
(XU,2012)  مهات العامالت في الواليات واجهها األتلى تحديد التحديات التي إالتي هدفت

حسين نظام اإلجازات والتي أوصت بضرورة ت  المتحدة االمريكية من أصول متعددة غير أمريكية
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لى إة الدراس ( Chang،.311، ودراسة )لتيسيير الوفاء باالتزامات العائلية والعملية لديهن
وبين التوازن بين الحياة العملية  عم المقدم داخل وخارج إطار العملالد استكشاف العالقة بين

جدت أن نظام والتي و  في تايوان لدى موظفي المنظمات الربحية وغير الربحية  والخاصة
اإلجازات المرن يعد من أهم صور الدعم المقدم من قبل المؤسسات والذي يساعد الموظفين على 

د لى تحديإالتي هدفت  ( Nzimande,2008ودراسة ) الموازنة بين الحياة العملية والخاصة، 
اءات العمل ن الحياة العملية والخاصة والوقوف على أهم صور إجر بيمفهوم الموازنة بين الموازنة 

المرن يعد من أهم  أن نظام اإلجازات والي وجدت  المرنة داخل المنظمات في جنوب أفريقيا
لعمل الفلسطيني ضرورة مراعاة قد تضمن قانون او  مميزات األنظمةالصديقة ااموظفين وعائالتهم .

ياد وغيره، ظف مثل حاالت الوفاة واألعث المتعددة التي قد يواجهها المو نظام اإلجازات لألحدا
نصت  إذعلى حق الموظف في الحصول على إجازة حين وفاة أحد أقاربه ، نص القانون حيث 
(: "يستحق العامل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى 78المادة)

ل على حق الموظف في الحصو  يضاً أ، ونص الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية" 
للعامل الحق ( من قانون العمل على أن "70)على إجازة في األعياد الدينية حيث تنص المادة 

في إجازة مدفوعة األجر في األعياد الدينية والرسمية ال تحتسب من اإلجازات السنوية" )قانون 
 .(.173,،، ص 3117العمل الفلسطيني، 

 
قة حول أهمية نظام االجازات إلى الدور ويعزو الباحث اتفاق هذه الدراسة مع الدراسات الساب

في إمكانية تحقيق الموازنة بين الحياة العملية منظمة الكبير الذي يلعبه نظام االجازات في كل 
جازات العناية بالمرضى  لدى الموظفين والخاصة مثل إجازة الوفاة واالجازات الثقافية واألعياد وا 

مكانية ال جازات التدريب وتطوير الذات وا  حصول على اإلجازات دفعة واحدة تحت أي ظرف من وا 
شتى الظروف التي قد يواجهها  ظروف العمل وغيرها من سياسات اإلجازات المرنة التي تراعي

  الموظف أثناء حياته من مثل وفاة أحد األقارب، والمناسبات الدينية والثقافية وغيره.

 
معمول به في مكان العمل ومدى تحقيق نظام اإلجازات المعامل االرتباط بين  (41جدول رقم )

 α ≤ 0.05عند مستوى داللة   التوازن بين الحياة العملية والخاصة

 حجم العينة القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحور

 276 0.000 0.834 نظام اإلجازات المعمول به في مكان العمل
 1.173"  تساوي 374ودرجة حرية "  1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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بين  (α ≤ 0.05) هناك عقاقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  -4.4

سياسات العمل اتجاه األبوة واألمومة والحمل و ومدى تحقيق التوازن بين الحياة 
 العملية والخاصة.

سياسات العمل اتجاه األبوة واألمومة والحمل تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
والنتائج مبينة  α ≤ 0.05عند مستوى داللة   مدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصةو 

  1.10وهي اقل من   1.111(  والذي يبين أن القيمة االحتمالية  تساوي  30في جدول رقم )
مما  1.173الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أوهي   14..1المحسوبة تساوي   rوقيمة 

تحقيق التوازن بين و سياسات العمل اتجاه األبوة واألمومة والحمل وجود عالقة بين  يدل على
  α ≤ 0.05عند مستوى داللة   الحياة العملية والخاصة

تم إجراؤها على مستوى مجموعة من والتي  (  Melani, 2012)وهو ما بتوافق مع دراسة 
وقد المست أهمية ألن تأخذ المنظمات  الموظفين الدائمين في منظمات األعمال في جنوب إفريقيا

التي  (XU,2012دراسة )، و  بعين االعتبار قضايا األمومة والحمل في سياساتها تجاه الموظفين
أوصت بضرورة اتخاذ سياسات أكثر مرونة تجاه األمهات العامالت في أمريكيا خصوصا تلك 

تم إجراؤها في مدينة  التي ( Nzimande,2008)، ودراسة اللواتي من أصول غير أمريكية 
وقد وجدت أن سياسيات المنظمة  على مستوى العديدمن من منظمات األعمال  فريقياأديربان في 

تجاه األبوة واألمومة والحمل تعتبر مؤثرة جدا في تحقيثق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة 
لتي أجريت على ا (Harris,2005  &Foster)دراسة توافقت أيضا مع ، و لدى الموظفين 

(   UNISONتحاد العام للخدمات العامة )مستوى الموظفين العاملين في الشركات المنتسبة  لال
في أوروبا والتي أظهرت ضرورة تحسين إجراءات العمل تجاه الموظفين المعيلين من أمهات وآباء 

التي ( 3113بلبيسي،ودراسة )ال، وغيره حتى يستكيعوا الوفاء بين متطلبات العمل والحياة الخاصة 
أجريت على مستوى المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة بهدف التعرف على جودة الحياة 

قة لقضايا األمومة واالبوة والحمل لها أثر واض  فيها وقد أظهرت أن السياسات الصديالوظيفية 
العمل الفلسطيني  قانون أيضا وهو ما يوافقه عليه  في تحديد مستوى جوجة الحياة الوظيفية لديهم.

ذهب قانون العمل ، حيث  سات مالئمة تجاه األمهات خصوصا الحواملبضرورة اتخاذ سيا
سياسات تخفيف اعباء العمل على النساء لاألعمال  ضرورة مراعاة منظمات إلىالفلسطيني 
( أنه يحظر تشغيل النساء في ساعات عمل إضافية أثناء 111ذكر في المادة ) حينالحوامل 

 (. 20، ص3117ل والستة أشهر التالية للوالدة  )قانون العمل الفلسطيني، الحم
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ويرى الباحث اتفاق نتائج الدراسات السابقة مع نتيجة هذه الدراسة فيما يتعلق بإجراءات  
ن تتبنى المؤسسات ة والحمل يعكل األهمية الكبيرة ألوسياسات العمل تجاه األبوة واألموم

تجاه األمهات وا باء خصوصا في فترات الوالدية مثل  والمالئمةيجابية االجراءات المناسبة واال
تخصيص إجازة محددة المدة لألمهات الحوامل للحفاظ على سالمة حملهن، والحفاظ على الموقع 
الوظيفي للموظف أو الموظفة بعد عودته من إجازة الوالدية، ومراعاة سالمة الحوامل أثناء العمل 

ن أثناء فترات الحمل، وتقديم الخدمات المادية مثل زيادة الرواتب لصال  وتخفيف األعباء عنه
الموظفين ذوو األطفال حديثي الوالدة، والسماح للحوامل بحضور الجلسات والمراجعات الطبية 
خالل فترة الحمل دون أن يؤثر ذلك على مكانها في العمل وغيرها من السياسات المراعية 

 . ين الحياة العملية والخاصة لديهمفي تحقيق الموازنة ب تطبيقها لظروف الوالدية التي يسهم

 
سياسات العمل اتجاه األبوة واألمومة والحمل ومدى تحقيق معامل االرتباط بين  (44جدول رقم )

 α ≤ 0.05عند مستوى داللة   التوازن بين الحياة العملية والخاصة

 عينةحجم ال القيمة االحتمالية معامل االرتباط المحور

 276 0.000 0.904 سياسات العمل اتجاه األبوة واألمومة والحمل
 1.173"  تساوي 374ودرجة حرية "  1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

بين إجراءات  (α ≤ 0.05) هناك عقاقة ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية -4.4
 خاصة.التوازن بين الحياة العملية وال قالعمل المرنة ومدى تحقي

إجراءات العمل المرنة ومدى تحقيق التوازن بين تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين 
(  30والنتائج مبينة في جدول رقم ) α ≤ 0.05عند مستوى داللة   الحياة العملية والخاصة

 المحسوبة rوقيمة   1.10وهي اقل من   1.111والذي يبين أن القيمة االحتمالية  تساوي  
مما يدل على وجود  1.173الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة    11..1تساوي 

عند مستوى داللة   إجراءات العمل المرنة و تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصةعالقة بين 
α ≤ 0.05  

مات التي أجريت على مستوى العاملين في المنظ (3113)البلبيسي،وهو ما يتوافق مع دراسة 
غير الحكومية في قطاع غزة لتحديد مستوى جودة الحياة الوظيفية لديهم وقد وجدت أن مرونة 
إجراءات العمل تعتبر عامال مهما في رفع مستوى جودة حياة العمل والتي تعتبر الموازنة بين 
، الحياة العملية والخاصة جزءا أساسايا منها خصوصا ما يتعلق بمشاركة العمل بين الموظفين

من الخبراء في مجال  ثمانيةالتي أجريت على شكل مقابالت مع  ( Simard, 2011ودراسة )
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عمل المنظمات غير الحكومية في كندا والذين أكدوا على تأثير مرونة إجراءات العمل على قدرة 
التي  (Nzimande,2008)، ودراسة العاملين على الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  

وعة من الموظفين من ذوي المناصب االدارية في أفريقيا لتحديد أهمية وماهية استهدفت مجم
العملية والخاصلة لديهم والتي وجدت  سياسات العمل المرنة والمؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة

أن يساسات العمل المرنة ال يمكن االستغناء عنها لضمان نجاح الموظف في حياته العملية 
التي وجدت أن أصحاب  (Napravnikova ,2007  &Korpunenاسة )، ودر والخاصة

ن عمل مرنة تعينهم على الموازنة بي االدارات العليا في السويد يؤكدون على أهمية وجود سياسات
التي أجريت على مستوى مدراء المدارل  ( ,Durham 2007، ودراسة )حياتهم العملية والخاصة

حديد االستراتيجيات المتبعة لدى المنظمات  والعاملين لتحقيق في مدينة فكتوريا في أستراليا لت
التوازن بين الحياة العملية والخاثة لديهم والتي وجدت أن مرونة األدورا والمهام الوظيفية واإلدارة 

( في أن مرونة Harris,2005  &Foster، ودراسة )المشتركة لها الدور البارز في ذلك 
، حيث اة العملية والخاصة لدى العاملينفي تحقيق الموازنة بين الحي إجراءات العمل تؤثر إيجابيا

لى منع تحميل العاملين مهام عمل تفوق قدراتهم وطاقاتهم إذهب قانون العمل الفلسطيني 
( من قانون العمل الفلسطيني " يحظر تشغيل النساء 111خصوصا النساء، حيث تنص المادة )

مثلة في كل من : المناجم والمحاجر وأعمال الحفر التي تؤدى في األعمال الخطرة أو الشاقة المت
تحت سط  األرض،  صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة واألعمال المتعلقة بها،  صناعة 
ومعالجة األسفلت،  صناعة الكحول وكافة المشروبات الروحية، صناعة واستعمال المبيدات 

ا أشعة وغازات ضارة،  األعمال التي يدخل بها الحشرية،  جميع أعمال اللحام التي يصدر منه
بعض المذيبات التي تستخدم في تنظيف الماكينات والمالبل كيماويا،  العمل في الغابات وقطع 

