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 الملخص 
جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي لموظفي  للتعرف على الدراسةهدفت 

 .بقطاع غزة وزارتي العمل والتنمية االجتماعية
 كوسيلةاسة الدر  استبانة تصميم تم حيثللدراسة،  ليليتم استخدام المنهج الوصفي التحوقد 

باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب  الدراسة عينة على توزيعها البيانات الالزمة، لجمع
وتم زارتي العمل والتنمية االجتماعية، موظفي و على  استبانة( 200توزيع ) حيث تم الوزارة،
 .لتحليل البيانات SPSS اإلحصائيوتم استخدام البرنامج ، %89.5بنسبة  استبانة 179استرداد

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
لتنمية لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى موظفي وزارتي العمل والنتائج أن المتوسط الحسابي أظهرت ا -

 % وهي درجة متوسطة. 48.44( بوزن نسبي 4.84) االجتماعية هو
ن المتوسط الحسابي لمستوى االلتزام التنظيمي لدى موظفي وزارتي العمل والتنمية أظهرت النتائج أ -

 % وهي درجة كبيرة. 70.53( بوزن نسبي 7.05)هواالجتماعية 
 الوظيفية الحياة جودة أبعاد بين α ≤ 0.05 عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد  -

 العمل والتنمية االجتماعية. ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي
تبين أن المتغيرات المؤثرة في االلتزام التنظيمي هي )ظروف العمل المادية، التوازن بين الحياة والعمل،  -

 األجور والمكافآت، األمان واالستقرار الوظيفي( وكان هذا التأثير ذو داللة إحصائية.
وأثرها  الوظيفية نة الدراسة حول جودة الحياةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عي -

لبيانات الشخصية )مكان العمل: لصالح وزارة العمل، العمر: لصالح على االلتزام التنظيمي تعزى إلى ا
سنة فأكثر، المسمى الوظيفي: لصالح مدير عام( ماعدا الجنس، المؤهل العلمي،  50من هم أعماهم 
 سنوات الخدمة.

 :اسةلدر أهم توصيات اومن 
ضرورة االهتمام برفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في وزارة التنمية االجتماعية، من خالل انتظام  -

تاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.  صرف الرواتب، وتبني مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، وا 
 ة من قدراتهم ومهاراتهم.اتاحة الفرصة أمام الموظفين للمشاركة في اتخاذ القرارات، مما يزيد الثق -
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Abstract 
The study aimed to identify the quality of work life and its impact on the organizational 

commitment of the employees of the ministries of labor and social development in Gaza Strip. 

The descriptive analytical approach was used for the study. The study 

questionnaire was designed as a tool for collecting the necessary data, and was distributed to the 

study sample using stratified random sampling method according to the ministry. A number of 

200 questionnaires were distributed to the employees of the ministries of labor and social 

development, of which a number of 179 questionnaires were retrieved by 89.5%. The statistical 

program SPSS was used for data analysis. 

The most important findings of the study: 

- The results showed that the mean value of the quality of work life level of the 

employees of the Ministries of Labor and Social Development was (4.84) with a 

relative weight of 48.44%, which is a medium degree. 

- The results showed that mean value of the organizational commitment level of the 

employees of the Ministries of Labor and Social Development was (7.05) with a 

relative weight of 70.53%, which is a large degree. 

- There is a statistically significant positive relationship at the level of ( ≥ α  0.05) 
between the dimensions of quality of life and the level of organizational commitment 

in the Ministries of Labor and Social Development. 

- The variables affecting the organizational commitment are (physical working 

conditions, balance between life and work, wages and rewards, safety and job 

stability). This effect has statistical significance. 

- There are statistically significant differences between the sample averages of the 

study sample regarding the quality of work life and its impact on the organizational 

commitment due to the personal information as follows: Place of work (in favor of 

the Ministry of Labor), Age (in favor of 50 years old and above), Job Title (in favor 

of General Manager). However, there are no differences attributed to sex, academic 

qualification,and  years of service. 

The most important recommendations of the study: 

- The necessity to consider raising the quality of work life in the Ministry of Social 

Development, through the regularity of salaries, the adoption of the principle of 

justice and equality among employees, and the provision of opportunities for 

promotion and vocational progress. 

- Providing the opportunity for employees to participate in decision-taking process, 

therefore increasing confidence in their abilities and skills. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 قال تعالى                               
 

 َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلهَمَك َما لَْم ُ َوأَْنَزَل َّللاه

ِ َعلَْيَك َعِظيًما   تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل َّللاه
 
 

 (113 ,النساء) 
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 ء داـــــــــــــــــإه
 أبي وأمي.ما املك ..... ىأغلمن كان رضاهما  إلى

 .أخواتيو ي تدروب حياتي.....أخو  أنارتالمشاعل التي  إلى

 .وزمالئي أصدقائيإلى الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرين....

 ...إلى كل من علمني حرفا

 ...كل من ساعدني وساهم في إتمام هذا العمل المتواضع ىإل

 ...عمللهم جميعا أهدي هذا ال
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 شكر وتقدير 
 الذي هلل يعلم... الحمد لم ما اإلنسان علم ، بالقلم علم الذي هلل الحمد ، كثيًرا حمًدا هلل الحمد

ان  القيوم الحي من أرجو الذي العمل هذا إتمام على وأعانني عطائه وجزيل بفضله علي انعم
  .يجعله ذا فائدة

 أن وتعالى سبحانه اهلل إلى بالشكر شيء كل قبل وجهأت أن الدراسة هذه إتمام بعد ليسعني إنه
 هلل الكمال أن فحسبي تقصير من هفوة ثمة كان فإن ، إنجازها في والمثابرة الجهد على منحني القدرة

 وحده، تعالى

 الرسالة غالفه في اسمه يسجل لم ألستاذي ومشرفي الذي وتقديري شكري بفائق أتقدم كما
نما ،فقط على  األستاذ الدكتور/ فارس محمود أبومعمر الدكتور الفاضل امنه حرف   كل في وا 

 أو توجيه   أو بعلم   علي يبخل فلم ، الرسالة لهذه أعدادي فترة طوال الطيب وتعاونه ، جهوده الرائعة
 .وقت أو اهتمام   أو توضيًحا

 حمد فارسم/روالدكتو ،  شدي وادير /الدكتور األستاذ من كل إلى والتقدير بالشكر أتوجه كما
 .إلتمام هذه الرسالة قيمة توجيهات من قدماه ما وعلى الرسالة هذه مناقشة بقبول لتفضلهما

هذه  إلتمامالذين ساندوني  الحبيبينبجزيل شكري وعرفاني الى والدي  أتقدموال أنسى ان 
 .وزمالئي وكل من ساندني وأصدقائي إلخوتيالدراسة والشكر موصول 

وزارتي العمل في  إلى العاملين بالجميل والعرفان واالمتنان الشكر باقات أغلى أقدم كما
 الدراسة. استبانهالذين اقتطعوا من وقتهم لتعبئة  والتنمية االجتماعية

 خاصة لمسات لهم كانت من كل ، أذكر لم ومن ذكرت من كل إلى بالشكر أتقدم وأخيًرا
 .الغيب ظهر في دعوة أو توجيًها أو كلمة ذلك نكا سواءً  الدراسة هذه طي بين وبصمات خفية

 .حقه حق ذي أعِط كل فلم التعبير خانني قد كان إن العذر وألتمس

 واهلل المستعان

 الباحثة
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 الفصل األول
 العام للدراسةاإلطار 

 : المقدمةالا أو

تواجه المنظمات في عصرنا الحالي الكثير من التغيرات المستمرة في شتى المجاالت 
كون المورد البشري هو  وانطالقا منالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والثقافية، 

ن نجاح وألن بنجاحه ضما ومصدرا مهما لتحقيق المزايا التنافسية لها، المنظمات،جوهر موارد 
 وكريمة عالية الموظفين بجودة هؤالء ينعم كان البد أن كبيرة،وتحقيق أهدافها بنسبة المنظمة 

نحو المنظمة  اتشعرهم بالرض ،بها يعملون التي منظماتهم لهم تقدمها التي الوظيفية للحياة
أن كل  يهف ال شكومما  .ةللمنظملديهم والء حقيقي  يقدمون، ما وثقة وامكانية ألهمية ومدركين
 االلتزام مستويات وزيادة وجودتها إنتاجيتها كزيادة ذكره يعود بفوائد جمة على المنظمة ما سبق
 .هاب للعاملين التنظيمي

 تحت أبعاد الوظيفية الحياة جودة بقياس األخيرة اآلونة في من الدراسات اهتمت العديد
التنافسية، والتزام  القدرة وتعزيز عية،اإلبدا فراداأل طاقات مختلفة وتحديات جديدة متعمقة بتحفيز

 تسهيل في تساهم الحياة الوظيفية فجودة التنظيمية، دافاأله تحقيق في والمشاركة الموظفين
من خالل مشاركة الموظفين في عمليات  الوظيفي الرضا درجة ورفع للموظفين، التدريب فرص

 (.2م، ص2014 لديهم )ماضي، تزام التنظيمي، ورفع مستوى االلاالدارة، واتخاذ القرارات
اصر نانتماء ووالء العيرات تطبيق جودة الحياة الوظيفية هو زيادة ثولما كان من أهم تأ

، واهتمامهم بهاحرصهم على االندماج ة التي ينتمون إليها ويعملون بها، و ؤسسالبشرية للم
وع االلتزام ام بموضاالهتم ءبد ، حيثبااللتزام التنظيميه وهو ما يطلق عليباالستمرار فيها 

، واجتهد العديد من الباحثين في تفسير حاضرمنذ مطلع القرن العشرين وحتى الوقت ال التنظيمي
يعد االلتزام كما  طبيعة وعالقة الفرد بالمؤسسة وفقًا لتوافق القيم واألهداف بين الطرفين،

جاهات ًا أبعادًا واتمية، أخذوالسلوكية والتنظي اإلداريةسخة في العلوم هيم الرامن المفايمي تنظال
 . (hunter, 2004) .واسعة

لي لوزارات سبق رأت الباحثة أهمية وحيوية هذا الموضوع في الواقع الحا وفي ضوء ما
السياسية واالقتصادية من تحديات ته التغيرات أفرز  ماالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، نتيجة 
أدائها وانجازاتها وفاعليتها، لذا فإن دور جودة الحياة  تعاني منها هذه الوزارات، وتؤثر سلبًا على

همة في تحسين أدائها االلتزام التنظيمي له أهمية كبيرة من خالل المسا الوظيفية في تحقيق
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ومساعدتها في تحقيق رسالتها وأهدافها، ومساعدة صناع القرار من أجل تطوير األداء 
تطبيقه كحالة دراسية على وزارتي العمل والتنمية  المؤسسي الشامل للوزارات الفلسطينية، وسيتم

ية القطاع االجتماعية بقطاع غزة، حيث أن الوزارتان تسعيان إلى اإلسهام الفاعل في تنم
االجتماعي الحكومي وخفض معدل الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني من خالل تنظيم 

الخاصة بسوق العمل في فلسطين،   سياسات التشغيل والتدريب وتنظيم التشريعات والقوانين
وتقديم خدمات نوعية في مجال القوى العاملة ضمن آليات منهجية تهدف إلى تطوير قدرات 

وتحقيق األمن والحماية  ،للوصول إلى تشغيل ذاتي من خالل برامج التدريب المهنيالعمالة 
ت التموينية لألسر االجتماعية من خالل توفير الضمان االجتماعي الشامل وتنظيم المساعدا

ن من الـتأمين الفقيرة والمهمشة وأسر الشهداء واألسرى والجرحى، وتوسيع قاعدة المستفيدي
 الجامعية.الصحي واالعفاءات 

 : مشكلة الدراسةثانياا 

يواجه القطاع الحكومي في قطاع غزة في اآلونة األخيرة العديد من التحديات 
الموظفين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛  واإلشكاليات التي تؤثر سلبًا على أداء

اللها على الموظف التي تلقي بظتبعًا للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة 
 (.م2015(، )حالوة، م2016الحكومي )الغزالي، 

وعليه، أصبح الموظف العام يعاني العديد من اإلشكاالت التي أصبحت تمثل تحدي 
ى عموم الموظفين، مثل عدم االستقرار الوظيفي والتخلف عن دفع الرواتب، والترقيات كبير لد

وهذا ما يؤثر على مستوى االلتزام ، الموظفينر المتكافئة وعدم العدالة والمساواة بين غي
التنظيمي نحو المؤسسة من خالل التأخر عن الدوام وعدم العودة للعمل بعد القيام بمهام عمل 

 (.م2016)الشنطي،  م(2016م(، )نصار، 2017يد، )الس خارجية
 اراً لمؤسسات الحكومية تنوه اليه مر األمر الذي أصبحت فيه اإلدارة العليا في معظم ا 

كما أوصت العديد من الدراسات المحلية  ".في اجتماعاتها "قضية ضعف االلتزام التنظيمي
عزيز االلتزام التنظيمي لدى ( بضرورة ت2014(، ودراسة )الغرباوي، 2014كدراسة )جياب، 

أظهرت العديد من الدراسات بأن االلتزام التنظيمي العاملين في المؤسسات الحكومية. كذلك 
 جرينبرج،شر هام ذو عالقة بفاعلية المنظمات كونه أحد معايير جودة الحياة الوظيفية )يعتبر مؤ 
دت على دور أكو  ،(Eren&Hisar,2016)(، م2015، )المرشد، (805م، ص 2009بارون،

ها وتحسين مستوى جودة الحياة الوظيفية للعاملين في زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أهداف
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غم مما تقدمه المؤسسات الحكومية من خدمات وأنشطة متنوعة إال أنها وبالر  أدائها وكفاءتها،
 .تعاني الكثير من المشكالت التي تتعلق بالحياة الوظيفية داخل المؤسسة وتكوينها

لم يحظ الربط بين جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي باهتمام كاف من قبل  
لمحلية أن جودة الحياة الوظيفية التزال توضع المؤسسات، حيث لوحظ من الدراسات السابقة ا

ما مع األداء الوظيفي )الدحدوح، زام التنظيمي، وتربط بشكل مباشر أبشكل منفصل عن االلت
( أو مع أخالقيات العمل م2016االحتراق الوظيفي )البربري، الحد من ( أو مع م2015

الحياة الوظيفية وتكاملها  مر الذي يشير إلى ضعف إدراك أهمية جودة( الم2016)الشنطي، 
 مع معايير جودة الحياة الوظيفية للمنظمات. 

ية سبق رأت الباحثة ضرورة الكشف عن طبيعة دور جودة الحياة الوظيف ماوفي ضوء 
ومن هنا تبرز مشكلة مي، وحجم تأثيرها على االلتزام التنظيمي لدى موظفي القطاع الحكو 

 تالي: البحث في السعي لإلجابة عن السؤال ال
 العمل وزارتي لموظفيجودة الحياة الوظيفية وأثره على االلتزام التنظيمي  واقعما 

 بقطاع غزة؟ والتنمية االجتماعية
 : أسئلة الدراسةثالثاا 

اة الوظيفية وأثره على جودة الحي واقعما من سؤال الدراسة الرئيسي حول االجابة عن "كي
 "ي العمل والتنمية االجتماعية بقطاع غزة؟التنظيمي لدى العاملين في وزارتااللتزام 

 سئلة الفرعية التالية:ويتفرع منه األ
 ؟بقطاع غزة نمية االجتماعيةفي وزارتي العمل والت الوظيفية الحياة جودة أبعاد فرتو  مستوى ما .1
 ؟بقطاع غزة مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية ما .2
في وزارتي العمل  جد عالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى االلتزام التنظيميهل يو  .3

 ؟بقطاع غزة والتنمية االجتماعية
 لدى العاملين في وزارتي العمل والتنميةية على االلتزام التنظيمي ما أثر جودة الحياة الوظيف .4

 ؟بقطاع غزة االجتماعية
وزارتي العمل  في العاملين استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات توجد فروق هل .5

مكان ة )الشخصيللمتغيرات  ىعز ت الوظيفية الحياة جودة حول بقطاع غزة والتنمية االجتماعية
 الخبرة(؟ سنوات عدد -المسمى الوظيفي–المؤهل العلمي  -مرالع – جنسال  -العمل
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وزارتي العمل  في ملينالعا استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات هل توجد فروق .6
مكان ) الشخصيةى للمتغيرات عز ت االلتزام التنظيمي حول بقطاع غزة والتنمية االجتماعية

 الخبرة(؟ سنوات عدد -المسمى الوظيفي–ي المؤهل العلم -مرالع – الجنس  -العمل
 : أهداف الدراسةرابعاا 

 :التالية األهداف قتحقي إلى تسعى الحالية الدراسة فإن الدراسة أسئلة مع ماً انسجا
 .في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية الوظيفية الحياة جودة أبعاد فرتو  مدىقياس  .1
 .التنمية االجتماعيةو ن في وزارتي العمل مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملي قياس .2
 إيجاد العالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى االلتزام التنظيمي. .3
زارتي العمل ودة الحياة الوظيفية على االلتزام التنظيمي لدى العاملين في و أثر جقياس  .4

 .والتنمية االجتماعية
بات المبحوثين حول جودة الحياة التعرف على الفروق اإلحصائية في متوسطات استجا .5

 زارتي العمل والتنمية االجتماعية تعزى للمتغيرات الشخصية.في و الوظيفية 
حصائية في متوسطات استجابات المبحوثين حول االلتزام التنظيمي التعرف على الفروق اإل .6

 زارتي العمل والتنمية االجتماعية تعزى للمتغيرات الشخصية.في و لدى العاملين 
ض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تفيد صناع القرار في وزارتي العمل م بعتقدي .7

 والتنمية االجتماعية، والمهتمين بهذا المجال.
 : أهمية الدراسةاا خامس

 .العملية الناحية ومن النظرية الناحية من أهميتها الدراسة هذه تستمد
 الناحية النظرية: -
 عصرنا في المهمة المفاهيم من االلتزام التنظيمي ذلككو  الوظيفية، الحياة جودة مفهوم يعتبر .1

  أوصت التي ليةالمحالدراسات  من للعديد استجابة تمثل ةالحاليالدراسة  فإن وعليه ي،لحالا
بضرورة القاء الضوء على جودة الحياة الوظيفية واالهتمام بها من خالل دراسة أبعاد مختلقة 

(، وكذلك 2016، ، ودراسة )البربري(2016ي، ة )الشنطلجودة الحياة الوظيفية كدراس
 .(2014(، ودراسة)الغرباوي، 2016ضرورة تعزيز االلتزام التنظيمي كدراسة )نصار، 

 من وتنمي موضوع الدراسة، حول تهامعلوما وتُثري المعرفة،ة الباحث الدراسة هذه ستكسب .2
 العلمي توىبالمس يرقللآفاق  فتحو  الباحثةصقل لخبرة  يهفومهاراتها البحثية،  دراتهاق

 والمهني.
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 :العملية الناحية -
قرار في لصانعي ال واإلرشادات النصائح وتقديم ،الدراسة هذه نتائج من االستفادة إمكانية .1

 لتعزيز الالزمة اإلجراءات واتخاذ اآلليات، تطوير تجاهوزارتي العمل والتنمية االجتماعية 
 بااللتزام التنظيمي لدى العاملين. الشعورزيادة و  الوظيفية، الحياة جودة أبعاد توافر

مكن ي مما ،االلتزام التنظيمي ظاهرة في تأثيراً  الوظيفية الحياة جودة عوامل أكثر عن الكشف .2
 .ية الموظفينإنتاج ورفع تحسين في يساهمأن 
 : متغيرات الدراسةسادساا 

 جودة الحياة الوظيفية ويتمثل باألبعاد التالية: المتغير المستقل: -
 .العمل المادية وفظر  .1
 .التوازن بين الحياة والعمل .2
 .األجور والمكافآت .3
 ة.العدالة والمساوا .4
 .اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني .5
 .القرار تخاذاكة في المشار  .6
 .األمان واالستقرار الوظيفي .7
 االلتزام التنظيمي المتغير التابع: -
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  لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهما ياتوضيح اجنموذ (1.1) شكل
 جرد بواسطة الباحثة باالستعانة بالدراسات السابقة: المصدر

 : فرضيات الدراسةسابعاا 

 تم فقد ،الدراسة وتحقيق أهداف الدراسة أسئلة على اإلجابة من ثةباحال تمكنت لكي
 :كالتالي وهي الفرضيات، من عدد تطوير

 الوظيفية الحياة جودة أبعاد بين( α ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة توجد .1
 ، وتتفرع منها الفرضيات التالية:ومستوى االلتزام التنظيمي

 المتغير المستقل )جودة الحياة الوظيفية(

 مكان العمل، الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة()المتغيرات الديموغرافية 

 
المتغير التابع 

لتزام )اال
 نظيمي(الت

 

                                                   ظروف العمل المادية
(Farjad&vamous, 2013 )(2017واليافي،  ،)العمري 
 

 التوازن بين الحياة والعمل
) Dhaka,2011 (، )6201،شنطي( )ال Farjad&vamous, 

2013  (  
 

                                      االجور والمكافآت
(2017واليافي،  العمري) ،(6201،شنطي)ال  

(Farjad&vamous, 2013)  
  

 اة                                     عدالة والمساوال
(Farjad&vamous, 2013 ) 

 

اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني                 
 (Dhaka,2011 (، )2012( )البلبيسي، Farjad&vamous, 

2013  (  
  

   القرار                                               لمشاركة في اتخاذ ا
 (2014)ديوب،(، 2016،نطيش)ال (،2015الدحدوح،)

األمان واالستقرار الوظيفي                           
      (Dhaka,2011 )(، 6201،شنطي)ال   
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 ،( بين ظروف العمل الماديةα ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية ةدالل ذاتتوجد عالقة  1.1
 .ومستوى االلتزام التنظيمي

ن بين الحياة ز ( بين التواα ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات توجد عالقة 1.2
 .ومستوى االلتزام التنظيمي ،والعمل

  ،آتفا( بين األجور والمكα ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات توجد عالقة 1.3
 .ومستوى االلتزام التنظيمي

( بين العدالة والمساواة، α ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات توجد عالقة 1.4
 .التنظيميومستوى االلتزام 

( بين إتاحة الفرص للترقي α ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات توجد عالقة 1.5
 .والتقدم المهني، ومستوى االلتزام التنظيمي

( بين المشاركة في اتخاذ α ≤ 0.05 (مستوى عند احصائية داللة ذات توجد عالقة 1.6
 .القرار، ومستوى االلتزام التنظيمي

( بين األمان واالستقرار α ≤ 0.05 (مستوى عند ئيةاحصا داللة ذات توجد عالقة 1.7
 .الوظيفي، ومستوى االلتزام التنظيمي

، ن بين الحياة والعملز لتواا )ظروف العمل المادية، الوظيفية الحياة جودة أبعاد تؤثر .2
إتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني، المشاركة في  العدالة والمساواة، ،فآتااألجور والمك

 ≥ α (مستوىتأثير ذو داللة إحصائية عند ( األمان واالستقرار الوظيفي ار،اتخاذ القر 
 االلتزام التنظيمي.على مستوى  (0.05

 استجابات متوسطات بين( α ≤ 0.05 (مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف توجد .3
وزارتي لمبحوثين حول دور جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي لموظفي ا

مكان العمل، ) الشخصية والوظيفيةللمتغيرات  تعزى التنمية االجتماعية بقطاع غزةالعمل و 
 (.الخدمة سنوات عدد المسمى الوظيفي، العلمي، المؤهل العمر، الجنس،

 الدراسة حدودا: ثامن

تتمثل حدود الدراسة في نطاق وزارتي العمل والتنمية االجتماعية في قطاع غزة سنة 
 م.2018

اقتصرت الدراسة على جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام ية: الموضوعالحدود  •
 بقطاع غزة.التنظيمي لموظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية 

 جميع العاملين في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية. ود البشرية:الحد •
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 وزارتي العمل والتنمية االجتماعية  بقطاع غزة. الحد المكاني: •
 م.2018الفترة الزمنية التي تم فيها جمع البيانات العام  الحد الزماني: •

 الدراسة مصطلحاتا: تاسع

 جودة الحياة الوظيفيةيف مفهوم تعر أوال: 
شراف جيد، ومرتبات ومكجتوفير ظروف عمل  ينعتجودة الحياة الوظيفية  افآت يدة، وا 

 تتحقق جودة الحياة الوظيفية من خاللية ومعنوية، قدر من االهتمام والتحدي بالوظيفة، و ماد
ام جهود جودة الحياة الوظيفية العطاء العاملين فرص دخشجع استالعاملين التي تفة عالقات سفل

 & Werther) أكبر للتأثير على وظائفهم، والمساهمة الفاعلة على مستوى المنظمة ككل
Davis, 2002, p502.) 

 االلتزام التنظيمييف مفهوم تعر : ثانيا
ـأنه الرغبة الشديدة لالستمرار عضوًا ب تزام التنظيمياالل (66م، ص2004حريم ) فر ع

حول والء وانتماء تجاه  نهفي منظمة معينة، واستعدادًا لبذل مجهود عال للمنظمة، بمعنى أخر إ
لون في المنظمة من خاللها بالتعبير عن عملية مستمرة يقوم العامالموظفين للمنظمة، وهو 

 .صهم على المنظمة واستمرار نجاحها وبقائهار حاهتمامهم و 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 
 

 ل: جودة الحياة الوظيفيةالمبحث األو •
 المبحث الثاني: االلتزام التنظيمي •
 عيةوزارتي العمل والتنمية االجتمالثالث: نبذة عن ث احالمب •
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 صل الثانيالف
 اإلطار النظري 

 الوظيفية : جودة الحياةالمبحث األول

 المقدمةأوالا: 

جودة الحياة الوظيفية من المواضيع اإلدارية الهامة في إدارة الموارد البشرية والسلوك  تعد 
التنظيمي، لما لهذا المفهوم من تأثير مباشر على الروح المعنوية للعنصر البشري وبالتالي على 

 لديهم ن لديهم أداء عالي، ويكو  يزةمم وظيفية حياة بجودة يتمتعونالذين  فرادفاأل لمؤسسة.أداء ا
المؤسسات التي  وفي المقابل ،ةتراتيجياالس اهدافهأ تحقيق في المؤسسة مساعدة ىلع القدرة
 الميزة اهيلع تقوم التي القوية راتالمؤث أحد يمثل نهكو  البشري نصربالع تمامالها إلى تسعى

 يةلوالفاع بالجودة سمتت وظيفية حياة جودة مجبرا ريتوف من خالل المؤسسات لكت بين تنافسيةال
 اإلنتاجن م عالي ومستوى التنافسية، الميزة تحقيق ىلع القادرة األدوات للعاملين فإنها تمتلك

 (. 9م، ص2016)ماضي،

 التيدراسات واألبحاث ال وكثرت السبعينيات، أوائل في الوظيفية الحياة بجودة تمامالها بدأ
 ,Hain & Einsteianالوظيفية، فيري كل من  حياةلا جودة حول عديدة جوانب تناولت

1990,p 45) ( خالل المؤتمر م1972الوظيفية قدم ألول مرة عام ) الحياة جودة( أن مصطلح
ل الدولي لعالقات العمل، ونال هذا المفهوم اهتمام كبيرا بعد أن قامت مؤسسات: شركة جنرا

 عالمية شركات بدأت التسعينات ومع .موتورز لصناعة السيارات باستخدامه، ومحاولة تطبيقه
 نتيجةوازداد االهتمام  الوظيفية، الحياة جودة بتطبيق أشكال برامج دول العالم في منتشرة كبيرة

 دالموار  هندسة إعادة وبلأس تطبيقو  والخارجية، يةلالداخالعميل  حاجات إشباع ىلع التركيز
كسابها البشرية،  لدى التنافسية راتيجياتاالست حدكأ اهإلي والنظر متنوعة،مهارات  وا 
 . (Lewis,Goodman&Fandt,2001, p372)المؤسسة

 الوظيفية الحياةجودة  مفهوم ثانياا:

ن  ،أبعاد المفهوم لتنوع كنتيجة الوظيفية الحياةجودة  مفهومتعددت تعريفات الباحثين ل وا 
  :يلي ماها من نورد حيثفي تحسين البيئة الوظيفية،  كان مضمونها يصب

توقعات الموظفين تجاه منظمات العمل من حيث  جودة الحياة الوظيفية على أنها عبرتُ 
العدالة واألجور والتعويضات ووجود بيئة آمنة وصحية وتنمية القدرات البشرية ووجود االستقرار 

 .(Walton,1974,p17-18 ) ية والعملوالتوازن بين الحياة الشخص واألمان الوظيفي
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يدة، جبتوفير ظروف عمل  ىنعتُ أن جودة الحياة الوظيفية  Werther & Davisيرى و 
شراف جيد، ومرتبات ومك ية ومعنوية، قدر من االهتمام والتحدي بالوظيفة، وتتحقق افآت مادوا 

ام جهود جودة الحياة دخشجع استالعاملين التي تفة عالقات سفل جودة الحياة الوظيفية من خالل
ستوى أكبر للتأثير على وظائفهم، والمساهمة الفاعلة على مالوظيفية العطاء العاملين فرص 

  (.Werther & Davis, 2002, p502) المنظمة ككل
 من إليه الوصول الموظفين يستطيع مدى أقصى“ بأنها:جودة الحياة الوظيفية وعرفت 

 (Geet, & Deshpande,2009, p212) ".العمل يف الهامة الشخصية احتياجاتهم تلبية
 والمخططة، المتكاملة، عملياتال من مجموعة( بأنها "9م، ص2008ب )الر  جاد يرىو  

 و للعاملين الوظيفية الحياة على المؤثرة الجوانب مختلف تحسين تستهدف التي والمستمرة،
 فيها والعاملين منظمةلل االستراتيجية األهداف تحقيق تساهم في بدورهاالتي و  الشخصية،
  ".معها والمتعاملين
ياة الوظيفية على أنها:"مدى توافر جودة الح Normala,Daud (2010, p77)ت عرفو 

الظروف وبيئة العمل المناسبة للموظفين من عدة جوانب تشمل النمو والتطور الوظيفي 
 ف".والمشاركة في اتخاذ القرارات وتوافر بيئة مادية مناسبة صحية واإلشرا

 أحد الموظفين يعتبر الذي جهتو ال "هي يفيةالوظ الحياة جودة أن إلى البعض ويشير
 يكون الموظفين أداء أن التوجه هذا ويفترض عليها، تكلفة اعتبارهم من بدالً  المنظمة أصول
 يحفز التوجه وهذا لقرارا اتخاذ في والمساهمة بأنفسهم، عملهم بإدارة لهم السماح عند أفضل

 Kamalraj) االقتصادية تهماحتياجا انبج إلى الفسيولوجية احتياجاتهم تلبية إلى الموظفين
&Indumathy,2012, p265) 

 من ؤسسةالم توفره ما تجاه العاملين رضا : "حالةبأنه( 41م، ص2014) اشتيوي وعرفها
 ".ومعنوية مادية بيئة عمل

 حاجاتهم اعإشب على قادرين المؤسسة أعضاء فيه يكون الذي المدىبأنها: " وعرفت
 من جانب كل حول الشخص مشاعر تغطي وهي ة،المؤسس في راتهمخب خالل من الشخصية
 والخارجية، الداخلية والعدالة واألمان والفوائد االقتصادية من حيث المكافآت العمل جوانب

 حياة في كبيرة أهمية لها والتي الداخلية، والشخصية التنظيمية والعالقات العمل شروطو 
 (.10م، ص2015 )الدحدوح، اصاألشخ

 ةططمخ يةلعم :"اهأن ىلع الوظيفية الحياة جودة (208م، ص2014) ديوب يرىو 
حداثللعاملين،  الوظيفي الرضا تحقيق عن مسئولة التغيير إلى هادفة جماعية األجل ةلطوي  وا 
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 ىلع والحفاظ االجتماعية العدالة ىلع تقومللعاملين، حيث  واألسرية الوظيفية الحياة بين التوازن
 ظروف نميتأ لخال من السائدة، اهوثقافتالمؤسسة  راتيجيةاالست مع يتفق بما ين،لالعام كرامة
 إلىالمؤسسة  نقلالمناسبة ل التنظيمية البيئة وتوفير ينلالعام مستوى رفعل وآمنة، مناسبة عمل

 .العمل في والنجاح التطور من بمزيد تسمح متطورة مستقبليه وضعية
 الرضا تعزز التي الئمةالم لالعم الظروف وبيئة وفيرت" عن عبارة ةالوظيفي الحياة جودة

 للعاملين والسماح النمو، فرصو  ،ظيفيالو  واألمن ،المكافآت رفيتو  لالخ من ،الوظيفي
 مةالس عن األجور فضال امظبن العدالة وتحقيق التعاون، وتعزيز ،القرارات اتخاذ بالمشاركة في

 إيجابيةى عل ردود قيحق وبما ورغباتهم، العاملين حاجات عإشبا لىإ يؤدي مما العمل، يئةب
 216)م، ص 2016وباديسي، قريشي") يةاإلنتاج لزيادة بسعيهم تتمثل

هي:" عملية مستمرة  الوظيفية الحياة جودة أن من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثةو 
 من للموظفين، الشخصيةو  الوظيفية الحياة متطلبات بين التوازن تحقيق إلى تهدفمخطط لها 

 نظم في والعدالة الوظيفي األمن وتحقيق ة،التنظيمي عدالةوال الفاعلية نحو فضلألل التغيير خالل
 عمل في االجتماعي والتكامل والمهنية، الكفاءة أساس على المبنية والترقيات والحوافز، األجور

 البيئة معيشتهم، وتوفير وىمست رفع أجل من لهم، وآمنة مناسبة عمل ظروف وتأمين المنظمة،
 الموظف على إيجاباً  ذلك ينعكس مما اركة في اتخاذ القراراتمن خالل المش المالئمة التنظيمية
 من لمزيد لنقلها المؤسسة خدمة في ممكن جهد أقصى فيبذل الوظيفي، واألمان بالرضا فيشعر
 أدائها تقدم وكذلك تهااستراتيجي تحقيق على قدرتها تؤمن بطريقة والعمل والنجاح، التطور
 ".التنافسي

 الوظيفية الحياة أهمية جودةاا: لثثا

م،  2009، السالم) ،(14م، ص2017الحياة الوظيفية باآلتي: )السراج،ية جودة تكمن أهم
 (10م، ص2008(، )جاد الرب، 235ص
  أهدافها. لخدمة قدراتها وبناء الكفاءات واالحتفاظ بها استقطاب لىع ةمؤسسال ةقدر  •
 معدل ازدياد خصوصا بحالة البعيد المدى عل سيةفتنا ميزة عتبرت استثمار الكفاءات والتي •

 .ةسسؤ للم يميةظالتن افاألهد يحقق مما ظفينالمو  رضا
 .بينهم التوازن لتحقيق ةسسؤ الم فبأهدا ينظفللمو  يةصالشخ دافاأله ربط عل القدرة •
جراءاتو  وسياسات عمل ئةبي يرف تو •  ءالوالو  بالعمل نتاجيةاإل لزيادة وظفينللم مناسبة عمل ا 

 .اإلنتاج والخدمات المقدمة جودةإلى  يؤديمما  ة،ؤسسبالم بالبقاء لرغبةاو 
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 لكوكذ والغياب صاباتواإل العمل ثحواد تالمعد تقليل إل ديؤ ي موظفينال رضا زيادة •
 .العمل دوران معدل تقليل

