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 شكـــــر وتقديـــــر
النبػػػػم المصػػػػط م  والمرسػػػػل ف  األنب ػػػػن  أشػػػػرؼ علػػػػ  والسػػػػ ـ والصػػػػ ة العػػػػنلم ف  رب هلل الحمػػػػد

 :وبعد أجمع ف  وصحبه آله وعل  الصندؽ الوعد األم ف 
علػػ  جز ػػؿ نعمػػه  ومػػن  مرنػػم بػػه مػػف  وأشػػهر  ؿ و األ ال ضػػؿ صػػنحب وتعػػنل سػػبحننه  اهلل أحمػػد

 سػػلطننؾ  وعظػػ ـ وجهػػؾ بجػػ ؿ  ل ػػؽ حمػػداً  الحمػػد لػػؾ ف ػػبرب الرسػػنل   هػػذ  فضػػؿ وتوف ػػؽ متمػػنـ
 هذ  إنجنز فم اهلل بعد فضؿ له هنف لمف متننفواال والتقد ر الشهر بخنلص أتقدـ أف  سعدنم همن

 أتقػدـ أف إال  سػعنم ال المقػنـ هػذا وفػم الجػزا   خ ػر  جػز هـ أف -وجػؿ عػز اهلل -سػنل ً  الدراس  
طـارق مفمـح الـدكتور و  خميل اسماعيل ماضي الدكتور لسػعندة واالمتننف والعرفنف الشهر بجز ؿ
نصػ  ال وقػت وجهػد فػم مػف اؼ عل  هذ  الرسنل   وعل  من بذالبقبوؿ امشر  منلت ضله حجير أبو
 . توج هالو 

 :مف لهؿ   الجز ؿ بنلشهر همن وأتقدـ
 ،،، محمد إبراىيم المدىون/  الدكتور الداخمي المناقش
 ،،، محمود عبد الرحمن الشنطي/  الدكتور الخارجي المناقش

ثرالهن بنلم حظنت والتوج هنت الق م .الدراس هذ   مننقش  عل  بنلموافق  ت ضلهمن عل  وذلؾ    وا 
لتجمع المؤسسنت فم ب ت اله ن لمن قدمو  مف دعػـ همن وأتوجه بخنلص مشنعر الشهر واالمتننف 

 فلهـ منم هؿ الشهر والتقد ر  مندي ومعنوي 
والس نسػػػػ  التػػػػم اتخػػػػذت مسػػػػنر النخبػػػػ  وبنػػػػن  رجػػػػنؿ دولػػػػ   دارةأهند م ػػػػ  ام إلػػػػ الجز ػػػػؿ  والشػػػػهر

بػػراه ـ المػػدهوف الػػذي إوصػػنعت جػػ ً  صػػنعدًا محبػػًن لػػب د  وأخػػص بنلػػذهر سػػعندة الػػدهتور محمػػد 
 هنف أبًن ومعلمًن وقدوة حسن  لم ولزم لم جم عًن ح ظه اهلل وأطنؿ عمر .

لػػ  ػػزة  و  همػػن وأقػػدـ الشػػهر الجز ػػؿ لمػػدرا  الشػػؤوف العنمػػ  فػػم محنفظػػنت زم لػػم المػػوظ  ف فػػم  ا 
نهـ فػم إنجػنح هػذ  الدراسػ  و نبشهؿ خػنص علػ  تعػ الشؽ المدنم –وزارة الداخل   واالمف الوطنم 

  فلهػػـ منػػم هػػؿ صػػ نت قػػد ت  ػػد فػػم حلػػوؿ بعػػض مشػػنهؿ المنظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ والوصػػوؿ لتو 
 الشهر والتقد ر واالمتننف واالعتراؼ بنلجم ؿ.

 ذلػؾ علػ  إنػه الهػر ـ  لوجهػه خنلصػنً   جعلػه وأف العمؿ  بهذا  ن ع أف وجؿ عز اهلل أسبؿ وختنمًن 
 جد ر. وبنمجنب  قد ر 

 ،،، أجمع ف وصحبه آله وعل  محمد نب نن عل  وسلـ اهلل وصل 
 الباحث                                                                     

 سمرة  أبوعمر محمود                                                                    
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  ةصالخ
العمؿ فم الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ      خ ق نتعل  الدور الوس ط ألالتعرؼ  إل هدفت هذ  الدراس  

المؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم    وقد استخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  واالستبنن   األدا و 
 هبداة لجمع الب نننت. 

وتهوف مجتمع الدراس   تهوف مف جم ع العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة والتم  بلغ 
( 10ـ وعمرهن الزمنم )2016 هؿ فم عنـ ( موظؼ فبهثر  وتز د م زان تهن عف مل وف ش25عدد موظ  هن )

( منظم  وبلغ عدد العنمل ف 53سنوات فنهثر  وبنلتنلم فإف عدد المنظمنت التم تمثؿ مجتمع الدراس  هو )
( استبنن  صنلح  للتحل ؿ بنسب  274( م ردة  وتـ استرداد )357(   ح ث بلغ حجـ الع ن  )4986ف هن )

(76.75.)% 
 العديد من النتائج كان أبرزىا:  إلىوقد خمصت الدراسة 

   بقطنع  زة حصلت عل  درج   لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   جودة الح نة الوظ     أف
العمؿ حصلت عل  درج  موافق  بدرج  هب رة  أخ ق نت%(  ب نمن 69موافق  بدرج  هب رة بوزف نسبم )

 %(.74.15وزف نسبم )بهب رة لموافق  ف ه هننت درج  االمؤسسم  األدا و  %( 75.27بوزف نسبم )
  المؤسسم فم المنظمنت  األدا ق  ب ف جودة الح نة الوظ     و العمؿ دورًا وس طن فم الع  أخ ق نتتلعب

 (.0.332دور الوس ط   ر المبنشر)   ر الحهوم   وبلغ معنمؿ
  ُالعمؿ تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس    أخ ق نتلمهوننت  إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت

 الوظ  م (. الُمسم العمر    المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد لمتغ ر )
  ُتعزى للمتغ رات الشخص    لمدى توافر ابعند جودة الح نة الوظ     إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت

 الوظ  م (. الُمسم توجد فروؽ لمتغ ر )الجنس  ب نمن  )العمر   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (
  ُتعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   المؤهؿ  المؤسسم األدا لمستوى  إحصنل  روؽ ذات دالل  وجد فت

 الوظ  م (. الُمسم العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن ال توجد فروؽ لمتغ ر )العمر   
 

 الدراسة عدة توصيات، كان من أىميا: قدمتوقد 
  مف خ ؿ التقنر ر الدور   ألدا  العنمل ف  ومهنفبة العنمل ف  األدا والمهنفآت به ن ة  األجورربط

 خ قم السل ـ.لوال  والقوان ف  وذوي السلوؾ األالملتزم ف بنل
 . عقد لقن ات وندوات مع العنمل ف لتعز ز شعورهـ بنالستقرار فم المنظم 
 عل  أسنس المهنفبة والتطو ر  تسنهـ فم تحق ؽ الرضن لدى اعتمند أنظم  تق  ـ لألدا  بمهن   قنلم  

 الموظ  ف مف خ ؿ مبدأ الثواب والعقنب.
 



 ل

 

Abstract 
This study aims to identify the mediating role of the ethics of work in the 

relationship between the quality of career and institutional performance in NGOs. 

The researcher used the descriptive analytical approach and the questionnaire as a 

tool for collecting data. 

The population of the study consists of all workers in NGOs in the Gaza Strip, 

each with 25 employees or more. Its budget is more than NIS 1 million in 2016, 

and its duration is 10 years and more. Thus, the number of organizations 

representing the study population is (53) organizations, and the number of 

employees is (4986). The sample size is 357, and 274 (76.75%) are valid for 

analysis. 

The study found several results, the most prominent of which are: 

 The quality of the employment of workers in the NGOs in the Gaza Strip 

received a high degree of approval with a relative weight of (69%), while 

the work ethic obtained a high degree of approval with a relative weight of 

(75.27%), while the institutional performance has a high degree of 

approval with a relative weight of (74.15%). 