  .(.0،ص20األشجار والمحميات الطبيعية".)قانون العمل الفلسطيني ص

إجةةراءات يتعلةةق بمرونةةة  ويةرى الباحةةث اتفةةاق نتةةائج الدراسةةات السةةابقة مةةع نتيجةةة هةةذه الدراسةةة فيمةةا
مثل تعزيةز أسةلوب مشةاركة العمةل  جراءات المرنة ن تتبنى المؤسسات اإلالعمل األهمية الكبيرة أل

بين الموظفين، وتحديد حجم المهام المالئم لكل موظف حسب طاقاته وقدراته وعدم اإلثقال عليه، 
ان  مةةن السياسةةات المرنةةة  وتحديةةد عةةدد سةةاعات العمةةل وغيةةرهوتحسةةين نظةةام الحةةوافز والمكافةةآت، 

كةةةي تسةةةهم فةةةي تحقيةةةق الموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة العمليةةةة بشةةةكل كامةةةل تطبقهةةةا تجةةةاه موظفيهةةةا تسةةةعى ل
 والخاصة لديهم.
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إجراءات العمل المرنة ومدى تحقيق التوازن بين الحياة معامل االرتباط بين  (44جدول رقم )
 α ≤ 0.05عند مستوى داللة   العملية والخاصة

 مدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة حصاءاتاإل المحور

إجراءات العمل 
 المرنة

 0.910 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية
 276 حجم العينة

 1.173"  تساوي 374ودرجة حرية "  1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
( بين الخدمات α ≤ 0.05) هناك عقاقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -1.4

 .المقدمة للموظفين ومدى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة

ومدى تحقيق التوازن  تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين الخدمات المقدمة للموظفين
(  37والنتائج مبينة في جدول رقم ) α ≤ 0.05عند مستوى داللة   بين الحياة العملية والخاصة

المحسوبة  rوقيمة   1.10وهي اقل من   1.111والذي يبين أن القيمة االحتمالية  تساوي  
مما يدل على وجود  1.173الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة   11..1تساوي  

عند مستوى  و تحقيق التوازن بين الحياة العملية والخاصة عالقة بين الخدمات المقدمة للموظفين
  α ≤ 0.05داللة  

التي عملت على تحليل البيئة الداخلية للعاملين في  (3112)التويجري،  وهو ما يتوافق مع دراسة
األجهزة األمنية في مطار خالد الدولي في السعودية والتي أوصت بتحسين الخدمات المقدمة 

ودراسة  ،للموظفين داخل مكان العمل والتي يجب أن تراعي الفروقات الفردية بين الموظفين  
(Nzimande,2008)  التي أجريت في جنوب إفريقيا على مستوى العديد من المنظمات هنالك

بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للموظفين داخل مكان العمل ليمكنهم من إنجاز حيث أوصت 
، ودراسة أعمالهم ضمن إطار الوقت والجهد المعقول حتى ال يؤثر على حياتهم الخاصة

التي هدفت إلى قيال أثر المناخ التنظيمي على أداء العاملين في وزارات   (3110)الشنطي،
السلطة الفلسطينية والتي دعت إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة داخل مكان العمل خصوصا 

التي هدفت إلى التعرف على أثر عناصر  (3117، ودراسة )المغربي،وسائل وقنوات االتصال 
 المنصور في مصر بجامعة المتخصصة الطبية المراكز فيين جودة حياة العمل على العامل

والتي أوصت بضرورة رفع مستوى عناصر جودة حياة العمل متمثلة باالجور والمكافآت والخدمات 
إلى التعرف على خصائص بيئة العمل التي هدفت   (3113، ودراسة )عبد العزيز، وغيرها

في المناطق الوسطى والشرقي في  المنكر الحالية لجهاز هيئة األمر بالمعروف والنهي عن
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السعودية ومدى مناسبتها ألداء العاملين والتي أوصت بتحسين ظروف العمل خصوصا الخدمات 
المقدمة من شبكات اتصاالت وغيره في المكان لما له من أهمية في تقليل الوقت والجهد 

عرف على مستوى جودة حياة الى التالتي دعت إلى  (3112ودراسة )نصار،الالزمإلنجاز العمل  
العمل في كل من دائرة التربية والتعليم ووكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم الحكومي في قطاع 

لى غزة و  ين العاملين في كال تحديد أثر عوامل جودة حياة العمل على االستغراق الوظيفي للموظفا 
ية لها تأثير كبير على تنمية والتي وجدت أن ظروف العمل المادية وغير الماد المؤسستين

تحسين بيئة العمل التي دعت   (3113،، ودراسة )البلبيسي االستغراق الوظيفي لدى العاملين
واالهتمام بالعناصر المادية لجودة حياة العمل متمثلة بالخدمات وغيرها مما يسهل للموظفين 

 إنجاز مهامهم وعدم التعرض للضغط.

كبير بين الدراسات السابقة على أهمية تزويد الموظفين بالخدمات  يالحظ  الباحث أن هناك اتفاقو 
ماديةةة مثةةل تةةوفير األدوات المكتبيةةةة  المالئمةةة لهةةم داخةةل وخةةارج مكةةةان العمةةل سةةواء كانةةت خةةةدمات

تةةوفير الةةدورات مثةةل  تدريبيةةةخةةدمات  وأمثةةل تةةوفير التةةامين الصةةحي صةةحية أو  ومسةةتلزمات العمةةل
خاصةةةةةة مثةةةةةل تةةةةةوفير تكةةةةةاليف ووسةةةةةائل خةةةةةدمات  وأ يةةةةةة للمةةةةةوظفينالتطويريةةةةةة وورش العمةةةةةل التأهيل

ويعةزو الباحةث ذلةك  مةن الخةدمات.غيةره  وأ المواصالت للموظفين القاطنين بعيدا عةن مكةان العمةل
تلعبه الخدمات في قدرة الموظف على الموازنةة بةين الحيةاة العمليةة والخاصةة  ذيال الدور الكبير إلى

 ومنةعالبيئةة المريحةة تةوفير نجةاز و سةرعة اإلزيادة و  وخارج العمل من حيث تذليل العقبات في العمل
 التعرض للضغط النفسي والجسدي.

 
ومدى تحقيق التوازن بين  معامل االرتباط بين الخدمات المقدمة للموظفين (44جدول رقم )

 α ≤ 0.05عند مستوى داللة   الحياة العملية والخاصة

 ين الحياة العملية والخاصةومدى تحقيق التوازن ب اإلحصاءات المحور

الخدمات المقدمة 
 للموظفين

 0.900 معامل االرتباط
 0.000 القيمة االحتمالية

 276 حجم العينة
 1.173"  تساوي 374ودرجة حرية "  1.10الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 ≥ α)  معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :ثانيةالرئيسية الفرضية ال
حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى  المشاركين في البحث إجابة متوسط ( بين0.05
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حكومية والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى لبعض ال المنظمات غير
ل الحالة االجتماعية ، عدد افراد االسرة ، المؤهالعمر ، الجنس ، المتغيرات الشخصية التالية )

 ، سنوات الخبرة(.العلمي 
 فرضية الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع من هذه ال

( بين متوسط إجابة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )   3.1
المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية 

 .الجنس  الىعملية والخاصة لدى الموظفين تعزى والموازنة بين الحياة ال
إجراءات العمل الختبار الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول  tتم استخدام اختبار 

الى الجنل عند مستوى داللة   تعزى  مؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة ال
05.0 ( والذي يبين أن قيمة 38جدول رقم ) والنتائج مبينة فيt  المحسوبة لجميع المحاور

، كما أن القيمة  7..1الجدولية والتي تساوي  tوهي أقل من قيمة  1.408مجتمعة تساوي 
مما يدل  على عدم وجود  1.10وهي اكبر من  1.140االحتمالية لجميع المحاور تساوي  

ات وسياسات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة إجراءمتوسط اجابات المبحوثين حول بين فروق 
  05.0عزى الى الجنل عند مستوى داللة  ت بين الحياة العملية والخاصة 

تعزى الى الجنل الى  وجهات نظر المبحوثين احث عدم وجود اختالف واض  بين الب ويعزو
هناك الجتماعي على حد سواء، وان تلف نوعهم اعلى العاملين بمختؤثر كون اجراءات العمل 

و زوجات يعملون في مجال منظمات المجتمع المدني األمر العديد من المبحوثين لديهم أزواج أ
يالت المبحوثين لهذه العوامل، وكذلك يرتبط األمر بوجهة الذي انعكل على نتائج الدراسة وتفض
توافق وي .الموظفين والموظفاتمن نفسه او على غيره توى النظر التي يقيسها الموظف على مس

  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط( التي وجدت أنه ال3114مع دراسة )مريم، ذلك
تعزى إلى  الحياة بجودة وعالقتها العمل إجابات أساتذة جامعة تلمسان في الجزائر حول طبيعة

د فروق ذات داللة ( التي خلصت إلى عدم وجو 3117، ويتوافق أيضا مع دراسة )مسلم، الجنل
 حول مصادرغزة  محافظات في التقنية الكليات في إحصائية بين  متوسط إجابات العاملين

، ويوافق غزة تعزى إلى متغير الجنل محافظات في التقنية في الكليات وآثارها المهنية الضغوط
( الذي أظهر عدم وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 3117أيضا دراسة )حجاج،

 من كل على العمل ضغط بغزة حول تأثير الشفاء بمستشفى العاملين متوسط إجابات الممرضين
 .  الوظيفي تعزى إلى متغير الجنل والرضا االنتماء
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ن  بي( التي وجدت فروق ذات داللة إحصائية 3111مع دراسة )خليفات، المطارنة،ذلك ويختلف 
 ضغوط األردن حول أثر جنوب إقليم في الحكومية األساسية متوسط إجابات مديري المدارل

  .الوظيفي تعزى إلى متغير الجنل األداء في العمل
ويعزو الباحث هذا االختالف المعزى الى الجنل بين الدراسات الى اختالف مجتمع الدراسة لكل 

 .كل دراسة الهدف الذي وضعت من أجلهاختالف موضوعها و اختالف منها و 
لفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول احسب  T نتائج  اختبار (44جدول رقم )

 الى الجنس تعزىإجراءات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة والعملية والخاصة 

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 0.528 3.847 150 ذكر

-0.975 0.330 
 0.615 3.915 126 أنثى

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 0.858 3.435 150 ذكر
-1.243 0.123 

 0.914 3.728 126 أنثى

 مرونة إجراءات العمل
 0.708 3.666 150 ذكر

-0.759 0.448 
 0.785 3.734 126 أنثى

الخدمات المتوفرة من 
قبل المؤسسة لصالح 

 الموظفين

 0.769 3.848 150 ذكر
-0.317 0.751 

 0.878 3.880 126 أنثى

 جميع المحاور
 0.628 3.695 150 ذكر

-1.458 0.146 
 0.719 3.813 126 أنثى

 4.44تساوي 1.14" ومستوى داللة 444الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 
 

بين متوسط إجابة  (α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  3.3
المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية 

 .العمر الى والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى 
تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي الختبةةار الفةةروق متوسةةط إجابةةة المشةةاركين فةةي البحةةث 

أثير إجةةةراءات العمةةةل المعمةةةول بهةةةا لةةةدى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة والموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة حةةةول تةةة
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والنتائج مبينة في  05.0العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى العمر عند مستوى داللة  
وهةي  0.071المحسوبة لجميةع المحةاور مجتمعةة تسةاوي  F( والذي يبين أن قيمة 37جدول رقم )