 .وزيادة والؤهم للمؤسسة ،موظفينال أداء تحسين
 الوظيفية ةالحيا عناصر جودة: رابعاا 

الختالف طبيعة العمل  اً طبق مختلفة، ومعاني أبعاداً  الوظيفية الحياة راصعن تتضمن
 ءالهؤ  لحاجة اً طبق العناصر هذه من عنصر كل وأولوية أهمية تتفاوت حيث ،"امع والباحثين
م دراساته في الباحثين عليها يركز التي العناصر وماهي ناحية، من لظروفهم ومالئمتها العاملين

ضًا من ، وستتناول الباحثة بعالوظيفية لحياةا والعناصر المفاهيم تعدد نجد لكذل المتعددة، طبقاً 
 كالتالي:عريفات التي كتبت حول عناصر الحياة الوظيفية راء والتهذه اآل

ض، ظروف عمل بأنها تمثل كل العناصر التالية: عدالة األجر والتعوي Waltonذكر  •
مستقبلية للنمو رات البشرية، الفرص القدتطوير الصحية وآمنة، الفرص المتاحة لتنمية و 

بين الحياة ، التكامل االجتماعي، التوازن ، الحقوق الدستوية للعاملينواألمان الوظيفي
-Walton,1974,p17) ية للمنظمةاألخالقولية االجتماعية و الوظيفية والشخصية، والمسئ

18). 
، ي الصحة والسالمةم( أن عناصر جودة الحياة الوظيفية تتمثل ف2014) Afsarرأى  •

، االدراك والمعرفة، واالحتياجات ، تقدير الذاتجتماعيةاالقتصاد والعائلة، االحتياجات اال
 (.Afsar, 2014, p137الكمالية)

المشاركة في اتخاذ في  عناصر جودة الحياة الوظيفية تتمثلم( أن 2016ذكر الشنطي ) •
والمكافآت، التوازن بين الحياة والعمل،  رو مان الوظيفي، األجالقرار، القيادة، االستقرار واأل

 (.7م، ص2016وظروف العمل المادية )الشنطي، 
، بيئة تماعيةحياة الوظيفية بأنها العالقات االجناصر الم( ع2017حدد العمري واليافي ) •

 .(7م، ص2017العمري واليافي، ) العمل، الرضا الوظيفي، الحوافز المادية، تقييم األداء
عمل ناصر جودة الحياة الوظيفية تتمثل في ظروف الأن عم( 2018) ةالشم أبورأى  •

الة، )أبوشم يفية، عوامل مالية، العوامل الصحية والسالمة المهنيةالمادية، العوامل الوظ
 .(4م، ص2018
 .الحياة الوظيفيةوقد استعانت الباحثة بالدراسات السابقة في اختيار عناصر جودة  

 كومية قيد الدراسة.لطبيعة عملها في مؤسسة ح د تبعاً أهمية هذه األبعا رأتحيث 
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 ظروف العمل المادية .1

 فاألجهزة المختلفة، العمل مواقع في لإلنتاج األساسي المحوري البشر  العنصر ُيعد
 يتوافر لمما تعمل ال ستبقى وتعقيدها، تطورها درجة بلغت مهما الضخمة،واآلالت  واألدوات
 ظروف له فرتتو  أن صافواإلن العدل من فإنهوظفها، لذلك يو  يحركها، الذي البشري العقل
م، 2012وعايش، الهابيل، (للعمل أدائه في المناسبة الدرجة يقبتحق لكفيلةاو  منةاآل العمل
 (.11ص

 وحالتهم العاملين صحة علىتؤثر تأثيرا مباشرا  العمل في وألن ظروف العمل المادية       
له بالطرق وألن تحقيق المواءمة بين العامل وعم ،مةعا بصفة أدائهم وعلى خاصة، بصفة

توفير ظروف عمل مناسبة تساعد العامل نتاجية، كل ذلك يتطلب العلمية يؤدي إلى زيادة اإل
على أداء عمله. فجودة ظروف العمل المادية تساعد على جلب الكفاءات إلى العمل وتربطهم 

 معدالت الغياب ترتفع باألعمال التي تتصفبه. كما نجد أن معدل دوران العمل بترك الخدمة و 
 .(م2011حليمة، هيبة، )صحيح بظروف عمل مادية سيئة، والعكس 

 (.م2013)العنزي، األداءومن أهم الظروف المادية التي تؤثر على 
 واأللوان اإلضاءة •
 الضوضاء •
 الظروف الجوية وتشمل الحرارة، التهوية •
 حوادث العمل •
 موقع المؤسسة وحسن مظهرها •
 عملال إلنجازالالزمة  واألدواتر المعدات فيتو  •
 توفير بيئة عمل صحية قليلة المخاطر •
 والعمل التوازن بين الحياة  .2

 التي التحديات أكبرأهم و  الوظيفية  وحياة موظفلل الشخصية الحياة بين التوازن يعتبر
 مميزة تيجيةترااس تبني إلى وتحتاج سواء، حد ىلع والموظفين العمل أصحاب من كل جهتوا

 تنظيمية ثقافة إيجاد تحدي هيواج العمل صاحبحيث  ،والحياة العمل بين بالتوازن خاصة
 والموظف العمل، أثناء بالعمل الخاصة مهواجبات ىلع وظفينمال تركيز في تمثلت مؤسسةلل

م، 2014،ماضي( العمل مسئوليات في تقصير دون الشخصيةتزاماته ال بيةلت تحدي هيواج
 (.94ص
 من مجموعة :"انهأ ىلع ةفيوظيلا الحياة بين التوازن المتحدة األمم ةظممن عرفتو 

 األهداف وتتمثل أكبر، بمرونة صفتت مناسبة عمل بيئة دإيجا إلى دفهت التي ترتيباتال
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 زيادة في امهاإلس مع ية،فالوظي والحياة صيةالشخ الحياة بين األمثل التوازن إيجاد في ائيةهالن
 (.م2010 ،أوورتيز ،رومان) المنظمة اءةفك

ضعها السياسات واإلجراءات التي ت“على أنها:  ن بين الحياة والعملتعرف مبادرات التواز 
المؤسسة من أجل تمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة وفي نفس الوقت توفير المرونة 

 (Lockwood,2003)  للتعامل مع الشئون الشخصية والعائلية"
مستوى  ( أن متغيرات العمل مثل ساعات العمل،م2009) Tang& Chenugوذكر 

افي للعمال، وجداول العمل الغير مرنة، ني، عدم توفر الدعم الكالضغط الوظيفي، االنتماء المه
تؤثر على التوازن بين العمل واألسرة، كذلك بعض العوامل األسرية مثل الضغوط العائلية 

العمل، وعدم وجود دعم أسري كاف كله  والصراع، والمدة التي يقضيها الموظف بعيدا عن
 ر على التوازن بين الحياة والعمل.يؤث

ل أثر إيجابي على المؤسسة والموظفين، فهو يؤدي إلى االلتزام في للتوازن بين الحياة والعم
المؤسسة، ويقلل من معدالت الدوران وضغوط العمل، ومعدالت الغياب عن العمل، وزيادة 

 .(12م، ص2012 البلبيسي،)ألداء وزيادة اإلنتاجية الرضا الوظيفي وتحسين ا

جاد الرب، )زن بين الحياة والعمل. ومن أهم البرامج التي يمكن تطبيقها لتحقيق التوا
 (م2008

وجود برامج المساعدة التعليمية لدعم وتطوير الموظفين نحو الحصول على مؤهالت  .1
 وشهادات تعليمية في المستقبل.

 .، مالية، قانونية(تقديم خدمات )استشاريةدعم العاملين من خالل  .2
مطعم، حضانة، مسكن، ) توفير برامج الرفاهية االجتماعية للموظفين وعائالتهم من .3

 مواصالت، أماكن استراحة، نوادي(.
 برنامج األذن بالغياب. .4
برنامج اإلجازات الدينية والعطالت الرسمية واإلجازات العادية من خالل إعطاء الموظف  .5

 دفوعة األجر.إجازات م
 األجور والمكافآت .3

 امهبمااللتزام  يادةز  في زاحافيعتبر  تباار  أو أجر من قاهليت ما بعدالة الفرد شعور إن
 الدوام وقت في الحضور ىلع المواظبة من خالل ويظهر ذلك ،هاب فلالمك العمل وأعباء
 تأخير، دون لالعم زإنجا ىلع والحرص،  االنصراف بوقت مزاااللت التأخر، وعدم الرسمي
ه الحتياجات الحافز أو راألج أو لراتبا إشباع أو كفاية دموع بضآلة الفرد شعور فبخال
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ه الدوام، بوقت االلتزام عدم هيلع يترتب مما األساسية،  في بإنجازه مباالةوالال العمل مالوا 
 بسبب دو همج من هيبذل ما إزاء عادل مقابل ىلع يحصل هبأن الفرد شعور فعدم المحدد، الوقت
 الشمري،( التنظيمي االلتزام يخفض والحوافز لرواتباو  األجور نظام وعدالة يةلفاع عدم

 .(20ص م،2013
 يقومون التي األعمال لألفراد إزاء يدفع الذي النقدي المبلغوقد عرف األجر على أنه:" 

 .(11، ص2004)ناصر،  بها"
 جهواندما الفرد ررااستق في ثيراتأ اهوأكثر  األنظمة مهأ من تآوالمكاف األجور أنظمة نإ

 مثل المنظمة في ألداءل العام وكلالس في ينعكس مما ،هلدي الوظيفي الرضا وتحقيق لهعم في
 إلشباع ةلوسي بالعمل. حيث إن األجر يعتبر واالنتظام الغيابات يللوتق بالعمل االستقرار
 باألمان لشعوره أو ،ئهقاوب هلحيات أساسية احتياجات كانت سواء فةلالمختت الفرد احتياجا

 التي للمنظمة بةبالنس وأهميته همكانت الفرد اهب يقيس ةلوسيوكذلك  مجتمع،لا في واالندماج
 بتقدير يشعر فإنه مرتفع أجر على الفرد يحصل ما فبقدر ،هلذات احترامه مدى وكذا بها يعمل

 .(Dessler, 2011) صحيح والعكس أكبر، بشكل له المنظمة
 الحوافز خالل من عليها ثيرالتأ يمكن الفرد سلوك نواحي معظم أن لورتاي يرى كما 
 مشاعر يمنع أولي عامل المادية الحوافز أن هيرزبرج دراسات أكدت نفسه اقالسي وفي .المادية
،  2014جرينبرج، بارون،)العمل عن الرضا ققتح ال ذاته الوقت في لكنها العمل من االستياء

  .(208ص

 عمللل المناسبة الكفاءات لجذب ةلوسي األجر يعتبر بمثابة فإن ةنظمللم بالنسبة أما 
بقائها -131ص م،2012 )الكاللدة، املينالع بين العدالة حقيقلت ةلسيو و  ،المنظمة في وا 
 كثير أن إذ واإلدارة، ينلالعام بين جيدة قةعال قليخ العادل باألجر العناية فإن هيلوع(. 136
 .األجر اهسبب اإلدارة مع العمالية فاتالخال معظم أن إلى تشير اإلحصائيات من

 تستخدمها التي التحفيز أدوات من كأداة خاصة بأهمية الوظيفية المكافآت كما تنفرد
 البيئة وتوفير ،للتميز العاملين دفع في هام عامل وتعتبر األداء تحسين في منظمات األعمال

 أو المادية، المختلفة بأشكالها المكافآت للني جهود أقصى لبذل العاملين تدفع التنافسية التي
 في عليه منصوصا يكون ما غالبا األخير بأن الحوافز عن المكافآت ويختلف نظام المعنوية،
 االجتماعية، المزايا مثل أدائهم عن بغض النظر لكافة العاملين يمنح ما ومنها القانون،

 (.Dessler, 2011) العمل وطبيعة الدورية والعالوات
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 ل والمساواةعدال .4

 ومبادئ قيم تلعبها األهمية التي واإلنسانية االجتماعية ومالعل في الباحثون أدرك لقد
تعود لنظرية  التنظيمية العدالة لمفهوم التاريخية الجذور ويذكر بأن .المنظمة داخل العدالة
العدالة  على إلى الحكم يميلوا العاملين األفراد أن مفاده فرض أساسي على تقوم والتي العدالة
 بهم الخاصة المدخالت نسبة يتسلمونها ومقارنة التي المخرجات ىإل مدخالتهم مقارنة خالل من

 الفرد النظرية يشعر لتلك ووفقاً  .(175، ص 2014جرينبرج، بارون،)  اآلخرين مع زمالئهم
 & Till)يتساويان  ال عندما والتوتر الشعور بالظلم المعدالن، ويسود يتساوى عندما بالرضا

Karren, 2011). 
رئيسية  أبعاد أربع لوجود التنظيمية العدالة موضوع تناولت التي اتاألدبي معظم وتشير

(Rego& Cunha, 2006)  هي:  
 عليها يحصل التي التنظيمية العوائد أو المخرجات عدالة إلى وتشير :التوزيعية العدالة: أوال

 2014جرينبرج، بارون،) المخرجات هذه على أمثلة العمل وعبء والحوافز الرواتب الفرد وتعتبر
  .(176، ص

 عليها يحصلون المعاملة التي بعدالة األفراد ساسإح مدى إلى وتشير :ثانيا: عدالة التعامالت
 .عدمه من االحترام والتقدير على هي مبنية وهل اإلجراءات عليهم ُتطبق عندما

 بالخطوات ممثلة األداء، وتقييم األعباء توزيع عدالة بها ويقصداإلجراءات  ثالثا: عدالة
 هذا في عادلة سياسات اعتماد تكفل التيالقرارات  اتخاذ في المستخدمة الرسمية التفصيلية
 هذه تكون أن يجب وعليه .المخرجات نتائج وتقييم لتحديد واضحة ومعايير وآليات ،اإلجراء

 بالحسبان وتأخذ القرار اتخاذ يف دقيقة معلومات على التحيز وتعتمد من خالية اإلجراءات
،  2014ج، بارون،جرينبر ) (،م2003 بالقرار)حواس، المتأثرةاألطراف  لكافة ظرالن وجهات

  .(178ص
 استخدام تم التي األسباب توضح التي المعلومات كفاية على تركز: و المعلومات رابعا: عدالة
 لهذه وتفسير شرح يخلق ما ولماذا؟ المخرجات؟ هذه تحديد تم كيف أو معينة، بطريقة اإلجراءات

دراالقرارا  (.م2014 خرموش، (اإلجراءات هذه لعدالةك ت وا 
جميع البنود السابقة أن كل بند يركز على جانب محدد، حيث عدالة التوزيع تركز  ويالحظ من

على النتائج والمخرجات، وعدالة اإلجراءات تركز على الوسائل واإلجراءات، وعدالة التعامالت 
معلومات تركز على كفاية المعلومات المتاحة كز على المعاملة الشخصية، بينما عدالة التر 

 للموظفين.
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 حة الفرص للترقي والتقدم المهنيإتا .5

يقصد بالترقية هي "إعادة تعيين الفرد في وظيفة ذات رتبة أعلى من وظيفته الحالية، 
تعتبر الترقية نوع من الحوافز المادية وبالتالي يستلزم إعادة تحديد واجبات ومسئوليات الفرد". و 

بسبب شغله للوظيفة الجديدة المعنوية في آن واحد لما يترتب على ذلك زيادة راتب الفرد و 
 (.49م ص2004)المرنخ، 

 .(Dessler,2011) المسؤولية في والزيادة المنصب في التقدم هي وببساطة الترقية

 :(104-102م، ص2011)حليمة، هيبة، وتهدف المؤسسة من برامج الترقية إلى ما يلي
لهم باالستقرار دى األفراد لبذل أقصى جهد في عملهم، وكذلك إشعارا ز قوي لخلق حاف .1

 والطمأنينة نتيجة التقدم المستمر في مستوى المعيشة.
ثبات الوظيفي، األمن من األفراد حاجات إشباع .2  فرص بإتاحة والتقدير الذات والتقدم وا 

 .التطور
 .والنوع العدد حيث من العاملين المؤسسة من األفراد جاتاحتيا تلبية .3
 مة المؤسسة لشغل أعلى الوظائف.ضمان لبقاء أصحاب الكفاءات والخبرات في خد .4

  :ولنجاح سياسات الرقية في المؤسسة كان البد من المؤسسة أن تراعي ما يلي
 توصيف دقيق للوظائف مبينا فيه شروط ومسئوليات كل وظيفة. •
 ترقية معروفة لكل العاملين.واضحة لل وضع قواعد •
 برامج تدريب وتنمية لقدرات العاملين المحتمل ترقيتهم. ودوج •

لذلك ترى الباحثة أن عملية الترقية تتطلب تركيزًا دقيقًا لتوفير فرص عادلة ومتكافئة      
عمل الدؤوب أمام الموظفين للتنافس على الترقية، بما يساهم في خلق بيئة تنافسية قائمة على ال

ى الترقية، والحرص الشديد على تحقيق العدل وعدم التحيز وتطوير الذات نظير الحصول عل
لظلم في منح الترقيات لما سيترك األثر السيء على أداء الموظفين الذين وقع عليهم الظلم، وا

 والذي سينعكس على أداء عموم الموظفين في المؤسسة.
 

 المشاركة في اتخاذ القرار .6

 التي المهمة العوامل من ،القرارات اذاتخ في للمشاركة للعاملين الفرصة إتاحة تعتبر
 شركاء بأنهم شعورهم خالل من ،ؤسسةللم انتمائهم زيزوتع لديهم، المعنوية الروح رفع إلى تؤدي

 واالرتقاء العمل لتطوير ،ما في وسعهم كل يبذلون يجعلهم مما ،القرار صنع في حقيقيون
 الصراع تقليص إلى القرارات ذخاات في المشاركة تؤدي كما ممكن، مستوى ضلأف إلى المؤسسةب
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جرينبرج، ) .اتخاذها في والمركزية ،لقراراتا تضارب نتيجة ينشأ والذي ،ؤسسةالم داخل
 ( 2009:179بارون،

 يتيح مما عديدة واقتراحات أفكار هناك أن يعني شخص من أكثر مشاركة ّأن كما
 فعالية لكثير من المشكالت. وأكثر ضلأف حلول لتقديم الفرصة

 مة،ها غير اركتهومش مهمش هبأن شعوره إلى يؤدي رلقراا اتخاذ عن الموظف بعد إن
الغتراب با ه الشعوريلع يضفي مما ،هبوظيفت ترتبط التي واألحداث المسائل في لرأيه قيمة الو 

 همالهوا   هأفعال ردود ىلع باً لس ينعكسوالصراع الداخلي لعدم االقتناع بالقرارات المتخذة، مما 
)لطفي،  اإلدارة مع تعاونلل هورفض اهلتنفيذ هتحمس ةلوق المتخذةلقرارات مه بااهتما وعدم

 اتخاذ في المشاركة نظم تفعيلأن يحرصوا على  والرؤساء المديرينعلى  يجب لذلك .(2007
 مهطاتلس من ءجز  ويضوتف المشاركة، مجراوب الشكاوى برامجو  جانلال لخال من القرارات
 (.32:2013 الزهراني، (وأهميتهم مهبقيمت وسينالمرؤ  يشعر ذلكف مهلمرؤوسي

 (31، صم2008رات مزايا عديدة منها:) جاد الرب، القرا اتخاذ في للمشاركة
 .تعزيز الرضا وااللتزام لدى العاملين في المؤسسة .1
 .زيادة اإلنتاجية والتقليل من الحوادث .2
 .وابتكارية إبداعية وأفكار اتواقتراح آراء ىلع الحصول .3
 .ديموقراطية أكثر بطريقة القرارات واتخاذ تالمشكال حل .4
  .مستقبال القيادية المناصب في ترقيلل يةليهوتأ ظيفيةو  كوادر بناء .5
يجابية متوازية عالقات بناء .6   .العمالية النقابات مع وا 

 األمان واالستقرار الوظيفي .7

ستقرار الوا راحةبال الشعور إلى تؤدي التي مةااله العوامل من باألمان يعتبر اإلحساس
 البشري السلوك استمرار وراء تقف التي اتالحاج من هوف طمئنان،واال العمل لبيئة واالنتماء

 وتوثيق االلتزام التنظيمي، األداء مستوى وتحسين المعنوية، الروح رفع في وتساهمقراره واست
 (Mahapatro,2010, p402) .المقدمة الخدمة نوعية وتحسين اإلنتاجية، وزيادة

شباع األفراد أهداف تحقيقيساهم في  العملف  الموظف ثباتلو  وحاجاتهم، رغباتهم وا 
 المستقر فالموظف بها، يعمل التيؤسسة الم وعلى عليه إيجابية انعكاسات عمله في قرارهواست
 ويتطبع معها فيتكي ما وسرعان العمل، جماعة بطباع والتطبع التكيف هو لهيشغ ما أكثر

 سرعان والتي والتالؤم، التكيف عن يبحث ما دائما فهو التنقل يرثك الموظف عكسب بأساليبها،
 التنقل هذا بعبء الدائم التفكير على عالوة آخر، مكان إلى ينتقل حتى لها حلول يجد ما
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يجة شعوره ، لذلك يلجأ إلى التغيب عن العمل نتحاجاته إشباع على المكان هذا ومقدرة ومكانه،
ظفين، العالقة بين المو   ار النفسي، والذي قد يرجع سببه إلى سوءستقر باإلحباط واليأس وعدم اال

الشفور بالظلم في اخذ الحقوق، وعدم العدالة في المعاملة وتوزيع المهام ومنح الترقيات )حنفي، 
 السلم أعلى وبلوغ المهني التقدم وه وظيفته في الموظف راراستق مزايا منم(. أما 2002
 اظحتفاال من يمكنها للمنظمة مضاعفة أهمية مما يشكل لعمله، هوتفاني إتقانه بحكم التدرجي
 راتالخب عن والبحث اإلحالل تكاليف من ويعفيها الخبرة، صاحبة المدربة العاملة باأليدي

 (.م2014 منصور، بن (والتدريب التعيين تكاليف تقليص في عديسا كما البديلة، والكفاءات
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 االلتزام التنظيمي :ثانيالمبحث ال

 المقدمةأوالا: 

 ىلع ستحوذتاو  رفيعة، ةنكام تلاحت التي وكيةلالس األحداثمن  زام التنظيميااللت يعد
 ؤثرة،عناصر العمل الم علق بأهمنه يتلكو  الباحثين،و  الكتاب من كثيرل البالغة والرعايةام هتماال

من الدراسات  الكثير أكدت وقدستمرارها. وا اهجاحنو  ؤسسة،مبال االرتقاء يف الكبير هولدور 
من  ةلجم وجود يقلل من االلتزام في بيئة العمل، ستوىم ارتفاع نأ الحديثة، يةلمالع واألبحاث

 .لدوران العمو  الغياب، هرتيظا هاتمقدم وفي بية،لالس هرالظوا
 وتحديات عديدة راتمتغي من ضرالحا وقتنا في المنظمات تعيشه الذي الوضع إن

 أنظمتها في المتغيرات من الكثير حدثت أن المنظمات تلك من تتطلب خارجية أو داخلية
 رعنص همباعتبار و  ،العاملين وكياتلس من بكثير وثيق. هذه المتغيرات لها ارتباط اإلدارية
         العنصر اذه على التركيز تم لذلك ،للمنظمة المحددة فألهداا تحقيق في يساعد أساسي

 ،جودة) التنظيم سلوك مع ليتوافق ،السلوك هذا على التأثير ومحاولة سلوكه ودراسة 
 (.417م، ص2007،اليافي

 السلوك مجال في الباحثين لدى ةير كب أهمية التنظيمي االلتزام موضوع وقد حظي
 أهدافها تحقيق في مدتعت إدارة المنظمات ال أصبحت حيثو  ،األخيرة ثةالثال العقود في التنظيمي

نما وأهدافها، للمنظمة الموظفين ءوال درجة على  تلك بتحقيقتزامهم ال درجة ليشمل يمتد أصبح وا 
 تكوين من أكثر هو ما عن أن تبحث الحديثة المنظمات إدارة وجب على وبالتالي األهداف،
 بوضع لديها لعمال لمناخ الجيدة التهيئة خالل من وذلك لموظفيها إيجابية ومشاعر اتجاهات

 همراتقد وتطوير أدائهم على اللتزام فينعكسا سلوك يعزز لديهم و به، يلتزمون جيد عمل نظام
 (.40م، ص2015 )غالي، اإلبداعية
 ثاروآ هيلع المؤثرة والعوامل وأهميته التنظيمي تزاملاالهوم مف المبحث ذاه نيتضمو 

 .التنظيميلتزام الا
 يميمفهوم االلتزام التنظاا: ثاني 

 الواضح على لتأثيره التنظيمي االلتزام بموضوع اهتماماً  الباحثون أولى األخيرة اآلونة في
عام  يداالعشرين تحد القرن من الثاني النصف مطلع ومنذ ،إنتاجها وزيادة المنظمة فعالية
 وفقاً  بالمنظمة العاملين وعالقة عةطبي تفسير على والبحوث الدراسات أغلب ركزتم، 1950

 قبل من التنظيمي االلتزام بموضوعاالهتمام ملحوظا  بدى .الطرفين بين واألهداف القيم فقلتوا
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يدي، )العب رنالق هذا من السبعينيات وأوائل الستينيات نهاية في الغربي العالم في المختصين
 (.84م، 2012

 "هالمنظمة واهتمامه باالستمرار فيالفرد باويعرف االلتزام التنظيمي" بدرجة اندماج 
 (.215م، ص2014بارون،  )جرينبرج،

يكرس يمان بالقضية التي ( أن االلتزام التنظيمي هو اإل180م، ص2012يرى دودين )
ذه األهداف، وهو هجلها، وباألهداف التي يتخذها، وبتصورات الوصول إلى أالتنظيم نفسه من 

ئوليات المترتبة تبعات والمسن، وتحمل اليماًا لهذا اإلتنظيم وفقستعداد الكامل لالنضمام إلى اال
  على ذلك.

 بين العالقة نوعية إلى يشير" التنظيمي االلتزام ( أن73م، ص2011الخرشوم ) ويرى
 بها ارتباطه مدى ويعكس منظمته، تجاه الموظف لدى اإليجابي الشعور ويرسخ الفرد والمنظمة،

 ."فيها اعالً ف عضواً  يبقى أن ورغبته في
زام التنظيمي بأنه عملية اإليمان يعرفان االلت( ف286م، ص2005أما فليه وعبد المجيد )

 قيم.قة لتحقيق هذه األهداف وتجسيد تلك البأهداف المنظمة وقيمها والعمل بأقصى طا
ـأنه الرغبة الشديدة لالستمرار عضوًا في منظمة ( ب66م، ص2004وعرفه حريم )

حول والء وانتماء الموظفين تجاه  نهإ معينة، واستعدادًا لبذل مجهود عال للمنظمة، بمعنى أخر
لون في المنظمة من خاللها بالتعبير عن اهتمامهم عملية مستمرة يقوم العامللمنظمة، وهو 

 حرصهم على المنظمة واستمرار نجاحها وبقائها.و 
 هوية لتحديد النسبية القوة :فيعرف االلتزام التنظيمي بأنه (Hunter,2004)نتيراه أما

إيمان قوي بالمنظمة وقبول أهدافها، )عوامل  ثالث من مكونا معينة بمنظمة وارتباطه الفرد
 استعداد لبذل أقصى جهد في خدمة المنظمة، رغبة قوية في البقاء في المنظمة(.

مؤسسة لالرتباط بال الفرد تدفع وجدانية شعورية هو حالة التنظيمي االلتزام بأن الباحثة وترى
 فيها يلغي األهداف، هذه تحقيق أجل من بعمله واإلخالص ا،أهدافه وتبني فيها، يعمل التي
 الجماعة. داخل وينصهر وأنانيته نفسه الفرد

 أهمية االلتزام التنظيميثالثاا: 

يرات التي المتغكونه أحد  اتنظمالم في ي القرارمتخذ دىل أهمية التنظيمي زامتاللل
 (، حيث14م، ص2014ي،الغرباو لما في ذلك مخرجات إيجابية )يجب تنميتها لدي العاملين 

 تجد ال حيث الشديدة، التنافسية البيئة المنظمة واستمرارها وتميزها في نجاح في كبير دور يلعب
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 ا،هإليم باالنضما ينعتز م اهقيمو  اهدافهبأ نتزميلم أفرادها نكا إذا إال التميز ىلع قادرة منظمة
 :التالية النقاط في التنظيمي االلتزام ميةهأ وتظهر

 معدل خفاضنا ىلع عكسني والذي ،موظفينال لدى الوظيفي الرضا ستوىم رفع في اهمسي .1
 الموظف نأ اعتبار ىلع ،هملدي الوظيفياالستقرار ب والشعور غياب،ال ىستو وم دورانهم

 تحديد ىلع والقدرة ذات،لل اإليجابية ظرةنالمؤسسة، وينمي م يكون أكثر التصاق بالتز لالم
 (. 70ص م،2017:األهداف )قويدر

 اهفي دمتق ال التي قاتو األ في نيلالعامو  المنظمة نبي التنظيمي لتزاماال ميةهأ رهتظ .2
 ن اإلنجازملتحفيز األفراد للعمل وتحقيق أعلى مستوى  ئمةالمال افزو الح المنظمات

 .(35ص، م2015 ،بياضي(
 احتمالية عكارتفاؤسسة الم ةيلبفاع التنبؤمن أهم عوامل  موظفين لمؤسستهمال الءيعتبر و  .3

 .بجد المؤسسة والعمل في اريةاالستمر 
على أصول  التنظيمي االلتزام نم عاليوى بمست ونيتمتع نالذي لونيحافظ العام .4

 (Leow, and Kong, 2009, p164) . وموجودات المؤسسة
احثة أن لاللتزام التنظيمي أهمية كونه يمثل أحد المؤشرات بق ترى البوبناء على ماس

الملتزمين  الموظفين، حيث عدل الدورانكم من النواحي السلوكيةبؤ بالعديد ساسية للتناأل
كلما زاد معدل توافق القيم و ها، قيق أهداف نحو تح، واكثر عمالً أطول بقاء في المؤسسةسيكونون 

ا لدى الموظفين وبالتالي زيادة أدى ذلك إلى ارتفاع الرض موظفين والمؤسسةواألهداف بين ال
 .اإلنتاجية

 يميأنواع االلتزام التنظاا: رابع

 هي:أنواع من االلتزام التنظيمي  يفرق الخبراء بين ثالث

 نأب العتقاده بمنظمة ما البقاء بالعمل في الفرد رغبة قوة إلى ويشير :االلتزام االستمراري .1
 الكثير سيفقده لها فإن تركه المنظمة في الخدمة مدة طالت فكلما الكثير، تركه لها يكلفه

 لبعض الصداقة خطط المعاشات، الشهري، الدخل مثل الوقت مدار على فيها مرهتثاس مما
 .(460م، ص2000ر)ريان، األمو  بتلك التضحية في ال يرغب األفراد من وكثير راداألف

 ألنه معينة، منظمة في بالعمل االستمرار في الفرد رغبة قوة عن ويعبر لتزام العاطفي:اال .2
م، 2004، )سلطان األهداف تلك تحقيق في المشاركة ويريد ،وقيمها أهدافها على موافق
 .(209ص
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 ضغوط بسبب المنظمة في ءبقابال ملتزم بأنه الفرد شعور إلى يشير وهوااللتزام المعياري:  .3
كبير  حد إلى حسابهم في يأخذون المعياري االلتزام لديهم يقوى الذين فاألشخاص اآلخرين،

 قلقا يسبب أن يريد ال فهو إذن بالمنظمة، العمل ترك لو اآلخرون يقوله أن يمكن ماذا
أدبي  التزام هو وبالتالي العمل، تركه بسبب زمالئه لدى سيئا انطباعا يترك أو لمنظمته

 (216، صم2009بارون، جرينبرج،) نفسه حساب على ولو حتى
ذا كإن االلتزام التنظيمي هو ذلك الرابط بين  ًا لتزام نابعان هذا االالفرد العامل والمؤسسة، وا 

و المؤسسة اآلخر وه، فإن الطرف ، مرتكزًا على قيمه الخاصة بالعمل الجادمن داخل الفرد
ت آلتزام عند أفرادها، فمن خالل نظم المكافئول عن تنمية هذا االكيلها الهرمي اإلداري مستشب

 وين كل أنواعيساعد على تكفإن ذلك جازات بأنواعها تقييم األداء، واإل، و ترقيات، والوالحوافز
 االلتزام: االستمراري، والعاطفي، والمعياري عند الموظفين مما يوطد عالقة الفرد بمؤسسته.