 Labor ethics play a mediating role in the relationship between the quality 

of career and organizational performance in NGOs, and the mediating role 

coefficient was (0.332). 

 There are no statistically significant differences in the components of 

work ethics due to the personal variables (gender, age, academic 

qualification, years of service), while there are found in the variable (job 

title). 

 There are no statistically significant differences in the availability of job 

quality dimensions due to personal variables (age, academic qualification, 

years of service), while there are found in variables (gender, job title). 

 There are statistically significant differences in the level of institutional 

performance due to personal variables (gender, qualification, years of 

service), while there are no differences in variables (age, job title). 

The study reached to some important recommendations: 

 Linking wages and bonuses to the efficiency of performance through 

regular reports of employees' performance, and rewarding employees who 

are committed to the rules and laws and those with proper ethical conduct. 

 Holding meetings and seminars with employees to enhance their sense of 

stability in the organization. 

 Adopting performance appraisal systems based on reward and 

development, which achieves employee satisfaction through the principle 

of reward and punishment. 
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 ل: اإلطار العام لمدراسةوالفصل األ 
 

 المقدمة:

مس الحنج  مجتمعنن ال لسط نم بشهؿ خنص  فم أ  مجتمعنتنن العرب   بشهؿ عنـ و  إف  
 المنظمنت عل  مستوىواهب  التقدـ والتطور الحنصؿ فم أدا  الموارد البشر   و للح نظ عل  م

نسنف المتجددة   ورفنه ته مف خ ؿ توف ر الظروؼ الهر م  العنلـ وذلؾ لتلب   إحت نجنت ام
 والم لم  للمع ش  .

وله التم حددهن رسولنن الهر ـ محمد صل  اهلل وعل ه وسلـ بق امس م   منن ومف منطلؽ ق
(  احتؿ موضوع األخ ؽ منذ زمف 2/381)إنمن بعثت ألتمـ مهنـر األخ ؽ ( أخرجه أحمد )

بنلغ  ال  مهف ا  نلهن عل  االصعدة والمجنالت هنف    إال أف اهم تهن تزا دت فم  أهم  طو ؿ 
العمؿ التم حظ ت بنهتمنـ   أخ ق نتالعقد ف األخر ف مف القرف العشر ف مع انتشنر موضوع 

زا د فم السنوات األخ رة نت ج  ألسبنب عد دة  قع فم مقدمتهن تزا د ال ضنل  األخ ق   والنقد مت
الموجه لألعمنؿ والمعن  ر التم تعتمد عل هن بع دًا عف اطنر أخ قم واض  وش نؼ )الدراجم   

2011 :28) 

سنسم مف ادب نت المنظمنت المتقدم  والتم تبحث عف الرقم   العمؿ جز  أ أخ ق نتبنتت لقد 
فوجود مجموع  مف المبندي والق ـ اال جنب   والتم تت ؽ عل هن المنظم  هو السب ؿ لتوج ه 

نجنز   فقد  حصؿ أف  هوف العنمل ف عل  درج  وتح  زهن للوصوؿ ألعل  معدالت امالطنقنت 
من  ضبط سلوههـ وتح  زهـ لمز د  إل ـ قد  هونوا بحنج  مف المهنرة والخبرة فم العمؿ واال انه

مف العطن  و رفع روحهـ المعنو   وهذا  تحقؽ مف خ ؿ التزامهـ بنلقواعد االخ ق   الذي 
 (  9: 2013 منرسونهن )العطوي   

 إدارةأمن م هوـ جودة الح نة الوظ      مف الم نه ـ الحد ث  فم منظمنت األعمنؿ وفم مجنؿ 
و تعددت ا   السبع ننت مف القرف العشر ف  رد البشر     إذ تعود بدا تهن لنهن   الست ننت وبدالموا

بداع   مف خ ؿ مشنره  من لهن تبث ر وتح  ز طنقنت األفراد امهن ل  تننولالدراسنت البحث   فم 
ز ز والمسنهم  فم صنع القرارات التم تهـ صنل  المنظم   وتع دارةالعنمل ف فم عمل نت ام

فعنؿ والممنرسنت القدرات التننفس   ب ف المنظمنت   اف جودة الح نة الوظ     تمثؿ االعمنؿ واأل
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سعندهـ وشعورهـ بنلثق  واالعل ن مف أ جؿ ا دارةالتم تقوـ بهن ام الطملننف رضن  العنمل ف لد هن وا 
 (  196:  2014سر   )د وب  فم ح نتهـ الوظ     واألُ 

االسترات ج   ح ث امت ؾ  دارةبر مف المواض ع والم نه ـ األسنس   لإلالمؤسسم  عت األدا  
المنظمنت لخط  استرات ج   ج دة ال  ه   لتحق ؽ النجنح والتقدـ لتلؾ المنظم  وانمن مف خ ؿ 

الص   والسبب فم بقن  المنظم  ونموهن وانتشنرهن  األدا أدا  متم ز بح ث تهوف مخرجنت هذا 
 ننفس   فم تقد ـ الخدم  .وتعز ز قدراتهن الت

دارةالمؤسسم   سنعد البنحث ف و  األدا و   المنظمنت فم الهشؼ عل  تحد د المدى الذي تستط ع  ا 
المحددات الب ل   مف خ ؿ وضع االهداؼ وبنن   إل المنظم  فم الته  ؼ واالستجنب  

نجنح المؤسس  فم المؤسسم   األدا  ق س االسترات ج نت وتوظ ؼ الموارد لتحق ؽ االهداؼ و 
 ( 060: 2007هدافهن وقدرتهن عل  البقن  والنمو )البغدادي تحق ؽ أ

هـ إحدى أ تننوؿنت والجمع نت هنف البد مف ومف منطلؽ االرتقن  بنلمؤسسنت والمنظم
المؤسسنت والمنظمنت فم فلسط ف ح ث لعبت المنظمنت   ر الحهوم   دورًا هنمن ومؤثرا فم 

لمن تقدمه مف خدمنت إ نث   وتنمو   لدعـ صمود  وخصوصن خ ؿ فترة ح نة شعبنن ال لسط نم 
قطنع  زة  سرال لم عل بنلعدواف ام ـ مروراً 2006الحصنر الخننؽ عل  قطنع  زة منذ عنـ 

 خ رة .خ ؿ السنوات العشر األ

البحث والهشؼ عف الدور  إل وفم ضو  من تقدـ وفم خطوة متواضع  تسع  هذ  الدراس        
المؤسسم فم المنظمنت  األدا العمؿ فم الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ     و  خ ق نتوس ط ألال

   ر الحهوم    
  

 :الدراسة وأسئمتيا مشكمة  9.9

تعتبر المنظمنت   ر الحهوم   العبًن هنمًن وحق ق ًن فم بنن  المجتمع ال لسط نم ال س من فم 
بهن القطنع ومن عننن  مف حصنر مستمر ومتواصؿ منذ اثن   قطنع  زة   وبعد الحرب التم مر  

للمسنهم  فم تقد ـ الخدمنت  هم  عشر عنـ   ح ث بنتت تلؾ المنظمنت تلعب دور بنلغ األ
الصح   والتعل م   والتوعو   لهنف  فلنت المجتمع ال لسط نم خصوصًن تلؾ ال لنت المهمش  فم 

 قطنع  زة.
فم أدا  تلؾ المنظمنت  جب أف  حظ  بهث ر مف االهتمنـ مف وعل ه فإف تحق ؽ تقدـ حق قم 

المسلول ف والعنمل ف فم تلؾ المنظمنت وهذلؾ الداعم ف لهن حت  تتمهف مف تحق ؽ المن ع  
 األقص  ل لنت المجتمع ال لسط نم.
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وفم إطنر تحد د مشهل  الدراس  قنـ البنحث بنالعتمند عل  بعض مصندر الشعور بنلمشهل  
جنب  عل  تسنؤالتهن   فقد أدرج فم توض   ودعـ لهذ  المشهل  وام شبنهن أف تسنهـ والتم مف

 البنحث مجموع  مف المصندر ومنهن :        
 شعور الباحث  9.9.9

هوف البنحث  عمؿ مراقب منلم عل  المنظمنت   ر الحهوم   بوزارة الداخل   ح ث وجد أف 
المؤسسم لدى المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة و عود ذلؾ لعدة  األدا بعض المشه ت فم 

البحث فم هذ   محنول دارة وعند اسبنب فرع   منهن من  تعلؽ بنلموظؼ ن سه ومنهن من  تعلؽ بنم
العمؿ    أخ ق نتسبنب  مهف جمعهن فم مسم  هث ر مف هذ  األ ف  البنحث أ د  ج  سبنب و  األ

  وجودة الح نة الوظ      .
 