، كما أن القيمة االحتمالية لجميةع المحةاور تسةاوي 3.04الجدولية والتي تساوي   Fمن قيمة  اكبر
ممةةةا يةةةدل  علةةةى وجةةةود فةةةروق بةةةين متوسةةةط إجابةةةة المشةةةاركين فةةةي  1.10مةةةن  اقةةةلوهةةةي   1.111

ة البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحيا
، ويبةين اختبةار  05.0العملية والخاصة لدى المةوظفين تعةزى الةى العمةر عنةد مسةتوى داللةة  

سةنة " والفةروق  21سةنة فةأكثر " و " أقةل مةن  01( ان الفةروق بةين فئتةي  " 38شفيه جدول رقم )
 – 21و " مةن  سةنة فةأكثر " 01سةنة " كمةا توجةد فةروق بةين فئتةي  "  21لصال  الفئة " أقةل مةن 

 "سنة  41أقل من  – 21من سنة " والفروق لصال  الفئة "  41أقل من 
لصال  فئة الشباب لكونهم يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي الباحث هذا االختالف  ويعزو

اع غزة ، ويرجع ذلك الى التوزيع العمري لسكان العاملين في منظمات المجتمع المدني في قط
)الجهاز المركزي لإلحصاء  %72.0مثل فيه الشباب ما نسبته قطاع غزة الذي ي

عادة ما باالضافة الى أن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة ، (01،ص3112الفلسطيني،
م  بتوظيف الموظفين من فئة الشباب إلضفاء الحيوية والفاعلية على نشاطها وأدائها تهت

ضاف إلى ذلك أن كبار الموظفين عندما يتقدم بهم ويوالستغالل الطاقات الهائلة الكامنة لديهم، 
جراءات ما بعد التقاعد أللعمل لدى الجهات األكثر استقرارا في  يميلون العمر  نظمة المدخرات وا 

مع دراسة )خليفات، توافق هذا عمال الحرة والمؤسسات الدولية وياألمثل القطاع العام و 
 صائية يبن  متوسط إجابات مديري المدارل( التي وجدت فروق ذات داللة إح3111المطارنة،
الوظيفي تعزى إلى  األداء في العمل ضغوط األردن حول أثر جنوب إقليم في الحكومية األساسية

( التي وجدت فروق ذات داللة 3112ويتوافق أيضا مع دراسة ) النوشان، متغير العمر.
جهزة األمنية والمدنية في إحصائية يبن  متوسط إجابات القيادات االدارية في عدد من األ

 .الرياض حول ضغوط العمل واثرها على عملية اتخاذ القرارات تعزى إلى متغير العمر
( التي وجدت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 3114دراسة )مريم،  هو ما يخالفو  

ة تعزى إلى الحيا بجودة وعالقتها العمل إجابات أساتذة جامعة تلمسان في الجزائر حول طبيعة
( التي وجدت أن ال توجد فروق ذات داللة 3114لعمر، ويخالف أيضا دراسة )البلبيسي،ا

إحصائية في إجابات العاملين في منظمات المجتمع المدني حول جودة الحياة الوظيفية وأثرها 
( التي أظهرت 3117، ويخالف كذلك دراسة )مسلم،على أداء العاملين تعزى الى متغير العمر

 في التقنية الكليات في ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسط إجابات العاملين انه
، ويخالف كذلك تعزى إلى متغير العمر وآثارها المهنية الضغوط غزة حول مصادر محافظات

( الذي أظهر عدم وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 3117دراسة )حجاج،
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 االنتماء من كل على العمل ضغط بغزة حول تأثير الشفاء بمستشفى ملينالعا إجابات الممرضين
 .الوظيفي تعزى إلى متغير العمر والرضا
لكل  الباحث هذا االختالف الى اختالف طبيعة وحجم مجتمع الدراسة وموضوع البحث ويعزو
 .دراسة

ة إجاببين متوسط  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  (44جدول رقم )
البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية  المشاركين في

 والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى العمر

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F" 

القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 1.702 3 5.106 بين المجموعات

5.508 
 

0.001 
 

 0.309 272 84.045 داخل المجموعات
  275 89.151 المجموع

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 3.390 3 10.171 بين المجموعات
4.398 

 
0.005 

 
 0.771 272 209.688 داخل المجموعات

  275 219.859 المجموع

 نة إجراءات العملمرو 
 2.013 3 6.038 بين المجموعات

3.747 
 

0.012 
 

 0.537 272 146.117 داخل المجموعات
  275 152.155 المجموع

الخدمات المتوفرة من قبل 
المؤسسة لصالح 

 الموظفين

 3.247 3 9.741 بين المجموعات
5.052 

 
0.002 

 
 0.643 272 174.832 داخل المجموعات

عالمجمو   184.574 275  

 جميع المحاور

 2.399 3 7.197 بين المجموعات
5.570 

 
0.001 

 0.431 272 117.142 داخل المجموعات 

  275 124.339 المجموع
 4.41تساوي   1.14" ومستوى داللة 444، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 العمرمتغير اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب  (41جدول رقم )

 المحور
الفرق بين 
 المتوسطات

أقل من 
 سنة 41

أقل  – 41من 
 سنة 11من 

أقل  – 11من 
 سنة 41من 

 سنة فأكثر 41

جميع محاور 
الدراسة )إجراءات 
العمل المؤثرة في 
تحقيق الموازنة 

بين الحياة العملية 
 والخاصة(

 *0.641 0.040 0.115-  سنة 21أقل من 
أقل  – 21من 
 ةسن 41من 

0.115  0.156 0.757* 

أقل  – 41من 
 سنة 01من 

-0.040 -0.156  0.601 

 سنة فأكثر 01
-

0.641* 
-0.757* -0.601  

 
( بين متوسط إجابة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  3.2

الحكومية  المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير
 الحالة االجتماعيةالى والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى 

تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي الختبةةار الفةةروق متوسةةط إجابةةة المشةةاركين فةةي البحةةث 
حةةةول تةةةأثير إجةةةراءات العمةةةل المعمةةةول بهةةةا لةةةدى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة والموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة 

 05.0العمليةةةة والخاصةةةة لةةةدى المةةةوظفين تعةةةزى الةةةى الحالةةةة االجتماعيةةةة عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  
المحسةةوبة لجميةةع المحةةاور مجتمعةةة  F( والةةذي يبةةين أن قيمةةة .3والنتةةائج مبينةةة فةةي جةةدول رقةةم )

تماليةةة ، كمةةا أن القيمةةة االح 3.04الجدوليةةة والتةةي تسةةاوي  Fوهةةي أقةةل مةةن قيمةةة  84..1تسةةاوي 
بةةةين ممةةا يةةةدل  علةةةى عةةدم وجةةةود فةةةروق  1.10وهةةي اكبةةةر مةةةن  1.411لجميةةع المحةةةاور تسةةةاوي  

متوسط إجابة المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمةول بهةا لةدى المنظمةات غيةر 
الحياة العملية والخاصةة لةدى المةوظفين تعةزى الةى الحالةة االجتماعيةة عنةد الحكومية والموازنة بين 

. ويعةةةةزو الباحةةةةث ذلةةةةك إلةةةةى أن معظةةةةم العةةةةاملين فةةةةي المنظمةةةةات غيةةةةر 05.0مسةةةةتوى داللةةةةة  
زواج والذين غالبةا مةا تتشةابه وجهةات نظةرهم حةول الأو المقبلين على من فئة المتزوجين الحكومية 

وبالتةالي لةم  الموازنةة بةين الحيةاة العمليةة والخاصةة إجراءات وسياسات العمل التي تةؤثر فةي تحقيةق
كمةةا مةةن العينةةة % ..72 سةةبق لةةه الةةزواج، حيةةث بلغةةت نسةةبة المتةةزوجين أو مةةن تظهةةر الفروقةةات

 .77أظهرت نتائج إحصائيات الدراسة في ص
عدم وجود فروق لدى الهيئة االدارية  أظهرتالتي  ( 3110توافق مع دراسة )عمار، وهذا ما ي 

الحالة االجتماعية حول الشعور ة تعزى إلى واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غز 
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حول ( الذي وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 3113، ودراسة )البلبيسي،بضغط العمل
المدني تعزى الى الحالة  جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر العاملين في منظمات المجتمع

جدت أنه ال توجد فروق ذات داللة ( التي و 3114ويتوافق أيضا مع دراسة )مريم، ، االجتماعية
الحياة  بجودة وعالقتها العمل إحصائية في إجابات أساتذة جامعة تلمسان في الجزائر حول طبيعة

( التي أظهرت عدم وجود فروق 3117، ويتوافق مع دراسة )مسلم،تعزى إلى الحالة االجتماعية
غزة حول  محافظات في التقنية الكليات في ذات داللة إحصائية بين  متوسط إجابات العاملين

، ويوافق أيضا دراسة تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية  وآثارها المهنية الضغوط مصادر
( الذي أظهر عدم وجود وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات 3117)حجاج،

 والرضا نتماءاال من كل على العمل ضغط بغزة حول تأثير الشفاء بمستشفى العاملين الممرضين
وهو ما يختلف  مع دراسة )خليفات،  .الوظيفي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية

 ( التي وجدت فروق ذات داللة إحصائية يبن  متوسط إجابات مديري المدارل3111المطارنة،
الوظيفي تعزى إلى  األداء في العمل ضغوط األردن حول أثر جنوب إقليم في الحكومية األساسية

 ر الحالة االجتماعية.متغي
وع البحث لكل ويعزو الباحث هذا االختالف الى اختالف طبيعة وحجم مجتمع الدراسة وموض

 دراسة من الدراسات.
بين متوسط إجابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  (44جدول رقم )

نظمات غير الحكومية المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى الم
 والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى الحالة االجتماعية

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 0.055 3 0.166 بين المجموعات

0.169 
 

0.917 
 

وعاتداخل المجم  88.984 272 0.327 
  275 89.151 المجموع

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 1.742 3 5.227 بين المجموعات
2.208 

 
0.087 

 
 0.789 272 214.632 داخل المجموعات

  275 219.859 المجموع

 مرونة إجراءات العمل
 1.512 0.832 3 2.496 بين المجموعات

 
0.212 

 0.550 272 149.659 داخل المجموعات 
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 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

  275 152.155 المجموع
الخدمات المتوفرة من قبل 

المؤسسة لصالح 
 الموظفين

 0.327 3 0.981 بين المجموعات
0.484 

 
0.693 

 
 0.675 272 183.593 داخل المجموعات

  275 184.574 المجموع

 جميع المحاور

 0.445 3 1.335 بين المجموعات
0.984 

 
0.401 

 0.452 272 123.004 داخل المجموعات 

  275 124.339 المجموع
 4.41تساوي   1.14" ومستوى داللة 444، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
( بين متوسط إجابة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  3.4

إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية المشاركين في البحث حول تأثير 
 الى عدد افراد االسرة.والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى 

تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي الختبةةار الفةةروق متوسةةط إجابةةة المشةةاركين فةةي البحةةث 
لمنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة والموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة حةةةول تةةةأثير إجةةةراءات العمةةةل المعمةةةول بهةةةا لةةةدى ا

 05.0العمليةةةة والخاصةةةة لةةةدى المةةةوظفين تعةةةزى الةةةى عةةةدد افةةةراد االسةةةرة عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  
المحسةةوبة لجميةةع المحةةاور مجتمعةةة  F( والةةذي يبةةين أن قيمةةة 23والنتةةائج مبينةةة فةةي جةةدول رقةةم )