 خصائص االلتزام التنظيمي:خامساا: 

ثون ه الباحطالع على ماذكر ات االلتزام التنظيمي، ومن خالل اإلبعد مراجعة عامة ألدبي
ص لمفهوم االلتزام عدة خصائ استخالص، يمكن ز االلتزام التنظيميص التي تميعن الخصائ
 كما يلي: التنظيمي

في  ورغبته المؤسسة، لصالح ممكن جهد أقصى لبذل الفرد استعداد هو التنظيمي االلتزام .1
ايمانه قبوله ثم ومن االستمرار بها،   (.68صم، 2006ادات، )حم وقيمها بأهدافها و 

 أجل من االجتماعي للتفاعل الفرد ايبديه التي الرغبة التنظيمي يعبر عن االلتزام وكذلك .2
 .والءلا ومنحها والنشاط بالحيوية المؤسسة تزويد

 من بالطريقة التي بالمؤسسة والعمل لالرتباط الفرد على يضغط شعور داخلي ويمثل .3
 الرباط) رئيسة أبعاد ثالثة التنظيمي االلتزام المؤسسة مصالحها، ويتضمن تحقق خاللها
 تجاه بالواجب الشعور عمل،وال والبقاء االستمرار الفرد والمؤسسة، بين الوجداني أو يالعاطف

 .المنظمة(
 تنظيمية ظواهر خالل من عليها تستدل محسوسة غير حالة عن التنظيمي االلتزام يعبر  .4

)المدهون  لمؤسساتهم والئهم مدى وتجسد وتصرفاتهم، األفراد سلوك تتضمن معينة
 .(508م، ص1995والجزراوي، 
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 أن ماك للفرد، تامة قناعة حالة يلزم ألنه طويال لتحقيقه وقتاً  التنظيمي لتزامالا يستغرق  .5
لتأثيرات  نتيجة يكون قد بل طارئة، سطحية عوامل ثيرلتأ نتيجة يكون ال عنه التخلي

 .(14م، ص2006  حنونة،) ضاغطة استراتيجية
اط دفع الفرد لالرتبشعورية وجدانية تحالة ومن هنا ترى الباحثة بأن االلتزام التنظيمي 

بعمله من أجل تحقيق هذه األهداف،  واإلخالصهدافها، بالمنظمة التي يعمل فيها، وتبني أ
 عن أي نصهر داخل الجماعة بعيداً يلغي فيها الفرد نفسه وأنانيته ويحالة مي وااللتزام التنظي

 ادية.حقيق أهداف ذانية أو السعر خلف مغريات متفكير لترك هذه المؤسسة من أجل ت
 العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيميسادساا: 

االلتزام  ينتكو  ىلع وتؤثر ،عضهناك بعض العوامل التي تتفاعل مع بعضها الب
 صائصالخب بعض يتعلقلاو  ؤسسة،لمل يةخلوالدا الخارجية يئةبالب التنظيمي، بعضها يتعلق

دراكه لظروف بيئة العمل ،الوظيفة وخصائص ،الشخصية للفرد  األخرى، التنظيمية ، العواملوا 
 وهذه العوامل كما يلي:

 ويتم ومهارات قدرات من بالفرد يتعلق ام كل وهي :الشخصية بالصفات المتعلقة العوامل .1
 االجتماعية، الحالة الجنس، العمر، :مثل العمل خصائص ليلتح طريق عن معرفتها
العمل  لين ومعتقداتهم عنودوافع وقيم العام ،ؤسسةالم في الخدمة مدة العلمي، المؤهل
 هكحاجت سيةاألسا جيةو لو الفسيه حاجات إلشباع الفرد يسعى كذلك .اإلنجاز إلى والحاجة

 ىيسع ؤسسة محبوبا،بالم مكانة ذات ونكي نأ   يسعى كما ،التنظيم في ن والطمأنينةملأل
(، 276م، ص2005الكتبي، )وتحقيق ذاته من خاللها  معينة جماعة إلى نتماءلال
 .(54م، ص2016 ي،اضبي)

هي المحك الرئيسي لوالدة الشخصية  التي تتعلق بالصفات ى الباحثة أن العواملوتر 
ؤسسة في مقابالت العمل أن ى الملذلك تسع، ثارهلتزام التنظيمي لدى الموظفين أو انداال

كي تضمن انتماء الفرد للمؤسسة فيما بعد، واخالصه  ألفراد ومبادئها،تستخلص اتجاهات ا
 المادي والمعنوي للطرفين. ا، وتقليل أخطار التسرب الوظيفي التي قد يعود بالضررله

فرص  توفر مدى بها ويقصد :"البديلة العمل فرص" الخارجية بالعوامل المتعلقة العوامل .2
لة بدي عمل ظروف توفر التي البيئة إن حيث للمؤسسة، الخارجية البيئة في أخرى عمل
كانت األوضاع االقتصادية جيدة وهناك  مالفكل العم توساعا األجر ناحية من أفضل

 إلى أدى مما ،الخارجية على الفرد ضغوطفرص عديدة متاحة وكانت الخيارات كثيرة تقل ال
 البطالة، ستوىم ارتفاع يؤثر أخرىية ومن ناح .االلتزام التنظيمي لدية ستوىم خفاضنا
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)خطاب، ع ظيمي باالرتفام التنااللتزا ستوىم ىلع تاحةمال يةالوظيف الفرص خفاضنوا
 .(43، صم2012 ،حلس)(، 147م، ص 2001
إدراك ، ومدى ة عن الوظيفةدقة وكمية المعلومات المتاحمدى ى الباحثة أن تر كما 

، تؤثر على مستوى االلتزام انية التنقل لوظائف أخرى داخل وخارج المؤسسةالموظف إلمك
 خاصة في بدء العمل بالنسبة للموظفين الجدد.

ها يقود التي اإلدارةهي تلك  اجحةنال فاإلدارة  :الداخلية العمل ببيئة المتعلقة العوامل .3
 يةلالداخالعوامل  قةعال نع بحثت لدراساتا من والكثير عالية، متلكون مهاراتي أكفاء،

 .(149م، ص 2001)خطاب، ،لعملا اعةموج والقيادة،راف واإلش كاألجور،
ز المستمر، والمشاركة في فيالعمل، والتح سب مع عبءالتي تتنار العادلة حيث األجو 

ة، ، يؤثر ذلك ايجابًا على فاعلية المؤسس، ووجود فريق عمل متعاوناتخاذ القرارات
 والشعور بالرضا، مما يزيد من مستوى االلتزام.

ومتطلباته  ذاته بالعمل المتعلقة العوامل جميع وهي :الوظيفة صبخصائ المتعلقة العوامل .4
 والتغذية والتحدي، لية،واالستقال الوظيفة، مجال فتنوع ،وقدرات مهارات من ةالمختلف

ذلك  وعكس االلتزام التنظيمي درجة من يزيد سؤولية،موال باألهمية والشعور جعة،الرا
م وجود دور الموظف عد أو الوظيفة، فيراع والص التوتر، درجةزادت  فكلما صحيح،

، م2017)قويدر، (،151صم، 2001 اب،)خط االلتزام التنظيميينخفض مستوى 
 (.69ص

 يسوده وما بالتنظيم المتعلقة العوامل تلك وهي :التنظيمية بالخصائص المتعلقة العوامل .5
أو  تأثيرها من لحدا للمنظمة يمكن والتي والوظيفة، بالموظف ترتبط عالقات أو أوضاع من

م، 2005الكتبي، ) ملالع جماعة اختيار حرية العمل، نمط األجر، مثل وذلك زيادتها
 (.م2011)الخرشوم،، (276ص

 االلتزام التنظيميب القتهاوظيفية وعجودة الحياة ال: سابعاا 

ظيفية من جودة الحياة الو األساسي من برامج  تحسين ظروف العمل هو الهدفيعتبر 
لموظفين، بينما الهدف األساسي من وجهة نظر المؤسسة هو زيادة الفاعلية وجهة نظر ا

على  إيجابيةبينت الدراسات بأن لبرامج جودة الحياة الوظيفية آثار مية، حيث التنظي
 غياب والدوران الوظيفي، وزيادة الرضا الوظيفي، من حيث تخفيض معدالت الالمؤسسة

ئح العمل، باألداء الوظيفي، وتعزيز االلتزام بلواما له األثر في االرتقاء لبين الموظفين 
موظفين الذين هم تزيد من دافعية ووالء الفاءات، وكما المؤسسة من جذب الكويمكن 
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،)الشنطي، (28م، ص2016(،)البربري، 46م، ص2015مؤسسة )الدحدوح، جوهر ال
على جودة الحياة  أجريتعديد من الدراسات التي (.كما أظهرت ال19م، ص2016
ى تعزيز سيؤدي إلبأبعادها وبرامجها ، أن تحسين الحياة الوظيفية واالهتمام الوظيفية

م( ودراسة 2013كدراسة )الشمري،  الرضا ء بمستوياتااللتزام التنظيمي، واالرتقا
(Eren&Hisar,2016)( ودراسة ،Afsar, 2014). 

 :الخالصة

 شعورية هو حالة :بأنه تعريفه يمكن التنظيمي االلتزام أن المبحث هذا خالل من يتبين
 من بعمله صواإلخال أهدافها، وتبني فيها، ليعم لالرتباط بالمؤسسة التي الفرد تدفع وجدانية
 اللتزام الجماعة.  داخل وينصهر وأنانيته نفسه الفرد فيها يلغي األهداف، هذه تحقيق أجل

هي:  أنواع لاللتزام التنظيمي وهناك المنظمة، مستوى وعلى الفرد، مستوى على أهمية التنظيمي
 الخصائص من مجموعة المعياري(، وهناك امااللتز  االلتزام العاطفي، ،االستمراري )االلتزام
 العوامل)مثل  التنظيمي بااللتزامهناك عوامل مؤثرة  وكما لها بالمبحث،التنظيمي تم تناو  لاللتزام
 بالخصائص المتعلقة العمل، العوامل المتعلقة بخصائص العوامل الشخصية، بالصفات المتعلقة

 العمل البديلة(. فرص /يةالخارج بالعوامل المتعلقة لالعوام التنظيمية،
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 التنمية االجتماعيةمل والع تينبذة عن وزار :الثالثالمبحث 

 نشأة الوزارات الحكوميةأوالا: 

نشأت وزارتي العمل والتنمية االجتماعية في إطار مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 
رؤيتها، وأهدافها، د رسالتها، و عيينها على تحدي، وقد دأبت الوزارتين ومنذ تم1994في العام 
وطني ح والتنمية والتطوير، على الصعيد الومشاريعها، بما ينسجم مع خطط اإلصالوبرامجها، 

العام. وقد أنجزت الوزارات هيكلياتها بصورة كاملة وشاملة، وأعادت تسكين كافة موظفيها في 
تدوير شاملة،  لوزارات بعملياتاألخيرة قامت ا مركز الوزارة، وفي كافة التخصصات. وفي الفترة

إلى ات، لتغطية قطاع العمل، واالستجابة ساحقة من مراكز المسئولية في الوزار للغالبية ال
 ( م2017متطلبات تطويره. )التقرير السنوي لوزارة العمل ،

 رسالة وزارة العملاا: ثاني

خالل  العمل منوزارة العمل مؤسسة حكومية تنموية تساهم في ضبط وتنظيم سوق 
القات وير منظومة التدريب المهني، وضمان عشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل، وتطاإل

غيل فاعلة، ترسي مبادئ العمل الالئق، وتأسيس نظام عمل مستقرة، وتطوير منظومة تش
للضمان االجتماعي، والحوار الثالثي وتشجيع وتنظيم العمل التعاوني وتكريس مبدأ المساواة 

. )الخطة االستراتيجية لوزارة لنوع االجتماعي وتحسين وضبط جودة الخدماتفرص في اتكافؤ الو 
 (.م2018 ،العمل
 المهام األساسية لوزارة العمل:ثالثاا: 

عداد الخطط  .1 المساهمة في إعداد الخطة الوطنية ورسم السياسات المتعلقة بقطاع العمل، وا 
رفع مقدرة سوق العمل االستيعابية من خالل االستراتيجية لتنظيم قطاع العمالة الفلسطينية، و 

 مل والتدريب والتأهيل.المشاريع الهادفة إلى توفير فرص العتخطيط البرامج و 
المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات األساسية حول القوى العاملة  .2

العمل وذلك  وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق
 للحد من البطالة والفقر.

ة دارية والمالية واإلجراءات الداخلية للوزارة من خالل تطوير األنظمة اإلرفع القدرات الداخلي .3
ونظام الرقابة وتوفير األجهزة والمعدات الالزمة لتحسين وتطوير األداء، ورفع مستوى الكادر 

 البشري في مجاالت عمل الوزارة.
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ارها، ورفع وسيع إطبالقوى العاملة والتدريب المهني وتلومات المتعلقة تحسين جودة المع .4
وتحسين جودة برامج التدريب المقدمة حسب احتياجات  يب المهنيعلى التدر مستوى اإلقبال 
 سوق العمل.

تحسين نوعية الخدمات المقدمة من مكاتب التشغيل وخاصة في مجال إرشاد وتوجيه  .5
 الباحثين عن العمل.

 خط األخضر".ق العمالة الفلسطينية التي عملت سابقًا داخل " الحصيل حقو متابعة ت .6
األكثر تضررًا وذوي االحتياجات  عن العمل وكذلك الفئات توفير فرص عمل للعاطلين .7

الخاصة من خالل برامج التشغيل سواء للخريجين أو العمال والمهنيين في كافة 
 التخصصات.

ها وتفعيل دورها في تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملالنهوض بالحركة التعاونية من خالل  .8
 دية واالجتماعية.اهمة في تحقيق التنمية االقتصااإلنتاجية في فلسطين وذلك للمس مليةالع

دارة  .9 تحسين ظروف وشروط العمل من خالل التعاون بين إدارات التفتيش وحماية العمل وا 
اء االجتماعيين وأطراف اإلنتاج، رفع عالقات العمل، وترسيخ عالقات بناءة بين الشرك

ية، وكذلك تسوية النزاعات لتفتيش وتسجيل بيانات المنشآت المحلمستوى الوعي بأهمية ا
 وفقًا لقانون العمل الفلسطيني.العمالية 

المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري  .10
نشاء قاعدة بيانات وطنية تللضمان االجتماعي لكفالة حيا خدم ة كريمة للعمالة الفلسطينية، وا 
 (م2020-2018 ،خطة االستراتيجية للوزارةقطاع التأمينات االجتماعية. )ال

  :العمل الهيكل التنظيمي لوزارةرابعاا: 

( وحدات إدارية رئيسية، جميعها تتبع مباشرة 4( إدارة عامة، و)12تتألف وزارة العمل من ) .1
لعمل في ( مديريات ل5ظيمي إلى وكيل الوزارة، باإلضافة إلى تبعية )يكل التنوفق اله

 ( مراكز للتدريب المهني.5) محافظات غزة، ويتبع الوزارة
 وتشمل الوزارة المكونات الرئيسية التالية: .2

 ديوان الوزارة ويرتبط به عدد من الوحدات. -أ
وزارة ويمكن أن يعاونه وكيل ال مكتب وكيل الوزارة، ويرتبط به عدد من الوحدات ويرأسها -ب

 وكيل مساعد تناط   به شئون محددة.
 ل الوزارة وهي:اإلدارات العامة، التابعة لمكتب وكي -ت

 اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل. •
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 اإلدارة العامة لعالقات العمل. •
 اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات. •
 اإلدارة العامة للتشغيل. •
 دريب وتقييم األداءوير والتاإلدارة العامة للتط •
 ي والعالقات العامة.اإلدارة العامة للتعاون العربي والدول •
 ية والمالية والقدرات البشرية.للشئون اإلدار  اإلدارة العامة •
 اإلدارة العامة للتدريب المهني. •
 اإلدارة العامة للرقابة الداخلية. •
 اإلدارة العامة للتعاون. •
 .جتماعيةاإلدارة العامة للتأمينات اال •
 اإلدارة العامة لمديريات العمل. •

 لوحدات االتية:كما يتبع مكتب الوكيل ا -ث

 الدائرة القانونية. •
 دائرة الحاسوب ونظم المعلومات. •
 دائرة التنسيق الحكومي. •
 لجنة السياسات العمالية. •

( موظفًا وهذا مؤشر لوجود نقص كبير في 187يبلغ عدد الموظفين المثبتين في الوزارة ) .3
أعداد الموظفين ولو  يفي بالوزارة حيث تعاني العديد من اإلدارات العامة من قلةادر الوظالك

)وزارة  ين في وزارة العمل ومسمياتهم.يا. ويوضح الجدول التالي عدد الموظففي حدودها الدن
 (م2018، العمل

 عدد الموظفين في وزارة العمل ومسمياتهم يوضح(: 2.1جدول )
 وظفينعدد الم المسمى الوظيفي الرقم

 1 وكيل مساعد 1
 12 مدير عام 2
 4 نائب مدير عام 3
 13 مدير دائرة 4
 24 رئيس قسم 5
 5 رئيس شعبة 6
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 وظفينعدد الم المسمى الوظيفي الرقم
 128 أخرى 7

 187 اإلجمالي
 (م2018، )وزارة العمل :المصدر

 تنمية االجتماعيةرسالة وزارة ال خامساا:

الحكومية  مؤسساتمع الوزارات والتسعى وزارة التنمية االجتماعية، وبالشراكة والتنسيق 
جتماعية لمنظمات الدولية، إلى توفير حماية اومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وا

مج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة ابر  توفير للمواطن الفلسطيني، من خالل
لمواطنين، يم صمود اوذلك لتدع دالة،إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والع

 (م2018، ة االجتماعيةتنميوزارة ال) عيوالحفاظ على التماسك والتضامن االجتما
 تنمية االجتماعيةرة الساسية لوزاالمهام األسادساا: 

 الموارد تنمية خالل منواالعتماد على الذات،  القائمة، االقتصادية التبعية على القضاء .1
 الفعلية المشاركة من المؤهلة تدراالق وتمكين الفقيرة، التجمعات وتفعيل المحلية، البشرية

 .لمجتمعل اإلنتاجية العملية في
 وتطوير والمخيمات، المدن في المهمشة للفئات المعيشي المستوى تحسينالمساهمة في  .2

 واألحداث واألسرة واألطفال والمسنين المعوقين بفئات الخاصة االجتماعية البرامج
 والمجتمع األهلية المنظمات مع والتنسيق التعاون مستوى ورفع سار المد نربين موالمتس
 .يالفلسطين لمجتمعنا متكاملة شاملة يةتنم لتحقيق المدني

 اإليجابية واالتجاهات القيم تعزيز بهدف المجتمعي، الوعي مستوى رفعالمساهمة في  .3
 .المجتمع في السلبية الظواهر ومكافحة

 إلى االجتماعية الرعاية اتدمبخ للرقي الوزارة وقدرات أداء مستوى تحسينالمساهمة في  .4
 .مستوى أفضل

 ومشاركة الفقر من والحد ماعيةواالجت االقتصادية التنمية في ناشط دور في المساهمة .5
 .للمرأة اإلنتاجية للطاقة أوسع

 .المجتمع بناء في األساسية اللبنة باعتبارها وتماسكها األسرة استقرار دعمالمساهمة في  .6
 .م(2018)وزارة الشئون االجتماعية،  االجتماعية الحماية تحقيق في المساهمة .7



33 
 
 

 التنمية االجتماعية تنظيمي لوزارةالهيكل السابعاا: 

باإلضافة ، ( وحدات إدارية رئيسية4( إدارة عامة، و)4تتألف وزارة التنمية االجتماعية من ) .1
، ( مراكز للتدريب المهني5زة، ويتبع الوزارة )( مديريات للعمل في محافظات غ5إلى تبعية )

 والرعاية. ( لمراكز االيواء2( مراكز تمكين المرأة والمجتمع، و)2و)
 الرئيسية التالية:وتشمل الوزارة المكونات  .2
 المتخصصة الوحداتديوان الوزير، ويرتبط به مكتب الوزير وعدد من  .أ
 امةالوكيل، ويرتبط به عدد من الوحدات واإلدارات الع .ب
 .الملفات، يكلفون بها بقرار من الوزيرلوكالء المساعدون، ويشرفون على عدد من ا .ت
 لتابعة لمكتب وكيل الوزارة وهي:اإلدارات العامة، ا .ث

 .للحماية االجتماعيةة العامة دار اإل •
 للرعاية االجتماعية.اإلدارة العامة  •
 .اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية •
   تنمية والتخطيط.اإلدارة العامة لل •

 حدات االتية:كما يتبع مكتب الوكيل الو  .ج
 دة األسرة والطفولةوح •
 وحدة الرقابة والتفتيش •
 وحدة نظم المعلومات •
 نيةوحدة الشؤون القانو  •

ا في ( موظف490( موظفًا، و)127)الرئيسي  الوزارةمقر يبلغ عدد الموظفين المثبتين في  .3
)وزارة  ومسمياتهم مقر الوزارةيوضح الجدول التالي عدد الموظفين في زارة، و الفروع التابعة للو 

 .(م2018، تنمية االجتماعيةال

 ومسمياتهم االجتماعيةة عدد الموظفين في وزارة التنمي يوضح: )2.2) جدول
 نعدد الموظفي المسمى الوظيفي الرقم

 1 وكيل مساعد 1
 5 مدير عام 2
 15 مدير دائرة 3
 40 رئيس قسم 4
 2 رئيس شعبة 5

https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
https://www.mosa.gov.ps/
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 64 أخرى 6
 127 اإلجمالي

 (م2018)وزارة التنمية االجتماعية،  المصدر:
  نارتيوزالفي وااللتزام التنظيمي حياة الوظيفية طبيعة جودة الثامناا: 

يواجه القطاع الحكومي في قطاع غزة في اآلونة األخيرة العديد من التحديات 
الموظفين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين؛  واإلشكاليات التي تؤثر سلبًا على أداء

اللها على الموظف التي تلقي بظطة تبعًا للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحي
 (.م2015(، )حالوة، م2016الحكومي )الغزالي، 

وعليه، أصبح الموظف العام يعاني العديد من اإلشكاالت التي أصبحت تمثل تحدي 
ى عموم الموظفين، مثل عدم االستقرار الوظيفي والتخلف عن دفع الرواتب، والترقيات كبير لد

وهذا ما يؤثر على مستوى االلتزام ، الموظفينوالمساواة بين  ر المتكافئة وعدم العدالةغي
التنظيمي نحو المؤسسة من خالل التأخر عن الدوام وعدم العودة للعمل بعد القيام بمهام عمل 

 (.م2016)الشنطي،  م(2016م(، )نصار، 2017يد، )الس خارجية
 اراً ر ية تنوه اليه ملمؤسسات الحكوماألمر الذي أصبحت فيه اإلدارة العليا في معظم ا 

كما أوصت العديد من الدراسات المحلية  ".في اجتماعاتها "قضية ضعف االلتزام التنظيمي
عزيز االلتزام التنظيمي لدى ( بضرورة ت2014(، ودراسة )الغرباوي، 2014كدراسة )جياب، 

تنظيمي أظهرت العديد من الدراسات بأن االلتزام الالعاملين في المؤسسات الحكومية. كذلك 
دت أكو  ،شر هام ذو عالقة بفاعلية المنظمات كونه أحد معايير جودة الحياة الوظيفيةيعتبر مؤ 

ها وتحسين على دور جودة الحياة الوظيفية للعاملين في زيادة قدرة المؤسسة على تحقيق أهداف
عة إال غم مما تقدمه المؤسسات الحكومية من خدمات وأنشطة متنو وبالر  مستوى أدائها وكفاءتها،

، فيما حياة الوظيفية داخل المؤسسة وتكوينهاأنها تعاني الكثير من المشكالت التي تتعلق بال
على أكمل انجاز أعمالهم يتعلق بظروف العمل المادية والمعنوية التي تشجع الموظفين على 

ى ذلك من خالل تطبيق ات. ويتأتدمخوجه بما ينعكس على رضا المستفيدين ومتلقين ال
ة ب )ظروف العمل المادية، التوازن بين الحياة الحياة الوظيفية المتمثلتين لعناصر جودة الوزار 

في والعمل، األجور والمكافآت، العدل والمساواة، إتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني، المشاركة 
 المطلوب، والتي ترى الباحثة بأنها غير مطبقة بالشكل (يفيلوظاتخاذ القرار، األمان واالستقرار ا

على متلقي  باإليجاببحيث يسهم ويساعد هذا التطبيق على رضا هؤالء الموظفين، بما ينعكس 
 وبما يعمل على تعزيز االلتزام التنظيمي للموظفين.الخدمات، 

 



 
 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 

 

 الدراسات المحلية: أوالا  •
 اسات العربيةالدر : ثانياا  •
 نبيةالدراسات األج: لثاا ثا •
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 ثالثالفصل ال
 الدراسات السابقة

 :مقدمة

ها، جودة الحياة لدراسات السابقة، والتي تعرض قسم منيتناول هذا الفصل عددا من ا
تقديم ملخص عن كل دراسة يشمل أهداف  وسيتمالخر لاللتزام التنظيمي، الوظيفية، والقسم ا

األجنبية وسيتم من ثم و  العربية ساتدراال ق بالبداية الىالدراسة ونتائجها وتوصياتها وسيتم التطر 
بالتعقيب على احثة م البحدث لألقدم وبالنهاية سوف تقو ترتيبها وفق التسلسل الزمني من األ

 إضافة الى الفجوة البحثية. الدراسات
 محليةأوال: الدراسات ال

ربيــة واقــع الثقافــة التنظيميــة الســائدة فــي وزارة الت": ( بعنــوانم2018 ،أبــو شــمالة) دراســة .1
 "م العالي في قطاع غزة وأثرها على جودة الحياة الوظيفيةوالتعلي
لتنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم ثقافة اواقع الالتعرف على  ىدفت الدراسة إله
 .وأثرها على جودة الحياة الوظيفية (غزة)المقر الرئيسي مدينة العالي 

ث اعتمد الباحث االستبانة يح الدراسة،ي ف وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 259اسة المكون من أسلوب الحصر الشامل على مجتمع الدر  كأداة لجمع البيانات حيث اعتمد

 موظفا.
وجود موافقة من قبل أفراد مجتمع الدراسة  أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

التوقعات( بدرجة متوسطة  ، المعتقدات،القيم، األعراف)على جميع متغيرات الثقافة التنظيمية 
لى متغيرات جودة وافقة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ع%(، وكما توجد م64.33زن نسبي )بو 

روف العمل المادية، العوامل الوظيفية، عوامل مالية، العوامل الصحية الحياة الوظيفية )ظ
عالقة  وجدت الدراسة%(. كما 60.83والسالمة المهنية( بدرجة متوسطة وبوزت نسبي )
يفية. وهناك السائدة بالوزارة وجودة الحياة الوظإيجابية ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية 

التنظيمية ماعدا بعد القيم على جودة الحياة الوظيفية. وكما أن هناك  تأثير لمتغيرات الثقافة
الثقافة التنظيمية ة حول أبعاد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراس

 البيانات الديموغرافية. وأبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزي الى 
االهتمام بمستوى الثقافة التنظيمية في الوزارة كونها تؤثر ورة لدراسة بضر وقد أوصت ا

 على سلوك الموظفين وتجسد الفكر اإلداري الحديث، واالهتمام بجودة الحياة الوظيفية من خالل
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يساهم في تنمية ل جيدة تساعد الموظفين على أداء مهامهم ورفع كفاءتهم مما خلق بيئة عم
 وتطوير الوزارة.

دراســة –تــأثير حقــوق الموظــف علــى االلتــزام التنظيمــي ": ( بعنــوانم2017 ،الســيد) دراســة .2
 "تطبيقية على جهاز الشرطة في قطاع غزة

التنظيمي لدى أفراد  ف على االلتزامالتعرف على تأثير حقوق الموظ ىلدراسة إلت اهدف
  قطاع غزة. جهاز الشرطة في

حيث اعتمد الباحث االستبانة  في الدراسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 فرد.  6903استبانة على مجتمع الدراسة المكون من  450كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع 

موافقة بدرجة قليلة وبوزن نسبي أن هناك  أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
%( على مجال الحقوق المالية، بينما كانت الموافقة على مجال الحقوق الوظيفية 45.09)

%(، كما أن هناك موافقة على االلتزام التنظيمي بدرجة 55.39بدرجة متوسطة وبوزن نسبي )
ت الدراسة أن ي القطاع. أوضح%( من قبل أفراد جهاز الشرطة ف73.74)نسبي  كبيرة وبوزن

لتزام التنظيمي. كذلك وجدت داللة إحصائية بين حقوق الموظف واال هناك عالقة وتأثير ذات
الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تأثير حقوق 

فيما ال  وسنوات الخدمة،لتنظيمي لدى أفراد جهاز الشرطة تعزي للعمر الموظف على االلتزام ا
 ل العلمي.ية تعزي الى الرتبة العسكرية والمؤهتوجد فروق ذات داللة إحصائ

العمل على رفع نسبة الراتب الشهري بحيث يتناسب مع وقد أوصت الدراسة بضرورة  
عادة النظر الى ال ترقيات الممنوحة وتعزيز منحها بناء على الجهد المبذول من قبل العاملين، وا 

ع ة االلتزام التنظيمي للمنظمة في جميكما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقاففاءة باألداء. الك
 الظروف. 

 األشغال العامة وزارة في الوظيفية الحياة جودة واقع ": ( بعنوانم2016 ،الشنطي) دراسة .3
 " واإلسكان العامة األشغال وزارة يظفمو  لدى العمل بأخالقيات وعالقتها واإلسكان

العامة  األشغال وزارة في الوظيفية الحياة جودة واقع تعرف علىال ىسة إلالدراهدفت 
 .الوزارة موظفي لدى العمل بأخالقيات وعالقتها واإلسكان
حيث اعتمد الباحث االستبانة  في الدراسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

 رة وقد استخدمالوزا في موظف (162) من الدراسة المكون مجتمع منالبيانات كأداة لجمع 
 .شامللا الحصر اسلوب الباحث
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 وزارة في الوظيفية الحياة جودة تتوافرأنه  أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
 طاتمتوس بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال، و متوسطة بدرجة واإلسكان العامة االشغال

 )الجنس،متغير  ُتعزي إلى الوظيفية ةالحيا جودة عادتوافر أب مدى تقديرات عينة الدراسة حول
 .الخدمة( سنوات المؤهل العلمي، الوظيفي، المسمى العمر،

 وزارة في للعاملين الوظيفية الحياة جودة مستوى تعزيزوقد أوصت الدراسة بضرورة  
تاحة الفرصة للعاملين في .بانتظام رواتبلا صرف من خالل واإلسكان العامة األشغال الوزارة  وا 
 لمشكالت.اركة في عملية اتخاذ القرارات وحل ابالمش

األساسية  معلمي المرحلة لدى الوظيفية الحياة جودة ": ( بعنوانم2015 ،الدحدوح) دراسة .4
 " أدائهم بمستوى وعالقتها غزة بمحافظات

 مرحلةي المعلم لدى في الوظيفية الحياة جودة مستوى إلى التعرف ىهدفت الدراسة إل
 درجات تقدير متوسطات بين العالقة نع والكشف أدائهم ومستوى غزة، بمحافظات اسيةاألس
 أدائهم. وعالقتها بمستوى الوظيفة الحياة لمستوى جودة العينة أفراد

حيث اعتمد الباحث االستبانة  في الدراسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 من فيةالوظي الحياة جودة مستوى لمعرفة األولى نتياستبا بتصميم مقاكأداة لجمع البيانات حيث 

 وقد المدارس، مديري نظر وجهة المعلمين من أداء مستوى لقياس نظر المعلمين والثانية وجهة
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية  ( مدير259و) ( معلم3368بلغ حجم مجتمع الدراسة )

 ( مدير.140و) معلم (465)من مكونة طبقية تتناسب مع المحافظات 
 جودة لمستوى ابيالحس المتوسطأهمها أن عدة نتائج من وقد توصلت الدراسة إلى 

 3.357 بلغ قد نظرهم وجهة غزة من بمحافظات األساسية المرحلة لمعلمي الوظيفية الحياة
 %.67.96 نسبي وبوزن

 الوظيفي، الرضا اإلنسانية، قاتالعال :يلي كما تنازلياً  الدراسة مجاالت ترتيب جاءوقد 
 بين إحصائية دالة فروق كما توجد .والصحية المادية المدرسية البيئة القرار، اتخاذ المشاركة في
 المرحلة معلمي لدى الحياة الوظيفية جودة لمستوى الدراسة عينة تقدير أفراد درجات متوسطات
 متوسطات بين صائيةحإ داللة فروق دتوج ال .المعلمات ولصالح الجنس لمتغير ُتعزى األساسية
 األساسية المرحلة معلمي لدى يةجودة الحياة الوظيف لمستوى الدراسة أفراد عينة تقدير درجات
 دالة عالقة ارتباطية توجد الخدمة(، والوسنوات  العلمي، المؤهل (الدراسة لمتغيري ُتعزى

 ومتوسطات يفيةالوظ الحياة دةجو  لمستوى الدراسة عينة أفراد تقدير متوسطات بين إحصائية
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ولقد  .األساسي التعليم ةمعلمي مرحل لدى الوظيفي األداء ستوىلم الدراسة عينة أفراد تقدير
 .%60.72حسابي وبمتوسط متوسطة درجة القرار على اتخاذ في المشاركة بعد حصل

 ية،كومالح المدارس في الوظيفية الحياة جودة مستوى برفع الهتمامباوقد أوصت الدراسة 
 رصةالف تاحة، واالوظيفي واالستقرار ماناأل على الرواتب والتركيز صرف االنتظام في خالل من
 ألداء تؤهلهم ومهاراتهم التي فبقدراتهم الثقة يزيد مما القرار، اتخاذ في للمشاركة المعلمين أمام

دية والصحية كما أوصت بالعمل على تحسين بيئة المدرسة الما .التربوية العملية في دورهم
 اء الوظيفي.ًا على األدمما ينعكس إيجاب سوية للمعلمين،ال

 بيةعر: الدراسات الثانياا 

أثر عناصـر جـودة الحيـاة الوظيفيـة علـى أداء ": ( بعنوانم2017 ،واليافي ،العمري) سةدرا .1
 "دراسة تطبيقية على موظفي الخدمة المدنية في المملكة السعودية– الموظف العام

في على أداء موظجودة الحياة الوظيفية  عناصر على أثرالتعرف  ىهدفت الدراسة إل
  الخدمة المدنية في المملكة.

حيث اعتمد الباحثين االستبانة  في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي تم وقد
موظفا في مجال الخدمة المدنية في المملكة  2500كأداة لجمع البيانات حيث وزعت على 

 دية.العربية السعو 
عناصر جودة الحياة الوظيفية تبين أن  أهمها:صلت الدراسة إلى عدة نتائج من تو  وقد
العالقات االجتماعية التي تجمع الموظف مع )تأثيرا على األداء وبدرجة كبيرة هي األكثر 

هناك فروق ذات ، كما الرؤساء وزمالء العمل، الرضا الوظيفي، الحوافز المادية، وتقييم األداء(
االجتماعية، والحوافز المادية، ء الوظيفي، والرضا الوظيفي، والعالقات داة في األة إحصائيدالل
لمرتبة الوظيفية، والعمر، والمؤهل العلمي، عدد سنوات عنوية، وبيئة العمل تعزي الختالف باوالم

 الخبرة، والحالة االجتماعية.
 الالزمة تسهيالتلا إرضاء العاملين من خالل توفيروقد أوصت الدراسة بضرورة 

لى تحسين المؤسسة مما يعود باألثر اإليجابي ع في العملية الحياة نوعية لتحسين للموظف
 الخدمة المدنية.األداء الوظيفي لدى موظفي 
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جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحسين ": ( بعنوانم2016 قرديشي وباديسي،) دراسة .2
ية، التجارية وعلوم التيسير بجامعة دراسة حالة كلية العلوم االقتصاد -الوظيفي األداء

 "الجزائر-2بد اهلل الحميد المهري قسنطينة ع
 على األداء الوظيفي بكلية العلومتقييم أثر جودة الحياة الوظيفية  ىلهدفت الدراسة إ

 االقتصادية.
حيث اعتمد الباحثين االستبانة  في الدراسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 ري بالجامعة.موظف ادا 40ع البيانات حيث وزعت على كأداة لجم
هناك انخفاض نسبي في مستوى نه أهمها أوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

أظهرت النتائج أن هناك ارتباط إيجابي بين أبعاد جودة الحياة وكما الحياة الوظيفية بالكلية.جودة 
 الوظيفية ومستوى األداء الوظيفي. 

ل الحياة الوظيفية من خال تبني الكلية لمفهوم جودةراسة بضرورة وقد أوصت الد
 األداء الوظيفي.االهتمام بجميع أبعادها لتحسين 

 فـــي التنظيمـــي وااللتـــزام وظيفيـــةال حيـــاةال جـــودة ": بعنـــوان( م2015 ،المرشـــد) دراســـة   .3
 " وفعاليتها الوظيفة انخراط دور :السعودية العربية المملكة

دة الحياة الوظيفية تقييم العالقة بين مدى إدراك الموظفين لجو  ىهدفت الدراسة إل
 الخاص بالمملكة السعودية.القطاع العام و  وااللتزام التنظيمي في
حيث اعتمد الباحث االستبانة  في الدراسة، نهج الوصفي التحليليتخدام الموقد تم اس

من مختلف المؤسسات  موظف 353كأداة لجمع البيانات حيث وزعت عينة الدراسة المكونة 
 العام والخاصة.

ة في إدراك هناك اختالفات كبير أهمها أن اسة إلى عدة نتائج من لت الدر وقد توص
الدراسة أن موظفي  تأظهر و  لوظيفية في القطاعين العام والخاص،الموظفين لجودة الحياة ا

كما أظهرت  خاص.القطاع العام لديهم المزيد من التزام التنظيمي مقارنة بموظفي القطاع ال
عالقة ال إن القطاع الخاص.ي هو أقوى مؤشر لاللتزام التنظيمي في النتائج أن االنخراط الوظيف

ن خالل الشعور بالفاعلية لتزام التنظيمي يتم توسطها جزئيا مبين جودة الحياة الوظيفية واال
 أعلى هو سنا غرصاأل للموظفات التنظيمي االلتزامكما بينت الدراسة أن  واالنخراط الوظيفي.