 توصيات ومقترحات دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة  1.9.9
( مجموع  مف التوص نت هنف أهمهن بضرورة البحث الدالـ 2007قدمت دراس  )الشوبهم    -

دا  المنظمنت   ر لتم مف شبنهن أف تز د مف قدرات وأوالمستمر عف الجوانب والعوامؿ المختل   ا
والسلوه نت القنلم  فم تلؾ  خ ق نتفرص تقدمهن ودعـ األالحهوم   والعمؿ عل  ز ندة 

 المنظمنت.
خذ بع ف االعتبنر بعوامؿ أخرى قد تؤثر ( توص نت بضرورة األ2006سراج  قدمت دراس  )ال -

 عل  جودة الح نة العمؿ فم المنظمنت   ر الحهوم   وانعهنسنته عل  أدا  تلؾ المنظمنت .
جرا  بحوث تسنهـ فم 2006همن قدمت دراس  )منضم   - ( توص نت بضرورة العمؿ المستمر وا 

 رفع أدا  المنظمنت   ر الحهوم   والحد مف ظواهر ال سند التم قد تظهر نت ج  عومؿ مختل  . 
 

 الدراسة الستكشافية :. 4.9.9
سػػػم  فػػػم المؤس األدا أسػػػلل   حػػػوؿ معرفػػػ  مسػػػتوى  00نحػػػث بإعػػػداد اسػػػتبنن  تتهػػػوف مػػػف قػػػنـ الب

مػػف مػػدرا  ورؤسػػن  الجمع ػػنت الخ ر ػػ   00تػػـ توز ػػع االسػػتبنن  علػػ  المنظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ  و 
( و هننػػػت مؤشػػػرات مسػػػتوى أدا  المؤسسػػػم متوسػػػط  0-0المحل ػػػ  حسػػػب الجػػػدوؿ المرفػػػؽ رقػػػـ )

نت المؤسسم لدى المنظم %( لب نف واقع عمل   األدا 6004سبم )حسب ع ن  االستط ع بوزف ن
   ر الحهوم   مف نقنط قوة وضعؼ فم هذا المجنؿ الجدوؿ االتم  وض  ذلؾ 
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 ( 0-0جدوؿ رقـ )
 المؤسسي  األداءلبيان واقع  اسئمة استكشافية

 
%( وهػػم 62بػوزف نسػبم )  للمنظمػػ  مؤسسػمال األدا  وجػد مؤشػرات ق ػنس محػػددة ومننسػب  لق ػنس  (0

 .بدرج  متوسط  
%( وهػػػم 62بػػػوزف نسػػػبم )  تعمػػػؿ المنظمػػػ  علػػػ  متنبعػػػ  المسػػػت  د ف مػػػن بعػػػد تقػػػد ـ الخػػػدمنت لهػػػـ (2

 .بدرج  متوسط  

 %( وهم بدرج  هب رة .76بوزف نسبم ) المست  د ف به ن ة عنل  تقدـ المنظم  خدمنتهن لجمهور  (3

%( وهػم بدرجػ  50بػوزف نسػبم ) تستخدـ المنظم  الوسنلؿ التهنولوج ػ  الحد ثػ  فػم تقػد ـ خػدمنتهن (4
 . ضع   

موافق  الفقرة #
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 النسبة 

 62% 1 3 1 4 1 للمنظم . مؤسسمال األدا  وجد مؤشرات ق نس محددة ومننسب  لق نس  1

 62% 1 2 3 3 1 متنبع  المست  د ف من بعد تقد ـ الخدمنت لهـ.تعمؿ المنظم  عل   2

 76% -   - 2 8  - تقدـ المنظم  خدمنتهن لجمهور المست  د ف به ن ة عنل  . 3

 50% 1 4 4 1  - تستخدـ المنظم  الوسنلؿ التهنولوج   الحد ث  فم تقد ـ خدمنتهن. 4

5 
رضن العنمل ف فم  وجد نموذجًن مصمـ خص صًن للتعرؼ عل  مستوى 

 44% 3 2 5  - -  المنظم .

 58% 2 1 3 4  - تحرص المنظم  عل  توف ر الب ل  الم لم  لإلبداع والتم ز فم العمؿ. 6

 58% -  3 5 2 -  .مؤسسم توفر لدى المنظم  خط  واضح  وشنمل  للتم ز فم أدالهن ال 7

8 
المجتمع  تقـو المنظم  بإجرا  استط عنت مستمرة لمعرف  حنجنت

 المختل  .
 - 3 2 4 1 %54 

 76% 1   1 6 2 حوسب  إجرا اتهن وعمل نتهن المختل  . إل تسع  المنظم  جنهدة  9

10 
تتعنط  المنظم   بقوة مع أفهنر موظ  هن حوؿ مشه ت العمؿ 

 ومقترحنت التطو ر لد هن.
1 4 2 2 1 %64 

 

 60.4% 11 21 28 35 5 المجموع
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بػػػوزف نسػػػبم   وجػػػد نموذجػػػًن مصػػػمـ خص صػػػًن للتعػػػرؼ علػػػ  مسػػػتوى رضػػػن العػػػنمل ف فػػػم المنظمػػػ  (5
 .%( وهم بدرج  ضع     44)

%( وهػػم 58بػوزف نسػبم ) ص المنظمػ  علػ  تػػوف ر الب لػ  الم لمػ  لإلبػػداع والتم ػز فػم العمػػؿتحػر  (6
 متوسط .بدرج  

%( وهػػم 58مؤسسػػم بػػوزف نسػػبم ) تػػوفر لػػدى المنظمػػ  خطػػ  واضػػح  وشػػنمل  للتم ػػز فػػم أدالهػػن ال (7
 . متوسط بدرج  

%( 54بػػوزف نسػػبم ) تقػػـو المنظمػػ  بػػإجرا  اسػػتط عنت مسػػتمرة لمعرفػػ  حنجػػنت المجتمػػع المختل ػػ  (8
 متوسط .وهم بدرج  

%( وهػم بدرجػ  76بػوزف نسػبم ) حوسػب  إجرا اتهػن وعمل نتهػن المختل ػ  إلػ تسع  المنظمػ  جنهػدة  (9
 .هب رة 

بػػوزف  تتعػػنط  المنظمػػ   بقػػوة مػػع أفهػػنر موظ  هػػن حػػوؿ مشػػه ت العمػػؿ ومقترحػػنت التطػػو ر لػػد هن (00
 . متوسط %( وهم بدرج  64نسبم )

 
 األدا بوجػػػود نقػػػنط ضػػػعؼ فػػػم بعػػػض فقػػػرات  جراؤهػػػن  االستهشػػػنف   التػػػم تػػػـ إمػػػف الدراسػػػو تضػػػ  

المؤسسػػم وتتمثػػؿ فػػم تقػػد ـ  األدا نقػػنط مقبولػػ   مهػػف اسػػتثمنرهن مػػف أجػػؿ ت ع ػػؿ  المؤسسػػم وهػػذلؾ
ل نتهػػػن و مهػػػف اسػػػتثمنر ذلػػػؾ بوجػػػود الخدمػػػ  للجمهػػػور والسػػػعم لحوسػػػب  المنظمػػػنت مجرا اتهػػػن وعم

 .  العمؿ وجودة الح نة الوظ     أخ ق نت

 وفم ضو  من تقدـ  مهف ص ن   مشهل  الدراس  بنلسؤاؿ الرل س التنلم: 
العمل في العالقة بين جودة الحياة الوظيفية  أخالقياتمعبو الدور الوسيط الذي ت ما

 ؟ المؤسسي من وجو نظر العاممين في المنظمات غير الحكومية  األداءو 
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال وينبثق عن