، كمةا أن القيمةة االحتماليةة  2.12وليةة والتةي تسةاوي الجد Fمةن قيمةة اكبةر وهةي  8.380تساوي 
متوسةةط بةةين ممةةا يةةدل  علةةى وجةةود فةةروق  1.10مةةن  أقةةل وهةةي  1.111لجميةةع المحةةاور تسةةاوي 

إجابةةةةة المشةةةةاركين فةةةةي البحةةةةث حةةةةول تةةةةأثير إجةةةةراءات العمةةةةل المعمةةةةول بهةةةةا لةةةةدى المنظمةةةةات غيةةةةر 
وظفين تعةةزى الةةى عةةدد افةةراد االسةةرة عنةةد الحكوميةةة والموازنةةة بةةين الحيةةاة العمليةةة والخاصةةة لةةدى المةة

أفةةراد   8( ان الفةةروق بةةين فئتةةي  " 21ويبةةين اختبةةار شةةفيه جةةدول رقةةم ) 05.0مسةةتوى داللةةة  
 " . أفراد  2 -1" والفروق لصال  الفئة "  أفراد  2 -1" و "  فأكثر
ون معظةم المةوظفين فةي منظمةات إلةى كة أفةراد  (2-1)لصال  الفئة الباحث هذا االختالف  ويعزو

المجتمع المدني من الشةباب الةذين لةم يمةض علةى زواجهةم أعةوام طويلةة النجةاب العةدد الكبيةر مةن 
إذ أن منظمةةةات المجتمةةةع المةةةدني فةةةي قطةةةاع غةةةزة تركةةةز علةةةى طاقةةةات الشةةةباب فةةةي تنفيةةةذ  األبنةةةاء
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تي وجدت فروقا ( ال3117،دراسة )مسلمويتوافق هذا  .مشاريعها الخيرية وتحقيق اهدافها المتنوعة 
غةزة حةول  محافظةات فةي التقنيةة الكليةات فةي ذات داللةة إحصةائية بةين  متوسةط إجابةات العةاملين

عةدد  غةزة تعةزى إلةى متغيةر محافظةات فةي المهنيةة الضةغوط العبئ الوظيفي كمصةدر مةن مصةادر
بةةةين إحصةةائية ( الةةذي وجةةد فروقةةا ذات داللةةة 3110أفةةراد األسةةرة، ويوافةةق أيضةةا دراسةةة )المةةةالكي،

أهةةةم العوامةةةل المةةةؤثرة فةةةي ميةةةل الممرضةةةين الةةةى حةةةول الممرضةةةين فةةةي السةةةعودية  متوسةةةط إجابةةةات 
 التغيير الوظيفي  تعزى إلى متغير عدد أفراد األسرة.

الهيئةةة  ( التةةي لةةم تجةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي إجابةةات3110ويخةالف ذلةةك دراسةةة )عمةةار،
لفلسطينية بقطاع غزة حول مستويات ضةغط العمةل تعةزى الةى االدارية واالكاديمية في الجامعات ا

( التةي أظهةرت عةدم وجةود فروقةةات 3117وكةذلك يخةالف دراسةة )مسةلم، ،متغيةر عةدد أفةراد األسةرة
غةزة حةول  محافظةات فةي التقنيةة الكليةات فةي بةين  متوسةط إجابةات العةاملينذات داللةة إحصةائية 

وتعةددها،  األدوار ، و غمةوضالةوظيفي لعةبءالمهنيةة المتمثلةة فةي كةل مةن )ا الضةغوط مصةادر
المةادي، و  اإلشةراف( ، و المةردود )طبيعةة اإلداري األداء ، و الدعم اإلنساني، و تقييم والعالقات
تعةزى إلةى  مكةان تصةميم) الماديةة العمةل العمةل، و بيئةة ظةروف المهنةي، و التطةور إلةى الحاجةة
 .ويخالف أيضا  عدد أفراد األسرة متغير

باحةةث االخةةتالف بةةين الدراسةةات فةةي هةةذا الشةةأن إلةةى اخةةتالف مجتمةةع وعينةةة كةةل الدراسةةة ويعةةزي ال
 دف منها والظروف التي أحاطت بها.واله
 

بين متوسط إجابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  (44جدول رقم )
ر الحكومية المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غي

 والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى عدد افراد االسرة

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 3.011 2 6.021 بين المجموعات

9.887 
 

0.000 
 

 0.305 273 83.129 داخل المجموعات
  275 89.151 المجموع

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 3.525 2 7.050 بين المجموعات
4.522 

 
0.012 

 
 0.780 273 212.809 داخل المجموعات

  275 219.859 المجموع
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 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 مرونة إجراءات العمل
 4.250 2 8.500 بين المجموعات

8.077 
 

0.000 
 

المجموعات داخل  143.655 273 0.526 
  275 152.155 المجموع

الخدمات المتوفرة من قبل 
المؤسسة لصالح 

 الموظفين

 3.709 2 7.417 بين المجموعات
5.715 

 
0.004 

 
 0.649 273 177.156 داخل المجموعات

  275 184.574 المجموع

 جميع المحاور

 3.557 2 7.115 بين المجموعات
8.285 

 
0.000 

 0.429 273 117.224 داخل المجموعات 

  275 124.339 المجموع
 4.14تساوي   1.14" ومستوى داللة 444، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير عدد افراد االسرة (44جدول رقم )

 المحور
الفرق بين 
 المتوسطات

 أفراد  فأكثر 4 أفراد 4 -1 أفراد  4 -4

جميع محاور الدراسة 
)إجراءات العمل 
المؤثرة في تحقيق 
الموازنة بين الحياة 
 العملية والخاصة(

 *0.469 0.064-  أفراد  4 -4
 *0.533  0.064 أفراد 4 -1

  *0.533- *0.469- أفراد  فأكثر 4
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( بين متوسط إجابة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  3.0
المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية 

 .والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى المؤهل العلمي
فةةي البحةةث  تةةم اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي الختبةةار الفةةروق متوسةةط إجابةةة المشةةاركين

حةةةول تةةةأثير إجةةةراءات العمةةةل المعمةةةول بهةةةا لةةةدى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة والموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة 
والنتةائج  05.0العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى المؤهل العلمي عنةد مسةتوى داللةة  

 محةةةاور مجتمعةةةة تسةةةاويالمحسةةةوبة لجميةةةع ال F( والةةةذي يبةةةين أن قيمةةةة 24مبينةةةة فةةةي جةةةدول رقةةةم )
، كمةا أن القيمةة االحتماليةة لجميةع  3.04الجدولية والتةي تسةاوي  Fمن قيمة اكبر وهي   .4.08

متوسةةط إجابةةة بةةين ممةةا يةةدل  علةةى وجةةود فةةروق  1.10مةةن أقةةل وهةةي   1.114المحةةاور تسةةاوي  
كوميةةة المشةةاركين فةةي البحةةث حةةول تةةأثير إجةةراءات العمةةل المعمةةول بهةةا لةةدى المنظمةةات غيةةر الح

والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعةزى الةى المؤهةل العلمةي عنةد مسةتوى داللةة  
05.0 ( ان الفروق بين فئتي  "20ويبين اختبار شفيه جدول رقم )بكالوريول" و "  ماجستير 

 " . بكالوريول" والفروق لصال  الفئة " 
تالف بين وجهات نظر الموظفين تبعا للمؤهل العلمي الى اختالف خالباحث هذا اال ويعزو

بعا للشهادات التي يحملونها، ويرج  الباحث كون فكير وزاوية النظر بين الموظفين تمستوى الت
في قطاع غزة نتائج الفروق لصال  فئة حملة البكالوريول الى كون منظمات المجتمع المدني 

تخرج من الجامعة الستغالل طاقاتهم وقدراتهم وصا حديثي الالشباب خص تركز على استيعاب فئة
في تحقيق أهدافهم، خاصة وأن مؤسسات المجتمع  المدني تفت  باب التطوع بشكل واسع للشباب 

ستغاللها في تحقيق أهداف المؤسسة، وهو ما يوافق حديثي التخرج من الجامعة لصقل قدراتهم وا
ي وجدت فروق ذات داللة إحصائية يبن  متوسط إجابات ( الت3111)خليفات، المطارنة، دراسة 

 األداء في العمل ضغوط األردن حول أثر جنوب إقليم في الحكومية األساسية مديري المدارل
 ي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.الوظيف

( الذي وجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 3113ويخالف هذا دراسة )البلبيسي،
ة الوظيفية من وجهة نظر العاملين في منظمات المجتمع المدني تعزى الى المؤهل جودة الحيا

( التي لم تجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الهيئة 3110العلمي، ودراسة )عمار،
االدارية واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حول مستويات ضغط العمل تعزى الى 

( التي أظهرت عدم وجود فروق ذات 3117مسلم،، ويخالف أيضا دراسة )متغير المؤهل العلمي
 داللة إحصائية بين متوسط إجابات العاملين في الكليات التقنية في قطاع غزة حول مصادر

( 3117، ويخالف كذلك دراسة )حجاج،وآثارها تعزى إلى متغير المؤهل العلمي المهنية الضغوط
 العاملين الممرضينت داللة إحصائية بين متوسط إجابات الذي أظهر عدم وجود وجود فروق ذا
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الوظيفي تعزى إلى  والرضا االنتماء من كل على العمل ضغط بغزة حول تأثير الشفاء بمستشفى
 .متغير المؤهل العلمي

 
بين متوسط إجابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  (41جدول رقم )

ثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية المشاركين في البحث حول تأ
 والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى المؤهل العلمي

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 0.946 3 2.838 بين المجموعات

2.981 
 

0.032 
 

 0.317 272 86.313 داخل المجموعات
  275 89.151 المجموع

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 2.230 3 6.691 بين المجموعات
2.846 

 
0.038 

 
 0.784 272 213.168 داخل المجموعات

  275 219.859 المجموع

 مرونة إجراءات العمل
مجموعاتبين ال  6.106 3 2.035 

3.790 
 

0.011 
 

 0.537 272 146.049 داخل المجموعات
  275 152.155 المجموع

الخدمات المتوفرة من قبل 
المؤسسة لصالح 

 الموظفين

 4.002 3 12.007 بين المجموعات
6.309 

 
0.000 

 
 0.634 272 172.566 داخل المجموعات

  275 184.574 المجموع

 المحاور جميع

 1.997 3 5.990 بين المجموعات
4.589 

 
0.004 

 0.435 272 118.349 داخل المجموعات 

  275 124.339 المجموع
 4.41تساوي   1.14" ومستوى داللة 444، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
 



 

 

770 

 

 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المؤهل العلمي (44جدول رقم )

 المحور
الفرق بين 
 المتوسطات

ثانوية 
 عامة

 ماجستير بكالوريوس دبلوم

جميع محاور الدراسة 
)إجراءات العمل المؤثرة 
في تحقيق الموازنة بين 
 الحياة العملية والخاصة(

 0.287 0.133- 0.084  ثانوية عامة
 0.203 0.217-  0.084- دبلوم

 *0.419  0.217 0.133 بكالوريوس

 0.287- ماجستير
-

0.203 
-0.419*  

 
( بين متوسط إجابة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  3.0

المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية 
 .سنوات الخبرة الىوالموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى 

م اسةةتخدام اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي الختبةةار الفةةروق متوسةةط إجابةةة المشةةاركين فةةي البحةةث تةة
حةةةول تةةةأثير إجةةةراءات العمةةةل المعمةةةول بهةةةا لةةةدى المنظمةةةات غيةةةر الحكوميةةةة والموازنةةةة بةةةين الحيةةةاة 