 األكبر رللموظفين الذكو  التنظيمي االلتزام، و المنظمة في الذكور من نظرائهن بين االلتزام من
  سنا. األكبر اإلناث من أعلى سنا
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عمل أبحاث مستقبلية مع االخذ باالعتبار دراسة مؤشرات وقد أوصت الدراسة بضرورة  
ل ودوران العمل، كذلك أوصت بتطويل الدراسة أخرى للتنبؤ بااللتزام التنظيمي مثل ضغط العم

 كي يتم تعميم النتائج.
المــوارد دة الحيــاة الوظيفيــة فــي مرحلــة تــأميم جــو ": ( بعنــوانم2014 ،يــاغي) دراســة .4

 "وطين القوى العاملة في دولة االمارات العربية المتحدةالبشرية: دراسة تطبيقية للت
 العام القطاعين في للموظفين المواطنين يةالوظيف الحياة جودة تقييم إلىهدفت الدراسة 

 لدراسة لعوامل جودة الحياة الوظيفيةفي دولة االمارات العربية المتحدة من خالل تبني ا والخاص
 الفوائد، فرص التطور المهني(.)النهج اإلداري، المكانة، األجور و 

ث االستبانة حيث اعتمد الباح في الدراسة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 موظف مواطن في القطاعين العام والخاص. 450ت على اة لجمع البيانات حيث وزعكأد

 العينة من كبيرة نسبة أن دراسةلا وجدتحيث ت الدراسة إلى عدة نتائج توصل وقد
 دولة في الجاري التعليمي التطور تعكس قد حقيقة وهي أعلى، أو جامعية شهادة اكتسبت
 مشاركة زيادة إلى يشير قد مما من االناث، العينة نصف من أكثر إن .حدةمتال العربية اإلمارات
 العاملة. القوى في المرأة

 من بالمغتربين مقارنة بمنظماتهم التزاماً  أقل تييناإلمارا الموظفين بأن ت الدراسةأفاد
 من العديد اكهن، و البالد في واآلسيويين الغربيين المغتربين التزامًا من وأكثر العربية الجنسيات

 االلتزام التنظيمي" من جديد شكل ممارسة إلى بهم تؤدي قد نالمحليي للموظفين العمل فرص
 في جديدة وظيفة على الحصول على قادًرا الموظف يكون أن بمجرد ينتهي والذي" األجل قصير
ياة جودة الح بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود بعدم الدراسةكذلك أفادت  مختلفة. مؤسسة
جودة الحياة  لفهم مهًما عامالً  ليس" القطاع" فإن ،رىأخ وبعبارة. الموظفين وقطاع يفيةالوظ
 يفية.الوظ

 المديرين تأهيل في المتحدة العربية اإلمارات حكومة تستثمر بأن وقد أوصت الدراسة
 يعجم تحفيز في النجاح ألن للغاية المتنوعة العاملة القوى على اإلشراف في اإلماراتيين
 .أدائهم لتحسين يقةر ط أفضل هو الجنسيات مختلف من الموظفين
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 الحيـاة جـودة لتحسـين كمـدخل العـاملين تمكـين ": ( بعنـوانم2014 ،ديـوب) دراسـة .5
  "ميدانية دراسة - في قطاع االتصاالت الوظيفية

 الوظيفية، وجودة الحياة العاملين تمكين بين العالقة طبيعة تحديد إلىهدفت الدراسة 
 المنظمات وظيفية في حياة جودة لتحقيق لوبةالمط العاملين تمكين أشكال أفضل تحديد وكذلك

 .محل الدراسة
حيث اعتمد الباحث االستبانة  في الدراسة، ليقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليو 

 االتصاالت قطاع شركات من الدراسة المكونة عينة كأداة لجمع البيانات حيث قام بتوزيعها
 (30) بواقع المنظمات هذه على استبانة (90) السورية، فوزع العربية في الجمهورية يعهامج

 المنظمات. هذه في واإلداريين على العاملين ركةش كل استبانة في
 بين معنوية داللة ذات عالقة وجود أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

 مشاركة القرارات، اتخاذ في كة العاملينار مش السلطة، العاملين )تفويض تمكين متغيرات
كما  .الوظيفية الحياة وجودة حاتهم(أفكارهم واقترا وتقدير العاملين تشجيع الملكية، في ملينعاال
 الخدمة الوظيفية، بجودة االرتباط من العاملين تمكن التي المتغيرات أكثر هو اإلنجاز تقدير أن
 ردحياة الف أن الدراسة وأوضحت .السلطة تفويض مث ومن بالملكية، العاملين مشاركة يليه

 تنفذ بالشكل ال الصحي برامج التأمين أن كما الدراسة، محل الشركات اهتمام عن بعيدة األسرية
 معظم الشركات لدى وتتوافر فيها، والتعويضات األجور نظام عدالة من الرغم على السليم
 داللة فروق ذات بوجود النتائج أظهرتضا أي صناعة القرارات. في للعاملين محدودة مشاركة
 .الخدمة اتلسنو  الوظيفية، تعزى الحياة وجودة العاملين تمكين نحو ئيةإحصا

 حيث من العاملين لدى الوظيفية الحياة بجودة االهتمام ةادزي الى وقد أوصت الدراسة
 آمنة عمل وبيئة ظروف وتوفير الوظيفي، والتطور للعاملين للترقي والنمو الفرص إتاحة ضرورة
 الصحي التأمين برامج وتنفيذ والشخصية، األسرية بحياة الفرد تماموزيادة االه للعاملين، وصحية
 .جميعاً  عائلته للفرد وألفراد السليم بالشكل

االلتـزام  تحقيـق فـي الداخليـة العمـل بيئـة دور ": ( بعنـوانم2013 ،الشـمري) دراسـة .6
 العربيـة للمملكـة الشـمالية الحـدود بمنطقـة دالحـدو  حـرس قيـادة لـدى منسـوبي التنظيمـي

 " سعوديةلا
 االلتزام التنظيمي، تحقيق في داخليةال العمل بيئة دور على التعرف إلىهدفت الدراسة 

 االلتزام في تؤثر التي المتغيرات تحديد إلى باإلضافة التنظيمي، االلتزام وتحديد مستويات
 .التنظيمي
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تبانة حيث اعتمد الباحث االس في الدراسة، التحليليوقد تم استخدام المنهج الوصفي 
 حجم بلغ ا، وقد وفردً  ضابطا (669من مجتمع الدراسة والذي يشكل )انات كأداة لجمع البي

 ا. وفردً  ( ضابطا243نة )عيال
 العمل بيئة بين طردي قوي ارتباط يوجد أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

 التنظيمي، االلتزام تحقيق في دور الداخلية العمل التنظيمي، ولبيئة املتز اال ومستويات الداخلية
 .مرتفعة االلتزام التنظيمي بدرجة عززت الداخلية العمل بيئة أن أي

االلتزام التنظيمي، وباإلضافة الى  مستويات تعزيز ستمرار فيالاب وقد أوصت الدراسة
 .بيةاإليجا الداخلية العمل تعزيز بيئة في االستمرار

 الدراسات األجنبية :اا لثثا

 :( بعنوان(Verma & Doharey, 2016دراسة  -1

 “A Study to Identify the Factors Affecting the Quality of Work Life 

in Small Scale Industries” 

 (الصغيرة الصناعات في وظيفيةال الحياة جودة في المؤثرة العوامل لتحديد دراسة)
يفية في الصناعات العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظتحديد  ىهدفت الدراسة إل

مهم من ة أصبحت الصناعات الصغيرة تمثل جزء حيث في اآلونة األخير الصغيرة في الهند، 
 تمد على الزراعة.اقتصاد الهند بعد أن كانت تع

ل وتم جمع البيانات من خال في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم 
 في INDOREلصغيرة في مقاطعة عات االصناالعاملين في جميع  على استبانةتوزيع 

MADHYA PRADESH في الهند. 
 الحصول في الموظفين من العديد يرغب أهمها:من وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

امج ، وتوفير بر للموظف وفقا والمغادرة الجيدة العمل ظروفو  والمكافأة، الوظيفي، الرضا على
 قرار أي فيال يشاركوا  المنخفضة الوظائف ذو نالموظفو كذلك لوحظ أن . للموظفين تدريبية
 جودة على إيجابي تأثير لها االجتماعي كاملوالت الوظيفي كذلك توفير االمان. رةاإلدا تتخذه
 . الصغيرة الصناعات في العمل حياة

 للعامل الالزمة التسهيالت رتوفيإرضاء العاملين من خالل وقد أوصت الدراسة بضرورة 
 لعاملينا كةمشار ، كذلك اوصت بضرورة الصغيرة الصناعات في العملية اةحيال نوعية لتحسين

تحسين جودة الحياة الوظيفية  . المستقبل في الحياة نوعية تحسين ىعل تعملفهي  اإلدارة في
  ية في المؤسسة.ويمنح مزيد من اإلنتاج المهرة الموظفينب االحتفاظتساعد الصناعات ب
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 :بعنوان ((Eren & Hisar, 2016دراسة . 2

“Quality of work life perceived by nurses and their organizational 

commitment level” 

 (جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر الممرضون ومستوى االلتزام التنظيمي لديهم)
مرضون وتحديد ية من وجهة نظر المجودة الحياة الوظيفتحديد  ىهدفت الدراسة إل

 م التنظيمي.مستويات التزامه
نة حيث اعتمد الباحثين االستبا لدراسة،في ا استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم 

ممرض يعمل في مشفى الجامعة في  163مجتمع الدراسة المكون من كأداة لجمع البيانات من 
 ل.إسطنبول، حيث استخدما أسلوب الحصر الشام
دة الحياة الوظيفية للممرضين ومستوى و ج أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

 داللة ذات إيجابية عالقة اكهني المستوى المتوسط. كذلك تبين أن التزامهم التنظيمي ف
 .التنظيمي وااللتزام الوظيفية الحياة جودة بين إحصائية

ودة الحياة الوظيفية لدى ي من شأنها تعزز جتنفيذ البرامج التوقد أوصت الدراسة بضرورة 
لمرضى في القسم أن ظروف العمل لدى الممرضين مرتبطة بكثافة اضين حيث بينت الممر 

ن ظروف العمل وتحفيز يعاني من ضغط العمل المستمر ولتحسي حيث قسم الطوارئ كان
ساعات عمل  أن الممرضين الذين لديهم كذلك بينت الممرضين من خالل اعطاؤهم الحوافز.

اة الوظيفية لديهم لذلك ممكن التفكير بنظام التبديل با على مستوى جودة الحيطويلة يؤثر سل
عاد العالقات مع المدراء من العوامل المؤثرة في وجد أن  ة ترتيب جدولة ساعات العمل.وا 

 المدير يقومون بدور منصب تحسين جودة الحياة الوظيفية حيث الممرضون الذين يعملون في
 وتوقعات مشاكل االعتبار في األخذ مع ،رىأخ أقسام في يعملون الذين الممرضين دعم في رائد

 القرار. صنع عمليات يف بمشاركتهم والسماح العليا اإلدارة قبل من الممرضين
 :( بعنوان(Rai*, 2015دراسة . 3

“An Empirical understanding of Quality of work life of bank 

employees” 

 (فهم تجريبي لجودة الحياة الوظيفية لموظفي البنك) 
اة الوظيفية في القطاع طبيعة العوامل المتنوعة لجودة الحي كشف ىهدفت الدراسة إل

 ن والية البنغال الغربية(.ارجيلنغ وسيليجوري )الجزء الشمالي مالمصرفي في د
االستبانة كأداة  د الباحثحيث اعتم في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم

 مصرفي تم اختيارهم بطريقة عشوائية من 76لدراسة المكون من لجمع البيانات من مجتمع ا
 .ستة بنوك تمثل القطاع العام والخاص
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 مستويات بين كبير فرق هناك يزال ال أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
 والتعويض الكافي بالدخل" يتعلق فيما معاال الخاص القطاع من المصرفيين لدى اإلدراك
 سياسة تكون أن بغيوينفي جودة الحياة الوظيفية،  أساسي مكون هو الكافي األجر، ف"العادل

 .االفراد االحتياجات تلبية لغرض فيه مرغوب معيشي مستوى مع وتتفق نصفةمو  عادلة المرتبات
وصحية في العمل وحماية الموظفين  من أهم عناصر جودة الحياة الوظيفية توفير أجواء آمنة

 في العمل ظروف طبيعة في كبير فرق يوجد العن التلوث وتبين الدراسة من المخاطر بعيدة 
 .والخاص العام القطاعين بنوك من كل
 في وتنفيذها تخطيط في ومبادرته وقدراته مهاراته الستخدام فرصة موظف كل إعطاء يجب 

 غذيةوالت المناسب التدريب خالل من الفرد عمل على تؤثر يالت القرارات اتخاذ حرية. العمل
جودة الحياة الوظيفية، كما اشارت  تحسين وبالتالي الوظيفي، الرضا من يزيد مما المرتدة،

كفاءات البشرية في القطاعين العام والخاص من حيث لدراسة الى وجود اختالف في تطوير الا
 البرامج التدريبية.

 لكل الداخلية الرغبة لتلبية الترقية خالل من الوظيفي للنمو فرصة موظفينلا إعطاء ينبغيكذلك 
بر االندماج يعت، و الموظفين بين والتحفيز الوالء فييض أنه كما. الوظيفي التقدم في موظف

االجتماعي للقوى العاملة أحد عوامل جودة الحياة الوظيفية حيث المساواة واحترام الذات والشعور 
 نظمة.باالنتماء للم
 .العام بالقطاع مقارنة العمالء متطلبات يةلبلت جيد بشكل مجهزة الخاصة البنوكولقد وجد أن 

 حيث أن المهنية والحياة الخاصة اةحيال بين توازنلل المرونة بإدخالراسة الدوقد أوصت 
 لضغوط كبيًرا تواجًدا هناك أن يبدو وكما .للغاية جامدة الخاصة القطاعات في العمل ثقافة
كذلك . ما حد إلى الوضع حل إلى فالوظائ تقاسم يؤدي أن ويمكن الخاص القطاع في العمل
 إلى ماسة حاجة هناك أن ويبدو الحالية التكنولوجية بالمرافق لعاما القطاع موظفي تحديث يجب

 .المناسبين والترقية التدريب
 :بعنوان (Ojedokun, Idemudia& Desouza, 2015)دراسة  .4

 “Perceived external prestige as a mediator between quality of work 

life and organizational commitment of public sector employees in 

Ghana” 

 لموظفي التنظيمي وااللتزام العملية الحياة جودة بين كوسيط المتصورة الخارجية المكانة) 
 (غانا في العام القطاع



46 
 
 

متصورة لا المكانة الخارجية دور تحديد خالل من البحثية وةفجال سد ىهدفت الدراسة إل
 .غانا في العام القطاع موظفي بين لتنظيمياوااللتزام  وظيفيةال الحياة جودة بين العالقة في

حيث اعتمد الباحثون االستبانة  في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم
موظف من منظمتين للقطاع العام في  173اسة المكون كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدر 

 نا. غا
 جودة بأن القائلة الفرضية تائجالن تدعم أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 

، التنظيمي وااللتزام المصورة الخارجية المكانة من بكل إيجابي بشكل مرتبطة وظيفيةال حياة
، حيث وجد أن المكانة التنظيمي بااللتزام تنبؤللأيضا وجدت المكانة الخارجية المتصورة 

 .التنظيمي وااللتزام عمليةال الحياة جودة بين العالقة في رجية المتصورة تتوسط جزئياالخا
 من هي للعاملين التنظيمي االلتزام لتعزيز المؤكدة الطرق إحدى أن إلى ائجنتال شيروت
 وستكون. للمنظمة المصورة الخارجية مكانةلل فهمهم وتعزيز جودة الحياة الوظيفية تحسين خالل
 المصلحة ابوأصح العامة والمنظمات السياسات لواضعي خاصة أهمية ذات ئجالنتا هذه

 .لموظفيهم التنظيمي مااللتزا بزيادة المهتمين
 جيدة نوعية تعزز التي المنظمة ثقافة على المؤسسي الطابع إضفاءبالدراسة وقد أوصت 

 البحث كزر ي أنو  .الموظفين ذهن في للمنظمة الخارجية المكانة زوتعزي العمل حياة من
 حقيقلتوا دراستها، تمت التي المتغيرات مع بديلة نماذج تحديد على المجال هذا في المستقبلي

 الهيكلية المعادلة نموذج وباستخدام العينة من أكبر حجم ذات المنظمات من أخرى أنواع في
(SEM)تظهر مماثلة نتائج هناك كانت إذا ما لمعرفة. 

 :بعنوان (Farid, Izadi& Alipour, 2014)دراسة  .5

 “Relationship between quality of work life and organizational 

commitment among lecturers in a Malaysian public research 

university” 

 البحوث جامعة في محاضرينلا بين التنظيمي وااللتزام وظيفيةال الحياةجودة  بين العالقة) 
 (ماليزيةال عامةال

 التنظيمي وااللتزام العمل حياة جودة بين العالقة مستوى من التحقق ىإل لدراسةهدفت ا
 .بماليزيا كالنج ةيقر  في العامة البحثية الجامعات إحدى في التدريس هيئة أعضاء بين

د الباحثون االستبانة اعتمحيث  في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم
 2902استبانة على مجتمع الدراسة المكون من  330تم توزيع كأداة لجمع البيانات حيث 

 . حاضر من كافة الكليات بالجامعةم
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين  أهمها:توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من د وق
يلعب كل من االبعاد التالي في تحسين جودة الحياة  جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي.

طوير القدرات البشرية، فرص لوظيفية لدى المحاضرين )التعويضات العادلة، ظروف العمل، تا
الدستورية، التوازن بين الحياة والعمل، المكانة المن، االندماج االجتماعي، المبادئ النمو وا

 االجتماعية(
 غطوالض العمل بمكان للنهوض التنظيمي االلتزام أهميةى بالنظر الالدراسة وقد أوصت 

ألهمية جودة الحياة  واضح فهم ناديل يكون أن الجدير من انه الجامعات، محاضري على والتوتر
مما يساعد مديري الجامعات بالنهوض  التنظيمي بااللتزام وعالقته جامعاتال في لوظيفيةا

 .بالمؤسسة التعليمية
 :بعنوان (Afsar, 2014)دراسة  .6

 “Impact of the Quality of Work-life on Organizational 

Commitment: A Comparative Study on Academicians Working for 

State and Foundation Universities in Turkey” 

 ينالعامل األكاديميين على مقارنة دراسة: التنظيمي االلتزام على العملية الحياة جودة تأثير) 
 (تركيا في هليةواأل الحكومية الجامعات في

 عن كشفلاو  التنظيمي، االلتزام على العملية الحياة جودة تأثير دراسة ىإل لدراسةهدفت ا
 الحياة جودة": غيرها من أكثر التنظيمي االلتزام على أكبر تأثير لها التالية العوامل من أي
المسمى  فيالخبرة سنوات  منظمة،ال في ةخبر ال سنوات الراتب، األكاديمي، منصبال ،وظيفيةال

 والعمل( ذلك إلى وما ،جزئي دوام كامل، دوام) العمل ترتيب نوع العمل، نوع حالي،لا الوظيفي
 والحالة والجنس العمر مثل الديموغرافية والخصائص المدركة، التنظيمية سةحماوال اإلضافي،
 ."االجتماعية

 حيث اعتمد الباحث االستبانة كأداة في الدراسة، ليلياستخدام المنهج الوصفي التح وقد تم
أكاديمي  3228سة المكون من استبانة على مجتمع الدرا 570لجمع البيانات حيث تم توزيع 

والجامعات  جامعة غازي وجامعة هاسيتيب"،“الجامعات الحكومية )لى أربع جامعات موزعين ع
 مستوياتملت عينة الدراسة كل من الاالهلية" جامعة باسكنت وجامعة بيلكنت"( حيث اشت

 كليات يف يعملون أبحاث( ومساعدي تدريس مساعدين مساعد، أستاذ ك،ار مش أستاذ أستاذ،)
 .واالقتصاد ندسةلهوا والتربية واآلداب العلوم

 إيجابي تأثير لهاالوظيفية  الحياة جودة أن أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
 حد على واألهلية وميةالحك جامعات في العاملين لألكاديميين والمعياري طفيالعا االلتزام على
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 المتعلقة المتغيرات عجمي دراسةوجد أيضا  .المستمر لتزاماال على سلًبا يؤثر أنه حين في سواء،
 االلتزام على تأثير أعلى بأن تفيد التي الجامعية البرامج من النوعين لكال التنظيمي بااللتزام
 خالل من كان الحكومية معاتجاال في العاملين لألكاديميين واالستمراري والمعياري العاطفي

 جودة الحياة الوظيفية. بعد
 الجامعات في العاملين لألكاديميين والمعياري العاطفي االلتزام على تأثير أعلى أن حين في 

 له منظمةال في برةالخ سنواتجودة الحياة الوظيفية. وكما أن بعد  بعد خالل من االهلية كان
 . لهماري االستمر  لتزاماال على تأثير أكبر

 في هليةواأل الحكومية الجامعات فمختل في مماثلة دراسات إجراءبالدراسة وقد أوصت 
 جامعات في العاملين األكاديميين جميع على الدراسة هذه نتائج تعميم أجل المدن من فتلمخ

 المختلفة العمل ومجاالت المختلفة والمدن القطاعات لمختلف دراسة بإجراء وصتأ كما. الدولة
 بإجراء أوصت ذلك، إلى باإلضافة .شموالً  أكثر بطريقة النتائج تقييم أجل من أكبر عينة غطيةتل
 الوظيفي( أو المهني االلتزام أو التنظيمي االلتزام) االلتزام من نوع أيلمعرفة  مستقبلية اتاسدر 

 من واعاألن هذه على وظيفيةال الحياة وتأثير جودةكاديمية لدى المنظمات اال تفضيالً  أكثر
 .االلتزام

 :بعنوان (Farjad& Varnous, 2013)دراسة  .7

 “Study Of Relationship Of Quality Of Work Life (Qwl) And 

Organizational Commitment” 

 (التنظيميوااللتزام  جودة الحياة الوظيفية بين دراسة العالقة)
 .التنظيمي وااللتزام عمللا حياة جودة بين العالقة مستوى من التحقق ىلدراسة إهدفت ال
االستبانة  حثانحيث اعتمد البا في الدراسة، لتحليلياستخدام المنهج الوصفي ا وقد تم

مجتمع الدراسة المتمثل بشركات االتصاالت والبنية التحتية في طهران، كأداة لجمع البيانات من 
من المدراء ونوابهم في  انة بطريقة عشوائية طبقية على عينة الدراسة المكونةكما وزعت االستب

  شركات االتصاالت.
القة ذات داللة احصائية بين د عتوجأهمها أنه اسة إلى عدة نتائج من وقد توصلت الدر 

المتغيرات المستقلة "أبعاد جودة الحياة الوظيفية")الرواتب والعالوات والتأمين الصحي وظروف 
لعمل والجوانب االخرى في الحياة لعمل وفرص النمو والترقي في الوظيفة والتوازن بين اا

ام ة( والمتغير التابع المتمثل بااللتز ماعية الهامة وتنمية القدرات البشريوالتعاون والمعونات االجت
كان كما أظهرت الدراسة أن التأمين الصحي وظروف العمل وتنمية القدرات البشرية   التنظيمي.
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الحياة االخرى التوازن بين العمل وجوانب له أكبر االثر على االلتزام التنظيمي، وكما أن 
 لتنظيمي.ت كان له أقل االثر على االلتزام اوالمرتبات والبدال

 حيث من العاملين لدى الوظيفية الحياة بجودة االهتمام زيادةبالدراسة وقد أوصت 
 ةآمن عمل وبيئة ظروف وتوفير الوظيفي، والتطور والنموللعاملين للترقي  الفرص إتاحة ضرورة
 يالصح التأمين برامج وتنفيذ الشخصية،و  األسرية بحياة الفرد وزيادة االهتمام للعاملين، وصحية
 .جميعاً  للفرد وألفراد عائلته السليم بالشكل

 :بعنوان (Rashidi& Neyshabor, 2013)دراسة  .8

 “An Investigation of the Relationship between Job Enrichment and 

Organizational Commitment” 

 (زام التنظيميوااللت الوظيفي اإلثراء بين دراسة العالقة)
 وقد تم .التنظيمي بااللتزام الوظيفي اإلثراء عالقة على عرفالت ىهدفت الدراسة إل

ستبانة كأداة لجمع الا حثانحيث اعتمد البا في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي
 لدراسةعينة ا اشتملت وقد الصناعية االيرانية،لمتمثل في الشركات من مجتمع الدراسة االبيانات 

 .إيرانية صناعية كاتر ش لدى يعملون موظف (235) على
 الوظيفي لإلثراء قوي إيجابي أثر وجودأهمها وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من   

 المرتدة( على المعلومات العمل، االستقاللية، أهمية العمل، وحدة المهام، )تنوع الخمسة بأبعاده
 .فينالموظ لدى التنظيمي االلتزام درجة

 التنظيمي االلتزام العاملين من أجل تنميةثراء وظائف على ضرورة االدراسة وقد أوصت  
من  التنافسية الميزةلتحقيق  االعتبار بعين الخمسة وأبعاده االثراء الوظيفي وأخذ خصائص لديهم

 أوصت الباحثين بضرورة دراسة العوامل المؤثرة ايجابا بدرجةوكما  البشرية. خالل الموارد
 .االلتزام التنظيمي

 :بعنوان (Daud, 2012)دراسة  .9

 “The Influence of Quality of Work Life on Organizational 

Commitment: A Study on Academic Staff in Public Institution of 

Higher Learning in Malaysia” 

 المؤسسة في األكاديمي الكادر لىع دراسة: التنظيمي االلتزام على العملية الحياة جودة يرتأث)
 (ماليزيا في العالي للتعليم ةالعام

 التنظيمي االلتزام مع العملية الحياة جودة بين العالقة على التعرف ىهدفت الدراسة إل
 .ماليزيا في العالي للتعليم ةالرائد العامة المؤسسات من واحدة في التدريس هيئة أعضاء بين
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االستبانة  حثالباحيث اعتمد  في الدراسة، في التحليلياستخدام المنهج الوص قد تمو 
الكادر األكاديمي في المؤسسة العامة من مجتمع الدراسة المتمثل في كأداة لجمع البيانات 

 كليات في اديميكاأل الكادر على االستبيانات من مجموعة300 توزيع تمحيث  ،للتعليم العالي
 .مختارة

 وجدت عمللا حياة جودة مستويات أن أهمها:ج من وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائ
 المشاركة أن إلى النتائج أشارت. كذلك معتدالً  الموظفين بين التنظيمي االلتزام وكان مالئمة،

 هناك أن النتائجكذلك أشارت  .طويروالت النمو يليه االلتزام على ريؤث مهم عامل األكثر هي
ن إيجابية،  الثالثة ماتوااللتزا جودة الحياة الوظيفية بين العالقة في جدا قوية تكن لم وا 

 .ية"واالستمرار  والمعيارية الوجدانية"
 كزر ت التي جودة الحياة الوظيفية مجاالتب ضرورة االهتمامعلى الدراسة وقد أوصت 

 الموظفين شعور بكيفية تتعلقنها من شأالتي  والتطوير والنمو واإلشراف المشاركة على
وكما  .م المعياريشأنه يعزز االلتزاالجامعة والذي من  في بالبقاء زامهمالت حول األكاديميين

 ئدوالفوا واألجور المادية البيئة على تركز التي جودة الحياة الوظيفية مجاالتب أوصت االهتمام
والذي من شأنه يعزز  الجامعة في البقاء أنبش األكاديميون الموظفون رو شع بكيفية المتعلقة

 علىتركز  التي جودة الحياة الوظيفية مجاالتب راري. وأخيرا أوصت االهتمامااللتزام االستم
 بها يشعر التي بالطريقة ما حد إلى إيجابي بشكل ترتبط والتطوير حيث والنمو المشاركة

والذي من شأنه يعزز االلتزام  ةالجامع مع البقاء في الرغبة حول األكاديميون ظفونالمو 
 العاطفي.

 :بعنوان (Dhaka et al, 2011)دراسة  .10

 “Comparative Analysis of Quality of Work Life among the 

Employees of Local Private and Foreign Commercial Banks in 

Bangladesh” 

 والبنوك المحلية، الخاصة التجارية موظفي البنوك العمل بين حياة جودة ارنةقم دراسة)
 (بنغالدش في األجنبية الخاصة

من  كل في للموظفين المتاحة الوظيفية ياةالح جودة على التعرف إلىفت الدراسة هد
أوجه  جةومعال بنغالدش، في العاملة األجنبية الخاصة والبنوك المحلية، الخاصة التجارية البنوك
 .المعنية البنوك في الوظيفية الحياة جودة تطبيق في القصور

بانة االست حثحيث اعتمد البا في الدراسة، استخدام المنهج الوصفي التحليلي قد تمو 
 عينة بطريقة اختيارهم تم بنوك ستة في العاملين الدراسة في عينة وتمثلت ،أداة لجمع البياناتك
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 البنوك في 50و أجنبية، تجارية بنوك ثالث في ونوظفا يعملم50اختيار تم المالئمة، حيث
 .المحلية

 وكالبن بين إحصائياً  دالة فروق وجود اأهمهوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من 
 )عدالة الوظيفية الحياة جودة أبعاد األجنبية حول التجارية والبنوك الخاصة، المحلية التجارية

 العمل لجداو  مرونة البشرية، فرص تطوير القدرات والعمل، ةالحيا بين التوازن التعويضات،
 تجاريةلا البنوك ولصالح طفيفة الفروق هذه ت، وكان) الموظفين بين العالقات الوظيفية، والمهام
ال يمكن الجزم إذا كان هناك فروق في أبعاد جودة الحياة الوظيفية )فرص و  .الخاصة األجنبية

الوظائف(  يفي، توفير بيئة عمل صحية وآمنة، االهتمام بتصميمالتقدم المستمر واألمان الوظ
 لتجارية األجنبية الخاصة.بين البنوك التجارية المحلية الخاصة، والبنوك ا

والتي لها  جودة الحياة الوظيفية مجاالتب ضرورة االهتمامعلى الدراسة وقد أوصت 
 ن، وزيادة اإلنتاجية.األثر اإليجابي على زيادة االلتزام التنظيمي لدى العاملي

 قةالساب الدراسات على التعقيبرابعاا: 

حث العلمي التي تساعد الباحث بعد استعراض الدراسات السابقة والتي تعد من ركائز الب
دراسة واالطالع على النتائج التي توصلت اليها قة البحث عن منهجية العمل لموضوع الفي طري

عرفة األدوات المستخدمة، والقطاعات التي تناولتها الدراسات السابقة لتحقيق التكامل، وم
احثة بتقسيم أوجه التشابه ات السابقة، ولتحقيق أكبر قدر من االستفادة، فقد قامت البالدراس

 مع الدراسات السابقة. واالختالف
 من حيث موضوع الدراسة وأهدافها 

ة الحياة الوظيفية، اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع جود
اللتزام التنظيمي، مع العلم بأن معظم الدراسات السابقة وقد ركزت هذه الدراسة على أثرها في ا

العمري ) دراسة ثلية كانت بمثابة "المتغير المستقل" متي تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفال
 ، دراسة(م2016 قرديشي وباديسي،) ، دراسة(م2016 ،الشنطي) ، دراسة(م2017 ،واليافي

 ،الشمري) ، دراسة(م2014 ياغي،) ، دراسة(م2015 المرشد،) ، دراسة(م2015 الدحدوح،)
 الدراسات األجنبية فهي كالتالي:يد الدراسات العربية، أما على صعيد هذا على صع (م2013
 ,*Raiدراسة ، ((Eren & Hisar, 2016دراسة ، ((Verma & Doharey, 2016دراسة 

دراسة ، (Afsar, 2014)دراسة  ، (Farid, Izadi& Alipour, 2014)سة ، درا((2015
(Farjad& Varnous, 2013) ، دراسة(Daud, 2012) ، اسة در(Dhaka et al, 2011). 
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 أبو) تناولت موضوع جودة الحياة الوظيفية كمتغير تابع هي دراسةسات التي أما الدرا
 ,Ojedokun, Idemudia& Desouza)دراسة ، (م2014، )ديوب دراسة ،(م2018 شمالة،

2015). 
 االلتزام التنظيمي كمتغير تابع عددها السابقة التي تناولتأما بخصوص الدراسات 

، (م2015 المرشد،) ، دراسة(م2017 السيد،) دراسةهي: ( من اجمالي الدراسات السابقة و 10)
 ,Ojedokun)دراسة ، ((Eren & Hisar, 2016دراسة ، (م2013 ،الشمري) دراسة

(Idemudia& Desouza, 2015)،  دراسة(Farid, Izadi& Alipour, 2014)،  دراسة
(Afsar, 2014)، دراسة (Farjad& Varnous, 2013)،  دراسة(Rashidi& 

Neyshabor, 2013) ،دراسة (Daud, 2012). 
 المنهج المستخدم:من حيث 

 منهج الوصفي التحليلي.اتفقت هذه الدراسة مع كافة الدراسات السابقة في استخدامها لل
 أداة الدراسة: من حيث

كـــأداة لجمـــع الســـابقة فـــي اســـتخدامها لالســـتبانة  افـــة الدراســـاتلدراســـة مـــع كاتفقـــت هـــذه ا
 البيانات.

 الدراسة:من حيث نتائج 
اتفقـت هــذه الدراســة مـع كافــة النتــائج فــي الدراسـات الســابقة التــي تؤكـد علــى أهميــة جــودة 

تحقيـق  طبيق برامج وأبعـاد جـودة الحيـاة الوظيفيـة فـي العمـل مـن أجـلالحياة الوظيفية، وضرورة ت
 كد ذلك.لتي تناولت جودة الحياة الوظيفية تؤ بيئة ملتزمة تنظيميا، وان كافة الدراسات السابقة ا

 الفجوة البحثيةخامساا: 

ي هناك ندرة في الدراسات المحلية التي ربطت بين جـودة الحيـاة الوظيفيـة وااللتـزام التنظيمـ -
 في كافة القطاعات المحلية على حد علم الباحثة.