العمػػؿ مػػف وجهػػ  نظػػر العػػنمل ف فػػم المنظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ   أخ ق ػػنتمػػدى تػػوافر  مػػن .0
 بقطنع  زة ؟

من مستوى جػودة الح ػنة الوظ   ػ  مػف وجهػ  نظػر العػنمل ف فػم المنظمػنت   ػر الحهوم ػ   .2
 بقطنع  زة ؟
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المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بقطػنع  األدا  من مستوى .3
  زة؟ 

المؤسسػػػم مػػػف وجهػػػ  نظػػػر العػػػنمل ف فػػػم  األدا قػػػ  بػػػ ف جػػػودة الح ػػػنة الوظ   ػػػ  و الع  مػػػن .4
 المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة ؟

العمػػػؿ مػػػف وجهػػػ  نظػػػر العػػػنمل ف فػػػم  أخ ق ػػػنتو جػػػودة الح ػػػنة الوظ   ػػػ  الع قػػػ  بػػػ ف  مػػػن .5
 المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة ؟

المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف فػم المنظمػنت  األدا العمؿ و  أخ ق نتالع ق  ب ف  من .6
   ر الحهوم   بقطنع  زة ؟

 األدا   بػػػػ ف جػػػودة الح ػػػػنة الوظ   ػػػػ  و العمػػػؿ فػػػػم الع قػػػ خ ق ػػػػنتمػػػن الػػػػدور الوسػػػ ط أل .7
 وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة ؟ المؤسسم مف

ؿ مػدى مهونػنت موضػوعنت الدراسػ   من ال روؽ بػ ف متوسػطنت اسػتجنبنت المبحػوث ف حػو  .8
المؤسسم(  تبعن للمتغ ػرات الد مغراف ػ   األدا   جودة الح نة الوظ       العمؿ  أخ ق نت)

 لعلمم   سنوات الخدم (  ؟الوظ  م   المؤهؿ ا الُمسم )الجنس   العمر  
 

 متغيرات الدراسة: 1.2
  المتغير المستقل: -

 ( و ت رع منه 3971( )والتواف   8008جودة الح نة الوظ     )جند الرب  

 والمهنفآت.                        األجور (3

 الوظ  م. األمنفاالستقرار و  (8

 البرامج التدر ب   .                      (1

  . مشنره  العنمل ف (4

 التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص   .        (5

 الوظ  م . امثرا  (6

 .( 3987)بنلدر ج  المؤسسم  األدا  المتغير التابع: -

 ( .Daft,2003العمؿ ) أخ ق نت:  المتغير الوسيط -

 :المتغيرات الديموغرافية  -

 الوظيفي ، المؤىل العممي ، سنوات الخدمة(.  الُمسمى)الجنس ، العمر ، 
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 نموذج الدراسة:

 H4 

     |-------------------------                                     -------------------------| 

                    |H2                                                             H3            | 

     |                                                                                                | 

 H1 

 

 

 

 

 

 

 .النموذج جرد بواسطة الباحث

 :فرضيات الدراسة 1.3
 :هن الدراس   مهف للبنحث ص ن   فرض نت الدراس  هنلتنلمتتننولفم ضو  المشهل  التم       
 لى:و الفرضية الرئيسية األ  3.1.3

( بػ ف جػودة الح ػنة الوظ   ػ   α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  
 المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   .  األدا و 

 ل  .و ال رض   ال رع   األو ت رع منهن 
   إحصػػػػػنل  توجػػػػػد ع قػػػػػ  ذات داللػػػػػ  (  0005عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػ ≥ α  بػػػػػ ف )األجػػػػػور 

 المؤسسم.  األدا والمهنفآت و 

   إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  (  0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ ≥ α بػػػػ ف )  االسػػػػتقرار
 المؤسسم  . األدا الوظ  م  و  األمنفو 

 المتغٌر الوسٌط

 أخالقٌات العمل

 المتغٌر المستقل 

 الحٌاة الوظٌفٌةجودة 

 المتغٌر التابع

 األداء المؤسسً

 المتغٌرات الدٌمغرافٌة

 الُمسمى العمر الجنس

 الوظٌفً

 المؤهل

 العلمً

سنوات 

 الخدمة
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    إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  (  0005عند مستوى دالل ≥ α      ب ف البرامج التدر ب )
 المؤسسم  . األدا و 

   إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  (  0005عند مستوى دالل ≥ α   ب ف مشنره  العػنمل ف )
 المؤسسم  . األدا و 

   إحصػػػنل  توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ  (  0005عنػػػد مسػػػتوى داللػػػ ≥ α  بػػػ ف التػػػوازف بػػػ ف )
 المؤسسم  . األدا لوظ     والح نة الشخص   و الح نة ا

   إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  (  0005عند مسػتوى داللػ ≥ α  بػ ف ) الػوظ  م   امثػرا
 لمؤسسم.ا األدا و 

 الفرضية الرئيسية الثانية : 1.1.3
 جػودة الح ػنة الوظ   ػ ( بػ ف  α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  

 .العمؿ أخ ق نت و
 الفرضية الرئيسية الثالثة  1.1.3
العمػػػؿ  أخ ق ػػػنت( بػػػ ف  α ≤ 0005عنػػػد مسػػػتوى داللػػػ  ) إحصػػػنل  توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ   
 المؤسسم. األدا و 

 الفرضية الرئيسية الرابعة . 1.1.3
المؤسسػػم  األدا قػػ  بػػ ف جػػودة الح ػػنة الوظ   ػػ  و العمػػؿ دورًا وسػػ طن فػػم الع  أخ ق ػػنتتلعػػب 

 فم المنظمنت   ر الحهوم   . 
 الفرضية الخامسة  1.1.3

( بػػ ف متوسػػطنت اسػػتجنب   α ≤ 0005عنػػد مسػػتوى داللػػ  ) إحصػػنل  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػ  
العمػػؿ تعػزى للمتغ ػػرات الشخصػ   )الجػػنس    أخ ق ػنتالمبحػوث ف حػوؿ مػػدى تػوافر مهونػػنت 

 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم العمر   
 الفرضية السادسة   1.1.3

( بػػ ف متوسػػطنت اسػػتجنب   α ≤ 0005عنػػد مسػػتوى داللػػ  ) إحصػػنل  توجػػد فػػروؽ ذات داللػػ  
المبحوث ف حوؿ مدى توافر ابعند جػودة الح ػنة الوظ   ػ   تعػزى للمتغ ػرات الشخصػ   )الجػنس 

 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم   العمر   
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 الفرضية السابعة  1.1.3
( ب ف متوسطنت استجنب   α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل  

المؤسسم  تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   العمر  األدا لمبحوث ف حوؿ مدى توافر مستوى ا
 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم   

 
 :دراسةال أىداف 1.3

 : سع  البنحث مف خ ؿ هذ  الدراس  لتحق ؽ األهداؼ التنل        
العمػػؿ مػػف وجهػػ  نظػػر العػػنمل ف فػػم  أخ ق ػػنتمػػدى تػػوافر مهونػػنت وأبعػػند  علػػ  التعػػرؼ .0

 المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة .

مػنت   ػػر الهشػؼ عػف مسػػتوى جػودة الح ػنة الوظ   ػػ  مػف وجهػػ  نظػر العػنمل ف فػػم المنظ .2
 الحهوم   بقطنع  زة .

لحهوم ػػػ  المؤسسػػم مػػف وجهػػ  نظػػر العػػنمل ف فػػم المنظمػػنت   ػػر ا األدا إبػػراز مسػػتوى  .3
 بقطنع  زة.

المؤسسم  األدا ته ب ف جودة الح نة الوظ     و العمؿ وع ق خ ق نتب نف الدور الوس ط أل .4
 مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة.