والنتةائج  05.0العملية والخاصة لدى المةوظفين تعةزى الةى سةنوات الخبةرة عنةد مسةتوى داللةة  
المحسةةةوبة لجميةةةع المحةةةاور مجتمعةةةة تسةةةاوي  F( والةةةذي يبةةةين أن قيمةةةة 20مبينةةةة فةةةي جةةةدول رقةةةم )

، كمةا أن القيمةةة االحتماليةة لجميةةع   2.12الجدوليةةة والتةي تسةةاوي Fقيمةة اكبةر مةةن وهةي  4.001
 اتمتوسةةط إجابةةبةةين ممةةا يةةدل  علةةى وجةةود فةةروق  1.10مةةن أقةةل وهةةي  1.111المحةةاور تسةةاوي 

شةةاركين فةةي البحةةث حةةول تةةأثير إجةةراءات العمةةل المعمةةول بهةةا لةةدى المنظمةةات غيةةر الحكوميةةة الم
والموازنة بين الحيةاة العمليةة والخاصةة لةدى المةوظفين تعةزى الةى سةنوات الخبةرة عنةد مسةتوى داللةة  

05.0 ( ان الفةةروق بةةين فئتةةي  " 27، ويبةةين اختبةةار شةةفيه جةةدول رقةةم ) 11مةةن  أقةةل -0مةةن 
 ". سنوات 11أقل من  -0من " والفروق لصال  الفئة "  سنوات فأكثر 11" و "  سنوات

ويرج  الباحث هذا االختالف بين الفئات العمرية حول اجراءات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنةة 
 11أقةةل مةةن  -0مةةن مةةن الةةذين تتةةراوح خبةةرتهم  بةةين الحيةةاة العمليةةة والخاصةةة لصةةال  فئةةة الشةةباب

المةةدني فةةي قطةةاع غةةزة مةةن فئةةة الشةةباب نوات الةةى كةةون معظةةم العةةاملين فةةي منظمةةات المجتمةةع سةة
م بشةكل دائةم، ولحةرص فئةة الشةباب علةى اسةتغالل طاقةاتهم الذين تسعى المؤسسات الةى اسةتقطابه

وهةو مةا يوافةق   ،األهليةة فةي قطةاع غةزةالجمعيةات  في مجةاالت العمةل الخيةري الةذي تتبنةاه جميةع 
(  التي وجدت فةروق ذات  داللةة احصةائية بةين متوسةط اجابةات 3111ات، المطارنة،دراسة )خليف
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 األداء فةي العمةل ضةغوط األردن حةول أثةر جنةوب إقلةيم فةي الحكوميةة األساسةية مةديري المةدارل
( التةةةةي وجةةةةدت فةةةةروق ذات  داللةةةةة 3112لةةةةوظيفي تعةةةةزى الةةةةى سةةةةنوات الخبةةةةرة، ودراسةةةةة )الرشةةةةيد،ا

 الريةاض بمةدينتي مةديري االدارات ورؤسةاء األقسةام بحةرل الحةدوداحصةائية بةين متوسةط اجابةات 
 .العمل تعزى الى متغير سنوات الخبرة بضغوط وعالقتها الوقت والدمام حول إدارة

( الذي الذي وجد عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية 3113ويختلف ذلك مع دراسة )البلبيسي،
ين فةةي منظمةةةات المجتمةةع المةةدني تعةةزى الةةةى حةةول جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة مةةةن وجهةةة نظةةر العةةامل

ذات داللةة إحصةائية فةي إجابةات الهيئةة  ا( التي لم تجد فروق3110ودراسة )عمار،سنوات الخبرة، 
االدارية واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غةزة حةول مسةتويات ضةغط العمةل تعةزى الةى 

فةات الةى اخةتالف الهةدف مةن البحةث لكةل ويعةزو الباحةث وجةود هةذه االختال متغير سنوات الخبرة.
 وعدم ارتباط اجابات المبحوثين لديهم بسنوات الخبرة.دراسة من الدراسات 

 
بين متوسط إجابة  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  (44جدول رقم )

مية المشاركين في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكو 
 والموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى سنوات الخبرة

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

 نظام االجازات
 1.447 2 2.893 بين المجموعات

4.578 
 

0.011 
 

 0.316 273 86.258 داخل المجموعات
  275 89.151 المجموع

سياسات المنظمة تجاه 
 األمومة واألبوة والحمل

 2.668 2 5.335 بين المجموعات
3.395 

 
0.035 

 
 0.786 273 214.524 داخل المجموعات

  275 219.859 المجموع

 مرونة إجراءات العمل
 2.868 2 5.737 بين المجموعات

5.348 
 

0.005 
 

 0.536 273 146.418 داخل المجموعات
  275 152.155 المجموع

الخدمات المتوفرة من قبل 
المؤسسة لصالح 

 3.414 2.252 2 4.503 بين المجموعات
 

0.034 
 0.660 273 180.071 داخل المجموعات 
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 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

  275 184.574 المجموع الموظفين

 جميع المحاور

 2.048 2 4.096 بين المجموعات
4.650 

 
0.010 

اخل المجموعاتد   120.243 273 0.440 

  275 124.339 المجموع
 4.14 تساوي  1.14" ومستوى داللة 444، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

 
 اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير سنوات الخبرة (44جدول رقم )

 المحور
الفرق بين 
 المتوسطات

 4أقل من 
 سنوات

أقل من  -4من 
 سنوات 41

 سنوات فأكثر 41

جميع محاور الدراسة 
)إجراءات العمل 
المؤثرة في تحقيق 
الموازنة بين الحياة 
 العملية والخاصة(

 4أقل من 
 سنوات

 -0.066 0.274 

أقل من  -4من 
 سنوات 41

0.066  0.339* 

  *0.339- 0.274- سنوات فأكثر 41
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 سادسالفصل ال

 النتائج والتوصيات
 

 مقدمة 1.6

 ئج الدراسةانت 1.6

 توصيات الدراسة 1.6

 دراسات المقترحةال 1.6
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 ةــــــــــمقدم 1.6
لها إليها الدراسة، كذلك أهم التوصيات  تيحتوي هذا الفصل على ملخص ألهم نتائج الدراسة التي توصل

والمساعدة في تنمية وتطوير إجراءات العمل المؤثرة التي يوصي بها الباحث في ضوء نتائج الدراسة التي 
ظمات المجتمع المدني في قطاع في تحقيق الموزنة بين الحياة العملية والخاصة لدى العاملين في من

 .إلى مقترحات للدرسات المستقبليةإضافة  ،غزة

 نتائج الدراسة 1.6
 

( بين α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) أظهرت النتائج وجود عالقة طردية .1
وبين مدى تحقيق الموازنة بين الحياة المعمول به في المنظمات غير الحكومية نظام االجازات 

ظام االجازات بالمرونة تمتع نكلما  تبين أنه ، حيثالعملية والخاصة لدى الموظفين العاملين فيها
جازات جازة المرضية و فيما يتعلق بإجازات الوفاة واال جازات الثقافية والدينية و  المناسباتا  رعاية ا 

، كلما حصل الموظف على المساحة الكافية للوفاء بااللتزامات المختلفة التي وغيره  المرضى
ام االجازات الشامل لحصول على هذه االجازات التمامها، ويستنتج من ذلك أن نظتتطلب ا

تي قد تواجه الموظف في حياته الخاصة لاالعتبار لكل األحداث اوالمتكامل اآلخذ في طياته عين 
 لتحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لديه.يشكل داعما أساسيا وكبيرا والعملية 

( بين α ≤ 0.05أظهرت النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .2
ة والحمل المعمول بها في المنظمات غير الحكومية وبين سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبو 

 تبين أنه  حيثمدى تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين العاملين فيها، 
إجازة الحمل كل من ب واألمومة والحمل المتمثلة كلما كانت سياسات المنظمة تجاه ظرورف األبوة 

األبوة لآلباء المعيلين ،وعالوات سياسات األمان والسالمة تجاه العامالت الحوامل و  ،الكافية
ة، كلما استطاع الموظفون األمهات اة الى الحدود المرضيتتمتع بالمرونة والمراع وغيرها 

على والموظفون اآلباء الوفاء بالحقوق النفسية والجسدية لهم وألطفالهم، األمر الذي ينعكس إيجابا 
والراحة النفسية والجسدية للموظفين ويصب في نفس الوقت في صالح المؤسسة إذ تجني  الرضى

 .الناتجة عن قدرة الموظفين الوفاء بالتزاماتهم العائلية والوظيفيةالثمار الطيبة 
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( بين α ≤ 0.05أظهرت النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3
في المنظمات غير الحكومية وبين مدى تحقيق الموازنة بين الحياة  مرونة إجراءات العمل

ببعض تشير النتائج الى أهمية تمتع المنظمة و ، العملية والخاصة لدى الموظفين العاملين فيها
 والسياسات التي تضفي مرونة عالية على أسلوب ونمط الحياة الوظيفية لدى موظفيها  االجراءات

الموظفين بدال من تركيزها على  جميعمثل تفعيل أسلوب المشاركة في العمل وتوزيع المهام على 
للحصول على وتخفيف أعباء العمل عن كاهل الموظفين، وتوفير الفرص المتكافئة موظف واحد، 

وغيرها من المكافآت والترقيات، وتوفير نظام العمل بنظام الدوام الجزئي ونظام العمل عن بعد 
لمرونة في اسلوب ونمط العمل، حيث يؤدي تمتع المنظمة االجراءات المهمة المؤدية الى تحقيق ا

مرونة لدى الموظفين الى زيادة ال داخل البيئة الوظيفية في المنظمةبهذه االجراءات وهذه األساليب 
 .التي تسهم إيجابا في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لديهم و 

 
( بين α ≤ 0.05النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )أظهرت  .4

في المنظمات غير الحكومية وبين مدى الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصالح الموظفين 
، حيث أشارت النتائج تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى الموظفين العاملين فيها

قيام المنظمات غير الحكومية بتوفير العديد من الخدمات لصالح موظفيها داخل وخارج إلى أهمية 
توفير ، و على اكمل وجهواللوجستيات الالزمة التمام المهام مكان العمل مثل توفير األدوات 

التامين الصحي الشامل للموظف وعائلته، وتقديم خدمات تدريبية مجانية للموظفين من شأنها  
وغيرها من الخدمات الضرورية والتي  هم ومهاراتهم في مختلف تخصصات العملتطوير قدرات

تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة قدرة الموظف على الموازنة بين الحياة العملية 
 والخاصة.