ت علـى قطــاع دة الحيــاة الوظيفيـة وااللتـزام التنظيمــي ركـز التــي تناولـت جـو معظـم الدراسـات  -
نــدرة فــي الدراســات ومــدارس كمجتمــع دراســة، فــي حــين هنــاك  التعلــيم مــن جامعــات وبنــوك

راسـة تناولـت وزارة العمـل التي تناولت القطاع الحكـومي كمجتمـع دراسـة، وعـدم وجـود أي د
 تحديدًا كمجتمع دراسة

ات لــت مجموعــة مختلفــة االبعــاد مــن عناصــر ومؤشــر لدراســة أنهــا تناو أيضــا تحســب لهــذه ا -
 يعهم من عدة دراسات سابقة.جودة الحياة الوظيفية حيث تم تجم



53 
 
 

تـــم االســـتفادة مـــن الدراســـات الســـابقة فـــي اثـــراء الدراســـة الحاليـــة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى  -
دت بـــالمراجع دوات المســـتخدمة، وطـــرق عمليـــة اإلحصـــاء ومعالجـــة البيانـــات، كـــذلك أفـــااأل

 االصلية لمجال الدراسة.
 الفجوة البحثية.لمناسبة لهذه الدراسة، وكذلك تحديد تم تحديد المتغيرات ا -

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: سادساا 

 الذي األمر لموضوع الدراسة شامل تصور تكوين في كبيرة فائدة السابقة للدراسات كان
 في: ساهم

 .الدراسة وفروض مشكالت صياغة  -
 إثراء الجزء النظري من الدراسة -
 ة )االستبانة(بناء أداة الدراسة الحالي -
 الحاليةتفسير نتائج الدراسة  -
 التزود ببعض المراجع وخاصة األجنبية منها -
 اسات السابقة.التأكد من أن هذه الدراسة ال تمثل تكرارا ألي من الدر  -

 ابقةأبعاد جودة الحياة الوظيفية في الدراسات الس(: 3.1جدول )
 أبعاد المتغير )جودة الحياة الوظيفية( اسم الباحث

يفية، العوامل ية، العوامل الوظظروف العمل الماد (م2018 ،أبو شمالة)
 المادية، عوامل الصحة والسالمة المهنية

جتماعية، بيئة العمل، الرضا الوظيفي، ات االالعالق (م2017 ،العمري واليافي)
 داءالحوافز المادية، وتقييم األ

 (م2016 ،الشنطي)
، االستقرار واألمان المشاركة في اتخاذ القرار، القيادة

لعمل، ر والمكافآت، التوازن بين الحياة واالوظيفي، األجو 
 ظروف العمل المادية

 اتخاذ المشاركة في الوظيفي، ارضال اإلنسانية، العالقات (م2015 الدحدوح،)
 يةوالصح المادية المدرسية البيئة القرار،

ئد، فرص التطور النهج اإلداري، المكانة، األجور والفوا (م2014 ياغي،)
 المهني

Verma & Doharey, 2016)) ،العمل، مشاركة في اتخاذ القرار،  وظروف الحوافز
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 أبعاد المتغير )جودة الحياة الوظيفية( اسم الباحث
 االجتماعي ، واالندماج الوظيفي االمان

Eren & Hisar, 2016))  بيئة العمل، العالقات مع المدراء والمشرفين، ظروف
 لعمل، ادراك العمل، الدعم ا

 ((Rai*, 2015دراسة 

راد، ادلة، ظروف العمل، تطوير قدرات االفالجور الع
لوظيفي، الدستورية في الفرص للنمو والترقي، األمان ا

العمل، العمل، االعتراف بالجهد، التوازن بين الحياة و 
 العالقات االجتماعية، ضغط العمل، الرضا الوظيفي

 
(Ojedokun, Idemudia& 

Desouza, 2015) 
العمل، السلوك  التوازن بين الحياة والعمل، خصائص

 والفوائد االشرافي، التعويضات

(Farid, Izadi& Alipour, 
2014) 

التعويضات العادلة، ظروف العمل، تطوير القدرات 
النمو واالمن، االندماج االجتماعي، البشرية، فرص 

ياة والعمل، المكانة زن بين الحالمبادئ الدستورية، التوا
 االجتماعية

(Afsar, 2014) 
ات سالمة، االقتصاد والعائلة، االحتياجالصحة وال

ك والمعرفة، االحتياجات االجتماعية، تقدير الذات، االدرا
 الكمالية  

(Farjad& Varnous, 2013) 

، وظروف العمل،والتأمين الصحي  ،الواتب والعالروات
والتوازن بين العمل ،يفة وفرص النمو والترقي في الوظ

وتنمية القدرات ،جتماعية والتعاون والمعونات اال،والحياة 
 البشرية

(Daud, 2012) 
النمو والتطوير، المشاركة في اتخاذ القرار، البيئة 

المكانة الفيزيائية، االشراف، األجور والفوائد، 
 االجتماعية، االندماج االجتماعي

(Dhaka et al, 2011) 
فرص  والعمل، الحياة بين التوازن ويضات،تعال عدالة

 والمهام العمل جداول مرونة لبشرية،ا تطوير القدرات
 الموظفين بين العالقات الوظيفية،
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لتي تم التركيز هناك اختالف بين العلماء والباحثين فيما يتعلق باألبعاد والمتغيرات ا
ث لسد هذه الثغرات البحثية، احعليها من جانب كل دراسة، مما يجعل الباب مفتوحا ألي ب

لوظيفية وااللتزام ي والتطبيقي في موضوع جودة الحياة اواالسهام في سد الجانب المعرف
م في هذا التنوع أو االختالف يثرى المعرفة في جوانب العمل اإلداري ويساه التنظيمي، كما أن

وتحسين أدائها ورفع جودة رة رفد اإلدارة العليا بتوصيات عملية لالرتقاء بعملية إدارة الوزا
الباحث مناسبة  اختيار أكثر المتغيرات من وجهة نظر خدماتها، ويتيح الفرصة للباحث في

 للمشكلة قيد البحث.
 
 



  

 

 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 
  

 المقدمة: أوالا  •
 سةهج الدرانم: انياا ث •
 مصادر المعلومات: ثالثاا  •
 مجتمع الدراسةرابعاا:  •
 راسةخامساا: عينة الد •
 سادساا: أداة الدراسة •
 سابعاا: خطوات بناء االستبانة •
 ثامناا: صدق االستبانة •
 تاسعاا: ثبات االستبانة •
 عاشراا: اختبار التوزيع الطبيعي •
 ليب اإلحصائية المستخدمةعشراا: األسا حادي •
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمةالا: أو

جراءاتها محورا رئيسا يتم من خالله انجازنهجية اتعتبر م الجانب التطبيقي من  لدراسة وا 
يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل ريقها وعن ط الدراسة،
وبالتالي تحقق  الدراسة،ج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع إلى النتائ
 . التي تسعى إلى تحقيقها األهداف

وكذلك  دراسة،وعينة الومجتمع  متبعنهج الللموصفا تناول هذا الفصل وبناء على ذلك 
وينتهي  وثباتها،صدقها ومدى  إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها،أداة الدراسة المستخدمة وطريقة 

 اص النتائج، وفيملبيانات واستخالالفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا
 يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 منهج الدراسةثانياا: 

الذي  التحليلي الوصفي المنهج باستخدام حثةباال قامت الدراسة أهداف تحقيق أجل من
مكوناتها  بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، وعموض الظاهرة وصف خالله من يحاول
 .تحدثها التي واآلثار نهاتتضم التي والعمليات حولها تطرح التي واآلراء
 تلمعلومامصادر اثالثاا: 

 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين للمعلومات:
مصادر  ىإل للدراسةفي معالجة اإلطار النظري  هت الباحثة: حيث اتجالمصادر الثانوية .1

قة، والدوريات لكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالالبيانات الثانوية والتي تتمثل في ا
دارسة، والبحث راسات السابقة التي تناولت موضوع الوالمقاالت والتقارير، واألبحاث والد

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمع  ىإلضوع الدراسة لجأت الباحثة ليلية لمو وانب التح: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
، ممت خصيصاً لهذا الغرضللدراسة، ص األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسةبيانات ال
 ض البيانات.في جمع بعقابلة مت الباحثة المكذلك استخدو 

 سةمجتمع الدرارابعاُ: 

حث، وبناء على مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها البا
كون من الموظفين العاملين في وزارتي العمل مشكلة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يت
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دول التالي يوضح توزيع مجتمع موظف وموظفة، والج 314والبالغ عددهم  التنمية االجتماعية،و 
 ة حسب المسمى الوظيفي والوزارة.الدراس

 والوزارةسة حسب المسمى الوظيفي يوضح توزيع مجتمع الدرا: (4.1جدول )
 المسمى الوظيفي وزارة العمل وزارة التنمية االجتماعية المجموع

 وكيل 1 1 2
 مدير عام 12 5 17
 نائب مدير عام 5 - 5
 مدير 13 15 28
 رئيس قسم 24 40 64
 عبةرئيس ش 5 10 15
 أخرى 127 56 183
 المجموع 187 127 314

 (م2018 ،تماعيةوالتنمية االجوزارتي العمل ) :المصدر
 عينة الدراسةساا: خام

 :العينة االستطالعية
 ةبغرض تقنين أداة، تم اختيارهم ستبانا 31 تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من

 . ادخالهم بالتحليل النهائيية، وقد تم للتطبيق على العينة األصلا صالحيته الدراسة، والتحقق من
 ية":العينة األصلية "الفعل

، حيث المسمى الوظيفيقامت الباحثة باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب 
%. وقد 89.5استبانة بنسبة  179دراسة وقد تم استرداد استبانة على مجتمع ال 200تم توزيع 
 (:,2003Moore اب حجم العينة من المعادلة التالية)تم حس

       (1) 

 حيث:
Z مثاًل: ة المعي: القيم( ارية المقابلة لمستوى داللة معلومZ=1.96 لمستوى داللة.) 
m(±0.05بالعالمة العشرية )مثاًل:  : الخطأ الهامشي: وُيعّبر عنه 

 ئية من المعادلة:حجم العينة في حالة المجتمعات النهايتم تصحيح 
 (2)         =  الُمَعّدل

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 
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 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1باستخدام المعادلة )

 
( 2ّدل باستخدام المعادلة )فإن حجم العينة الُمعَ ،  = 314Nحيث أن مجتمع الدراسة 

 :يساوي
   =  الُمَعّدل

من 104، ية االجتماعيةمن التنم70)174وي وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يسا

 على األقل. العمل(
 أداة الدراسةسادساا: 

 تم إعداد استبانة حول " جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي لموظفي
 قسام رئيسة هي:وزارتي العمل والتنمية االجتماعية " حيث تتكون من ثالث أ

مكان العمل، الجنس، العمر، )للمستجيبين  الشخصية اناتالبي ارة عنوهو عبالقسم األول: 
 .المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(

 

فقرة، موزع  44، ويتكون من ةجودة الحياة الوظيفية في الوزار وهو عبارة عن  القسم الثاني:
 :مجاالت وهي 7على 
 فقرات.( 6)من  ن، ويتكو ظروف العمل الماديةول: المجال األ -
 ( فقرات.6من ) نمجال الثاني: التوازن بين الحياة والعمل، ويتكو لا -
 ( فقرات.6من ) نالمجال الثالث: األجور والمكافآت، ويتكو  -
 ( فقرات.6من ) نالمجال الرابع: العدالة والمساواة، ويتكو  -
 ( فقرات.8، ويتكون من )دم المهنياتاحة الفرص للترقي والتقالمجال الخامس:  -
 ( فقرات.6، ويتكون من )المشاركة في اتخاذ القرار ال السادس:مجال -
 ( فقرات.6، ويتكون من )األمان واالستقرار الوظيفيالمجال السابع:  -

 ( فقرة. 11، ويتكون من )في الوزارة االلتزام التنظيميعن وهو عبارة  :لثالقسم الثا
لدرجة من لما اقتربت الفقرات االستبيان بحيث ك 10-1اس من وقد تم استخدام المقي

 (4.2) التاليجدول وافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، والدل على الم 10
 :يوضح ذلك
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 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (4.2جدول )

 جابةاالست
موافق 
بدرجة 
 قليلة جدا

موافق  
بدرجة كبيرة 

 جدا
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رجةالد

 طلوبة.المقابلة لجمع بعض البيانات الم ةالباحث تخدمتاسكذلك 
 االستبانةاء خطوات بنسابعاا: 

جودة الحياة الوظيفية وأثرها على قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة للتعرف على " 
حثة الخطوات "، حيث اتبعت البا االلتزام التنظيمي لموظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية

 ة:التالي
واالســتفادة  ،الدراســةت الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســاو  اإلداريب األدعلــى  االطــالع .1

 وصياغة فقراتها. االستبانةمنها في بناء 
 االســـتبانة مجـــاالتعـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات والمشـــرفين فـــي تحديـــد  ةالباحثـــ تاستشـــار  .2

 .وفقراتها
 نة.شملتها االستباالرئيسة التي  مجاالتتحديد ال .3
 .مجاللتي تقع تحت كل تحديد الفقرات ا .4
 ة. م تصميم االستبانة في صورتها األوليت .5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .6
ـــى ) .7 ـــم عـــرض االســـتبانة عل ـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة 8ت ( مـــن المحكمـــين مـــن أعضـــاء هيئ

 أعضاء لجنة التحكيم. ( يبين أسماء1والملحق رقم ) ىوجامعة األقصاإلسالمية، 
ضــافة فقــرات االســتبانة مــن حيــث الحــذف أو اإلالمحكمــين تــم تعــديل بعــض فــي ضــوء آراء  .8

 (.2) قاالستبانة في صورتها النهائية، ملح روالتعديل، لتستق
 صدق االستبانةثامناا: 

: 2010صدق االستبانة يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، 
حليل عناصر التي يجب أن تدخل في التصدق "شمول االستقصاء لكل ال(، كما يقصد بال105

ومة لكل من يستخدمها" اتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهمن ناحية، ووضوح فقراتها ومفرد
 (. وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:179:2001)عبيدات وآخرون، 
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 :"الصدق الظاهري" المحكمين آراء صدق .1

 في ينالمتخصص المحكمين من عدًدا لباحثا يختار أن هو" المحكمين يقصد بصدق
( حيث تم عرض 107: 2010" )الجرجاوي،الدراسة عموضو  المشكلة أو الظاهرة مجال

في إدارة األعمال ومناهج ( متخصصين 8االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )
حثة آلراء ا(، وقد استجابت الب1رقم )وأسماء المحكمين بالملحق  البحث العلمي واإلحصاء
قترحات المقدمة، وبذلك خرج ء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المالمحكمين وقامت بإجرا

 (.2الملحق رقم ) -ن في صورته النهائية االستبيا
 صدق المقياس: .2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

المجال ة من فقرات االستبانة مع يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقر 
الداخلي لالستبانة وذلك من  رة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساقإليه هذه الفقالذي تنتمي 
اب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية خالل حس

وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة ، (3)ح في ملحقكما هو موض للمجال نفسه
 فردة.م 31من

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي صدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة يعتبر ال

يد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية تر 
 لفقرات االستبانة.

 االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةة كل مجال من مجاالت جمعامل االرتباط بين در : (4.3جدول )

 المجال
معامل 

 بيرسون
 لالرتباط

   القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 *805. .ظروف العمل المادية

 0.000 *833. .التوازن بين الحياة والعمل

 0.000 *654. األجور والمكافآت.

 0.000 *923. .العدالة والمساواة

 0.000 *882. .ترقي والتقدم المهنيفرص لللاتاحة ا

 0.000 *815. .خاذ القرارالمشاركة في ات
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 0.000 *919. .واالستقرار الوظيفي األمان

 0.000 *993. .جودة الحياة الوظيفية في الوزارة

 0.000 *871. .االلتزام التنظيمي في الوزارة

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  * 

جاالت االستبانة دالة ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع م4.3يبين جدول ) 
وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما  α ≤ 0.05ند مستوى معنوية إحصائيًا ع

 وضعت لقياسه.
  Reliabilityثبات االستبانة تاسعاا: 

 مرات عدة تطبيقه يدأع إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 

كل مرة يستخدم  يعطي المقياس قراءات متقاربة عند، ويقصد به أيضا إلى أي درجة متتالية
فيها، أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 

 (. 97م، ص2010 )الجرجاوي،
 خالل معامل ألفا كرونباخ ة من وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراس 

Cronbach's Alpha Coefficient(.4.4ول )، وكانت النتائج كما هي مبينة في جد 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: (4.4جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.947 6 ظروف العمل المادية.

 0.890 6 .التوازن بين الحياة والعمل

 0.798 6 ألجور والمكافآت.ا

 0.869 6 .العدالة والمساواة

 0.956 8 .اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني

 0.938 6 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.939 6 .األمان واالستقرار الوظيفي

 0.974 44 .جودة الحياة الوظيفية في الوزارة

 0.892 11 .االلتزام التنظيمي في الوزارة

 0.976 55 المجاالت معا ميعج

خ مرتفعة لكل ( أن قيمة معامل ألفا كرونبا4.4ول )واضح من النتائج الموضحة في جد
(، وهذا 0.976(، بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة )0.798،0.974مجال حيث تتراوح بين )

كما هي في  ئيةيعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا. وبذلك تكون االستبانة في صورتها النها
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ة مما تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراس ( قابلة للتوزيع. وتكون الباحثة قد2الملحق )
يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 واختبار فرضياتها.
 Normality Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعيعاشراا: 

 K-S)) Kolmogorov-Smirnov سمرنوف - اختبار كولمجوروف تخدامتم اس
Test نات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي الختبار ما إذا كانت البيا
 (.4.5في جدول )مبينة 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار : (4.5جدول )
 (.Sig)ة القيمة االحتمالي قيمة االختبار المجال

 0.947 6 ظروف العمل المادية.

 0.890 6 .لالتوازن بين الحياة والعم

 0.798 6 األجور والمكافآت.

 0.869 6 .العدالة والمساواة

 0.956 8 .اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني

 0.938 6 .المشاركة في اتخاذ القرار

 0.939 6 .األمان واالستقرار الوظيفي

 0.974 44 .في الوزارةالوظيفية  جودة الحياة

 0.892 11 .االلتزام التنظيمي في الوزارة

 0.976 55 جميع مجاالت االستبانة

من  أكبر (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4.5واضح من النتائج الموضحة في جدول )
تم  حيث هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعيوبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة 

 يات الدراسة. فرض لتحليل البيانات واختبارتخدام االختبارات المعلمية اس
 لمستخدمةاألساليب اإلحصائية ااا: حادي عشر

 Statisticalتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
Package for the Social Sciences (SPSS)حيث تم قد تم استخدام األدوات ، 

 اإلحصائية التالية:
 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)لنسب المئوية والتكرارات ا .1
 واالنحراف المعياري. والوزن النسبي المتوسط الحسابي .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .3
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ما الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4
 مه.كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عد      إذا 

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .5
. وقد استخدمته الباحثة لحساب االتساق يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 دراسة العالقة بين المجاالت.ائي لالستبانة وكذلك لالداخلي والصدق البن
سط درجة االستجابة قد ( لمعرفة ما إذا كانت متو T-Test) دةفي حالة عينة واح Tاختبار  .6

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمته الباحثة  5.5وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 
 نة.للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبا

 .(Linear Regression- Model Multipleدار الخطي المتعدد )نموذج تحليل االنح .7
( لمعرفـة مـا إذا كـان Independent Samples T-Test) فـي حالـة عينتـين Tاختبـار  .8

 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.   هناك
( (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .9

بين ثالث مجموعات أو أكثر من ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية  لمعرفة
  ات.البيان

 



 
 

 

 الفصل الخامس
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 ومناقشتها
 

 المقدمة: أوالا  •
 خصائص عينة الدراسة: ثانياا  •
 ثالثاا: المحك المعتمد في الدراسة •
 بانةستاا: تحليل فقرات االابعر  •
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 الفصل الخامس
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 المقدمةأوالا: 

لك من خالل لفصل عرضًا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذيتضمن هذا ا
والتي تم التوصل إليها من خالل  االستبانةأبرز نتائج ة واستعراض اإلجابة عن أسئلة الدراس

لذا تم إجراء المعالجات للمستجيبين،  الشخصيةالبيانات والوقوف على  فقراتها،تحليل 
ئية إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصاالدراسة،  استبانةمن اإلحصائية للبيانات المتجمعة 

ئج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا صول على نتاللح (SPSS)للدراسات االجتماعية 
  الفصل.
 عينة الدراسة خصائص ثانياا: 

 الشخصيةالبيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض
 عينة الدراسة حسب مكان العملتوزيع   .1

 عينة الدراسة حسب مكان العمل(: توزيع 5.1)جدول 
 النسبة المئوية % العدد لعملمكان ا

 51.4 92 عملال وزارة

 48.6 87 وزارة التنمية االجتماعية

 100.0 179 المجموع

يعملون في وزارة  من عينة الدراسة% 51.4( أن ما نسبته 5.1)يتضح من جدول 
وذلك أمر طبيعي حيث أن مجتمع  ،ارة التنمية االجتماعيةيعملون في وز  %48.6 بينما العمل،

ينما يبلغ مجتمع الدراسة في وزارة التنمية االجتماعية ف بموظ 187لدراسة في وزارة العمل يبلغ ا
 موظف في مقر الوزارة الرئيسي. 127

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  .2

 عينة الدراسة حسب الجنس(: توزيع 5.2)جدول 
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 68.7 123 ذكر

 31.3 56 أنثى

 100.0 179 عالمجمو 
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 %31.3بينما  ذكور، من عينة الدراسة% 68.7نسبته  ما ( أن5.2)يتضح من جدول 
وهذا يرجع الى أن غالبية الوظائف الموجودة في مقر الوزارة ومديريات العمل ومراكز  .إناث

االناث. على سبيل المثال وظائف  عور وال تتوافق مالمهني هي وظائف تتعلق بالذك التدريب
هندسين وفنيين وكذلك األذنة والمراسلين في ن مالتدريب المهني تتطلب مدربين ذكور ممراكز 

الوزارة ذكور فال تناسب هذه الوظائف االناث، وبذلك من الطبيعي أن تزيد نسبة الموظفين 
 الذكور عن االناث.

 لعمرعينة الدراسة حسب اتوزيع   .3

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.3)جدول 
النسبة المئوية %  العدد العمر    

 9.5 17 نةس 30أقل من 

 55.3 99 سنة 40أقل من  -30من 

 22.3 40 سنة 50أقل من  – 40من 

 12.8 23 سنة فأكثر 50

 100.0 179 المجموع

 30أقل من  عمارهمأ من عينة الدراسة% 9.5ما نسبته ( أن 5.3يتضح من جدول )
 – 40ن م أعمارهم% تتراوح 22.3, سنة 40من  أقل -30من أعمارهم تتراوح  %55.3، سنة

، وتعزو الباحثة ذلك أن معظم سنة فأكثر 50% أعمارهم 12.8بينما  سنة, 50أقل من 
م من الشباب وهي النسبة األكبر في مجتمع العينة وذلك بعد استنكاف 2008تعيين  الموظفين

هم من كانت أعمارهم أقل من د من الموظفين، وكذلك نجد من عينة الدراسة أن اقل نسبة العدي
يرجع الى سوء األحوال االقتصادية والسياسية والضائقة المالية التي تمر بها  هذاسنة و  30

 الحكومة الحالية مما أدى الى قلة التعيينات الجديدة.
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع   .4

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: توزيع (5.4) جدول
  النسبة المئوية % العدد لعلميالمؤهل ا

 16.2 29 عليا  ساتدرا

 70.4 126 بكالوريوس

 13.4 24 دبلوم فما دون

 100.0 179 المجموع
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مؤهلهم العلمي دراسات  الدراسة من عينة% 16.2أن ما نسبته  (5.4)يتضح من جدول 
 وتعزو ،م فما دونمؤهلهم العلمي دبلو  %13.4، بينما بكالوريوسهلهم العلمي % مؤ 70.4عليا، 

ة الوظائف في الوزارة والمديريات ومراكز التدريب المهني حيث معظمها بيعلى طإالباحثة ذلك 
و باحثين اجتماعيين أداريين إو أ نتتطلب شهادة البكالوريوس سواء كانوا محاسبين أو مهندسي

ء، رؤساء أقسام( ذا ما كانوا يحتلون وظائف إشرافيه )مدراء عامون، مدراإ وخصوصاً أو مفتشين 
ونجد أن  العبء الوظيفي والقيام بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه،مل ليكونوا أقدر على ح

هناك توجه من قبل الموظفين لالرتقاء بسلوكهم وأداؤهم لتطوير عملهم وتحسين وضعهم المادي 
الوظيفي. علما ة الماجستير أو الدكتوراه أو دخوله مسابقة لتحسين وضعه عالو  علىبحصولهم 

 لم تكن تشترط لمن يشغل وظيفة ما أن يكون لديه مؤهل عالي.رة بأن الوظائف في الوزا
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  .5

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي(: توزيع 5.5)جدول 
نسبة المئوية %ال العدد المسمى الوظيفي  

 - - وكيل/ وكيل مساعد

 4.5 8 مدير عام

 2.8 5 نائب مدير عام

 11.7 21 مدير

 27.4 49 ئيس قسمر 

 7.8 14 رئيس شعبة

 45.8 82 أخرى

 100.0 179 المجموع

مدير  مسماهم الوظيفي الدراسة من عينة %4.5( أن ما نسبته 5.5)يتضح من جدول 
% 27.4 ،مدير % مسماهم الوظيفي11.7، ائب مدير عامن % مسماهم الوظيفي2.8، عام

ممن ال  %45.8بينما  ،رئيس شعبة يظيف% مسماهم الو 7.8 ،رئيس قسم الوظيفي مسماهم
يحملون مسمى اشرافي وهم الغالبية العظمى من اإلداريين والباحثين والمفتشين والمحاسبين 

النسبة للوظائف األخرى كمدير عام ونائب والمبرمجين والمهندسين والسكرتاريا والمراسلين، أما ب
المدراء العامون القدامى أو استنكافهم  اعدلى تقإنها قليلة وتعزو الباحثة ذلك مدير عام فتجد أ

  وبذلك أصبح مكانهم شاغرا وعملت الوزارة على تنسيب مدراء عاميين جدد وذلك نوابهم.
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 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع   .6

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  :(5.6)جدول 
عددال سنوات الخدمة  النسبة المئوية % 

 5.0 9 اتسنو  5أقل من 

 33.0 59 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 37.4 67 سنة 15إلى أقل من  10من 

 24.6 44 سنة فأكثر 15

 100.0 179 المجموع

أقل من سنوات خدمتهم  من عينة الدراسة% 5.0ما نسبته ( أن 5.6يتضح من جدول )
راوح تت %37.4، سنوات 10إلى أقل من  5من هم سنوات خدمتتتراوح  %33.0، سنوات 5

، سنة فأكثر 15 % سنوات خدمتهم24.6بينما  سنة، 15إلى أقل من  10من سنوات خدمتهم 
م نتيجة استنكاف الموظفين 2008لى أن معظم الموظفين هم من تعيينات إتعزو الباحثة ذلك و 
مسابقات وامتحانات من خالل تلك الفترة مما أدى لشغل المناصب الفارغة من خالل عمل  في

أما بالنسبة للموظفين الذين لديهم سنوات خبرة  ،فين العام لسد العجز في الوزاراتموظديوان ال
ى السن الذي تعين به الموظف وتدرج بالوظيفة أو إلسنة تعزو الباحثة ذلك  15أكثر من 

نوات خدمتهم أقل من كذلك يتضح من الجدول أن الموظفين الذين س، يرته العمليةأمضى به مس
األقل ويرجع ذلك لقلة التعيينات في الفترة األخيرة بسبب سوء األحوال بة النس همسنوات  5

 السياسية واالقتصادية التي تمر بها الحكومة الحالية.
 المحك المعتمد في الدراسةثالثاا: 

 ترتيبة على الباحث دتاعتم االستجابة، مستوى على لحكموا الدراسة نتائج لتفسير
 وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى الستبيانل تمجاالال مستوى على الحسابية متوسطاتال

 :التالي الجدول في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال درجة ثةالباحت حدد
(Ozen et al., 2012) 

  

 حك المعتمد في الدراسةيوضح الم: (5.7جدول )
 جة الموافقةدر  الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 28% -10من % 1 - 2.80من 
 منخفضة 46% - 28أكبر من % 2.80 - 4.60 أكبر من 
 متوسطة 64%-% 46أكبر من  4.60 – 6.40أكبر من 
 كبيرة 82%- 64أكبر من % 6.40 – 8.20أكبر من 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر من% 10 -  8.20أكبر من 
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 تحليل فقرات االستبانةرابعاا: 

 " ية في الوزارةظيفجودة الحياة الو وال: تحليل فقرات " أ
 " ظروف العمل الماديةتحليل فقرات مجال "  .1

وقيمة اختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب استخدامتم 
t  (.5.8ائج موضحة في جدول )النت .درجة الموافقةلمعرفة 

لكل فقرة من  tرتيب وقيمة اختبارالتواالنحراف المعياري والوزن النسبي و المتوسط الحسابي : (5.8جدول )
 "فقرات مجال " ظروف العمل المادية 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 حتماليةاال

1.  

بيئة صحية  الوزارة بتوفير تهتم
ة للعمل من حيث مريحة ومناسب

وية، لته)األثاث، اإلضاءة، ا
 النظافة(.

 0.005 2.61 متوسطة 2 59.05 2.08 5.91

2.  

 اتباع على الوزارة إدارة تحرص
 والسالمة الوقاية إلجراءات العاملين

 العمل. أثناء
 0.135 1.11 متوسطة 5 56.76 2.13 5.68

3.  
توفر الوزارة التجهيزات المكتبية 

 0.000 4.23 ةوسطمت 1 61.31 1.98 6.13 .إلتمام العملواللوجستية الالزمة 

4.  

تعمل الوزارة على توفير التسهيالت 
للعاملين إلنجاز أعمالهم مثل 
)وسائل تكنولوجية، مواصالت، 

 وسائل اتصاالت، ...إلخ(

 0.021 2.05 متوسطة 3 58.20 2.09 5.82

5.  
بنى الوزارة إجراءات فاعلة لتجنيب تت

 0.479  0.05 متوسطة 6 55.08 2.16 5.51 حية.الموظفين لألضرار الص

6.  

الوزارة عناصر األمن والحماية  توفر
من األخطار المهنية في مكان 

 العمل.
 0.081 1.40 متوسطة 4 57.36 2.25 5.74

 0.017 2.14 متوسطة  57.93 1.83 5.79 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.8من جدول )
جهيزات المكتبية واللوجستية الالزمة إلتمام التتوفر الوزارة الثالثة " ابي للفقرة المتوسط الحس -

وحازت على ، %61.31 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  6.13العمل " يساوي 
أن أفراد  يعني فقرات هذا المجال، وهذاأعلى درجة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة في 
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 كتبية واللوجستية الالزمة إلتمام العملالمالتجهيزات أن الوزارة تقوم بتوفير  عينة الدراسة ترى
 بدرجة متوسطة، وتحتاج للتعزيز وزيادة االهتمام.

يفسر ذلك الى صعوبة توفير أثاث وتجهيزات مكتبية حديثة نظرا لصعوبة األوضاع و 
المشاريع الخارجية الداعمة  التي تمر بها الحكومة، واعتماد الوزارات الحكومية على ةاالقتصادي
ة، والتي قلت بصورة ملحوظة في اآلونة األخيرة نظرا للظروف السياسية واالقتصادية بير بدرجة ك

التي تمر بالبالد، إضافة إلى أن بعض المقرات التابعة للوزارة في المحافظات مقرات قديمة 
 كة.متهال

ر راءات فاعلة لتجنيب الموظفين لألضراتتبنى الوزارة إج"  الخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
بدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني، %55.08 النسبي الوزنأي أن  5.51ساوي " يلصحية ا

اإلجراءات التي تتبناه الوزارة لحماية موظفيها من األضرار على  أفراد العينة من قبل متوسطة
 . صحيةال

الوزارة في  يشادية والتوعوية لموظفبأنه يرجع ذلك إلى قلة البرامج االر  ويمكن القول
ل الصحة والسالمة لتجنب االضرار الصحية، وهذا يدل على غياب ثقافة التدريب على هذا مجا

 النوع المهم من البرامج التدريبية، لذا يجب على الوزارة تعزيز وتعميق ثقافة األمن والسالمة
 ن ذلك.والصحة المهنية لموظفيها، وتأمين بيئة عمل صحية أكثر م

ساوي " ي ظروف العمل المادية"  لمجالسط الحسابي متو ال بأن عام يمكن القولوبشكل  -
قبل من بدرجة متوسطة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %57.93 النسبي الوزنأي أن  5.79

أفراد عينة الدراسة أن ظروف العمل المادية حيث يرى  .المجالعلى فقرات هذا  أفراد العينة
وزيادة اهتمام نظرا لعدم وجود أي  زيزتوفر بدرجة متوسطة وهي بحاجة إلى تعفي الوزارة ت

 مظاهر واضحة يلمسها الموظفون في هذا المجال.

ذلك إلى صعوبة األوضاع االقتصادية التي تمر بها الحكومة، واعتمادها  يرجعوقد 
ا أدى إلى انخفاض مشاريع الخارجية الداعمة، والتي قلت باآلونة األخيرة ممبشكل كبير على ال

وزارات، مما أثر سلبا على توفير االحتياجات األساسية للموظفين من توفير لل الماليةالموازنات 
ظروف عمل مناسبة من حيث المكان والتجهيزات. إضافة إلى قلة البرامج التدريبية واالرشادية 

 ا الوزارة لموظفيها التي تختص بالسالمة والصحة المهنية.التي تقوم به
(، ودراسة م2018 دراسة )أبو شمالة،ت كواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسا

أظهرت الدراستين موافقة بدرجة متوسطة لمجال ظروف العمل  حيث( م2016)الشنطي، 
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أظهرت موافقة بدرجة ( التي م2015المادية. وكذلك اتفقت الدراسة مع دراسة )الدحدوح، 
 والصحية.متوسطة لمجال بيئة المدرسة المادية 
( التي أظهرت أن ظروف العمل وبيئته م2014)ديوب،  اسةواختلفت هذه النتائج مع در 

 التي تم دراستها غير آمنة وغير صحية. الشركاتفي 
 " التوازن بين الحياة والعمل تحليل فقرات مجال " .2

بار وقيمة اخت ي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحساب استخدامتم 
t  (.5.9وضحة في جدول )ج مالنتائ .درجة الموافقةلمعرفة 

لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5.9جدول )
 " فقرات مجال " التوازن بين الحياة والعمل

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  بالترتي
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

مة القي
 االحتمالية

1.  

أجد وقتا كافيا بعد انتهاء الدوام 
الرسمي للقيام بواجباتي الشخصية 

 واالجتماعية.
 0.000 6.90 كبيرة 1 66.70 2.27 6.67

2.  

تهتم الوزارة بميول الموظفين و 
ن خالل توفير برامج رغباتهم م

 ثقافية وتوعوية وتعليمية ورياضية.
 0.000 4.33- متوسطة 6 47.47 2.32 4.75

3.  

تهتم الوزارة ببناء شبكة عالقات 
اجتماعية بين الموظفين من خالل 
الزيارات االجتماعية والرحالت 

 الترفيهية.

 0.077 1.43- متوسطة 4 52.53 2.30 5.25

4.  

لبرامج تقدم الوزارة التسهيالت وا
التدريبية المساعدة لدعم وتطوير 

 العاملين.
 0.160 1.00- متوسطة 3 53.30 2.29 5.33

5.  

 ذ الوزارة بعين االعتبارتأخ
 عند للعاملين الشخصية الظروف
 .لتقييم أدائهم النظر

 0.009 2.40- متوسطة 5 51.06 2.19 5.11

6.  
توفر الوزارة جداول عمل مرنة 

 0.459 0.10 متوسطة 2 55.17 2.17 5.52 لتأدية المهام المطلوبة.