مػػػػؿ   جػػػػودة الح ػػػػنة الع أخ ق ػػػػنتبػػػػ ف موضػػػػوعنت الدراسػػػػ  المختل ػػػػ  ) اختبػػػػنر الع قػػػػ  .5
 .(المؤسسم  األدا الوظ       و 

حػػػػوؿ موضػػػػوعنت الدراسػػػػ   متوسػػػػطنت اسػػػػتجنبنت المبحػػػػوث فبػػػػ ف تحد ػػػػد أهػػػػـ ال ػػػػروؽ  .6
المؤسسػم( تعػزى للمتغ ػرات  األدا مؿ   جػودة الح ػنة الوظ   ػ    و الع أخ ق نتالمختل   )

 الوظ  م  المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم الد مو راف     )الجنس   العمر  

سػت ندة منهػن فػم اسػتخداـ بػرامج وابعػند جػودة ـ توصػ نت علم ػ   مهػف امعلػ  تقػد  العمؿ .7
المؤسسػػم فػػم  األدا ر الحهوم ػػ  وع قتهػػن فػػم تحق ػػؽ الح ػػنة الوظ   ػػ  فػػم المنظمػػنت   ػػ

 .العمؿ  أخ ق نتظؿ وجود 
 

 :دراسةال أىمية 1.3
 الدراس  ستتمثؿ بنلتنلم: أهم  إف      
 العممية: ىميةاأل  9.5.9
 العلم   للدراس  بنلتنلم: هم  تتمثؿ األ      
العمؿ فم الع قػ   أخ ق نتهن الدراس  والتعرؼ عل  دور تننولامضنفنت العلم   التم ست .0

المؤسسم مف وجه نظر العنمل ف فم المنظمنت  األدا جودة الح نة الوظ     وتحق ؽ  ب ف
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  ػػر الحهوم ػػ   والتػػم تعتبػػر دراسػػ  حد ثػػ  وأصػػ ل  لػػـ  ػػتـ التطػػرؽ إل هػػن مػػف قبػػؿ  وذلػػؾ 
 .حسب علـ البنحث وتقـو الدراس  وفؽ أسس ومنهج   علم   واضح  

 بمػػؿ البنحػػث أف تسػػهـ هػػذ  الدراسػػ  فػػم إضػػنف  مػػندة علم ػػ  جد ػػدة للمهتبػػ  ال لسػػػط ن    .2
 .والعرب   والبنحث ف المهتم ف فم هذا المجنؿ 

 

 العممية:  ىميةاأل  1.5.9
 دارةمست  دة منهن والمتمثل  مجنلس امالعمل   للدراس  بتعدد الجهنت ال هم  تهمف األ      

والق ندات والمسلول ف فم المنظمنت   ر الحهوم    وزارة الداخل   واالمف الوطنم متمثل  بنلشلوف 
العنم  والمنظمنت   ر الحهوم   بنلوزارة  بنمضنف  للدوالر المختص  فم الوزارات الحهوم   ذات 

تحس ف  ترح  ألصحنب القرار نحوالع ق  بنلمنظمنت   ر الحهوم     وهذلؾ بتقد ـ رؤى مق
 العمؿ وجودة الح نة الوظ     .  أخ ق نتالمؤسسم مف خ ؿ  األدا 

 

 :دراسةال حدود 1.3
 تتمثؿ حدود ونطنؽ الدراس  بنلتنلم:      
 ـ8038-8037اشتملت فترة الدراس  العنـ  الحد الزماني: -3

 د الجمع نت جرت هذ  الدراس  عل  المنظمنت   ر الحهوم   وبنلتحد الحد المكاني: -8
 جنب   بقطنع  زة.الخ ر   المحل   واأل

فم الجمع نت الخ ر   المحل    اشتملت الحدود البشر   عل  العنمل ف الحد البشري: -1
 .جنب   بقطنع  زة واأل

ق  ب ف جودة العمؿ فم الع  خ ق نتتـ دراس  الدور الوس ط أل الحد الموضوعي : -4
 المؤسسم . األدا الح نة الوظ     و 

 :الدراسة الرئيسة مصطمحات  1.3
 تبن  البنحث التعر  نت امجرال   التنل   فم مصطلحنت الدراس  الرل س :      
  العمل : أخالقيات 9.7.9

القواعد المحددة التم  جب احترامهن و مهف وص هن بننهن تحل ػؿ  أونه " مجموع  المبندئ ببعرؼ  ُ 
لملموسػ  المتخػذة مػف داخػؿ المنظمػ  والتػم وسنلؿ تطب ؽ المعػن  ر األخ ق ػ  لألفػراد فػم قػرارتهـ ا

 (46:  2002عل  المنظم  عمومًن)بف ننم    والعشعنشم   أوتؤثر عل  قرارات الجهنت ال نعل  
العمؿ هم مجموع  مف المبندئ والمعن  ر والص نت الحسن   أخ ق نتببف   من التعر ؼ االجرالمأ

للسلوؾ المطلوب ألفراد المهن  )العمؿ (  مرجعنً  عد  التم  جب توافرهن فم صنحب المهن  و تُ 
 سلبًن . أو جنبًن و عتمد عل هن المجتمع فم تق  ـ أدالهـ إ لتبد   العمؿ عل  أهمؿ وجه
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 جودة الحياة الوظيفية . 1.7.9 
نهػػن " مجموعػػ  مػػف العمل ػػنت المتهنملػػ  والمخططػػ  والمسػػتمرة   والتػػم تسػػتهدؼ تحسػػ ف  عػػرؼ بب

  والتم  سنهـ تم تؤثر عل  الح نة الوظ     للعنمل ف وح نتهـ الشخص   أ ضًن مختلؼ الجوانب ال
هػػػػػػػػداؼ االسػػػػػػػػترات ج   للمنظمػػػػػػػػ  والعػػػػػػػػنمل ف ف هػػػػػػػػن والمتعػػػػػػػػنمل ف معهػػػػػػػػن               بػػػػػػػػدور  فػػػػػػػػم تحق ػػػػػػػػؽ األ

 (.9:  2008)جند الرب  
نشط  التم والبرامج واألالح نة الوظ     هم مجموع  مف األنظم  ف جودة ببوالتعر ؼ االجرالم 

تقوـ بهن المنظمنت   ر الحهوم   المرتبط  بتحس ف وتطو ر مختلؼ الجوانب التم تؤثر عل  
 هداؼ المنظم  والعنمل ف ف هن . مننسب  وآمن  لتحق ؽ أالعنمل ف فم المنظم  وتوفر ب ل  عمؿ 

 .المؤسسي األداء  4.7.9
التػػم تم ػػز المنشػػبة عػػف   رهػػن مػػف المنشػػبت األخػػرى ه )التره ػػز علػػ  العننصػػر ال ر ػػدة ن ػػ عػػرؼ بب

والتم تهوف محور محورًا للتق  ـ وبنلتنلم تشمؿ المؤشرات المنل   و  ر المنل   وق ػنس الموجػودات 
الملموس  و  ر الملموس  وتشمؿ الجوانب العر ض  لألدا  المؤسسم عل  استرات ج نت والعمل ػنت 

 (.2006والموارد البشر   )العلم وآخروف  
لألدا  المؤسسم هػم المحصػل  النهن ػ  لمجهػودات التػم تبدلػه المنظمػنت   ػر والتعر ؼ االجرالم 

هػػػداؼ التػػػم تسػػػع  المنظمػػػ  تحق ػػػؽ األالحهوم ػػػ  ومػػػدى ت نعلهػػػن مػػػع الب لػػػ  الداخل ػػػ  والخنرج ػػػ  ل
 لتحق قهن به ن ة وفنعل    .