 
 حول مجال الدراسة المعزاة الى عدة متغيرات:فيما يتعلق بالفروق بين متوسطات االجابات  .5
 العمر  . أ

( بين متوسط إجابة المشاركين في α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة 

زو الباحث ويع، الفئات لصالح فئة الشباب على باقيالعملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى العمر 
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هذا االختالف لصالح فئة الشباب لكونهم يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي العاملين في منظمات 
لى أن مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة عادة ما تهتم  إباالضافة ،المجتمع المدني في قطاع غزة 

وأدائها والستغالل الطاقات  بتوظيف الموظفين من فئة الشباب إلضفاء الحيوية والفاعلية على نشاطها
الهائلة الكامنة لديهم، ويضاف إلى ذلك أن كبار الموظفين عندما يتقدم بهم العمر يميلون  للعمل لدى 
جراءات ما بعد التقاعد مثل القطاع العام واألعمال الحرة  الجهات األكثر استقرارا في أنظمة المدخرات وا 

 .والمؤسسات الدولية
 الجنس . ب

( بين متوسط إجابة المشاركين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة 

بين   ويعزو الباحث عدم وجود اختالف واضح، العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى الجنس
نوعهم  جراءات العمل تؤثر على العاملين بمختلفإمبحوثين تعزى الى الجنس الى كون وجهات نظر ال

ن هناك العديد من المبحوثين لديهم أزواج أو زوجات يعملون في مجال أاالجتماعي على حد سواء، و 
 ن لهذه العوامل.منظمات المجتمع المدني األمر الذي انعكس على نتائج الدراسة وتفضيالت المبحوثي

 الحالة االجتماعية . ت
( بين متوسط إجابة المشاركين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 

في البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن معظم ، الحالة االجتماعيةمتغير العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى 

زواج والذين غالبا ما تتشابه الالعاملين في المنظمات غير الحكومية من فئة المتزوجين أو المقبلين على 
الموازنة بين الحياة العملية والخاصة  وجهات نظرهم حول إجراءات وسياسات العمل التي تؤثر في تحقيق

 وبالتالي لم تظهر الفروقات.
 عدد أفراد األسرة   . ث

( بين متوسط إجابة المشاركين في α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
ة البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحيا

ويعزو أفراد "،   6 -6الفئة " العملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى عدد افراد االسرة لصالح 
( أفراد  إلى كون معظم الموظفين في منظمات المجتمع المدني 3-1الباحث هذا االختالف لصالح الفئة )

من الشباب الذين لم يمض على زواجهم أعوام طويلة النجاب العدد الكبير من األبناء إذ أن منظمات 
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لخيرية وتحقيق اهدافها المجتمع المدني في قطاع غزة تركز على طاقات الشباب في تنفيذ مشاريعها ا
 .المتنوعة
 المؤهل العلمي . ج

( بين متوسط إجابة المشاركين في α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة 

ويعزو الباحث هذا ة البكالوريوس لصالح فئ لى المؤهل العلميالعملية والخاصة لدى الموظفين تعزى ا
االختالف بين وجهات نظر الموظفين تبعا للمؤهل العلمي الى اختالف مستوى التفكير وزاوية النظر بين 
الموظفين تبعا للشهادات التي يحملونها، ويرجح الباحث كون نتائج الفروق لصالح فئة حملة البكالوريوس 

ات المجتمع المدني في قطاع غزة تركز على استيعاب فئة الشباب خصوصا حديثي الى كون منظم
التخرج من الجامعة الستغالل طاقاتهم وقدراتهم في تحقيق أهدافهم، خاصة وأن مؤسسات المجتمع  
المدني تفتح باب التطوع بشكل واسع للشباب حديثي التخرج من الجامعة لصقل قدراتهم واستغاللها في 

 داف المؤسسة.تحقيق أه
 سنوات الخبرة . ح

( بين متوسط إجابة المشاركين في α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) 
البحث حول تأثير إجراءات العمل المعمول بها لدى المنظمات غير الحكومية والموازنة بين الحياة 

 سنوات " 11أقل من  -5الفئة "من لصالح  سنوات الخبرةالعملية والخاصة لدى الموظفين تعزى الى 
الى كون معظم العاملين في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة من فئة الشباب ويعزى ذلك إلى 

الذين تسعى المؤسسات الى استقطابهم بشكل دائم، ولحرص فئة الشباب على استغالل طاقاتهم في 
 .األهلية في قطاع غزة مجاالت العمل الخيري الذي تتبناه جميع  الجمعيات
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 التوصيات 1.6
 

 :بناء على النتائج التي توصلت لها الدراسة، يوصي الباحث بالتوصيات التالية
ثراء أنظمة االجازات المخصصة للموظفين في منظمات المجتمع المدني بالمرونة  .1 تدعيم وا 

إجازته المستحقة  تسهيل حصول الموظف على والخيارات الواسعة ، وسن إجراءات من شأنها 
حتى يشعر الموظف بالمرونة الكافية حيال اي حادث يتطلب منه  دون أي مشاكل أو عراقيل

 الغياب عن العمل.
العمل على اعتماد سياسات رسمية داخل النظمات من شأنها دعم الموظفين والموظفات في  .2

التي ه من الخطوات وغير من إجازات ومساعدات وبرامج مخصصة أوقات األبوة واألمومة والحمل 
تساعد الموظفين على تجاوز هذه الظروف بنجاح ينعكس إيجابيا على نجاحه الشخصي 

 والوظيفي.
عي والمشاركة الوظيفية بين الموظفين داخل مكان العمل تشجيع وتفعيل أسلوب العمل الجما .3

 لتسهيل وتسريع إنجاز المهام.
واستغالل وسائل االتصاالت وتكنولوجيا إضفاء المرونة إلى وقت ومكان العمل في المنظمات  .4

لتسهيل العمل في أي وقت ومن أي مكان للوظائف التي يناسبها المعلومات الحديثة في ذلك 
 ذلك.

ساعات العمل في المؤسسات عن طريق سن قوانين الزامية ل العمل على تحديد الحد األقصى .5
الكافي من الموظفين داخل كل مؤسسة بعدد ساعات العمل االسبوعية، والعمل على توفير العدد 

 ليسهل ويسرع من إنجاز المهام.
معينة أو تعزيز أسلوب المتابعة عن طريق حجم االنجاز دون تقييد الموظف بعدد ساعات عمل  .6

 مواعيد حضور وانصراف والذي من شأنه إضفاء مرونة كبيرة الوقات العمل.
ليس والترقيات دون االعتبار ألي عوامل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على المكافآت  .7

 لها عالقة بالعمل والذي من شأنه الحفاظ على الرضى الوظيفي والراحة النفسية للموظفين.
العمل على تعزيز برامج الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمات للموظفين والذي من شأنه  .8

 لتأمين الصحي وغيره.التخفيف بشكل كبير من االلتزامات الصحية عن الموظفين مثل ا
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فيما يتعلق بحياتهم الخاصة وكيفية إدارة الحياة توعوية للموظفين تدريبية العمل على تقديم برامج  .9
 العائلية في شتى المجاالت.

خراجهم من جو الضغط  .11 توفير البرامج الترفيهية التي من شأنها الترويح عن العاملين وا 
الت الدورية، وأماكن ممارسة الرياضة، واألنشطة النفسي والجسدي داخل مكان العمل مثل الرح

 الثقافية وغيره.
العمل على توفير خدمات تدريبية مجانية خاصة للموظفين فيما يتعلق بطبيعة العمل  .11

لتسهيل إنجاز المهام وضمان جودتها الذي يعود بالنفع المباشر على الموظف نفسه وعلى 
 المنظمة.

الالزمة واألدوات المالئمة إلنجاز المهام الوظيفية األمر العمل على توفير اللوجستيات  .12
 الذي يحد من تاخير وتراكم المهام على الموظفين.

العمل على إنشاء موقع إلكتروني مخصص للتواصل بين أفراد المنظمة فيما يتعلق  .13
 بأمور العمل أو حياتهم الشخصية يكون متاحا على مدار الساعة.

 

 الدراسات المقترحة 1.6
 راء موضوع الدراسة نفسه وقياسه من جهة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.إج .1
جراءات منظمات المجتمع المدني المؤثرة في تحقيق الموازنة واقع تقييم لإجراء دراسة  .2 سياسات وا 

 بين الحياة العملية والخاصة.
العمل بالنسبة لموضوع إجراء دراسة مقارنية بين تصرفات الذكور وتصرفات االناث داخل مكان  .3

 الموازنة بين الحياة العملية والخاصة.
لتحديد دور القطاع العام في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة لدى إجراء دراسة  .4

 الموظفين في شتى قطاعات العمل.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية /أوال
 

 القرآن الكريم -

 صحيح مسلم -

 مسند اإلمام أحمد -

 ( "مدخل الى منظمات المجتمع المدني والتنمية. قطاع غزة".1101الماجد،) عبد العالول، -

 السنوي". اإلحصائي فلسطين "كتاب (1103)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -

 "إدارة منظمات المجتمع المدني".(  1111)بو النصر، مدحت، ا -

 العلوم السلوكية في العلوم السلوكية"( " المدخل إلى البحث في 0991العساف، صالح حمد، ) -

" جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في (2102)البلبيسي ، أسامة، -
، الجامعة االسالمية،  غير منشورةماجستير  رسالةالمنظمات غير الحكومية في قطاع غزة "، 

 .غزة
" قدرة متخذي القرارات االدارية على االستفادة من البيانات المالية دراسة (1111)النفار، حسام ،  -

، الجامعة غير منشورةميدانية على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة" رسالة ماجستير 
 االسالمية، غزة.

( . دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في تطوير االداء 2111الطهراوي، عبد المنعم ) -
، الجامعة  غير منشورة سساتي في المنظمات غير الحكومية في غزة . رسالة ماجستيرالمؤ 

 االسالمية غزة

دور نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األداء الوظيفي في " (1111)العكش، عالء، -
 .الجامعة االسالمية – غير منشورة ماجستير رسالةوزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة" 

االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنية ( : " 1101مل، أماني )الج -
  "، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة االسالمية بغزة. الفلسطينية في قطاع غزة

 ىعل ميدانية دراسةالبشرية  الموارد أداء على التنظيمي المناخ " أثر(1111)الشنطي،محمود، -
، الجامعة  غير منشورة ماجستير رسالة" غزة قطاع في الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات

 االسالمية ، غزة

دراسة مسحية على ضباط " المناخ التنظيمي وعالقته باالداء الوظيفي (1111)السكران، ناصر، -
، جامعة األمير نايف  غير منشورة رسالة ماجستير"   قطاع األمن الخاص بمدينة الرياض

 منية ، الرياض ، السعودية.العربية للعلوم األ
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 رسالة" جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي( " 1111المغربي، عبد الحميد ) -
 ، مصرجامعة المنصورةماجستير،

رات ثرها على اتخاذ القراالضغوط االجتماعية وضغوط العمل وأ("  1111القحطاني، صالح، ) -
االدارية )دراسة مسحية على ضباط الجوازات بمنطقة مكة المكرمة(" رسالة ماجستير، جامعة 

 السعودية –نايف للعلوم األمنية 

" البيئة الداخلية للعمل ومستوى األداء الوظيفي في األجهزة األمنية (1113)التويرجي،عبد العزيز، -
ماجستير،  رسالةر الملك خالد الدولي("، )دراسة تطبيقية عن رضا المراقبين الجمركيين في مطا

 أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 مديري على تطبيقية دراسة العمل " بضغوط وعالقتها الوقت ( " إدارة1113الرشيد، جهاد ) -

 ماجستير، أكاديمية رسالةوالدمام" ،  الرياض بمدينتي بحرس الحدود األقسام ورؤساء اإلدارات

 السعودية. –األمنية  للعلوم العربية نايف

 على مسحية ( " ضغوط العمل واثرها على عملية اتخاذ القرارات )دراسة1113النوشان، علي ) -

ماجستير،  رسالةالرياض("،  مدينة والمدنية في األمنية األجهزة من عدد في اإلدارية القيادات
 السعودية. –األمنية  للعلوم العربية نايف أكاديمية

 ."قانون العمل الفلسطيني" (1101)الوطنية الفلسطينية ،السلطة  -

" جودة حياة العمل التوجه نحو الدوران الوظيفي في منظمات الصحة ( 1101المالكي، محمد ) -
رسالة دكتوراه، جامعة كوينز الند  األولية ، دراسة عبر أقسام الممرضين في السعودية"

 للتكنولوجيا.

ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين االداريين العاملين في ( : " 1101أبو مسعود، سماهر) -
رسالة ماجستير غير منشورة  " ،أسبابها وكيفية عالجها –وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة 

 الجامعة االسالمية بغزة.

التنمية  على وأثره المدني المجتمع منظمات بين التنسيق " واقع(1103)أبو سلطان، أشرف، -
 ماجستير ، جامعة األقصى. غزة" رسالة قطاع في المستدامة الزراعية

(: "ضغوط العمل وأثرها على أداء الموظفين في شركة 1119بنات ، عبد القادر سعيد ) -
، الجامعة االسالمية  غير منشورة ماجستير رسالةاالتصاالت الفلسطينية في منطقة قطاع غزة "، 

 بغزة.
"بيئة العمل ومناسبتها ألداء العالمين )دراسة تطبيقية على  (1111) عبد العزيز، عبد العزيزبن  -

العاملين بفروع الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقتين الوسطى 
 ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. رسالةوالشرقية(" 
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في منظمات األعمال العصرية ،  QWL( " جودة الحياة الوظيفية 1111جاد الرب، سيد محمد ) -
 مصر ، دار الفكر العربي للنشر.

 للممرضين الوظيفي والرضا االنتماء من كل على العمل ضغط تأثير"  (1111)حجاج، خليل،  -

،  9العلوم اإلنسانية، المجلد غزة ، سلسلة  -مجلة جامعة األزهر " بغزة الشفاء بمستشفى العاملين
 .1العدد 

 لدى الوظيفي األداء في العمل ضغوط " أثر (1101)خليفات،عبد الفتاح ، المطارنة، شيرين،  -

جامعة مؤتة ،  ، رسالة ماجستير،األردن" جنوب إقليم في الحكومية األساسية مديري المدارس
 االردن.

الحكومية في  غير المؤسسات بقدرة البشرية وعالقته الموارد تخطيط " واقع (1103)زقوت، خليل ، -
،  غير منشورة ماجستير رسالةالالزمة من الموظفين "،  األعداد على الحفاظ قطاع غزة على

 غزة. –الجامعة االسالمية 

، العام" الموظفين ديوان الموظفين في أداء على العمل بيئة أثر " (1101)عبد الواحد، مؤمن، -
 غزة فلسطين-ديوان الموظفين العام رسالة ماجستير،

 في العاملين لدي والجسدية النفسية باآلثار الوظيفية الضغوط ( " عالقة2111عابدين، ابراهيم ) -
 ، الجامعة االسالمية، غزة غير منشورة ماجستير رسالةغزة "  محافظات -الكهرباء شركة توزيع

الداخلية على مستوى ضغط العمل لدى " أثر بعض المتغيرات : (  1111 ) عمار، تغريد زياد -
،  غير منشورة ماجستير رسالة،  الهيئة االدارية واالكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"

 الجامعة االسالمية بغزة.

( " البحث العلمي، مفهومه، 1110عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد) -
 الفكر". أدواته، وأساليبه. عمان: دار

" كيف يوازن االنسان بين العمل والعبادة؟"، مجلة األهرام االكترونية، العدد  (1101)عنز،محمد، -
1  

م(  "مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعية. 0991كشك، محمد بهجت ) -
 دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية"، مصر.

 "الفلسطيني العمل لقانون اإلرشادي الدليل "(1111الفلسطينية ) األهلية المؤسسات تطوير مركز -

 مؤتة ، االردن التنمية " جامعة في المدني المجتمع منظمات ( " أهمية2112ميالوي، احمد ) -
"األنماط القيادية وعالقتها باالداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسطينية  1101ناصر،حسن، -

 غزة. –، الجامعة االسالمية  غير منشورة ماجستير رسالةمن وجهة نظر العاملين"، 
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 بعض ظل في ميدانية دراسة الحياة بجودة وعالقتها العمل طبيعة"  (1101)مريم،شيخي، -

 ماجستير ، جامعة تلمسان ، الجزائر. رسالة" المتغيرات

 في التقنية في الكليات وآثارها المهنية الضغوط ( بعنوان " مصادر1111مسلم، عبد القادر ) -

 غزة  -، الجامعة االسالمية  غير منشورة غزة" ، رسالة ماجستير محافظات
( : " جودة حياة العمل وأثرها على تنمية االستغراق الوظيفي " ، 1103نصار، إيمان حسن ) -

 ، الجامعة االسالمية بغزة. غير منشورة ماجستير رسالة

 ، قطاع غزة."إحصائيات منظمات المجتمع المدني تقرير " (1103)الداخلية، وزارة -
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 االستبانة - (6) حقمل
 غزة  –الجامعة االسالمية 

 ات العلياــعمادة الدراس
 ارةـــــية التجــكل

 الـــقسم إدارة األعم
 

 

 

 

العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة من إجراءات وسياسات 
 غزة وجهة نظر العاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
 .... أختي الكريمة  الكريم ...أخي 
 تحية طيبة وبعد ،

يهدف هذا االستبيان الى معرفة أهم إجراءات العمل  التي تؤثر في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية 
والخاصة لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، حيث في السنوات األخيرة وبعد 

 الحياتين تمثل مربط ازدياد التزامات ومتطلبات الحياة العملية والخاصة أصبحت قضية الموازنة بين كال
جراءات المنظمات غير  الفرس في حياة جميع الموظفين ومعيارا لقياس نجاحهم ، وحيث أن سياسات وا 

يمانا من الباحث بأهمية هذه لدى العاملين الحكومية لها دور كبير في إمكانية تحقيق هذه الموازنة  وا 
بهدف معرفة طبيعة  جاء هذا االستبيان؛ يهادني والعاملين فالدراسة لصالح كل من مؤسسات المجتمع الم

 من وجهة نظر الموظفين.  والسياسات هذه االجراءات
وموضوعية لكل عبارة من لهذا يرجى من سيادتكم تعبئة االستبانة المرفقة ، وذلك بإبداء الرأي بكل دقة 

 ( في المكان المناسب .Xاالستبانة بما ترونه مناسبا، وذلك بوضع إشارة )عبارات 
 علما بأن االجابة سوف تحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ،

 ،، شاكرين لكم حسن تعاونكم وثقتكم
                                                                                                                                     

                                                                                                                                 
 الباحث                            

 خالد جمال ابو سلطان
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 بيانات شخصية : .1

 أنثى ذكر                 الجنس .1

 العمر .2
                03أقل من  – 03من     03 أقل من – 03من          03أقل من  
 سنة فأكثر 03 

 أرمل مطلق                 أعزب                متزوج            الحالة االجتماعية .0
 فأكثر 8 فرد            7 -0         فرد              0 -1  عدد أفراد األسرة .0

 المؤهل العلمي  .0
    ماجستير            بكالوريوس        دبلوم               ثانوية عامة       

           دكتوراه  
 فأكثر سنوات 13       سنوات   13أقل من  -0من              سنوات 0أقل من   الخبرة .6

 

إجراءات العمل المؤثرة في تحقيق الموازنة بين الحياة العملية والخاصة ، يرجى التعبئة حسب درجة أهمية كل بند  .2

 بالنسبة للموظف

 الفقرة الرقم

 درجة األهمية بالنسبة للموظف

جدا
رة 

كبي
جة 

بدر
ق 

مواف
 

بيرة
ة ك

درج
ق ب

مواف
طة 

وس
 مت

رجة
 بد

فق
موا

يلة 
 قل

رجة
 بد

فق
موا

ير 
غ

 

جة 
بدر

ق 
مواف

ير 
غ

بيرة
ك

 
 جدا

 أوال/ نظام االجازات

7.  
تسمح المؤسسة لموظفيها بالحصول على اجازة مدفوعة االجر للعناية 

 بأفراد العائلة المرضى .
     

      .تسمح المؤسسة للعاملين بالحصول على اجازة مخصصة للدراسة  .8

9.  
وتطوير  تسمح المؤسسة للعاملين بالحصول على اجازة مخصصة التدريب

 .الذات
     

13.  
تسمح المؤسسة للموظفين بالحصول على اجازة بدون راتب للعمل في 

 .وظيفة اخرى ومن ثم العودة بسهولة الى نفس الوظيفة
     

11.  
تسمح المؤسسة للموظفين بالحصول على اجازة بدون راتب للدراسة ومن 

 .ثم العودة بسهولة الى نفس الوظيفة
     

12.  
الموظفين اإلجازات الدينية والثقافية كاألعياد كاملة دون تمنح المؤسسة 

 .خصم من االجازات السنوية أو الراتب
     

10.  
تسمح المؤسسة للموظفين بالحصول على إجازات إضافية غير االجازات 

 المعتمدة مقابل خصم جزء من الراتب الشهري.
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10.  
على االقل عند  تسمح المؤسسة لموظفيها بالحصول على اجازة ثالثة أيام

 أحد االقرباء من الدرجة االولى. وفاة
     

10.  
تسمح المؤسسة للموظف بالحصول على جميع اجازاته المستحقة دفعة 

 .واحدة ألي ظرف عائلي
     

16.  
يمكن للموظف الحصول على أي نوع من أنواع االجازات المشروعة له 

 تحت أي ظرف من ظروف العمل .
     

      .للموظف أيام إجازات كافية لمختلف احتياجاته الشخصيةتقدم المؤسسة   .17

18.  
يمكن للموظف الحصول على موافقة لإلجازة بكل سهولة وسالسة دون 

 عراقيل أو معوقات.
     

19.  
طارئة صبيحة يوم العمل قبل الذهاب  يمكن للموظف الحصول على إجازة

 للدوام دون توضيح االسباب.
     

23.  
ردة فعل سلبية من قبل المدير أو عدم ارتياح منه ال يشعر الموظف بأي 

 .عند طلب االجازة
     

21.  
تسمح المنظمة للموظفين بالغياب في أوقات الطقس السيء دون خصمها 

 من االجازات األخرى المخصصة للموظف.
     

22.  
هناك حرية للموظف في اختيار أيام االجازة السنوية في اي وقت يريده 

 .دون قيود
     

20.  
يحتفظ الموظف بحقه في تجميع إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها 

 .خالل سنوات عدة
     

 ثانيا/ سياسات المنظمة تجاه األمومة واألبوة والحمل
      .تمنح المؤسسة للموظفات إجازة مدفوعة االجر مخصصة بسبب الحمل  .20

20.  
)إجازة األبوة( تمنح المؤسسة للموظفين اآلباء إجازة  مدفوعة االجر 

 لمساعدة األم في العناية بأطفالها.
     

26.  
تسمح المؤسسة للموظفين اآلباء واألمهات باختيار ايام االجازة االسبوعية 

 التي تناسبهم حسب ظروفهم العائلية دون تقييدهم بأيام محددة.
 

     

27.  
تعمل المؤسسة على تخفيف أعباء العمل عن اآلباء الذين لديهم أبناء 

 .حديثو الوالدة 
     

28.  
تعمل المنظمة على زيادة راتب الموظفين المعيلين عند قدوم مولود جديد 

 .كبدل إعالة
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29.  
تقوم المنظمة بتوفير خدمات استشارية طبية وصحية لألمهات واآلباء ذوو 

 .األطفال حديثو الوالدة 
     

03.  
يمكن لألم او األب الحصول على اجازة لرعاية أمور أطفالهم حديثو الوالدة 

 .في أي وقت وتحت اي ظروف للعمل
     

01.  
قضاء  تضمن المؤسسة للموظف العودة الى نفس الموقع الوظيفي بعد

 اجازة الحمل أو األبوة .
     

02.  
تراعي المؤسسة ظروف الحوامل أثناء العمل وتتخذ سياسات السالمة مثل 

 تخفيف أعباء العمل وتوفير بيئة عمل مريحة .
     