 0.312 0.49- متوسطة  54.35 1.78 5.43 معاا  جميع فقرات المجال 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )
أجد وقتا كافيا بعد انتهاء الدوام الرسمي للقيام بواجباتي "  األولىالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 النسبي الوزن( أي أن 10رجة الكلية من )الد 6.67ساوي " يالشخصية واالجتماعية 
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بأن لديهم الوقت فراد العينة أ لمن قب بدرجة كبيرة هناك موافقةأن  يوهذا يعن، 66.70%
كما أن هذه الفقرة  الكافي لممارسة واجباتهم الشخصية واالجتماعية بعد انتهاء الدوام الرسمي،

 الوحيدة التي حازت على موافقة بدرجة كبيرة.
اسية ذلك نتيجة قلة ضغط العمل بسبب سوء األوضاع السيقول بأن ويمكن ال

وقلة المشاريع الداعمة في اآلونة األخيرة مما دفع أفراد  ومةواالقتصادية التي تمر بها الحك
 العينة إليجاد الوقت الكافي للقيام بواجباتهم الشخصية واالجتماعية.

خالل توفير  ورغباتهم منبميول الموظفين تهتم الوزارة "  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
، %47.47 النسبي الوزني أن أ 4.75ساوي " يوعوية وتعليمية ورياضية برامج ثقافية وت

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل متوسطةبدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني
زارة وقلة االهتمام قد يرجع ذلك إلى قلة البرامج الثقافية والتوعوية التي تقوم بها الو و 

ضرورية خصوصا ير إلدارة العليا أن مثل هذه البرامج غبميول ورغبات الموظفين، وربما ترى ا
 في ظل الضائقة المالية التي تمر بها الوزارة.

ساوي " ي التوازن بين الحياة والعمل"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -
قبل من بدرجة متوسطة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %54.35 النسبي الوزنأي أن  5.43

فهو بحاجة الى تطوير وتعزيز من وجهة نظر لك ، لذالمجالعلى فقرات هذا  اد العينةأفر 
فقرات حازت على موافقة بدرجة  6فقرات في هذا المجال من أصل  5العينة، حيث أن 

تاج للتطوير والتعزيز من متوسطة، أي ان هناك رضي نسبي على هذه الفقرات ولكنها تح
ت وميول الموظفين من غبالدعم وتطوير الموظفين، واالهتمام بر خالل زيادة البرامج التدريبية 

خالل توفير برامج ثقافية وتوعوية وتعليمية، كذلك بناء شبكة عالقات اجتماعية بين 
 لهم. الموظفين من خالل مشاركتهم في مناسباتهم االجتماعية، وعمل رحالت ترفيهية

( التي أظهرت 2016الشنطي، مع بعض الدراسات كدراسة )واتفقت هذه النتائج     
متوسطة لوجود توازن بين العمل والحياة الشخصية داخل المؤسسات الحكومية،  رجةموافقة بد

التي أوصت بإدخال المرونة للتوازن بين الحياة  (Rai*, 2015)كذلك اتفقت الدراسة مع دراسة 
 دة للغاية.ياة المهنية حيث أن ثقافة العمل في القطاعات الخاصة جامالخاصة والح

 والمكافآت "ور األج تحليل فقرات مجال " .3
وقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.10النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
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لكل فقرة من  tوقيمة اختبارسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب المتو : (5.10جدول )
 "" األجور والمكافآت ال فقرات مج

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

 العالوات عن بالرضا أشعر
 للرواتب تضاف التي والزيادات
 سنويًا.

 0.000 11.75- منخفضة 3 33.77 2.39 3.38

2.  

 لذيا الدخل باكتفاء أشعر
وظيفتي أي  من عليه أحصل

 توفير في تفكير ال  يراودني أية
 له. مساعد دخل آخر

 0.000 16.48- منخفضة 5 28.01 2.17 2.80

3.  

 دائما بانتظام الرواتب تصرف
 في تأخير أية دون وكاملة

 وظيفة.ال
منخفضة  6 20.96 1.75 2.10

 0.000 25.82- جدا

4.  

 المادية الموارد تتوفر بأنه تقدأع
 الحكومة لدى صاديةقتواال

اإليفاء  من يمكنها بشكل
 رواتب تجاه المالية بالتزاماتها
 .لديها الموظفين

 0.000 6.59- منخفضة  2 41.30 2.77 4.13

5.  

 راتبي بأن تام وارتياح لدي ثقة
 فإن تجزء أو رتأخ مهما

مضمون  أمر عليه حصولي
 حتما.

 0.000 6.95- منخفضة 1 41.30 2.62 4.13

6.  

 تقديم على سةمؤسال تحرص
 اإلكراميات وكذلك اإلعانات
 المناسبات. في والعيديات

 0.000 12.31- منخفضة 4 31.09 2.57 3.11

 0.000 17.59- منخفضة  32.60 1.70 3.26 جميع فقرات المجال معاا  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.10جدول ) من
 فإن تجزء أو تأخر مهما راتبي بأن تام وارتياح لدي ثقة"  الخامسةقرة المتوسط الحسابي للف -

 الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  4.13ساوي " ي مضمون حتما أمر عليه حصولي
د العينة على أفرا من قبل منخفضةبدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني، %41.30 النسبي

ال ي حالموظفين اتجاه حصولهم على الراتب فمما يدل على عدم ثقة وارتياح ، هذه الفقرة
   التأخير أو التجزئة.
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يرجع إلى سوء األحوال االقتصادية التي تعصف بالحكومة،  ويمكن القول بأن ذلك
ح لدى الموظفين والتي أثرت سلبا على استقرار رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، فأصب

 .اتبالشحيحة إليهم كل شهر كبديل عن الر  هاجز من عدم مقدرة الحكومة من دفع السلف
 في تأخير أية دون وكاملة دائما بانتظام الرواتب تصرف"  الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

بدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني، %20.96 النسبي الوزنأي أن  2.10ساوي " ي الوظيفة
دائما  الرواتب عدم صرفك على ، ويدل ذلةعلى هذه الفقر  أفراد العينة من قبل نخفضة جدام

 ر من وجهة نظرا أفراد العينة.تأخي أية دون كاملةو  مبانتظا
أنه من الطبيعي أن يكون هناك حالة من االستياء وعدم الرضا من قبل  ويرجع ذلك إلى

وات واعتماد السلف الشحيحة كبديل عن الراتب الموظف الحكومي لعدم تلقيه راتبه منذ عدة سن
 انتظام.ون ي احتياجاته األساسية، والتي تصرف دالتي ال تلب

أي أن  3.26ساوي " ي األجور والمكافآت"  لمجالالمتوسط الحسابي بشكل عام يمكن القول  -
 قبل أفراد العينةمن بدرجة منخفضة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %32.60 النسبي الوزن

نة على األجور والمكافآت نظرا مما يدل على عدم رضا أفراد العي. المجالعلى فقرات هذا 
الرواتب بانتظام، ولعدم رضاهم على العالوات التي تضاف للراتب، وبالتالي  صرفلعدم 

شعورهم بعدم اكتفاء الدخل، جميع ما سبق انعكس سلبا على جودة الحياة الوظيفية بما 
 لمكافآت. يخص مجال األجور وا

للحالة االقتصادية التي يعيشها  اً وواقعي طبيعياً  اً أن هذا يعطي تفسير  ويمكن القول
الحكومة في القطاع، وعدم مقدرة الحكومة في غزة على دفع الرواتب على مدار عدة  ظفيمو 

سنوات، وقصور في االنتظام في صرف السلف الشحيحة من حساب الراتب، والتي أقرت كبديل 
يحصل عليه الموظف سيير أمور الموظفين البسيطة في ظل األزمة. فاألجر الذي عن الراتب لت

ألي من  االمؤسسة، فعند الدخول بأية أزمات تعصف بالمؤسسة ومواجهتهفي هو مقياسا لقيمته 
الظروف التي تحول دون تمكنها من دفع رواتبها بالكامل، واعتماد نسب معينة لشرائح تستفيد 

دراك لدى الموظفين بشكل أكبر من غيرهم، إنما هو مقياس لمستوى االمنها طبقة معينة من 
فين، وليس ببعيد في هذه الحالة أن يخلق حالة من اليأس وعدم موظالحكومة لهذه الطبقة من ال

الرضا والشعور بعدم المساواة، اذا ما كان هذا االنحياز نحو المستويات اإلدارية العليا والمدراء 
يادة التركيز اب المستويات الدنيا، وهنا يجب لفت نظر أصحاب القرار لز في الوزارة على حس
ة والمعنوية والنفسية للموظفين ككل في مثل هذه التجاوزات، وادراك اديواالهتمام بالحالة الم

خطورة مثل هذه القرارات على الموظفين، واالبتعاد عن التقديرات و االحكام الشخصية والحزبية 
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رة العليا بما يخدم آراء الموظفين لديها ، أو تفصيل القرارات من قبل اإلدا في تقدير مواقف و
عبير عن الحالة النفسية والمعنوية للموظفين من قبل المستويات العليا التمصالحها، وتبني 

وأصحاب القرار من الساسة بتجاهل كامل للحالة الواقعية لهؤالء الموظفين، حيث إذا كانت 
ولياتهم تجاه لى تأمين احتياجات الموظفين بقدر ما تمكنهم من تحمل مسؤ األمور غير قادرة ع

ة دائمة من التفكير والقلق على هذا المطلب، مما يؤثر سلبا على حالعوائلهم، فسيجعلهم في 
 التزامهم نحو المؤسسة، وبالتالي على النتائج المطلوب تحقيقها منهم.

( التي ترى أن م2016راسة )الشنطي، مع بعض الدراسات كدواتفقت هذه النتائج     
ا الموظف الحكومي. واتفقت قاهخفضة على األجور والمكافآت التي يتلهناك موافقة بدرجة من

التي توصلت إلى أنه اليزال هناك فرق كبير بين مستويات  (Rai*,2015)الدراسة مع دراسة 
الكافي والتعويض  لدخاالدراك لدى المصرفيين من القطاع الخاص والعام فيما يتعلق "بال

بغي أن تكون ين اسي في جودة الحياة الوظيفية، وعليهالعادل"، فاألجر الكافي هو مكون أس
سياسة المرتبات عادلة ومنصفة وتتفق مع مستوى معيشي مرغوب فيه لغرض تلبية احتياجات 

 األفراد.
في نظام ( التي أقرت بوجود عدالة م2014مع دراسة )ديوب، واختلفت هذه النتائج  

 ه.األجور والمكافآت في مجتمع الدراسة الذي تناولت
 اة "ساو العدالة والم تحليل فقرات مجال " .4

وقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.11النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
لكل فقرة من  tختبارابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة االمتوسط الحس: (5.11جدول )

 "لة والمساواة عدافقرات مجال " ال

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

 إلى بالنظر بعدالة األجر أشعر
 خارج اآلخرون يهعل يحصل ما

 العمل الحكومي.
 0.000 9.45- ضةمنخف 5 38.13 2.37 3.81

 0.000 16.20- منخفضة 6 28.93 2.14 2.89 .لألداء فقاو  األجر يتم تحديد  .2

3.  
 توزيع في عدالة هناك أن أرى

 0.000 8.32- منخفضة 4 40.62 2.30 4.06 .الموظفين بين العمل واجبات

4.  
 لوزارةا في العليا اإلدارة تعمل
 0.000 4.42- متوسطة 3 47.23 2.34 4.72 اإلخاء مبادئ تعزيز على
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 .الموظفين بين والتعاون

5.  
 تقييم طريقة في بالعدالة أشعر
 0.022 2.04- متوسطة 2 51.41 2.34 5.14 السنوية. الموظفين أداء

6.  

دوما  يسعى مديري بأن أشعر
 والمحبة التعاون روح إلشاعة

 .العمل في الزمالء بين
 0.000 5.00 كبيرة 1 64.35 2.49 6.44

 0.000 7.35- منخفضة  45.11 1.79 4.51 ال معاا جميع فقرات المج 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.11من جدول )
 والمحبة التعاون روح دوما إلشاعة يسعى مديري بأن أشعر"  السادسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 النسبي الوزن( أي أن 10درجة الكلية من )ال 6.44ساوي " ي العمل في الزمالء بين
على هذه الفقرة.  أفراد العينة بلمن ق بدرجة كبيرة هناك موافقةأن ني وهذا يع، 64.35%
يرى أفراد عينة الدراسة أن مدراءهم بالعمل يسعون الى نشر المحبة وروح الفريق بين حيث 

 موظفيهم بدرجة كبيرة.
 الوزنأي أن  2.89ساوي " ي وفقا لألداء األجر تم تحديدي"  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

أفراد العينة على  من قبل منخفضةبدرجة  ةافقهناك مو أن  وهذا يعني، %28.93 لنسبيا
، حيث كان لهذه الفقرة النصيب األكبر في اعتراض أفراد العينة عليها فكانت هذه الفقرة

 موافقتهم بدرجة منخفضة.
ي أن أ 4.51ساوي " ي العدالة والمساواة"  لمجالتوسط الحسابي المبشكل عام يمكن القول  -

 قبل أفراد العينةمن بدرجة منخفضة  ن هناك موافقةأ يوهذا يعن، %45.11 النسبي الوزن
مما يدل على عدم شعور أفراد العينة  .العدالة والمساواةعلى من العاملين في الوزارتين 

ا لعدم عدالة االجر، وعدم العدالة في توزيع الواجبات بالعدالة والمساواة في مكان عملهم، نظر 
وجميع ما سبق انعكس سلبا على جودة الحياة  ء،ن الموظفين، وعدم عدالة تقييم األدابي

 الوظيفية بما يخص مجال العدالة والمساواة.
عند طبقات الوظائف العليا والمدراء  ذلك إلى التميز الذي يظهر واضحاً  وتفسر الباحثة

طبقة دون غيرها، خصوصا في فين بمهامهم، والحوافز والمميزات التي تتمتع بها هذه الوالمكل
ة العصيبة التي تعيشها الحكومة من شح الموارد المالية واألزمات االقتصادية. فتر ظل هذه ال

ومن مظاهر عدم العدالة والمساواة اقتصار منح الحوافز لطبقة المدراء العامون من صرف 
أقل منهم رتبة لهم على الرغم من ارتفاع رواتبهم عن الموظفين الذين هم مركبات شخصية 
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يرهم المتكرر في الحضور الى العمل كل يوم، وانصرافهم المبكر تأخوظيفية، والتغاضي عن 
 منه، وتميزهم بمعامالت خاصة، ومكاتب فاخرة مميزة جدا عما يقدم لبقية الموظفين.

( التي ترى أن هناك 2015ات كدراسة )حالوة، مع بعض الدراسواتفقت هذه النتائج 
لين في الوزارات المدنية بقطاع غزة على عامكبيرة من أفراد عينة الدراسة من ال موافقة بدرجة

 انعدام العدالة والمساواة بينهم. 
 " اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني تحليل فقرات مجال " .5

وقيمة  عياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المتم استخدام 
 (.5.12) النتائج موضحة في جدول .جة الموافقةدر لمعرفة  tاختبار 
لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5.12جدول )

  "فقرات مجال " اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني 

 الفقرة م
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

جة در  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 تماليةالحا

1.  

 الوظيفي والتقدم الترقية أنظمة تعتمد
واضحة  ومعايير أسس على الوزارة في

 لكل العاملين.
 0.000 6.09- منخفضة 4 43.62 2.49 4.36

2.  

 تركز سياسة اإلدارة العليا على تنفيذ
برامج تدريبية تؤهل العاملين للتقدم في 

 فيةمساراتهم الوظي
 0.000 5.30- منخفضة 2 45.54 2.38 4.55

3.  
 بعدالة الوظيفية الترقيات تمنح

- منخفضة 8 36.44 2.28 3.64 وانصاف بين جميع الموظفين.
10.82 0.000 

4.  

 والتقدم للترقي مستقبلية فرص يوجد
 لجميع بعدالة متاحة الوظيفي

 .ظفينالمو 
- منخفضة 7 38.25 2.20 3.82

10.13 0.000 

5.  
 أساس على للموظف ترقياتال تمنح

 0.000 9.75- منخفضة 6 38.76 2.22 3.88 .األداء في يةمهنوال الكفاءة

6.  
تحد سياسة الترقية المعتمدة من حدوث 

 0.000 5.84- منخفضة 3 44.69 2.35 4.47 النزاعات بين الموظفين.

7.  

ليا بالوزارة سياسة تطبق اإلدارة الع
وضع الشخص المناسب في المكان 

 ب.المناس
 0.000 7.43- منخفضة 5 41.36 2.44 4.14

8.  
 العلمي مؤهلي توافق إيجابي بين يوجد

 0.295 0.54 متوسطة 1 56.05 2.58 5.60 الوظيفية ودرجتي العملية وقدراتي

 0.000 7.92- منخفضة  43.09 2.00 4.31 جميع فقرات المجال معاا  
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.12من جدول )
 العملية وقدراتي العلمي مؤهلي ي بينجابتوافق إي يوجد"  الثامنةابي للفقرة المتوسط الحس -

، %56.05 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  5.60ساوي " ي الوظيفية ودرجتي
وكانت  عينة على هذه الفقرة.أفراد ال من قبل متوسطةبدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني

ن قبل أفراد العينة حول ف ممما يدل على أنه هناك خال 0.295قرة القيمة االحتمالية لهذه الف
الفقرة. وذلك ربما الختالف طبيعة عمل الموظف من إدارة الى أخرى، فقد يرى البعض هناك 

 لك.توافق بين المؤهل العلمي ودرجته الوظيفية، والبعض االخر ال يرى ذ

حيث من غير تخصصاتهم  بأن هناك العديد من الموظفين يعملون في ويمكن القول
ون به؛ وذلك تبعًا لعدم انتهاء تعديل الهيكل التنظيمي طبيعة العمل الذي يقومو ي المسمى الوظيف

إضافة الى ذلك قيام اإلدارة  للوزارة، ووجود هيكلين تنظيمين مختلفين للوزارة بين شطري الوطن.
والدوائر أصحاب  ما أفقد اإلداراتيا بعمليات تدوير مستمرة للموظفين على كافة المستويات مالعل
 8ة في العمل، حيث أفادت مديرة دائرة شؤون الموظفين في وزارة العمل أن ما يقارب من خبر ال

يات اإلدارية وفي مختلف عمليات تدوير حدثت في الوزارة في أقل من شهر على كافة المستو 
 .(م2018 أكتوبر 30ة شخصية، ، مقابلدائرة شؤون الموظفين مديرسعدية الغفري: )رات اإلدا

 وانصاف بين جميع الموظفين بعدالة الوظيفية الترقيات تمنح"  الثالثةحسابي للفقرة ال المتوسط -
 منخفضةبدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني، %36.44 النسبي الوزنأي أن  3.64ساوي " ي

بعدالة منح  العينةمما يدل على عدم شعور أفراد  على هذه الفقرة. اد العينةأفر  من قبل
 ة.الترقيات الوظيفي

مكن القول أن ذلك يرجع إلى سوء تطبيق في منح الترقيات والتكليفات بالمهام وي
اإلشرافية خاصة في الفترة األخيرة التي تلت اإلعالن عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتسليم 

 ة لمهامها لحكومة الوفاق.الحكوم
"  ي والتقدم المهنيترقاتاحة الفرص لل"  لمجالوسط الحسابي المت بأنبشكل عام يمكن القول  -

بدرجة منخفضة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %43.09 النسبي الوزنأي أن  4.31ساوي ي
لترقي والتقدم مما يدل على عدم اتاحة الفرص ل .المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن 

عتماد م اة نظر أفراد عينة الدراسة، نظرا لعدالمهني بعدالة أمام الموظفين وذلك من وجه
أسس للترقيات ومعايير واضحة لكل العاملين، وعدم منح الترقيات بناء على الكفاءة 
والمهنية، جميع ما سبق انعكس سلبا على جودة الحياة الوظيفية بما يخص مجال اتاحة 

 لترقي والتقدم المهني.الفرص ل
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رة التي خيفي منح الترقيات خاصة في الفترة األ إلى سوء تطبيق وتفسر الباحثة ذلك
تلت اإلعالن عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتسليم الحكومة لمهامها لحكومة الوفاق، حيث 

نجاز قامت بعدة ترقيات لموظفين معينين دون غيرهم من باقي الموظفين ليس لكفاءة أو إل
ؤهلين يعملوا بمناصب ال تتناسب مع قاموا به، فأصبح هناك العديد من الموظفين الغير م

اتهم، كل هذه األمور تركت أثر سيء في نفوس الموظفين، وأثار القلق بين عموم خصصت
 الموظفين على مستقبلهم الوظيفي داخل المؤسسة. 

( التي ترى أن هناك م2015 مع بعض الدراسات كدراسة )حالوة،واتفقت هذه النتائج 
المدنية بقطاع غزة على أن ات عينة الدراسة من العاملين في الوزار موافقة بدرجة كبيرة من أفراد 

 (Rai*, 2015)الترقيات غير مبنية على الكفاءة والمعايير العادلة. واتفقت النتائج مع دراسة 
ومبادرته بالتخطيط وتنفيذ  التي أوصت بإعطاء كل موظف فرصة الستخدام مهاراته وقدراته

عطا ل الترقية العادلة خالء الموظفين الفرص للنمو الوظيفي من العمل وتطوير الكفاءات وا 
( التي م2014المبنية على الكفاءة والمعايير العادلة. وكذلك اتفقت النتائج مع دراسة )ديوب، 

الفرص للعاملين للترقي  أوصت بزيادة االهتمام بجودة الحياة الوظيفية من حيث ضرورة اتاحة
 والنمو والتطور الوظيفي.

 " رارالمشاركة في اتخاذ الق فقرات مجال "تحليل  .6
وقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.13النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
لكل فقرة من  tباري واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختالمتوسط الحساب: (5.13جدول )

 " ة في اتخاذ القراراركفقرات مجال " المش

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
بما  تشجعني الوزارة للتعبير عن رأي

 0.010 2.37- متوسطة 5 50.79 2.37 5.08 .العمل مشكالت يتعلق بحل

2.  
 تمس يالت القرارات اتخاذ في أشارك

 0.004 2.71- متوسطة 6 49.83 2.54 4.98 عملي في الوزارة.

3.  
 من جزءاً  المباشر رئيسي يفوض

 0.023 2.00 متوسطة 4 58.59 2.38 5.86 .للمرؤوسين صالحياته

4.  

 معلومات لالعم في رئيسي يعطي
 أهداف عن للمرؤوسين كاملة

 .ونتائجها األعمال
 0.001 3.18 متوسطة 3 60.73 2.40 6.07

 0.000 4.21 متوسطة 1 62.71 2.43 6.27 عالية بقدرة المباشر رئيسي يتمتع  .5
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 أقصى لبذل مرؤوسيه تشجيع على
 .ممكن جهد

6.  
 المناقشة الرئيس المباشر يشجع

 0.000 3.72 متوسطة 2 61.92 2.48 6.19 .العمل ألساليب الجماعية

 0.059 1.57 متوسطة  57.43 2.06 5.74 عاا جميع فقرات المجال م 

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.13من جدول )
 مرؤوسيه تشجيع على عالية بقدرة المباشر رئيسي يتمتع"  الخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 النسبي الوزن( أي أن 10ية من )الدرجة الكل 6.27ساوي " ي ممكن جهد أقصى لبذل
على وجودها اال  عينةال أفراد من قبل متوسطةبدرجة  ك موافقةهناأن  وهذا يعني، 62.71%

   .أنها بحاجة الى اهتمام وتعزيز
ذلك إلى غياب التغذية الراجعة في معظم األوقات، وعدم متابعة  ويمكن القول يرجع

التي تساعدهم في تنفيذ أعمالهم، وعدم تشجيع  الموظفين بشكل مستمر وتزويدهم بالمعلومات
التي تمس عملهم، مما خلق حالة من اإلحباط ات لتعبير عن آرائهم بما يتعلق بالقرار الموظفين ل

 وعدم المباالة لدى الموظف.
"  عملي في الوزارة تمس التي القرارات اتخاذ في أشارك"  الثانيةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 متوسطةبدرجة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %49.83 النسبي الوزن أي أن 4.98ساوي ي
 . اال أنها بحاجة الى اهتمام وتعزيز دهاوجو على  أفراد العينة من قبل

أن القرارات التي تمس عمل الموظف تتمركز بالدرجة األولى بيد اإلدارة  ويمكن القول
المشاركة الفاعلة للعاملين إلى العليا، مما يدل على مركزية اتخاذ القرار، وغياب عنصر 

 مهام أعمالهم.حد ما خاصة فيما يتعلق ل
ساوي " ي المشاركة في اتخاذ القرار"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -

قبل من بدرجة متوسطة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %57.43 النسبي الوزنأي أن  5.74
اركة في اتخاذ القرار في الوزارتين ولكن بحاجة إلى وجود عنصر المشعلى  أفراد العينة

 .ام وتعزيزاهتم
م عن مدى درجة التعاون بين الرؤساء والمرؤوسين في ناجذلك بأنه  وتفسر الباحثة

العمل، ومشاركة الموظفين الى حد ما في القرارات التي تخص أعمالهم إال أنها بحاجة إلى 
والتمكين، وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم في  اهتمام وتعزيز خاصة في قرارات التفويض

 أعمالهم.تنفيذ 
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( التي ترى أن هناك م2016دراسات كدراسة )البربري، ال مع بعضواتفقت هذه النتائج 
موافقة بدرجة متوسطة من أفراد عينة الدراسة من العاملين في شبكة األقصى لإلعالم بقطاع 

( التي أوصت بمشاركة م2016مع دراسة )الشنطي، غزة على هذا المجال. واتفقت النتائج 
لمشكالت التي تخص أعمالهم. وكذلك ل اوزارة األشغال في اتخاذ القرارات وحالموظف في 

( التي حاز بعد "المشاركة في اتخاذ القرار" على م2015اتفقت النتائج مع دراسة )الدحدوح، 
تاحة الفرصة أمام المعلمين للمشاركة درجة متوسطة من موافقة أفراد عينة الدراسة، وأوصت بإ

 لية التربوية. لعمما يزيد الثقة لديهم ويساهم بنجاح افي اتخاذ القرار، م
حيث كانت درجة  (Verma & Doharey, 2016) كما اتفقت النتائج مع دراسة

الموافقة من قبل العاملين في الصناعات الصغيرة في الهند منخفضة على المشاركة في اتخاذ 
لتي أوصت بضرورة األخذ في ا (Eren & Hisar, 2016)رارات، واتفقت النتائج مع دراسة الق

كل وتوقعات الممرضين في مشفى الجامعة في اسطنبول من قبل اإلدارة العليا مشااالعتبار 
 والسماح بمشاركتهم في عمليات صنع القرار.

 " األمان واالستقرار الوظيفي تحليل فقرات مجال " .7
وقيمة  ترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وال تم استخدام

 (.5.14النتائج موضحة في جدول ) .افقةلمو درجة المعرفة  tاختبار 
لكل فقرة من  tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5.14جدول )

 " وظيفيفقرات مجال " األمان واالستقرار ال

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 وزنال
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

 يمةق
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

1.  

1. 

 باالستقرار واألمان أشعر
 من أعاني وال الوظيفي
 عن االستغناء هاجس
 الوظيفة في مستقبال خدماتي
 .الحكومية

 0.001 3.02- متوسطة 4 48.81 2.72 4.88

2. 
 في أفضل مستقبال أتوقع

 0.004 2.72- وسطةمت 3 49.55 2.67 4.95 .الوظيفة

3. 

 وال عملي في باالرتياح أشعر
 في مستقبلية رغبة لدي تتوفر
 بديلة فرصة عمل عن البحث
 الحكومة. قطاع خارج

 0.005 2.59- متوسطة 2 49.77 2.67 4.98

2. 4

4. 
 0.214 0.79- متوسطة 1 53.45 2.61 5.34 يتسم عمل مناخ في  أعمل
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 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 وزنال
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

 يمةق
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 ينب المتبادل واألمان بالثقة
 األطراف. جميع

5. 

 الوزارة سياسة إدارة تتّبع
 االستثمار باب من يبالتدر 
 .العاملين في

 0.000 4.39- متوسطة 5 47.29 2.34 4.73

6. 

 سياسة الوزارة إدارة تتّبع
 بالموظفين لالحتفاظ التحفيز
 المهرة

 0.000 6.75- متوسطة 6 42.88 2.39 4.29

 0.000 3.89- متوسطة  48.65 2.17 4.86 جميع فقرات المجال معاا  

 ما يلي:ص ( يمكن استخال5.14من جدول )
 جميع بين المتبادل واألمان بالثقة يتسم عمل مناخ في أعمل"  الرابعةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 هذا يعنيو ، %53.45 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  5.34ساوي " ياألطراف
ية ماعمن وزارتي العمل والتنمية االجتينة أفراد الع من قبل متوسطةبدرجة  هناك موافقةأن 

 على هذه الفقرة، وذلك ألنهم ال يشعرون بالراحة حول استقرارهم وأمنهم الوظيفي.
في  اذلك بسبب االنقسام البغيض والتجاذبات السياسية والتي أحدثت تذبذبويرجع 
 لوظيفي.عكس سلبا على حياة الموظف الحكومي وشعوره بعدم األمان ااألوضاع، مما ان

 المهرة بالموظفين لالحتفاظ التحفيز سياسة الوزارة إدارة تتّبع"  ةادسالسالمتوسط الحسابي للفقرة  -
 متوسطةبدرجة  هناك موافقةأن  وهذا يعني، %42.88 النسبي الوزنأي أن  4.29ساوي " ي

ز موجود ، حيث أرى أفراد عينة الدراسة أن عنصر التحفيهذه الفقرةأفراد العينة على  من قبل
 اإلدارة العليا. قبلولكنه بحاجة الى اهتمام من 

ساوي " ي األمان واالستقرار الوظيفي"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -
قبل من طة بدرجة متوس أن هناك موافقة وهذا يعني، %48.65 النسبي الوزنأي أن  4.86

شعرون  يماعية على هذا المجال، وذلك ألنهم المن وزارتي العمل والتنمية االجت أفراد العينة
 بالراحة حول استقرارهم وأمنهم الوظيفي.

ويرجع ذلك لظروف االنقسام الفلسطيني التي انعكست في السنوات األخيرة على الحياة 
في  ات السياسية والتي أحدثت تذبذبالوظيفية في القطاع الحكومي، حيث حالة التجاذبا

أصبحت تراود الموظف  أكدلة المعالم وحالة من القلق وعدم التاألوضاع، وأحوال مجهو 
الحكومي فيما يتعلق بمستقبله الوظيفي. كل هذه الهواجس أنتجت حالة من اليأس وعدم المباالة 

، واقتناعا من الموظف بالوظيفة التي أصبحت ال تلبي أدنى متطلبات حياة الموظف الحكومي
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ائل والفرص لبدإال تمسك ظاهري نظرا النعدام ا وا هبأن هذه الوظيفة التي يتمسك بها م
 التوظيفية بسبب االزمة االقتصادية والسياسية التي يمر بها القطاع.

(، ودراسة م2018مع بعض الدراسات كدراسة )أبو شمالة، واتفقت هذه النتائج 
"  وظيفياألمان واالستقرار ال ( والتي حاز بعد "م2015ة )حالوة، (، ودراسم2016)الشنطي، 

 اد عينة الدراسة في جميع الدراسات.أفر على درجة متوسطة من موافقة 
 جودة الحياة الوظيفية في الوزارةتحليل جميع فقرات  

وقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.15النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
 لجميع فقرات tاف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبارنحر المتوسط الحسابي واال : (5.15جدول )

 " جودة الحياة الوظيفية في الوزارة " 

 المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 لموافقةا

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 0.017 2.14 متوسطة 1 57.93 1.83 5.79 لمادية.ظروف العمل ا
 0.312 0.49- متوسطة 3 54.35 1.78 5.43 التوازن بين الحياة والعمل.

- منخفضة 7 32.60 1.70 3.26 األجور والمكافآت.
17.59 0.000 

 0.000 7.35- منخفضة 5 45.11 1.79 4.51 العدالة والمساواة.
اتاحة الفرص للترقي والتقدم 

 0.000 7.92- منخفضة 6 43.09 2.00 4.31 ي.المهن

 0.059 1.57 متوسطة 2 57.43 2.06 5.74 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.000 3.89- متوسطة 4 48.65 2.17 4.86 األمان واالستقرار الوظيفي.

" جـــــودة الحيـــــاة جميـــــع فقـــــرات 
 في الوزارة "الوظيفية 

 0.000 5.47- متوسطة  48.44 1.60 4.84

جودة الحياة الوظيفية في فقرات جميع ي لالمتوسط الحسابتبين أن ( 5.15جدول )من 
، وهذا يعني أن %48.44 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من  4.84ساوي ي الوزارة
 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة قراتفمن قبل أفراد العينة على  بدرجة متوسطة موافقة هناك

ية في وزارتي العمل والتنمية ظيفأن جميع مجاالت جودة الحياة الو  عنيوذلك ي. بشكل عام
 االجتماعية من وجهة نظر العاملين فيها بحاجة الى التطوير والتعزيز.

ذلك إلى الظروف التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني من تجاذبات سياسية  ويرجع
، ارة لتوفير جودة حياة وظيفية مناسبةسامات وقلة الموارد المادية والمالية التي تمتلكها الوز وانق
 ما ساهم بشكل كبير في تدني الصورة المرجوة للمجال.م
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(، ودراسة م2018مع بعض الدراسات كدراسة )أبو شمالة، واتفقت هذه النتائج 
( والتي كانت الموافقة م2015)حالوة، ( ودراسة م2016(، ودراسة )البربري، م2016)الشنطي، 

دراسة في جميع الدراسات بدرجة ال " من أفراد عينة دة الحياة الوظيفيةجو “على جميع فقرات 
 متوسطة.

 " االلتزام التنظيمي في الوزارةثانيا: تحليل فقرات مجال " 
مة وقي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.16ول )النتائج موضحة في جد .درجة الموافقةلمعرفة  tاختبار 
لكل فقرة من  tبي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبارحساالمتوسط ال: (5.16جدول )

 " فقرات مجال " االلتزام التنظيمي في الوزارة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 نسبيال

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 ماليةاالحت

1.  
 رتهاصو  وبتحسين الوزارة بسمعة أهتم
 0.000 11.92 كبيرة 5 73.33 2.05 7.33 .المجتمع في

2.  
 الوزارة وألتزم بالدفاع وقيم ثقافة أتبنى
 0.000 9.79 كبيرة 6 70.56 2.12 7.06 .عنها

3.  
القيم التي و  الوزارة قيم بين توافق يوجد

 0.000 6.83 كبيرة 9 66.72 2.29 6.67 أتمسك بها.

4.  
 يي فمدير  وتوجيهات ألتزم بتعليمات

كبيرة  1 82.09 1.57 8.21 .العمل
 0.000 22.92 جدا

5.  