 المنظمات غير الحكومية   3.7.9 
بػػ ف عػػدد ال  قػػؿ عػػف سػػبع   ات ػػنؽنهػػن )شخصػػ   معنو ػػ  مسػػتقل  تنشػػب بموجػػب  عػػرؼ القػػننوف بب

أشػخنص لتحق ػػؽ مشػروع  تسػػهـ الصػنل  العػػنـ دوف اسػتهداؼ جنػػم الػرب  المػػنلم بهػدؼ اقتسػػنمه 
 (3 : 32لتحق ؽ من ع  شخص   )مجل  الوقنلع ال لسط ن     عدد  أوب ف األعضن  

 :صعوبات الدراسة 
 ق نمه بنلدراس  الحنل   مجموع  مف الصعوبنت  مف أهمهن:واجه البنحث أثنن  

 صعوب  جمع الب نننت مف خ ؿ أداة الدراس . .1
الظروؼ المع ش   الصعب  فم قطنع  زة  ومنهن انقطػنع الت ػنر الههربػنلم المسػتمر  ومػن  .2

 له مف آثنر سلب   عل  إنجنز الدراس .
 .الدراس  تنندرة الهتب والمراجع والدراسنت السنبق  فم موضوع .3
ورفػػػض تعبلػػػ  الجمع ػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ  صػػػعوب  التعنمػػػؿ مػػػع المػػػوظ  ف العػػػنمل ف فػػػم  .4

 االستبنننت.
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 ل:وممخص الفصل األ 
العمػؿ فػم الع قػ   خ ق ػنتالػدور الوسػ ط ألتحػدث ال صػؿ عػف مشػهل  الدراسػ  والتػم تمثلػت فػم 

فػػػم المنظمػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ      وتػػػـ اسػػػتعرض  المؤسسػػػم األدا بػػػ ف جػػػودة الح ػػػنة الوظ   ػػػ  و 
 -والمهنفآت األجورالمتغ رات الرل س   للدراس  والتم تمثلت فم جودة الح نة الوظ      بببعندهن  )

التوازف بػ ف الح ػنة الوظ   ػ   –مشنره  العنمل ف  –البرامج التدر ب    –الوظ  م  األمنفاالستقرار و 
 األدا العمػػػػؿ همتغ ػػػػر وسػػػػ ط   و  أخ ق ػػػػنتر مسػػػػتقؿ  و همتغ ػػػػ الػػػػوظ  م ( امثػػػػرا  –والشخصػػػػ   

فرضػ نت الدراسػ   ونػنقش  المؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم    همتغ ر تنبع. همن استعرضػتُ 
أهػػػػدافهن وحػػػػدودهن المهنن ػػػػ   والزمنن ػػػػ    تنػػػػنوؿالدراسػػػػ  مػػػػف النػػػػواحم العلم ػػػػ  والعمل ػػػػ  . و  أهم ػػػػ 

ؿ وخػػػػتـ البنحػػػػث الدراسػػػػ  بنلم ػػػػنه ـ المتعلقػػػػ  و والبشػػػػر    والموضػػػػوع  . وفػػػػم نهن ػػػػ  ال صػػػػؿ األ
 األدا العمػػػػؿ   جػػػػودة الح ػػػػنة الوظ   ػػػػ     أخ ق ػػػػنتصػػػػطلحنت الرل سػػػػ   فػػػػم الدراسػػػػ  مثػػػػؿ بنلم

 المؤسسم  المنظمنت   ر الحهوم   . 
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 الفصل الثاني 

 ريــــار النظــاإلط
 

 يشتمل عمى المباحث التالية :  
 مقدمة الفصل  
 العمل أخالقياتل : والمبحث األ   
 جودة الحياة الوظيفية المبحث الثاني :   
 المؤسسي األداءالمبحث الثالث :   
  المبحث الرابع : العالقة بين المتغيرات                                                    
 المؤسسي( األداءلعمل ،جودة الحياة الوظيفية ، ا أخالقيات)
 المبحث الخامس :المنظمات غير الحكومية    
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 مقدمة الفصل 

وظهور العولم   دارةأثرت عل  م هـو ام العنلمم ممن شهد العنلـ تغ رات جوهر   عل  المستوى
والتم بدور   التم جعلت العنلـ قر   صغ رة فم ظؿ التطورات التهنولوج ن لوسنلؿ االتصنالت

العمؿ وجودة  أخ ق نتغ رات ومف ضمف هذ  المصطلحنت ظهرت م نه ـ حد ث  تواهب المت
   المؤسسم . األدا الح نة الوظ     و 

مـ ورمز ثقنفتهن وحضنرتهن   وتمثؿ جز ًا اسنس ًن مف أسنس تقدـ الشعوب واألُ  أخ ق نتتعتبر 
أدب نت المنظمنت المتقدم  ح ث ات نؽ المنظم  عل  الق ـ الحسن  هو السب ؿ لتوج ه الطنقنت 

ت العمؿ بجننب المهنرا أخ ق نتأعل  مع ت امنجنز فوجود  إل وتح  ز موظ  هن للوصوؿ 
 هدافهن .ظمنت لتحق ؽ أوالخبرة  وصؿ المن
خ ؿ دراس  وتحل ؿ المهوننت  فضؿ للعنمل ف مفح نة الوظ     تهتـ بتوف ر ح نة أهمن أف جودة ال

ت واحت نجنت العنمل ف شبنع ر بنأدا  المنظم  وا   سهـ فم رفع  دارةواألسنل ب التم تستند ال هن ام
له مف أثر هب ر فم عمل   التنم    للمنظمنت لمن صب  مطلب رل س نً المؤسسم أ األدا   ب نمن 

عمل   النمو المتسنرع  ومواجه  المننفس  ب ف المنظمنت . وقد  إل والتطو ر للمنظم  بنمضنف  
استهداؼ البنحث مف عرض وتقد ـ هذا االطنر النظري تهو ف إطنر أسنسم مف المعرف  

مف  المؤسسم   وقد اعتمد البنحث عل  العد د األدا العمؿ وجودة الح نة الوظ     و  بخ ق نتب
هذا ال صؿ  تننوؿبحنث والرسنلؿ والدور نت وفم ضو  ذلؾ  مصندر المعرف  مثؿ الهتب واأل

 دراس  خمس مبنحث رل س   وهم :
 العمل أخالقياتل : والمبحث األ   
 جودة الحياة الوظيفية المبحث الثاني :   
 المؤسسي األداءالمبحث الثالث :   
المبحث الرابع : العالقة بين المتغيرات                                                      

 المؤسسي( األداءلعمل ،جودة الحياة الوظيفية ، ا أخالقيات)
 المبحث الخامس :المنظمات غير الحكومية    
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 ل واأل المبحث 
 العمل أخالقيات
 

 مقدمة .
 العمل . أخالقياتمفيوم  -1.1.2
 العمل   أخالقياتأىداف  -2.1.2
 العمل  . أخالقيات أىمية -3.1.2
 العمل. أخالقياتمصادر  -4.1.2
 .   العوامل المؤثرة في السموك الخالقي -5.1.2
 القواعد العامة التي تحكم السموك الوظيفي في العمل . -6.1.2
 العمل   . أخالقياتمعيقات تطبيق  -7.1.2
 العمل   . أخالقياتوسائل بناء وتعزيز وترسيخ  -8.1.2

 ممخص .
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 لوالمبحث األ 
 العمل  أخالقيات

 مقدمة  
العمؿ هثر الحد ث عنه فم العقود االخ رة مف القرف المنضم   إذ تتزا د  أخ ق نتإف موضوع 
خ ق   نت ج  األتتطور التهنولوج ن خ ؿ وقت قص ر  وقد رافؽ ذلؾ تزا د ال ضنل  المننفس  و 

 إهمنؿ المسؤول   االجتمنع  . 
خ قم  رات السر ع  ممن  ضعهن فم مبزؽ أتقع المنظمنت ال وـ تحت ضغوط نت ج  المتغ   

بنلمننفس  الشد دة ب ف خ ق   وهذ  العوامؿ تتمثؿ ز مسؤول تهن االجتمنع   األو نتتج وتجعلهن
داري والممنرسنت المهن   الخنطل  التم ل سند اماالتجن  نحو العولم  وا عمنؿ وتزدادمنظمنت األ

تظهر المهن  )العمؿ( اعتمندهن عل  المن ع  مع الحنؽ الضرر بنلعنمل ف وهذا من زاد االهتمنـ 
 ( 55: 2011العمؿ )الدراجم     بخ ق نتب

العمؿ جز  اسنسم مف ادب نت المنظمنت المتقدم  والتم تبحث عف الرقم    أخ ق نتلقد بنتت 
فوجود مجموع  مف المبندي والق ـ اال جنب   والتم تت ؽ عل هن المنظم  هو السب ؿ لتوج ه 
الطنقنت وتح  زهن للوصوؿ ألعل  معدالت االنجنز   فقد  حصؿ أف  هوف العنمل ف عل  درج  