00.  
تسمح المؤسسة للحوامل بحضور المواعيد الطبية دون خصومات من 

 .االجازات او ساعات العمل او الراتب
     

00.  
المؤسسة بالعودة البطيئة الى العمل بعد الوالدة عن طريق العمل تسمح 

 لساعات  قليلة تزيد تدريجيا مع الزمن حتى الوصول الى الوضع الطبيعي
     

      .توفر المؤسسة للمرضعات اوقات حرة إلرضاع اطفالهن اثناء فترات الدوام  .00

06.  
بارضاع توفر المؤسسة غرف مخصصة للموظفات المرضعات ليقمن 

 .أطفالهن أثناء فترات العمل
     

      .تقوم المؤسسة بتطبيق برنامج توعية متعلقة بالحمل والوالدة واالنجاب  .07

08.  
تسمح المؤسسة للموظفين باحضار اطفالهم الى العمل وتوفر لهم مكانا 

 .آمنا ولو بشكل مؤقت
     

09.  
والدعم  تسهم المؤسسات في عناية اطفال موظفيهم عن طريق التدريب

 .وغيره
     

03.  
تقدم المنظمة على نفقتها الخاصة خدمات رعاية صحية قبل وبعد الوالدة 

 بفترة لألمهات الحوامل.
     

 ثالثا/ مرونة إجراءات العمل

01.  
يعتمد افراد المنظمة على المشاركة الوظيفية والعمل الجماعي وتقاسم 

 األدوار دون القاء مهام العمل على موظف بعينه.
     

02.  
توفر المؤسسة امكانية العمل عن بعد مثل العمل من المنزل أو مكان آخر 

 غير مكان العمل الرسمي.
     

00.  
تقوم المؤسسة بتكليف الموظفين مهام محددة النجازها دون تقييد بساعات 

 .دوام محددة أو مكان عمل
     

00.  
هناك حد أعلى من عدد ساعات العمل ال تسمح المؤسسة بتجاوزه حفاظا 

 .على الحياة الشخصية للموظفين
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00.  
تحدد المؤسسات لكل موظف حجم المهام المناسب لقدراته وطاقاته دون 

 زيادة تؤثر على حياته الشخصية.
     

06.  
من  تسمح المؤسسة للموظفين الرسميين  بالعمل بنظام دوام جزئي بدال

 .الدوام الكامل والرسمي  إذا تطلب االمر ذلك
     

07.  
تسمح المؤسسة بتحويل ساعات العمل االضافية الى إجازات بدال من 

 .دفعها كاجر اضافي للموظف
     

08.  
تسمح المؤسسة بالعمل لساعات محددة للموظف مع وجود مرونة في 

 .اختيار اوقات بداية ونهاية العمل بالنسبة للموظف
     

09.  
تسمح المؤسسة لموظفيها كبار السن بالتقاعد التدريجي عن طريق 

 .تخفيف عدد ساعات العمل تدريجيا قبل التقاعد بسنوات او بأشهر
     

03.  
تشجع المنظمة موظفيها لالنضمام الى حمالت تطوعية خيرية دون التاثير 

 .على مكانتهم الوظيفية خصوصا في أوقات األزمات
     

01.  
للموظفين بقضاء فترة محددة من فترات العمل لتناول تسمح المنظمة 

 .الوجبات والمشروبات خالل وقت الدوام
     

02.  
يمكن للموظفين أن يتعاقبوا على وظيفة واحدة داخل المنظمة  )نظام 

 مناوبات(.
     

00.  
تركز المنظمة على انجاز المهام من طرف الموظفين بدال من التركيز على 

 .واالنصرافأوقات الحضور 
     

00.  
تسمح المؤسسة للموظفين المقبلين على سن التقاعد بتقديم طلبات تمديد 

 للعمل بعد التقاعد اذا سمحت ظروفهم الصحية لذلك.
     

00.  
تسمح المؤسسة للموظفين بالخروج أثناء ساعات الدوام لقضاء حاجاتهم 

 .الشخصية 
     

06.  
للتطور والحصول على الحوافز لدى الموظفين فرص متساوية ومتكافئة 

 .داخل المؤسسة
     

 رابعا/ الخدمات المتوفرة من قبل المؤسسة لصالح الموظفين

07.  
توفر المؤسسة الهاتف االرضي أو المحمول وتسمح به لالستخدامات 

 .الشخصية
     

08.  
تقدم المؤسسة خدمات استشارية ارشادية متعلقة بحياتهم الشخصية 

 .وكيفية ادارتها
     

09.  
توفر المؤسسة خدمة اتصال هاتفي مجاني الفراد العمل لالستشارة حول 

 .االمور الشخصية من خبراء مختصين
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 شكرا لكم ،،،

 
 
 
 
 

      .توفر المؤسسة التامين الصحي لموظفيها  .63

61.  
تقوم المؤسسة بتنظيم ايام طبية مجانية لصالح أفرادها بهدف االطمئنان 

 على أوضاعهم الصحية بشكل دوري.
     

62.  
تقوم المؤسسة ببرامج صحية مثل برنامج مكافحة التدخين وبرامج التوعية 

 .الغذائية
     

60.  
تقوم المؤسسة بتطبيق برامج دعم اسرية مثل كيفية  تنظيم األمور المالية 

 .للعائلة
     

60.  
تقدم المؤسسة خدمات تعليمية مجانية ألبناء العاملين في المنظمة مثل 

 المدرسية.دروس خصوصية في المواد 
     

60.  
توفر المؤسسة مكان مؤهل لممارسة الرياضة خاص بالموظفين مثل 

 .النوادي وغيره
     

66.  
تقدم المؤسسة خدمات تدريبية مجانية لموظفيها لتسهيل تطوير قدراتهم 

 ومهاراتهم في مختلف تخصصات العمل.
     

      اكمل وجه.توفر المنظمة األدوات المكتبية الالزمة التمام العمل على   .67

68.  
توفر المؤسسة تكاليف بدل مواصالت للموظفين الذين يقطنون بعيدا عن 

 مكان العمل.
     

69.  
تقدم المؤسسة بطاقة تخفيض األسعار لموظفيها عند زيارة بعض المطاعم 

 أو األسواق والمحال التجارية.
     

73.  
التقاعد مثل توفر المؤسسة خدمات استثمارية للموظفين المقبلين على 

 دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة.
     

71.  
توفر المؤسسة خدمات الكترونية للموظفين مثل موقع الكتروني لالستعالم 

 عن الراتب ومواعيد العمل.
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 ( قائمة بأسماء المحكمين6ملحق )
 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 الجامعة االسالمية كلية التجارة، أ.د ماجد الفرا 1

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية أ.د يوسف عاشور 2

 قسم االحصاء، الجامعة االسالمية أ.د سمير صافي 3

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية د. وسيم الهبيل 4

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية د. رشدي وادي 5

 الجامعة االسالميةكلية التجارة،  د. سامي أبو الروس 6

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية د. أكرم سمور 7

 قسم االحصاء، الجامعة االسالمية د. نافذ بركات 8

 
 ( قائمة المنظمات عينة الدراسة6ملحق )

القطاع /  اسم الجمعية الرقم
 التخصص

لعام  -اجمالي االيرادات 
 عدد العاملين / شيكل 6166

 13 20,052,086 اجتماعي الفلسطينيجمعية دار اليتيم  1
 13 18,156,908 اجتماعي جمعية األنصار الخيرية 2

3 
جمعية التدريب التنموي والتأهيل 

 األسري الفلسطيني
 8 14,573,560 اجتماعي

 61 10,072,696 طبي جمعية الهالل االحمر 4
 54 9,034,056 اجتماعي جمعية الرحمة الخيرية 5

6 
لجنة  -اإلسالميةجمعية الزكاة 

 زكاة غزه
 8 8,297,434 اجتماعي

 8 7,956,051 اجتماعي جمعية الوئام الخيرية 7

جمعية مؤسسة الثقافة والفكر  8
 الحر

 79 5,419,844 ثقافي
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القطاع /  اسم الجمعية الرقم
 التخصص

لعام  -اجمالي االيرادات 
 عدد العاملين / شيكل 6166

 37 5,149,051 اجتماعي جمعية إعمار للتنمية والتاهيل 9

10 
جمعية الحق في الحياة لألطفال 

 149 4,763,460 معاقين المعاقين

 52 4,570,661 طبي جمعية مجمع الصحابة الطبي 11

12 
جمعية دير البلح لتأهيل 

 المعاقين
 54 3,818,917 معاقين

 103 2,551,151 معاقين جمعية األمل لتأهيل المعاقين 13
 27 2,488,153 اجتماعي جمعية تطوير بيت الهيا 14
 31 2,279,384 اجتماعي جمعية السالمة الخيرية 15

16 
الجمعية الوطنية للتطوير 

 102 2,243,200 اجتماعي جباليا -والتنمية 

 52 2,161,048 اجتماعي جمعية دار السالم الخيرية 17

شباب  الهيئة الفلسطينية لتمكين الشباب 18
 ورياضة

2,027,820 34 

 48 1,848,095 اجتماعي جمعية األقصى لإلغاثة والتنمية 19

20 
 جمعية اإلتحاد النسائي

 الفلسطيني
 43 1,796,437 مرأة وطفل

 5 1,489,622 اجتماعي جمعية الوفاق الفلسطينية 21
 7 1,486,145 تعليمي جمعية مركز اإلرشاد التربوي 22

23 
جمعية وصال للتنمية الصحية 

 والمجتمعية
 5 1,455,674 طبي

24 
الجمعية األهلية لتطوير النخيل 

 والتمور
 8 1,222,873 زراعي

 8 1,213,450 زراعي جمعية المزارعين الفلسطينيين 25

جمعية المركز الفلسطيني  26
 للزراعة الحيوية

 12 1,185,722 زراعي

 16 1,061,535 طبي جمعية بنك الدم المركزي 27
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القطاع /  اسم الجمعية الرقم
 التخصص

لعام  -اجمالي االيرادات 
 عدد العاملين / شيكل 6166

28 
جمعية المركز الوطني للتأهيل 

 المجتمعي
 30 1,021,082 معاقين

29 
جمعية بنيان للتدريب والتقييم 

 المجتمعيةوالدراسات 
 14 998,590 اجتماعي

 9 976,446 زراعي جمعية التوعية واإلرشاد الزراعي 30
 16 944,734 اجتماعي جمعية التوبة الخيرية 31
 11 887,077 ثقافي جمعية بسمة للثقافة والفنون 32

33 
جمعية رجال األعمال 

 6 785,659 نقابي الفلسطينيين

34 
جمعية منتدى التواصل 

 24 781,413 اجتماعي بالنصيرات

 32 764,455 بيئي الهيئة الفلسطينية للتنمية 35

36 
جمعية التأهيل والتدريب 

 االجتماعي
 30 740,567 معاقين

37 
جمعية بيتنا للتنمية والتطوير 

 المجتمعي
 38 731,396 اجتماعي

 28 690,028 اجتماعي جمعية اإلنسان التنموية 38

39 
جمعية الرعاية واالرتقاء 

 33 686,733 اجتماعي الفلسطينية الخيرية

 27 685,218 ثقافي جمعية رائدات المستقبل 40

41 
الجمعية الفلسطينية لتأهيل 

 المعاقين
 26 677,766 معاقين

 15 658,178 ثقافي االتحاد العام للمراكز الثقافية 42
 218 10575054 مرأة وطفل جمعية الشابات المسلمات 43
 163 7285257 معاقين أطفالنا للصمجمعية  44

 6171 االجمالي
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