 لي الموكلة المهام إنجاز على أحرص
حتى إن اضطررت لمنحها وقت  يوميا

اضافي خارج بعد انتهاء ساعات 
 .العمل

 0.000 15.26 كبيرة 3 78.36 2.04 7.84

 0.000 7.31 كبيرة 8 68.47 2.45 6.85 .للوزارة واالنتماء بالفخر أشعر  .6
 0.000 6.81 كبيرة 7 68.64 2.66 6.86 .الوزارة داخل بالعمل أرغب باالستمرار  .7

8.  
لدي الكثير من الخيارات والفرص 

 0.000 4.28- متوسطة 11 46.27 2.72 4.63 .البديلة حين أفكر في ترك عملي

9.  
 عن أتأخر وال الدوام، بأوقات ألتزم
 0.000 18.10 كبيرة 2 81.98 1.98 8.20 .عملي

10.  
بفضل لوزارتي في بناء حياتي  شعرأ

 0.000 4.74 كبيرة 10 64.24 2.60 6.42 .الوظيفية

11.  
إن التزامي األخالقي تجاه زمالئي 

 0.000 12.12 كبيرة 4 75.03 2.20 7.50 يدفعني للبقاء في الوزارة.

 0.000 13.29 كبيرة  70.53 1.55 7.05 جميع فقرات المجال معاا  
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 الص ما يلي:ستخ( يمكن ا5.16من جدول )
 8.21ساوي " ي العمل مديري في وتوجيهات ألتزم بتعليمات"  الرابعةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

بدرجة  افقةهناك مو أن  وهذا يعني، %82.09 النسبي الوزن( أي أن 10)الدرجة الكلية من 
افقة من مو  وهذه الفقرة حازت على أعلى درجةرة. على هذه الفق أفراد العينة من قبلجدا  كبيرة

 قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.
لدي الكثير من الخيارات والفرص البديلة حين أفكر في "  الثامنةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

 هناك موافقةأن  وهذا يعني، %46.27 نسبيال الوزنأي أن  4.63ساوي " ي ترك عملي
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة قبل من متوسطةبدرجة 
إال تمسك ظاهري نظرا النعدام  وذلك إلى أن هذه الوظيفة التي يتمسك بها ما ه رجعوي

 البدائل والفرص التوظيفية بسبب االزمة االقتصادية والسياسية التي يمر بها القطاع.
ساوي " ي ي في الوزارةااللتزام التنظيم"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنكن القول بشكل عام يم -

قبل أفراد من بدرجة كبيرة  أن هناك موافقة وهذا يعني، %70.53 النسبي وزنالأي أن  7.05
 . المجالعلى فقرات هذا  العينة

عود ذلك ذلك إلى أنه يوجد التزام تنظيمي لدى موظفي الوزارتين وي ويمكن القول يرجع
لى هم بالمسئولية تجاه عملهم، وحرصهم عإلى وعي الموظفين وانتمائهم لوزارتهم، واستشعار 

 تأديته على النحو المطلوب منهم بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها.
( حيث كان هناك م2017مع بعض الدراسات كدراسة )السيد، واتفقت هذه النتائج 
سطيني في ات االلتزام التنظيمي لدى العاملين في جهاز الشرطة الفلموافقة بدرجة كبيرة على فقر 
( م2016(، ودراسة )الشنطي، م2016ع كل من دراسة )نصار، ج مالقطاع. كذلك اتفقت النتائ

 حيث كانت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة كبيرة على مجال االلتزام التنظيمي.
( التي أوصت بتعزيز االلتزام م2013مع دراسة )الشمري، واختلفت هذه النتائج 
ينة على فقرات االلتزام العدرجة موافقة منخفضة من قبل أـفراد  التنظيمي حيث كانت هناك

 التنظيمي.
 اختبار فرضيات الدراسةخامساا: 

 بين α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: ىاألول الرئيسة الفرضية

 ماعية.ستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية االجتوم الوظيفية الحياة جودة أبعاد
اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي  دامالختبار هذه الفرضية تم استخ

 يوضح ذلك.
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 ومستوى االلتزام التنظيمي الوظيفية الحياة جودة أبعاد بينمعامل االرتباط  (:5.17جدول )
 معامل بيرسون الفرضية

 رتباطلال 
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

روف ظ نبي α ≤ 0.05 حصائية عند مستوى داللةتوجد عالقة ذات داللة إ
 0.000 *565. العمل المادية ومستوى االلتزام التنظيمي.

ن بين ز التوا بين α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.000 *565. الحياة والعمل ومستوى االلتزام التنظيمي.

األجور  بين α ≤ 0.05 داللةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 0.000 *365. مستوى االلتزام التنظيمي.ت و والمكافآ

العدالة  بين α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.000 *571. والمساواة ومستوى االلتزام التنظيمي.

إتاحة  بين α ≤ 0.05 ت داللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد عالقة ذا
 0.000 *567. تزام التنظيمي.اللفرص للترقي والتقدم المهني ومستوى اال

المشاركة  بين α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.000 *570. في اتخاذ القرار ومستوى االلتزام التنظيمي.

األمان  بين α ≤ 0.05 اللة إحصائية عند مستوى داللةتوجد عالقة ذات د
 0.000 *620. مي.نظيستقرار الوظيفي ومستوى االلتزام التواال

 جودة أبعاد بين α ≤ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 ومستوى االلتزام التنظيمي. الوظيفية الحياة
.660* 0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  االرتباط دال إحصائياً    *
( .Sigمالية )حت، وأن القيمة اال660.يساوي  االرتباط( أن معامل 5.17يبين جدول )

وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000تساوي 
 ومستوى االلتزام التنظيمي. الوظيفية الحياة جودة أبعاد بينإحصائية 

ظروف العمل ى أن توفر مستوى مالئم من أبعاد جودة الحياة الوظيفية )ذلك إل ويرجع
ة والعمل، األجور والمكافآت، العدالة والمساواة، إتاحة الفرص للترقي حياالمادية، التوازن بين ال

فتوفر هذه العوامل أدى  المشاركة في اتخاذ القرار، األمان واالستقرار الوظيفي( والتقدم المهني،
 نظيمي لديه.الت مالموظف بالراحة والرضا، مما يرفع من مستوى االلتزاإلى شعور 

( التي أشارت م2017الدراسات كدراسة )العمري واليافي،  بعضمع واتفقت هذه النتائج 
بوجود عالقة إيجابية قوية بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية )العالقات االجتماعية، الرضا 

ة )قرديشي يم األداء( واألداء الوظيفي. كما اتفقت النتائج مع دراسالوظيفي، الحوافز المادية، وتقي
رتباط إيجابي بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى األداء ك ا( بأنه هنام2016وباديسي، 

( بأنه يوجد ارتباط طردي قوي بين م2013الوظيفي. كذلك اتفقت الدراسة مع دراسة )الشمري، 
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حقيق االلتزام يات االلتزام التنظيمي، ولبيئة العمل الداخلية دور في تبيئة العمل الداخلية ومستو 
عمل الداخلية تعزز االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة. واتفقت الدراسة مع ال التنظيمي، أي أن بيئة

حيث أظهرت أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية  (Eren & Hisar, 2016)دراسة 
 فية وااللتزام التنظيمي.بين جودة الحياة الوظي

 حيث (Ojedokun, Idemudia& Desouza, 2015)واتفقت الدراسة مع دراسة 
نت أن جودة الحياة الوظيفية مرتبطة بشكل إيجابي بكل من المكانة الخارجية المصورة بي

وااللتزام التنظيمي، وأن احدى الطرق المؤكدة لتعزيز االلتزام التنظيمي للعاملين هي من خالل 
 جية المصورة للمنظمة.تحسين جودة الحياة الوظيفية وتعزيز فهمهم للمكانة الخار 

 عند إحصائية داللة ذا تأثيراا  الوظيفية الحياة جودة أبعاد تؤثر :ثانيةال سةالرئي الفرضية
وزارتي العمل والتنمية  في مستوى االلتزام التنظيميعلى ( α ≤ 0.05) داللة مستوى

 .االجتماعية
 :التالي يوضح ذلك والجدولالمتعدد الخطي االنحدار  استخدامهذه الفرضية تم الختبار 

 االنحدار المتعدد يل (: تحل5.18جدول )
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة

 0.000 10.910 3.593 المقدار الثابت
 0.002 3.097 0.207 ظروف العمل المادية.

 0.023 2.007 0.151 التوازن بين الحياة والعمل.
 0.049 1.681 0.124 والمكافآت.األجور 
 0.748 0.322 0.034 والمساواة. الةالعد

 0.575 0.562 0.047 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.
 0.209 1.262 0.088 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.005 2.822 0.205 األمان واالستقرار الوظيفي.

 0.464د الم عدَّل= معامل التحدي 0.696=  المتعدد رتباطمعامل اال 

 0.000القيمة االحتمالية =  F = 22.744قيمة االختبار 
 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.18الموضحة في جدول )من النتائج 

ن ، وهذا يعني أ0.464، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.696=  المتعدد رتباطمعامل اال -
)أي  ه من خالل العالقة الخطيةتم تفسير مستوى االلتزام التنظيمي % من التغير في 46.4
 أخرى متغيرات ،عواملوالنسبة المتبقية قد ترجع إلى  يرات المستقلة السبعة معا(متغمن ال

مستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية  في تؤثر غير مدرجة بالنموذج
 . االجتماعية
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مما  0.000مالية تساوي القيمة االحت كما أن 22.744بلغت المحسوبة  Fاالختبار مةقي -
 جودة أبعاد بين ذات داللة إحصائيةة الصفرية والقبول بوجود عالقة رضييعني رفض الف

  .ومستوى االلتزام التنظيمي الوظيفية الحياة
التوازن بين  ،ل الماديةظروف العم: يه االلتزام التنظيمي المتغيرات المؤثرة فيتبين أن  -

 يوجد أثر معنوي ذو الا ، بينماألمان واالستقرار الوظيفي، تاألجور والمكافآ، الحياة والعمل
المشاركة ، اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني ،العدالة والمساواة لمتغيرات "داللة احصائية ل
المرتبة األولى من حيث حيث حاز المتغير ظروف العمل المادية على . "في اتخاذ القرار

واالستقرار الوظيفي  مانويليه األ ,  0.207بلغ حجم التأثير التأثير بااللتزام التنظيمي حيث 
ومن ثم التوازن بين الحياة والعمل، ثم األجور والمكافآت وكان هذا التأثير ذو داللة 

 .إحصائية
الى ظروف عمل  أن جميع الموظفين يرون أنهم بحاجة إلىيرجع  ويمكن القول ذلك

ة الشديدة اديظيفي في ظل األزمة السياسية واالقتصمادية مالئمة للعمل والى أمان واستقرار و 
التي تعصف بالحكومة، وبحاجة إلى أن تصرف رواتبهم دون تأخير ونقصان فكانت لهذه 

ولوية المجاالت األكثر الكبير على االلتزام التنظيمي لديهم، وألن هده المجاالت تمثل لهم األ
قي لتر اتاحة الفرص ل ،والمساواة العدالة "واألهمية أدى ذلك الى ضعف تأثير المجاالت األخرى

 رغم وجود عالقة بينها وبين االلتزام التنظيمي." المشاركة في اتخاذ القرار، والتقدم المهني
 معادلة االنحدار: -

التوازن بين الحياة ) 0.151( + ظروف العمل المادية) 0.207+  3.593=  االلتزام التنظيمي
اتاحة الفرص ) 0.047+ ( العدالة والمساواة) 0.034( + افآتاألجور والمك) 0.124( + والعمل

األمان واالستقرار ) 0.205+ ( المشاركة في اتخاذ القرار) 0.088 + (للترقي والتقدم المهني
 (الوظيفي

( حيث م2017افي، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )العمري والي
ة كبيرة هي درجوظيفية األكثر تأثيرا على األداء وبأظهرت النتائج أن عناصر جودة الحياة ال

العالقات االجتماعية التي تجمع الموظف مع الرؤساء وزمالء العمل، الرضا الوظيفي، الحوافز )
 المادية، وتقييم األداء(.

ث هناك أثر إيجابي لبيئة العمل ( حيم2016كما اتفقت النتائج مع دراسة )نصار،  
ي جامعتي األقصى ن فظيمي من وجهة نظر العاملين اإلدارييعلى مستوى االلتزام التن
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( حيث هناك تأثير ذو داللة م2015واإلسالمية. كذلك اتفقت النتائج مع دراسة )حالوة، 
 احصائية لغموض الحياة الوظيفية على األداء الوظيفي.

 (α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ثة:الثالالفرضية الرئيسة 
حول دور جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام ين لمبحوثا استجابات بين متوسطات

مكان )التنظيمي لموظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية تعزى للبيانات الشخصية التالية 
 (.الخدمة سنوات المسمى الوظيفي، مي،العل المؤهل العمر، الجنس،العمل، 

 إلى مكان العمل.بة بالنس -

مستقلتين " والجدول التالي ين لعينت - T" فرضية تم استخدام اختبارالختبار هذه ال
 يوضح ذلك.

 مكان العمل –لعينتين مستقلتين "  - Tاختبار" نتائج  (:5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
).

 ملوزارة الع 
وزارة التنمية 

 االجتماعية

 0.849 0.190- 5.82 5.77 ظروف العمل المادية.
 0.014 *2.489 5.10 5.75 ياة والعمل.الحالتوازن بين 

 0.510 0.660 3.17 3.34 األجور والمكافآت.
 0.080 1.759 4.27 4.74 العدالة والمساواة.

 0.128 1.531 4.07 4.53 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.
 0.032 *2.157 5.40 6.06 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.023 *2.302 4.48 5.23 األمان واالستقرار الوظيفي.

 0.060 1.894 4.61 5.06 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة.
 0.059 1.903 6.83 7.27 االلتزام التنظيمي في الوزارة.

 0.044 *2.028 5.05 5.51 جميع المجاالت معا.

 .α ≤ 0.05 ستوى داللةالفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند م *     

 يمكن استنتاج ما يلي:( 5.19حة في جدول )موضالن النتائج م
أكبــر مــن " لعينتــين مســتقلتين  - Tالمقابلــة الختبــار" (.Sig)تبــين أن القيمــة االحتماليــة 

 العدالــة والمســاواة، يــة، األجــور والمكافــآت،ظــروف العمــل الماد للمجــاالت " 0.05مســتوى الداللــة 
وظيفيــة فــي الــوزارة، االلتــزام التنظيمــي فــي ال جــودة الحيــاة ،للترقــي والتقــدم المهنــياتاحــة الفــرص 

", وبذلك يمكن اسـتنتاج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات  الوزارة
. وهـذا يعنـي أن متوسـطات اسـتجابات ان العمـلمكـعينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 
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ظروف العمل المادية، األجور  ة حول "ابهالعمل والتنمية االجتماعية كانت متشموظفي وزارتي 
جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي  ،اتاحــة الفــرص للترقــي والتقــدم المهنــي العدالــة والمســاواة، والمكافــآت،

 الوزارة، االلتزام التنظيمي في الوزارة".
ـــكوي ـــوزارتين تعـــيش نفـــس الظـــروف السياســـية واال فســـر ذل قتصـــادية الصـــعبة أن كـــال ال

حكومي ومرجعتيهم لقـانون الخدمـة المدنيـة مـن حيـث األجـور والرواتـب ال فكالهما ضمن القطاع
ونظام الترقيات ونظام االجازات ونفس الظروف المادية في كال الوزارتين بسبب الضائقة المالية 

الــوزارتين علــى . فكــان هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة مــن كلتــا التــي تمــر بالحكومــة
 يوجد فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين تعزي لمكان عملهم. ال المجاالت السابقة، أي

لبـــاقي المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا فقـــد تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة  بالنســـبةأمـــا 
(Sig.) ئية وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـا 0.05 مستوى الداللة  أقل من

حــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا تعــزى إلــى ســة بــين متوســطات تقــديرات عينــة الدرا
وهـذا يعنـي أن متوسـطات اسـتجابات  وذلـك لصـالح الـذين يعملـون فـي وزارة العمـل. مكان العمـل

التــوازن بــين الحيــاة والعمــل،  كانــت مختلفــة حــول " مــوظفي وزارتــي العمــل والتنميــة االجتماعيــة
 ".الوظيفي، والمجاالت مجتمعة رارواألمان واالستق ة في اتخاذ القرار،المشارك

وتعـــزو الباحثـــة ذلـــك إلـــى أن هـــذه المجـــاالت لهـــا عالقـــة وطيـــدة بالسياســـة العامـــة التـــي 
بناء على طبيعة عملها وضـغط  اإلدارة العليا في الوزارة، وقد تتفاوت من وزارة الى أخرىتتبعها 

 إدارة الوزارة. العمل والنهج الذي تسلكه في
( التـي أظهـرت وجـود م2013بعـض الدراسـات كدراسـة )نصـار،  مـع واتفقت هذه النتائج

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول أبعـاد جـودة الحيـاة العمـل 
( ق الـذات، وعالقـات العمـل، والتعـاون بـين اإلدارة والنقابــةوتشـمل )ظـروف العمـل الماديـة وتحقيـ
عمــل لصــالح وكالــة الغــوث وتســجيل الالجئــين. وكــذلك ال واالســتغراق الــوظيفي يعــزي إلــى مكــان

حيـــث أظهـــرت أن هنـــاك فـــرق بـــين مســـتويات االدراك لـــدى  (Rai, 2015)اتفقـــت مـــع دراســـة 
دل يعــزو الــى مكــان العمــل وكــان لصــالح المصـرفيين فيمــا يتعلــق بالــدخل الكــافي والتعــويض العـا

حيث أظهـرت أن  (Dhaka et al, 2011) تفقت نتائج الدراسة مع دراسةالقطاع الخاص. كما ا
هناك فروق دالة احصائيا بين البنوك التجارية المحلية الخاصة، والبنوك التجارية األجنبية حول 

بـــين الحيـــاة والعمـــل، فـــرص تطـــوير أبعـــاد جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة )عدالـــة التعويضـــات، التـــوازن 
بـين المـوظفين( تعـزي لصـالح  قاتداول العمل والمهام الوظيفية، العالالقدرات البشرية، مرونة ج

 البنوك التجارية األجنبية الخاصة.
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 س.لجنإلى ا بةبالنس -

لعينتين مستقلتين " والجدول التالي  - T" الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 يوضح ذلك.

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  - Tاختبار" نتائج  (:5.20جدول )
 المجال

ق المتوسطات
مة 

ي
بار

الخت
ا

مة  
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
).

 أنثى ذكر 

 0.063 1.873 5.42 5.96 روف العمل المادية.ظ
 0.239 1.182 5.20 5.54 التوازن بين الحياة والعمل.

 0.670 0.427 3.18 3.30 األجور والمكافآت.
 0.068 1.836 4.15 4.68 العدالة والمساواة.

 0.065 1.857 3.90 4.49 لمهني.اتاحة الفرص للترقي والتقدم ا
 0.365 0.909 5.53 5.84 ر.المشاركة في اتخاذ القرا

 0.262 1.126 4.59 4.99 ستقرار الوظيفي.االاألمان و 
 0.150 1.445 4.59 4.96 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة.

 0.495 0.684 6.93 7.11 االلتزام التنظيمي في الوزارة.
 0.178 1.351 5.06 5.39 جميع المجاالت معا.

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5.20الموضحة في جدول )ن النتائج م 
ال , وبذلك يمكن استنتاج أنه 0.05 من مستوى الداللة أكبر" لعينتين مستقلتين  - T"الختبار

. وهذا الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
 ول "ة حمل والتنمية االجتماعية كانت متشابهأن متوسطات استجابات موظفي وزارتي الع يعني

 " لكال الجنسين.دور جودة الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي 
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الموظفين الحكوميين لديهم رؤية متشابهة حول ادراكهم 

 ظيفية بغض النظر عن الجنس.لجودة الحياة الو 
أظهرت  حيث( م2018لدراسات كدراسة )أبو شمالة، واتفقت هذه النتائج مع بعض ا

النتائج بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع 
قطاع غزة وجودة الدراسة حول واقع الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم العالي في 

حيث  (م2016تفقت الدراسة مع دراسة )الشنطي، الحياة الوظيفية تعزى إلى الجنس. كذلك ا
أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد 

زى مجتمع الدراسة حول مدى توافر أخالقيات العمل لدى العاملين في وزارة األشغال العامة تع
 إلى الجنس.
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ئج ( حيث أظهرت النتام2017اسة )السيد، واختلفت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدر 
بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة حول 
تأثير حقوق الموظف على االلتزام التنظيمي لدى أفراد جهاز الشرطة في قطاع غزة تعزى إلى 

ث أظهرت النتائج بأنه توجد ( حيم2015جنس. كذلك اختلفت النتائج مع دراسة )الدحدوح، ال
لة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة لمستوى جودة دال فروق ذات

 الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمات.
 عمرلإلى ا بةبالنس -

 ح ذلك" التباين األحادي " والجدول التالي يوض الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 العمر –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

ختب
 اال

يمة
ق

ية  ار
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
).

 

أقل من 
30 
 سنة

أقل  -30
 40من 

 سنة

أقل  -40
 50من 

 سنة

50 
سنة 
 فأكثر

 0.063 2.481 6.50 5.65 5.57 6.44 ظروف العمل المادية.
 0.021 *3.318 6.20 5.33 5.17 6.18 العمل.التوازن بين الحياة و 
 0.000 *8.220 4.07 2.58 3.13 4.54 افآت.األجور والمك

 0.003 *4.775 5.30 4.26 4.24 5.58 العدالة والمساواة.
 0.015 *3.575 5.14 4.35 3.95 5.16 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.

 0.044 *2.749 6.41 6.05 5.36 6.31 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.004 *4.648 6.03 4.97 4.41 5.64 األمان واالستقرار الوظيفي.

 0.003 *4.769 5.64 4.73 4.56 5.67 ة الوظيفية في الوزارة.حياجودة ال
 0.002 *5.131 7.94 7.18 6.70 7.56 االلتزام التنظيمي في الوزارة.

 0.001 *5.361 6.10 5.22 4.99 6.05 جميع المجاالت معا.

 .α ≤ 0.05 داللةدال إحصائيًا عند مستوى ات الفرق بين المتوسط *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.21جدول ) في الموضحةمن النتائج 
من مستوى  أكبر"  التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
توجد فروق ذات داللة ال يمكن استنتاج أنه وبذلك "  ظروف العمل المادية لمجال " 0.05 الداللة

 وهذا يعني .العمرلمجال تعزى إلى ا اعينة الدراسة حول هذتوسطات تقديرات إحصائية بين م
 أن متوسطات استجابات موظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية كانت متشابهة حول "

 " بغض النظر عن العمر. ظروف العمل المادية
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فيها ن جميع الموظفين بحاجة إلى بيئة عمل صحية ومريحة تتوفر ويرجع ذلك إلى أ
تي تعسنهم على أداء عملهم في الوزارة بغض النظر عن ال التجهيزات المكتبية واللوجستية

 العمر.
القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  أما بالنسبة لباقي المجاالت 

(Sig.) وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05مستوى الداللة  من أقل
هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى ول عينة الدراسة حبين متوسطات تقديرات 

أن متوسطات استجابات موظفي  وهذا يعنيسنة فأكثر.  50أعمارهم الذين وذلك لصالح  العمر
التوازن بين الحياة والعمل، األجور  فة حول "وزارتي العمل والتنمية االجتماعية كانت مختل

ي والتقدم المهني، المشاركة في اتخاذ القرار، ترقالعدالة والمساواة، اتاحة الفرص لل والمكافآت،
"  األمان واالستقرار الوظيفي، جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، االلتزام التنظيمي في الوزارة

 .سنة فأكثر 50أعمارهم ن الذيتعزى إلى العمر، وذلك لصالح 
ته وأكثر حياوظف في العمر كلما أصبح العمل جوهر ويمكن القول أنه كلما تقدم الم

اهتماماته، فترى أن هذه الفئة أكثر رضا واقتناعا بالراتب من الفئات األقل عمرا الذين يحتاجون 
ي لكون معظمهم وصل إلى بناء حياتهم، وأكثر اقتناعا بما توفره المؤسسة من فرص للنمو المهن

قرار الوظيفي ستلك نجدهم أكثر فئة تشعر باألمان واالإلى مرحلة االشباع في هذا الجانب، لذ
 وتشعر بالعدالة والمساواة، فنجدهم أكثر فئة لديها والء للوزارة والتزام تنظيمي.

( حيث أظهرت م2018مع بعض الدراسات كدراسة )أبو شمالة، واتفقت هذه النتائج 
تقدير أفراد مجتمع الدراسة  ئج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجاتالنتا

الثقافة التنظيمية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى العمر. كذلك اتفقت النتائج اد حول أبع
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ( حيث أظهرت م2017مع دراسة )العمري واليافي، 

، والعالقات االجتماعية، عينة الدراسة حول األداء الوظيفي، والرضا الوظيفيديرات متوسطات تق
دية والمعنوية، وبيئة العمل تعزى إلى العمر. كما اتفقت النتائج مع دراسة )نصار، لماوالحوافز ا

عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ( حيث أظهرت 2016
 ر.حياة العمل على تنمية االستغراق الوظيفي تعزى إلى العم حول أثر جودة

( حيث أظهرت م2016ت كدراسة )الشنطي، اسامع بعض الدر واختلفت هذه النتائج 
النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة 

 ي إلى العمر.حول مدى توافر أبعاد جودة الحياة الوظيفية تعز 
 .هل العلميمؤ لإلى ا بةبالنس -
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 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك ارالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختب
 المؤهل العلمي –" دي اختبار" التباين األحانتائج  (:5.22جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
 

مة 
لقي

ا
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
).

 

دراسات 
 عليا

 بكالوريوس
دبلوم فما 

 دون

 0.847 0.166 5.99 5.77 5.71 ظروف العمل المادية.
 0.392 0.941 5.86 5.33 5.53 وازن بين الحياة والعمل.الت

 0.817 0.203 3.44 3.25 3.15 ألجور والمكافآت.ا
 0.685 0.379 4.81 4.47 4.43 العدالة والمساواة.

 0.376 0.985 4.84 4.21 4.28 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.
 0.134 2.032 6.41 5.55 6.00 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.419 0.873 5.40 4.81 4.67 األمان واالستقرار الوظيفي.
 0.444 0.816 5.23 4.78 4.80 رة.وزاجودة الحياة الوظيفية في ال

 0.161 1.847 7.60 6.99 6.85 االلتزام التنظيمي في الوزارة.
 0.339 1.089 5.71 5.22 5.21 جميع المجاالت معا.

المقابلة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 5.22الموضحة في جدول )من النتائج 
توجد ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  0.05 داللةال من مستوى أكبر"  التباين األحادي "رالختبا

وهذا . المؤهل العلميعينة الدراسة تعزى إلى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
لعمل والتنمية االجتماعية كانت متشابهة حول أن متوسطات استجابات موظفي وزارتي ا يعني

 " بغض النظر عن المؤهل العلمي. تنظيميال لحياة الوظيفية وأثرها على االلتزامدور جودة ا"
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المؤهالت العلمية التي يملكها الموظفون بغالبها متقاربة، 

%( يحملون شهادة 70ة )وهذا منسجم مع خصائص العينة، والتي أظهرت أن ما نسب
الموظف بغض  بهاظاهرة يتميز  يأن االلتزام التنظيم البكالوريوس، وربما يكون السبب في

 النظر عن مؤهله العلمي.
حيث أظهرت النتائج  (م2017مع بعض الدراسات كدراسة )السيد، واتفقت هذه النتائج 

ير أفراد مجتمع الدراسة حول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقد
عزي إلى المؤهل العلمي. ة تتزام التنظيمي لدى أفراد جهاز الشرطتأثير حقوق الموظف على االل

( حيث أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات م2016كذلك اتفقت النتائج مع دراسة )الشنطي، 
ل مدى توافر أبعاد جودة داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة حو 

( بأنه 2015)الدحدوح، سة ل العلمي. كما اتفقت الدراسة مع دراالحياة الوظيفية تعزي إلى المؤه
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة لمستوى 
 العلمي. جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تعزى إلى المؤهل

( حيث أظهرت م2018أبو شمالة، مع بعض الدراسات كدراسة )واختلفت هذه النتائج 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة ج بالنتائ

حول أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى المؤهل العلمي. أيضا 
توجد فروق ذات داللة ( حيث أظهرت م2017ت النتائج مع دراسة )العمري واليافي، اختلف

عينة الدراسة حول األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، ات تقديرات وسطإحصائية بين مت
 والعالقات االجتماعية، والحوافز المادية والمعنوية، وبيئة العمل تعزى إلى المؤهل العلمي.

 .مسمى الوظيفيلإلى ا بةبالنس -

 لتالي يوضح ذلك" التباين األحادي " والجدول ا الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المسمى الوظيفي –حادي " اختبار" التباين األنتائج  (:5.23جدول )

 المجال

 طاتتوسالم

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
).

 

مدير 
 عام

نائب 
مدير 

 عام

 مدير
رئيس 

 قسم
رئيس 
 أخرى شعبة

 0.017 *2.853 5.53 6.35 5.47 6.83 5.70 6.79 ظروف العمل المادية.
 0.056 2.201 5.29 5.60 5.13 6.27 4.87 6.60 توازن بين الحياة والعمل.ال

 0.754 0.529 3.25 3.26 3.07 3.61 2.87 3.83 األجور والمكافآت.
 0.016 *2.880 4.36 4.77 4.05 5.38 5.10 5.79 العدالة والمساواة.

 0.001 *4.566 3.98 4.61 3.86 5.57 4.88 6.20 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني.
 0.023 *2.693 5.38 5.54 5.63 6.82 6.80 7.00 المشاركة في اتخاذ القرار.

 0.006 *3.353 4.63 4.57 4.46 6.14 5.13 6.67 ن واالستقرار الوظيفي.مااأل
 0.004 *3.609 4.62 5.12 4.50 5.79 5.04 6.13 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة.

 0.342 1.139 6.85 7.23 7.01 7.59 6.98 7.73 وزارة.االلتزام التنظيمي في ال
 0.006 *3.360 5.07 5.56 5.00 6.15 5.43 6.45 ع المجاالت معا.جمي

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 ( يمكن استنتاج ما يلي:5.23الموضحة في جدول )من النتائج 
توى من مس أكبر"  التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
االلتزام التنظيمي في  ، األجور والمكافآت،ين الحياة والعملن بالتواز  للمجاالت " 0.05 الداللة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال وبذلك يمكن استنتاج أنه "  الوزارة

أن متوسطات  وهذا يعني إلى المسمى الوظيفي.االت تعزى عينة الدراسة حول هذه المج
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التوازن بين الحياة  جتماعية كانت متشابهة حول "اال تجابات موظفي وزارتي العمل والتنميةاس
 " بغض النظر عن المسمى الوظيفي. االلتزام التنظيمي في الوزارة ، األجور والمكافآت،والعمل

تفقون على أنه يجب أن تصرف رواتبهم بالموعد ويرجع ذلك إلى أن جميع الموظفين ي 
ظاهرة يتميز بها الموظف نتيجة شعوره  يمنظيون تأخير أو نقصان وأن االلتزام التالمحدد له د

 بالمسئولية تجاه عمله بغض النظر عن مسماه الوظيفي.
أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة االحتمالية 

(Sig.) ه توجد فروق ذات داللة إحصائية وبذلك يمكن استنتاج أن 0.05من مستوى الداللة  قلأ
تعزى إلى  والمجاالت مجتمعة معا سطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالتمتو بين 

أن متوسطات  وهذا يعني. مسماهم الوظيفي مدير عاموذلك لصالح الذين  المسمى الوظيفي
وف العمل ظر  وزارتي العمل والتنمية االجتماعية كانت مختلفة حول "استجابات موظفي 

اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني، المشاركة في اتخاذ القرار، ة، المادية، العدالة والمساوا
تعزى إلى "  األمان واالستقرار الوظيفي، جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، جميع المجاالت معا

 مسماهم مدير عام.الذين وذلك لصالح المسمى الوظيفي، 
لسابقة لصالح المدراء ت االطبيعي أن يكون هناك فروق بالمجاالويمكن القول أنه من 

العامون حيث أنها الجهة العليا في الوزارة وتقودها كيفما تشاء فكان لهم النصيب االكبر من 
القرار في المؤسسة، لذا من  توفير بيئة عمل مادية مميزة عن عموم الموظفين، وكما أنهم صناع

والتقدم المهني، بالتالي قي والمساواة وأن هناك فرص متاحة للتر  الطبيعي أن يشعروا بالعدالة
 سيشعرون باألمان واالستقرار الوظيفي، فيوافقون على وجود جودة حياة وظيفية في الوزارة.

( حيث أظهرت م2018مع بعض الدراسات كدراسة )أبو شمالة، واتفقت هذه النتائج 
لدراسة ع ابين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمالنتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

حول أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى المسمى الوظيفي. كما 
لة توجد فروق ذات دال( حيث أظهرت م2017واتفقت الدراسة مع دراسة )العمري واليافي، 

اء الوظيفي، والرضا الوظيفي، عينة الدراسة حول األدإحصائية بين متوسطات تقديرات 
االجتماعية، والحوافز المادية والمعنوية، وبيئة العمل تعزى إلى المسمى الوظيفي.  قاتوالعال

حيث أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة  (م2017واتفقت الدراسة مع دراسة )السيد، 
ر حقوق الموظف على بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة حول تأثي إحصائية

 دى أفراد جهاز الشرطة تعزي إلى الرتبة العسكرية.ي لااللتزام التنظيم



98 
 
 

( حيث أظهرت م2016مع بعض الدراسات كدراسة )الشنطي، واختلفت هذه النتائج 
سطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو 

 سمى الوظيفي.المعاد جودة الحياة الوظيفية تعزي إلى حول مدى توافر أب
 سنوات الخدمة.إلى  بةبالنس -

" التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ر تباالختبار هذه الفرضية تم استخدام اخ
 :ذلك

 سنوات الخدمة –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.24جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
).

 

قل من أ
5 

 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

أقل  -10
 15من 

 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.285 1.272 6.16 5.80 5.47 6.07 ظروف العمل المادية.
 0.440 0.904 5.69 5.18 5.47 5.83 التوازن بين الحياة والعمل.

 0.002 *5.347 3.19 2.78 3.63 4.74 األجور والمكافآت.
 0.014 *3.631 4.83 4.10 4.51 5.93 العدالة والمساواة.
 0.110 2.044 4.44 4.11 4.20 5.81 دم المهني.اتاحة الفرص للترقي والتق

 0.039 *2.849 6.17 5.76 5.23 6.87 المشاركة في اتخاذ القرار.
 0.095 2.157 5.35 4.59 4.63 6.00 األمان واالستقرار الوظيفي.

 0.100 2.118 5.09 4.66 4.71 5.90 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة.
 0.127 1.926 7.46 6.98 6.77 7.41 رة.االلتزام التنظيمي في الوزا
 0.095 2.155 5.57 5.13 5.12 6.20 جميع المجاالت معا.

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 :( يمكن استنتاج ما يلي5.24الموضحة في جدول )من النتائج 
من مستوى  أقل"  التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  

" المشاركة في اتخاذ القرار األجور والمكافآت، العدالة والمساواة، للمجاالت " 0.05 لةدالال
عينة الدراسة وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 5سنوات خدمتهم أقل من ين وذلك لصالح الذ سنوات الخدمةإلى حول هذه المجاالت تعزى 
أن متوسطات استجابات موظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية كانت  يعنيذا وه سنوات.