من  ضبط سلوههـ وتح  زهـ لمز د  إل مؿ واال انهـ قد  هونوا بحنج  مف المهنرة والخبرة فم الع
خ ق   الذي قؽ مف خ ؿ التزامهـ بنلقواعد األالعطن  و رفع روحهـ المعنو   وهذا  تحمف 

   (9: 2013 منرسونهن )العطوي   

تطب ؽ هداؼ التم تسع  تحق قهن مف العمؿ واأل أخ ق نتنتطرؽ لم هوـ وفم هذا المبحث فإننن 
العمؿ  بخ ق نتالتق  د بنألخ ؽ العمؿ وال نلدة المرجوة مف االلتزاـ ب أهم  العمؿ   و  أخ ق نت
العمؿ والقواعد العنم  التم تحهـ  أخ ق نتمصندر  إل وى ال رد والمنظمنت   إضنف  عل  مست
بمع قنت  العمؿ ونختتـ هذا المبحث أخ ق نتوظ  م ووسنلؿ تعز ز بنن  وترس خ السلوؾ ال
 العمؿ . أخ ق نت
 العمل   أخالقياتمفيوم  -1.1.2
العمؿ العد د مف التعر  نت ات ؽ بعض البنحث ف والمختص ف والدارس ف  خ ق نتأعط ت أل      

عل  بعض م نه مهن واختلؼ االخر ف حوؿ هذا الم هوـ وسنورد عدد مف هذ  التعر  نت لم هـو 
 العمؿ منهن  خ ق نتأل
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 مجموع  مف المبندئ والمعن  ر التم تعد مرجعنً نهن عل  أ (21، 2009السكارنة )عرفهن  
 أوللسلوؾ المطلوب ألفراد المهن  الواحدة   والتم  عتمد عل هن المجتمع فم تق  ـ أدالهـ ا جنبًن 

 سلبًن.
مف توافراهن فم  هم مجموع  مف الص نت الحسن  التم البد   (33:  2010اما الغامدي )

 صنحب المهن  ل ؤدي عمله عل  الوجه االمثؿ .
 أووالمعن  ر التم تحهـ سلوؾ ال رد ببنهن مجموع  مف المبندئ  (7:  2012واشار ياغي )
 .من هو صواب فم موقؼ مع ف  أوط هذ  المبندئ بتحد د من هو خطب الجمنع  وترتب
العمؿ هم مجموع   أخ ق نتعنر ؼ والم نه ـ السنبق  نستنج ببف أنه مف خ ؿ الت ويرى الباحث

 مف المبندئ والمعن  ر والص نت الحسن  التم  جب توافرهن فم صنحب المهن  و تعد مرجعنً 
و عتمد عل هن المجتمع فم  للسلوؾ المطلوب ألفراد المهن  )العمؿ ( لتبد   العمؿ عل  أهمؿ وجه

 . سلبنً  أودالهـ ا جنبًن تق  ـ أ
 

 :  العمل   أخالقياتأىداف  -2.1.2
 :العمؿ  بمن  لم  أخ ق نتهداؼ ( مجموع  مف أ18: 2012  حدد ) ن م

ف  هوف عل ه سلوؾ الموظؼ فم إطنر من هو صواب ومن هو خطب ومن  جب أ تحد د (1
 هذ  المعن  ر

ضمنف تصرؼ الموظؼ فم الشؤوف العنم  بشهؿ موضوعم ونز ه و  ر متح ز وذلؾ  (2
خ ؽ هم جز  مف الم هـو ف األ ف م هوـ السلط  والمسؤول   ح ث إطر ؽ التوف ؽ بعف 

 .سن ة استعمنؿ السلط  إ أولضوابط التم تحوؿ دوف التعسؼ الواسع للمسؤول   وأحد ا
داله لعمله عند هو حؽ للموظؼ ومن هو واجب عل ه أ مسنعدة الجمهور فم توض   من (3

 خ ق  . ه عند امنحراؼ عف هذ  الحدود األمحنسبت تقد ـ الخدمنت لهـ ممن  سهؿ عل هـ
 

 

 العمل   :  أخالقيات أىمية-3.1.2 
المنظمنت ال تعتمد عل  مدى  إدارةف  حرص عل ه ال رد ولهف إتبنع االخ ؽ هو أمر  جب أ

مهـ بذلؾ ف تلز   قننعتهـ الشخص   بؿ هم بحنج  ألالعمؿ بننً  عل بخ ق نتلتزاـ العنمل ف بإ
وتحرص عل  تطب قهن   والتواصم بهن ونبذ أي انحراؼ عنهن   ولذلؾ لجز  مف متطلبنت العمؿ  

فإنه مف الضروري تحد د من هو اخ قم ومن هو   ر أخ قم فم عرؼ المنظم  لهم تلـز به 
 (.134: 2009الجم ع  )الرومم  

والمنظمنت بشهؿ خنص هلمن زاد  العمؿ بنهتمنـ جم ع الدوؿ فم العنلـ عنمن أخ ق نتوتحظ  
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(عل  381:  2012الهب رة عل  مستوى ال رد ) السهنرن    هم  التطور التهنولوجم  وت رض األ
 النحو التنلم 

 تسنعد ال رد فم بنن  ح نته وتشه ؿ شخص ته المهن   . (1
 نسنف وح نته العنم  وتضبط سلوهه وتوجهنته .المع نر الذي  حهـ تصرفنت ام (2
خر ف فم بعض المواقؼ والتصرفنت ر   فم تق ـ سلوؾ ال رد وسلوؾ األأحهنمًن مع نتمثؿ  (3

 سلب     ر مر وب  . أوحدد من إذا هننت ا جنب   مر وب    وت
ع   نحراؼ وتدع ـ ثقته بن س  وثقته بنلمنظم  والمجتمتعمؿ عل  وقن   ال رد مف ام (4

 فراد .وتقل ؿ القلؽ والتوتر ب ف األ
لهن دور فم حؿ الخ فنت  ف   سًن فم اتخنذ القرارات عند األفراد   همن أرل تلعب دوراً  (5

 .فراد  نزاعنت القنلم  ب ف األوال
 :( تتلخص فم  137:  2005العمؿ المنظمنت )الغنلبم والعنمر    أخ ق نت أهم  من أ

 جنبم ظم  عل  صع د الب ل  المحل   وامقل م   والدول   وهذا له مرود إتعز ز سمع  المن (1
 عل  المنظم  .

لمعن  ر األخ ق   وبنلتنلم  بتم أف المنظمنت قدد تتهلؼ الهث ر نت ج  تجنهلهن االلتزاـ بن (2
 القضنل   و  رهن . يو ننظم  فم مواجه  الهث ر مف الدعخ قم ل ضع المالتصرؼ األ

م  ـ المنظالحصوؿ عل  شهندات عنلم   وامت نزات خنص  )شهندة اال زو( و قترف بنلتزا (3
عتراؼ بنلع د مف المعن  ر األخ ق   فم إطنر امنتنج والتوز ع واالستخداـ وام

 بنلخصوص نت والعمؿ الصندؽ والثق  المتبندل  ودق  وصح  المعلوم  .
والت نعؿ ز ندة الترابط التم تعمؿ عل  العمؿ  بخ ق نتهب رة ل لتزاـ ب هم  ف األ: بب يرى الباحث

  األمننز ندة امنتنج   فم المؤسس  نت ج  وجود و  وتقد ـ الخدمنت ببفضؿ صورة  ب ف الموظ  ف
ومدى  تق  ـ للموظ  ف بشهؿ دالـ وتقد ـ و والسلوؾ المطلوب مف المنظم  الوقت والجهد  إدارةفم 

 وبذلؾ  تـ تح  ز الموظؼ عل  تطو ر ذاته للمتم ز ف  المهنفلنتتطب قهـ لمدون  السلوؾ وتقد ـ 
  . خ قهوأ

 العمل  أخالقياتمصادر  - 4.1.2

طب خ  أبوالعمؿ ولقد ذهر هؿ مف ) أخ ق نتهننؾ مجموع  مف المصندر التم تنطلؽ منهن 
( 22: 2012( ) ن م  22: 2015( )عبد العنؿ 19: 2014(  )الز ننتم  81: 2008 