تعزى إلى المشاركة في اتخاذ القرار "  األجور والمكافآت، العدالة والمساواة، مختلفة حول "
ر ذلك بأن الموظف ويفس سنوات. 5أقل من سنوات خدمتهم الذين ة، وذلك لصالح سنوات الخدم

لديه توجه إيجابي نحو العمل ولم يصل لمرحلة االحتراق الوظيفي، وغالبا ون في بداية العمل يك
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ما يكون هؤالء الموظفين الجدد في بداية الشباب وبالتالي األعباء والمسئوليات االسرية أقل من 
المستويات التنفيذية فين، وكما أن معظم التعيينات في بداية الوظيفة تكون في باقي الموظ

لهم ال تحتاج إلى اتخاذ قرارات جوهرية كي يالحظوا أهمية بعد المشاركة في عم وبالتالي طبيعة
 اتخاذ القرار، كل ماسبق ذكره ينعكس إيجابا على الموظف فيشعر بالعدالة والمساواة. 

حتمالية المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة اال أما بالنسبة لباقي
(Sig.) وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  0.05لة أكبر من مستوى الدال

 والمجاالت مجتمعة معا إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت
أن جميع الموظفين بكافة االعمار بحاجة الى توفير  ويرجع ذلك الى .سنوات الخدمةتعزى إلى 

تاحة الفرص للترقي والتقدم بي وبحاجة الى موازنة عمل صحية ومريحة،بيئة  ن الحياة والعمل، وا 
 .بالوظيفة، والى استقرار وظيفي
( حيث أظهرت م2016مع بعض الدراسات كدراسة )الشنطي، واتفقت هذه النتائج 

مع الدراسة ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتالنتائج أنه ال توجد فرو 
لحياة الوظيفية تعزي إلى سنوات الخدمة. كما اتفقت مع دراسة ة احول مدى توافر أبعاد جود

بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد  (م2015)الدحدوح، 
نوات الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تعزى إلى سمجتمع الدراسة لمستوى جودة 

 الخدمة.

( حيث أظهرت م2018عض الدراسات كدراسة )أبو شمالة، ع بمواختلفت هذه النتائج 
النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة 

لفت د جودة الحياة الوظيفية تعزى إلى سنوات الخدمة. كما اختحول أبعاد الثقافة التنظيمية وأبعا
توجد فروق ذات داللة إحصائية ( حيث أظهرت م2017 في،الدراسة مع دراسة )العمري واليا

عينة الدراسة حول األداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، والعالقات بين متوسطات تقديرات 
بيئة العمل تعزى إلى سنوات الخدمة. واختلفت الدراسة االجتماعية، والحوافز المادية والمعنوية، و 

ج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تائحيث أظهرت الن (م2017دراسة )السيد، مع 
متوسطات درجات تقدير أفراد مجتمع الدراسة حول تأثير حقوق الموظف على االلتزام التنظيمي 

 لدى أفراد جهاز الشرطة تعزي إلى سنوات الخدمة.
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 السادسالفصل 
 النتائج والتوصيات

 

 

 المقدمة: أوالا  •
 نتائج الدراسة: ثانياا  •
 ثالثاا: توصيات الدراسة •
 بعاا: الدراسات المقترحةرا •
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 مةمقدالأوالا: 

جودة الحياة الوظيفية وأثرها على حول دور  النظري والعمليبعد انتهاء الدراسة بشقيها 
 وصلتت ما يتم تناول أهم االلتزام التنظيمي لموظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية، وسوف

 .الفرضيات واثبات ت،البيانا تحليل خالل من وذلك نتائج من الدراسة إليه
 أن في أمال ةالباحث نظر وجهة عن تعبر التي التوصيات أهم عرض يتم سوف وكذلك

سيتم عرض كما  .الدراسة من المرجوة األهداف وتحقيق الضعف نقاط معالجة في تساهم
 .في نفس المجال طةمرتب مستقبلية لدراسات مجموعة مقترحات

 الدراسة نتائج: ثانياا 

 بعاد جودة الحياة الوظيفية:نتائج متعلقة بأ .1
الحياة الوظيفية من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل والتنمية  ودةج فرتتو  -

 %(.48.44االجتماعية بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي )
تي العمل والتنمية ُبعد ظروف العمل المادية من وجهة نظر الموظفين في وزار  فرتو  -

 %(.57.93) االجتماعية بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي
اة والعمل من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل والتنمية لحيتوفر ُبعد التوازن بين ا -

 %(.54.35االجتماعية بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي )
والتنمية االجتماعية ُبعد األجور والمكافآت من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل  رتوف -

 .%(32.60بدرجة منخفضة، وبوزن نسبي )
نظر الموظفين في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية  جهةُبعد العدالة والمساواة من و  رتوف -

 %(.45.11بدرجة منخفضة، وبوزن نسبي )
ُبعد اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل  فرتو  -

 .%(43.09والتنمية االجتماعية بدرجة منخفضة، وبوزن نسبي )
من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل والتنمية ار توفر ُبعد المشاركة في اتخاذ القر  -

 %(.57.43االجتماعية بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي )
التنمية توفر ُبعد األمان واالستقرار الوظيفي من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل و  -

 %(.48.65االجتماعية بدرجة متوسطة، وبوزن نسبي )
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 :يظيمبمجال االلتزام التننتائج متعلقة  .2
مستوى االلتزام التنظيمي من وجهة نظر الموظفين في وزارتي العمل والتنمية توفر  -

 %(.70.53االجتماعية بدرجة كبيرة، وبوزن نسبي )
 :ومستوى االلتزام التنظيمي الوظيفية أبعاد جودة الحياةبالعالقة بين نتائج متعلقة  .3
 جودة أبعاد بين α ≤ 0.05 ةة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللعالقة إيجابي توجد -

 ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية. الوظيفية الحياة
ظروف العمل  بين α ≤ 0.05 عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد -

 ي العمل والتنمية االجتماعية.ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتالمادية 
التوازن بين  بين α ≤ 0.05 قة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةعال توجد -

 ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.الحياة والعمل 
األجور  بين α ≤ 0.05 ات داللة إحصائية عند مستوى داللةعالقة إيجابية ذ توجد -

 وزارتي العمل والتنمية االجتماعية. في ومستوى االلتزام التنظيميوالمكافآت 
العدالة  بين α ≤ 0.05 عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد -

 ية االجتماعية.ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنموالمساواة 
رص الفاتاحة  بين α ≤ 0.05 ند مستوى داللةعالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ع توجد -

 ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.للترقي والتقدم المهني 
المشاركة في  بين α ≤ 0.05 عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد -

 والتنمية االجتماعية.ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل تخاذ القرار ا
األمان  بين α ≤ 0.05 ية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةجابعالقة إي توجد -

 ومستوى االلتزام التنظيمي في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.واالستقرار الوظيفي 
 على مستوى االلتزام التنظيمي: ة الوظيفيةجودة الحيا بأثرنتائج متعلقة  .4
التنظيمي من وجهة نظر موظفي ام ة الحياة الوظيفية على مستوى االلتز يوجد أثر لجود -

 وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.
تبين أن المتغيرات المؤثرة في االلتزام التنظيمي هي )ظروف العمل المادية، التوازن بين  -

ر ذو داللة والمكافآت، األمان واالستقرار الوظيفي( وكان هذا التأثيالحياة والعمل، األجور 
 إحصائية.
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جودة الحياة  ق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دورفروب نتائج متعلقة .5
وأثرها على مستوى االلتزام التنظيمي لموظفي وزارتي العمل والتنمية االجتماعية  الوظيفية

 تعزى للمتغيرات الشخصية:
دراسة حول )ظروف جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الال تو  -

والمكافآت، العدالة والمساواة، اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني،  جورالعمل المادية، األ
 جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، االلتزام التنظيمي في الوزارة( تعزى إلى مكان العمل.

وازن لة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول )التتوجد فروق ذات دال -
تعزى  ر، األمان واالستقرار الوظيفي، جميع المجاالت معا(قراوالحياة، المشاركة في اتخاذ ال

 إلى مكان العمل وذلك لصالح وزارة العمل.
ودة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول دور ج -

 إلى الجنس. الحياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي تعزى
صائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ظروف إح ال توجد فروق ذات داللة -

 العمل المادية تعزى إلى العمر.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول )التوازن بين  -

للترقي والتقدم المهني،  عمل، األجور والمكافآت، العدالة والمساواة، اتاحة الفرصالحياة وال
تخاذ القرار، األمان واالستقرار الوظيفي، جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، ي االمشاركة ف

االلتزام التنظيمي في الوزارة، جميع المجاالت معا( تعزى إلى العمر وذلك لصالح الذين 
 نة فأكثر.س 50أعمارهم 

تقديرات عينة الدراسة حول دور جودة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -
 المؤهل العلمي. ياة الوظيفية وأثرها على االلتزام التنظيمي تعزى إلىالح

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول )التوازن بين  -
المسمى ور والمكافآت، االلتزام التنظيمي في الوزارة( تعزى إلى الحياة والعمل، األج

 الوظيفي.
حصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول )ظروف العمل ة إتوجد فروق ذات دالل -

المادية، العدالة والمساواة، اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني، المشاركة في اتخاذ القرار، 
معا( تعزى ت ظيفي، جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، جميع المجاالاألمان واالستقرار الو 

 دير عام.ح مإلى المسمى الوظيفي ولصال
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول )األجور  -
والمكافآت، العدالة والمساواة، المشاركة في اتخاذ القرار( تعزى إلى سنوات الخدمة لصالح 

 سنوات. 5الذين سنوات خدمتهم أقل من 
الدراسة حول )ظروف  ينةاللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عال توجد فروق ذات د -

العمل المادية، التوازن بين الحياة والعمل، اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني، األمان 
تعزى إلى  الت معا(واالستقرار الوظيفي، جودة الحياة الوظيفية في الوزارة، جميع المجا

 سنوات الخدمة.
 ا: توصيات الدراسةلثثا

ير اإلمكانيات المريحة للعمل وتوفير عناصر توفتحسين ظروف العمل المادية من خالل  -
 السالمة والصحة المهنية.

توفير البرامج التدريبية لدعم وتطوير الموظفين، واالهتمام برغبات وميول الموظفين من  -
 فية وتوعوية وتعليمية.خالل توفير برامج ثقا

االجتماعية،  تهملموظفين من خالل مشاركتهم في مناسبابناء شبكة عالقات اجتماعية بين ا -
 وعمل رحالت ترفيهية لهم.

تحسين الظروف المعيشية للموظفين من خالل صرف الرواتب بانتظام وكاملة دون أية  -
 تأخير في الوظيفة.

مع غالء المعيشة في قطاع غزة حتى تكفي  االهتمام بتحسين مستوى الرواتب لتتالءم -
مة المدنية المطبق حاليا في لخدموظفين، وذلك من خالل تطبيق قانون اإلشباع حاجات ال

 الوزارات الحكومية في المحافظات الشمالية.
تعزيز مبادئ االخاء والتعاون بين الموظفين وتوزيع واجبات العمل بعدالة بينهم،  -

لة وية ألصحاب األداء المتميز من الموظفين مع مراعاة العداوتخصيص حوافز مادية ومعن
 ارية.إلدبينهم دون تمييز بين المستويات ا

منح الترقيات الوظيفية المبنية على أساس الكفاءة والمهنية في األداء بعدالة وانصاف بين  -
 جميع الموظفين.

لمكان المناسب، تطبيق اإلدارة العليا في الوزارة لسياسة وضع الشخص المناسب في ا -
 يفية.لوظله العلمي وقدراته العملية ودرجته ابحيث أن يكون هناك توافق إيجابي بين مؤه

 متابعة الموظفين بشكل مستمر وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم في تنفيذ أعمالهم. -



105 
 
 

تشجيع الموظفين للتعبير عن آرائهم بما يتعلق بالقرارات التي تمس عملهم، وتعزيز مبدأ  -
 ين.لمشاركة في اتخاذ القرار خاصة في قرارات التفويض والتمكا
اسة التحفيز لالحتفاظ بموظفيها من أصحاب الكفاءات سي تبني اإلدارة العليا في الوزارة -

 والخبرات وتوفير برامج تدريبية وتطويرية تؤهلهم للتقدم في مساراتهم الوظيفية.
بين جميع األطراف من خالل عمل لقاءات  توفير مناخ عمل يتسم بالثقة واألمان المتبادل -

من خاللها مناقشة جميع تم ين جميع الموظفين واإلدارة العليا يوورش عمل دورية ب
 اإلشكاالت والقضايا التي تمس عموم الموظفين، وذلك لوضع الحلول االبتكارية المناسبة.

يمنح الموظفين الثقة استخدام طرق النقد اإليجابي مع الموظفين عند ارتكاب األخطاء، مما  -
مما يعزز  ية،ل والشعور باالطمئنان والراحة النفسبأنفسهم ويزيد من اقبالهم على العم

 التزامهم التنظيمي.
 : الدراسات المقترحةرابعاا 

اعداد دراسة مقارنة بين جودة الحياة الوظيفية في القطاع الحكومي، وجودة الحياة الوظيفية  -
 قطاع غزة. في المنظمات غير الحكومية في

 المؤسسات الحكومية في قطاع غزة.تصور مقترح لتحسين جودة الحياة الوظيفية في  -
 .ثرها على جودة الخدمات الحكوميةأو  الوظيفية دة الحياةجو  دور -
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 المراجعالمصادر و 

 القرآن الكريم
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معة محمد خيضر، ة(. جا)رسالة ماجستير غير منشور  الصناعي الخاص نحو القطاع العام
 بسكرة، الجزائر.
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، ة على المنظمات غير الحكومية في قطاع غزةمن ظاهرة الفساد اإلداري، دراسة تطبيقي
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 الستبانة(: ا2ملحق ) 
 زةـــــــــــغ –الجامعــــــــة اإلسالمية 

 والدراسات العليا شئون البحث العلمي

  جــــــــــــــــــارةــالتـــ كلـــــــــــــيــــة

 ماجستير إدارة األعمـــــــــــــــــــــــال

 
 .......ت........حضرة األخ/ األخ

 ،،،،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته     
دور جودة الحياة الوظيفية وأثرها بعنوان " تقوم الباحثة بدراسة ميدانية لبحث 

 استكماالً  ". وذلكوالتنمية االجتماعية العمل رتيااللتزام التنظيمي لموظفي وزاعلى 
اإلسالمية جامعة الب األعمال إدارة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات

 بغزة.
كرة لك المرفقة شا فقرات االستبانة اإلجابة على من سيادتكم لذا يرجى 

تعاونك، ومؤكدة لك  بأن المعلومات التي ستقدمها ال تستخدم إال ألغراض البحث 
 العلمي.                           

 ةـاحثـالب                                                                
 اريـعيد البيـمر سـس                                                             

 مالحظة: تتكون االستبانة من قسمين: 
أمام ما يناسب ( ×)القسم األول: يتكون من معلومات شخصية عنك يرجى وضع اإلشارة  •

 حالتك.
لومات حول موضوع الدراسة، يرجى منك لجمع المع( فقرة 55القسم الثاني: يتكون من ) •

إلى أعلى درجة موافقة  10ز رقم ، بحيث يرمستوى الذي يناسبك أمام كل فقرةالماختيار 
 إلى أقل درجة موافقة. 1ورقم 

            

 شـاكرين لكـم حسـن تعاونكـم                                                    
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 الشخصيةالبيانات : أوال

 كان العمل م -1

 نمية االجتماعية وزارة الت       وزارة العمل    

 :الجنس -2

       أنثى          ذكر     
      

 العمر: -3

 ةسن50 أقل من – 40سنة         40 أقل من – 30          سنة 30 من أقل      

 سنة فأكثر 50     

 :المؤهل العلمي -4

 فما دون دبلوم                الوريوسبك       دراسات عليا  
 

  :المسمى الوظيفي -5

 نائب مدير عام                       مدير عام وكيل/ وكيل مساعد  
 رئيس شعبة                      رئيس قسم                 مدير 
 _ _ _ _ _ _ _ _ أخرى      

 الخدمة: سنوات -6

 سنة 15 أقل من – 10       سنوات 10 نأقل م –5 سنوات        5أقل من    

 فأكثر سنة 15       

 
 
 
 



120 
 
 

 ثانيا: محاور االستبانة
وهي تعني أنك ال توافق  1اإلجابة عن األسئلة التالية باستخدام التدريج من رقم بنأمل منكم التكرم 

إنما تعبير  ح أو خاطئليس هناك جواب صحي .وهي تعني أنك توافق بشدة 10بشدة وتتدرج حتى تصل لرقم 
  .ال جميع األسئلةعن مشاعرك تجاه الموضوع، وآمل إكم

 في الوزارة حياة الوظيفيةجودة ال: المحور األول
 (10-1أوافق بدرجة ) المؤشر م.

 ظروف العمل المادية      

1. 
للعمل من حيث )األثاث،  ومناسبة بيئة صحية مريحة بتوفيرالوزارة  تمهت

  فة(.ية، النظااإلضاءة، التهو 

2. 
 أثناء والسالمة الوقاية إلجراءات لينالعام اتباع على الوزارة إدارة تحرص

  .ملالع

  .توفر الوزارة التجهيزات المكتبية واللوجستية الالزمة إلتمام العمل .3

4. 
تعمل الوزارة على توفير التسهيالت للعاملين إلنجاز أعمالهم مثل )وسائل 

  .اتصاالت، ...إلخ(ت، وسائل تكنولوجية، مواصال

  فاعلة لتجنيب الموظفين لألضرار الصحية. تتبنى الوزارة إجراءات .5
  عناصر األمن والحماية من األخطار المهنية في مكان العمل. الوزارة توفر .6

 التوازن بين الحياة والعمل      

1. 
ة تي الشخصيجد وقتا كافيا بعد انتهاء الدوام الرسمي للقيام بواجباأ

  واالجتماعية.

2. 
ة وتوعوية فين و رغباتهم من خالل توفير برامج ثقافيتهتم الوزارة بميول الموظ

  وتعليمية ورياضية.

3. 
تهتم الوزارة ببناء شبكة عالقات اجتماعية بين الموظفين من خالل الزيارات 

  االجتماعية والرحالت الترفيهية.

  تدريبية المساعدة لدعم وتطوير العاملين.لبرامج التقدم الوزارة التسهيالت وا .4

.5 
 لتقييم النظر عند ينلعاملل يةالشخص الظروف تأخذ الوزارة بعين االعتبار

  .مهأدائ

  توفر الوزارة جداول عمل مرنة لتأدية المهام المطلوبة. .6
 األجور والمكافآت      

  .سنوياً  بللروات افتض التي والزيادات العالوات عن بالرضا شعرأ .1

2. 
 تفكير أيةي أي ال  يراودني وظيفت من عليه حصلأ الذي الدخل باكتفاء شعرأ

  .له مساعد آخر دخل توفير في
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 (10-1أوافق بدرجة ) المؤشر م.
  .الوظيفة في تأخير أية دون وكاملة بانتظاما دائم الرواتب تصرف .3

4. 
 من هايمكن بشكل الحكومة لدى واالقتصادية المادية الموارد تتوفر أنهب عتقدأ

  .لديها الموظفين رواتب تجاه المالية بالتزاماتها يفاءاإل

5. 
 أمر عليه يحصول فإن تجزء أو تأخر مهما تبيرا بأن تام وارتياح ثقةي لد

  حتما. مضمون

6. 
 في والعيديات كرامياتاإل وكذلك اإلعانات تقديم على المؤسسة تحرص

  .المناسبات

 العدالة والمساواة      

 لعملا خارج اآلخرون عليه يحصل ما إلى بالنظر األجربعدالة  رشعأ .1
  .الحكومي

  .لألداء وفقا األجر يتم تحديد .2
  .الموظفين بين العمل واجبات توزيع في عدالة هناك أن رىأ .3

 بين والتعاون اإلخاء مبادئ تعزيز على زارةالو  في العليا اإلدارة تعمل .4
  .الموظفين

  .السنوية الموظفين أداء ييمتق ريقةط في دالةبالع شعرأ .5

6. 
 في الزمالء بين والمحبة التعاون روح إلشاعةدوما  يسعى ريمدي بأن شعرأ

  .العمل

 اتاحة الفرص للترقي والتقدم المهني      

1. 
ة واضح ومعايير أسس على الوزارة في الوظيفي والتقدم الترقية أنظمة تعتمد

  لكل العاملين.

2. 
ل العاملين للتقدم في ة اإلدارة العليا على تنفيذ برامج تدريبية تؤهتركز سياس

  .مساراتهم الوظيفية

  بين جميع الموظفين. وانصاف بعدالة الوظيفية الترقيات تمنح .3
  .الموظفين لجميع بعدالة متاحة الوظيفي والتقدم للترقي مستقبلية فرص يوجد .4
  .األداء في والمهنية لكفاءةا أساس لىع للموظف الترقيات تمنح 5.
  وظفين.ترقية المعتمدة من حدوث النزاعات بين المتحد سياسة ال .6
  تطبق اإلدارة العليا بالوزارة سياسة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. .7
  .الوظيفية ودرجتي العملية قدراتيو  العلمي مؤهلي بينفق إيجابي توا يوجد .8

 في اتخاذ القرار المشاركة      
  .العمل مشكالت بما يتعلق بحل عن رأيتشجعني الوزارة للتعبير  .1
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 (10-1أوافق بدرجة ) المؤشر م.
  عملي في الوزارة. تمس التي لقراراتا اتخاذ في شاركأ .2
  .للمرؤوسين صالحياته من جزءاً  المباشر يرئيس يفوض .3

4. 
 عمالاأل أهداف عن للمرؤوسين كاملة معلومات العمل في رئيسي يعطي
  .ائجهاونت

5. 
 جهد أقصى لبذل مرؤوسيه تشجيع على عالية بقدرة المباشر رئيسي يتمتع
  .ممكن

  .العمل ألساليب الجماعية المناقشة الرئيس المباشر يشجع .6
 األمان واالستقرار الوظيفي      

1. 
 عن ستغناءاال هاجس من عانيأ الو  الوظيفي واألماناالستقرار ب شعرأ

  .الحكومية الوظيفة في مستقبال يخدمات

  .الوظيفة في أفضل مستقبال توقعأ .2

3. 
 فرصة عن البحث في مستقبلية رغبة لدي تتوفر وال يعمل في رتياحباال شعرأ

  .الحكومة قطاع خارج بديلة عمل

  .فرااألط جميع بين المتبادل واألمان بالثقة يتسم عمل مناخ في  عملأ .4
  .العاملين في االستثمار باب من التدريب اسةسيلوزارة ا إدارة تّتبع .5
  .المهرة بالموظفين حتفاظلال التحفيز سياسة الوزارة إدارة تّتبع .6
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 في الوزارة االلتزام التنظيمي: المحور الثاني

 (10-1أوافق بدرجة ) المؤشر م.
 االلتزام التنظيمي في الوزارة        

  .المجتمع في اهورتص وبتحسين الوزارة سمعةب تمهأ .1
  .اهعن بالدفاع تزمألو ارة الوز  وقيم ثقافة أتبنى .2
  القيم التي أتمسك بها.و  الوزارة قيم بين قتواف جديو  .3
  .العمل فيمديري  اتهوتوجي يماتلبتعألتزم  .4

ررت لمنحها طحتى إن اض يوميا يل ةلالموك امهالم إنجاز ىلع حرصأ .5
  .هاء ساعات العملج بعد انتوقت اضافي خار 

  .للوزارة واالنتماء بالفخر شعرأ .6
  .ةالوزار  خلدا بالعمل أرغب باالستمرار .7
  .لدي الكثير من الخيارات والفرص البديلة حين أفكر في ترك عملي .8
  .عملي عن أتأخر وال الدوام، بأوقات ألتزم .9
  .يفيةأشعر بفضل لوزارتي في بناء حياتي الوظ .10
  بقاء في الوزارة.إن التزامي األخالقي تجاه زمالئي يدفعني لل .11
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 Internal Validityتساق الداخلي اال : (3ملحق )
المجال الذي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 

الستبانة وذلك من خالل الداخلي لبحساب االتساق  ةالباحث تهذه الفقرة، وقد قامتنتمي إليه 
 مجالالدرجة الكلية للاالستبانة و  مجاالتبين كل فقرة من فقرات حساب معامالت االرتباط 

 مفردة. 31وقد تم ذلك على العينة االستطالعية المكونة من، نفسه
 " جودة الحياة الوظيفية في الوزارة" االتساق الداخلي لـ  -

 جة الكلية للمجالظروف العمل المادية " والدر  ة من فقرات مجال "ين كل فقر معامل االرتباط ب: (6.1) جدول

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
بيئة صحية مريحة ومناسبة للعمل من حيث  الوزارة بتوفير تهتم

 0.000 *909. )األثاث، اإلضاءة، التهوية، النظافة(.

2.  
 الوقاية إلجراءات العاملين اتباع لىع الوزارة إدارة تحرص
 0.000 *908. مل.الع أثناء والسالمة

 0.000 *899. ت المكتبية واللوجستية الالزمة إلتمام العملتوفر الوزارة التجهيزا  .3

4.  
تعمل الوزارة على توفير التسهيالت للعاملين إلنجاز أعمالهم مثل 

 0.000 *855. لخ()وسائل تكنولوجية، مواصالت، وسائل اتصاالت، ...إ

 0.000 *907. الموظفين لألضرار الصحية.تتبنى الوزارة إجراءات فاعلة لتجنيب   .5

6.  
الوزارة عناصر األمن والحماية من األخطار المهنية في  توفر

 0.000 *863. مكان العمل.

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
ظروف العمل "  مجالفقرات من  ن كل فقرةاالرتباط بي ( معامل6.1جدول )يوضح 

 مستوىاالرتباط المبينة دالة عند ، والذي يبين أن معامالت ة الكلية للمجال" والدرج المادية
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجاليعتبر  وبذلك α≤ 0.05معنوية 

اة التوازن بين الحي " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 6.2جدول )يوضح 
 مستوىالت االرتباط المبينة دالة عند والذي يبين أن معام مجال،والدرجة الكلية لل"  والعمل
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجاليعتبر  وبذلك α≤ 0.05وية معن
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التوازن بين الحياة والعمل " والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (6.2جدول )
 للمجال

 فقرةال م
 ل بيرسونمعام

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

ي للقيام بواجباتي الشخصية جد وقتا كافيا بعد انتهاء الدوام الرسمأ  .1
 0.000 *670. واالجتماعية.

تهتم الوزارة بميول الموظفين و رغباتهم من خالل توفير برامج ثقافية   .2
 0.000 *864. وتوعوية وتعليمية ورياضية.

ل ناء شبكة عالقات اجتماعية بين الموظفين من خاللوزارة ببتهتم ا  .3
 0.000 *798. ة.الزيارات االجتماعية والرحالت الترفيهي

تقدم الوزارة التسهيالت والبرامج التدريبية المساعدة لدعم وتطوير   .4
 0.000 *865. العاملين.

 النظر عند للعاملين الشخصية الظروف تأخذ الوزارة بعين االعتبار  .5
 0.000 *892. .دائهملتقييم أ

 0.000 *835. مرنة لتأدية المهام المطلوبة.توفر الوزارة جداول عمل   .6

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 " والدرجة الكلية للمجال األجور والمكافآت معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (6.3جدول )

 الفقرة م
 بيرسونمعامل 
 رتباطلال 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000 *768. سنويًا. تبللروا تضاف التي والزيادات العالوات عن ابالرض أشعر  .1

 وظيفتي أي ال  يراودني أية من عليه أحصل الذي الدخل باكتفاء أشعر  .2
 0.000 *801. له. مساعد دخل آخر توفير في تفكير

 0.000 *728. الوظيفة. في تأخير أية دون املةوك دائما بانتظام الرواتب تصرف  .3

 يمكنها بشكل الحكومة ىلد واالقتصادية المادية الموارد تتوفر نهبأ أعتقد  .4
 0.001 *526. .لديها الموظفين رواتب تجاه المالية اإليفاء بالتزاماتها من

 أمر عليه حصولي فإن تجزء أو تأخر مهما راتبي بأن تام وارتياح لدي ثقة  .5
 0.000 *667. ون حتما.مضم

 في والعيديات اإلكراميات وكذلك تاإلعانا تقديم على المؤسسة تحرص  .6
 0.000 *772. ات.المناسب

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 األجور والمكافآت " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 6.3جدول )يوضح 

معنوية  ستوىميبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  والذي ال،مجوالدرجة الكلية لل" 
0.05 ≥α وضع لقياسه. صادقًا لما المجاليعتبر  وبذلك 
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 " والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " العدالة والمساواة: (6.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
حتم 

 اال
مة

القي
ية 

ال
(

S
ig

). 

1.  
 خارج اآلخرون يهعل يحصل ما إلى بالنظر بعدالة األجر أشعر

 0.000 *802. العمل الحكومي.

 0.000 *699. .وفقا لألداء األجر يتم تحديد  .2

 0.000 *907. .الموظفين بين العمل واجبات توزيع في عدالة هناك أن أرى  .3

4.  
 اإلخاء مبادئ تعزيز على الوزارة في العليا اإلدارة تعمل
 0.000 *872. .الموظفين بين لتعاونوا

 0.000 *835. ية.السنو  الموظفين أداء تقييم طريقة في دالةبالع أشعر  .5

6.  
 بين والمحبة التعاون روح دوما إلشاعة يسعى مديري بأن أشعر
 0.000 *567. .العمل في الزمالء

 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
"  لعدالة والمساواةا مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ( 6.4ول )جديوضح 
 0.05معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند لمجاوالدرجة الكلية لل

≥α وضع لقياسه. صادقًا لما المجاليعتبر  وبذلك 
" والدرجة  ة الفرص للترقي والتقدم المهنيال " اتاحمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مج: (6.5جدول )

 ية للمجالالكل

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

رتبا
لال

ط
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 ومعايير أسس على الوزارة في الوظيفي والتقدم الترقية أنظمة تعتمد

 0.000 *954. واضحة لكل العاملين.

2.  
ية تؤهل العاملين امج تدريبتركز سياسة اإلدارة العليا على تنفيذ بر 

 0.000 *931. للتقدم في مساراتهم الوظيفية

 0.000 *880. وانصاف بين جميع الموظفين. عدالةب الوظيفية الترقيات تمنح  .3

4.  
 لجميع بعدالة متاحة الوظيفي والتقدم للترقي مستقبلية فرص يوجد

 0.000 *951. .الموظفين

 0.000 *956. .األداء في نيةوالمه اءةالكف أساس على للموظف الترقيات تمنح  .5

 0.000 *826. ين.ية المعتمدة من حدوث النزاعات بين الموظفتحد سياسة الترق  .6
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 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

رتبا
لال

ط
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

تطبق اإلدارة العليا بالوزارة سياسة وضع الشخص المناسب في   .7
 0.000 *911. المكان المناسب.

8.  
 ودرجتي العملية وقدراتي العلمي مؤهلي توافق إيجابي بين يوجد
 0.000 *630. وظيفيةال

 .α≤  0.05وى داللة االرتباط دال إحصائيًا عند مست   *
اتاحة الفرص  " مجالل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معام6.5يوضح جدول )
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة مجالوالدرجة الكلية لل"  للترقي والتقدم المهني

 وضع لقياسه. صادقًا لما المجاليعتبر  وبذلك α ≤ 0.05معنوية  مستوىعند 
المشاركة في اتخاذ القرار " والدرجة الكلية  ت مجال "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرا: (6.6جدول )

 للمجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 تمشكال بما يتعلق بحل تشجعني الوزارة للتعبير عن رأي

 0.000 *852. .العمل

 0.000 *827. عملي في الوزارة. تمس التي القرارات اتخاذ في أشارك  .2

 0.000 *885. .للمرؤوسين صالحياته من جزءاً  المباشر رئيسي يفوض  .3

 أهداف عن للمرؤوسين كاملة معلومات العمل في رئيسي يعطي  .4
 0.000 *861. .ونتائجها األعمال

5.  
 لبذل مرؤوسيه تشجيع على ةعالي قدرةب المباشر رئيسي يتمتع
 0.000 *922. .ممكن جهد أقصى

 0.000 *927. .العمل ألساليب الجماعية المناقشة الرئيس المباشر يشجع  .6

 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
المشاركة في  " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 6.6جدول )يوضح 

 مستوىت االرتباط المبينة دالة عند ، والذي يبين أن معامالمجالوالدرجة الكلية لل"  ذ القراراتخا
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر  α≤  0.05ية معنو 
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األمان واالستقرار الوظيفي " والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (6.7جدول )
 للمجال

 الفقرة م
مع

ون
رس

 بي
مل

ا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1.  
 االستغناء هاجس من أعاني وال الوظيفي باالستقرار واألمان أشعر
 0.000 *858. .الحكومية الوظيفة في مستقبال خدماتي عن

 0.000 *797. .الوظيفة في أفضل مستقبال أتوقع  .2

3.  
 في مستقبلية رغبة لدي تتوفر وال عملي في باالرتياح أشعر
 0.000 *886. .الحكومة قطاع خارج بديلة فرصة عمل عن البحث

4.  
 جميع بين المتبادل واألمان بالثقة يتسم عمل مناخ في  أعمل

 0.000 *909. األطراف.

 0.000 *905. .العاملين في االستثمار باب من التدريب الوزارة سياسة إدارة تّتبع  .5

 0.000 *932. المهرة بالموظفين فاظلالحت فيزالتح سياسة الوزارة إدارة تّتبع  .6

 .α≤  0.05اط دال إحصائيًا عند مستوى داللة االرتب   *
األمان واالستقرار  " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 6.7يوضح جدول )

 وىمست، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالوالدرجة الكلية لل"  الوظيفي
 لقياسه.وضع  صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر  α ≤ 0.05 معنوية

 " لتنظيمي في الوزارةااللتزام ا " لـاالتساق الداخلي  -
االلتزام التنظيمي في الوزارة " والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (6.8جدول )

 للمجال

 الفقرة م

ون
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 بي
مل

معا
 

باط
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). 

 0.000 *873. .المجتمع في تهاصور  وبتحسين الوزارة بسمعة هتمأ  .2

 0.000 *902. .عنها الوزارة وألتزم بالدفاع وقيم فةثقا أتبنى  .3

 0.000 *905. والقيم التي أتمسك بها. الوزارة قيم بين توافق يوجد  .4

 0.000 *588. .العمل مديري في وتوجيهات ألتزم بتعليمات  .5

6.  
ررت طحتى إن اض يوميا لي الموكلة المهام إنجاز على أحرص

 0.002 *492. .اعات العمللمنحها وقت اضافي خارج بعد انتهاء س

 0.000 *900. .للوزارة واالنتماء بالفخر أشعر  .7
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 0.000 *657. .الوزارة داخل بالعمل أرغب باالستمرار  .8

9.  
رك أفكر في تلدي الكثير من الخيارات والفرص البديلة حين 

 0.003 *479. .عملي

 0.016 *386. .عملي عن أتأخر وال الدوام، بأوقات ألتزم  .10

 0.000 *760. .فضل لوزارتي في بناء حياتي الوظيفيةأشعر ب  .11

 0.000 *571. إن التزامي األخالقي تجاه زمالئي يدفعني للبقاء في الوزارة.  .12

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
االلتزام التنظيمي في  " مجالن فقرات ( معامل االرتباط بين كل فقرة م6.8جدول )يوضح 

 مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالوالدرجة الكلية لل"  زارةالو 
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر  α≤  0.05معنوية 

 

 

 