 :العمؿ وهم  أخ ق نت(  عدد المصندر التم تنطلؽ منهن 45: 2015)الشنطم  
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 المصدر الد نم  .1
وهم  امس م  هـ المصندر هونه مبخوذ مف قواعد الشر ع  اف المصدر الد نم هو أ
عمنلهـ فهم رقنب  ذات   فم لشعور العنمل ف برقنب  اهلل عل  أثنبته ال تتغ ر   اضنف  

 قنظ الضم ر   الصح ح    ومف إ امس م  ؿ وهم رقنب  ننبع  مف الترب   و المقنـ األ
تقنف عمله   وبذلؾ االستمرار   فم إ إل الد نم الداخلم للموظؼ  ؤدي به فوجود الوازع 

 فإنه  هوف رق بن عل  ن سه. 
 المصدر االجتمنعم .2

المقصود بهذا المصدر هو ق ـ المجتمع الذي  عمؿ ف ه الشخص فم مهن  مع ن  
س فم تعنم ته المهن   للموظؼ   تنعهوعنداته وتقنل د  ومعن  ر  وقوان نه فهذ  البد أف 

أفراد    وبنلتنلم  إل دي المتنن م  البد مف اف  نقلهن ف المجتمع الذي تسود  الق ـ والمبنإ
هذ  الق ـ تضع حدا ل نحرافنت ذا هننت م سلوه نتهـ المهن   والوظ     فإتنعهس عل هـ ف

 ن وعدـ وخنل تهن .فراد  حرصوف عل  االلتزاـ بهاألخ ق   فإنهن ستجعؿ األ
 المصدر االقتصندي  .3

فم  ذا هنف ال رد  ع شند   التم  عمؿ فم ظلهن ال رد   فإ قصد به الظروؼ االقتص
رته فإنه مف السهؿ أف سوضع اقتصندي معقوؿ  مهنه مف أف  ع ش بهرام  مع أفراد أ

وفن  بنلتزامنته له دًا والعهس إذا وضعه ال  مهنه مف ارف ع  والتزامن أ أخ ق نتتتوقع منه 
سرته ومجتمعه   ف توقع منه االنحراؼ والغش واالستغ ؿ للوظ      ولعؿ المتعددة تجن  أ

هذا البعد االقتصندي قد تضنعؼ بشهؿ هب ر فم هذ  ال ترة مف التنر خ ح ث  أهم  
 تطرح التهنولوج ن هؿ  ـو مف المغر نت   وح ث تسود النزع  االسته ه   ب ف الننس.

 الس نسم  المصدر .4
الب ل  الس نس   هم المننخ الس نسم الذي  ع شه المجتمع   هشهؿ النظنـ الس نسم 

 امدار  هـ السنلد ومدى فعنل   الرقنب  ط الحمومدى تمتع االفراد بحر   التعب ر ون
اري للموظؼ  بح ث تح ز السلوؾ د   والشعب   عل  أنمنط السلوؾ اموالتشر ع   والس نس

 .    داري ال أخ قاألخ قم وتردع وتعنقب السلوؾ امامداري 
 نظم  والتعل منت القوان ف والتشر عنت واأل .5

تثمثؿ هؿ القوان ف والتشر عنت واالنظم  والتعل منت الصندرة مف الجه  المخول  سوا  
(   ح ث تتحدد المهن  )العمؿ خ ق نتسنس ًن ألأالمحلم مصدرًا  أوعل  الصع د الدولم 

 فراد والمنظمنت والق ـ األخ ق   مف خ ؿ تطب ؽ هذ  القوان ف والتشر عنت  نت األسلوه
المصندر  إل ظم  واللوال  الصندرة استنندًا نألإف مجموع  التشر عنت والقوان ف وا

  وذلؾ ألنهن  خ ق نتالتشر ع   المعموؿ بهن فم الدوؿ تعد مف المصندر المهم  لأل
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العنم  فم االتجن  الذي ترا   خدـ س نس  الدوؿ  دارةام تضبط وتتحهـ فم تس  ر دف 
 .و حقؽ أهدافهن 

حجر أسنس لبنن  ق ـ  أف المصندر المذهورة سنبقًن تمثؿ  رى البنحثفم ضو  من تقدـ 
لد نم مف شبنه أف ح ث أف الوازع اخنرجه   أوومعتقدات األشخنص سوا  فم العمؿ 

نسنف ومهوننته وعندته وق مه تجن  االخر ف وتجن  المنظم  إضنف   ؤثر فم شخص ام
المنظم   أخ ق نتسم واالقتصندي واالجتمنعم  نعهس إ جنب ًن عل  االستقرار الس ن إل 

 والعنمل ف معًن.
 
  العوامل المؤثرة في السموك الخالقي   - 5.1.2

عننصر أسنس   مهم  وهم ال رد والمنظم  العنمل ف  ستمد سلوهه االخ قم متبثر ف بث ث  إف  
 (88-86  2008التم  عمؿ بهن والب ل  الخنرج   )العنمري  والغنلبم  

 ال رد  (1
بتهو ن  العنللم والشخصم   ح ث   تبثر السلوؾ األخ قم لل رد بمجموع  مف العوامؿ المرتبط 

المنل   و  رهن  العنلل  والمتطلبنتث ر   ر الشخص   والحنجنت ال رد   وتبالق ـ الد ن   والمعن ف  أ
خ ؽ الذي ل س لد ه قنعدة قو   مف األ فراد تجن  سلوؾ مع ف   ح ث إف ال ردتعمؿ عل  دفع األ

ضو  تعظ ـ مصلحته الشخص   فقط رحج أعمنله وتصرفنته فم والد ف   تتبالمهتسب  مف العنلل  
هم هبر وهننؾ تجننس سلو ـ ببن سهـ تهوف أقنعدة أخ ق   قو   فإف ثقته إل   أمن الذ ف  ستندوف 

لو   للنزاه  والعدال  والهرام  واالستقنم  واحتراـ و فم قرارتهـ   ح ث إف الق ـ األخ ق   تعطم األ
هثر صوابًن فم تصرفنتهـ حت  لو هننت الظروؼ المح ط  فر دعنلـ لألفراد وتجعلهـ أالن س تو 

  نمض  و  ر واضح  .
 ن المنظم  التم  عمؿ به (2

وجود و  تبثر السلوؾ االخ قم لل رد فم المنظم  التم  عمؿ بهن مف خ ؿ اله هؿ التنظ مم الم
ثر فم سلوؾ العنمل ف وقد ر رسمم لهن أنظم  الحوافز والتنظ منت   قواعد العمؿ وامجرا ات وأ

ت نع ت مشتره  التم تحهـ العراؼ ال  التم تعنم مجموع  مف الق ـ واألتهوف الثقنف  التنظ م 
رى خنرج المنظمنت األخرى خب ف أعضن  المنظم  مف جه  وب ف أعضن  المنظم  والجهنت األ

خ ؿ خ قم مف   ر أ أوق ن خرى هم مؤثر هب ر وفنعؿ فم السلوؾ سوا  هنف أخ مف جه  أُ 
عدـ االلتزاـ بسلوؾ  أولق ـ ومدى تبه دهن عل  االلتزاـ عراؼ وااعتمند العنمل ف عل  هذ  األ

 .مع ف 
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 الب ل  الخنرج    (3
ر عنت الحهوم   وهذلؾ بنلق ـ واألعراؼ تعمؿ المنظمنت فم ب ل  تننفس   تتبثر بنلقوان ف والتش

هـ حالسنلدة   ح ث إف هذ  القوان ف تلـز المنظمنت بسلوه نت مع ن  وتضع معن  ر ت جتمنع  اال
السنلدة  جتمنع  نت والقوان ف والق ـ واالعراؼ االلتشر عمجمؿ ا ف  تصرفنتهن بحدود مع ن    إ

 خدمنتم مع ف . أواألخ قم السنلد فم قطنع صننعم  تعطم تصورًا عف طب ع  المننخ
 (  1-2خ قم مف خ ؿ الشهؿ رقـ) سلوؾ األو مهف تلخ ص العوامؿ المؤثرة عل  ال 
 

 
 االخ قم(  وض  العوامؿ المؤثرة عل  السلوؾ 1-2شهؿ رقـ )

 (88ـ :2008المصدر )العنمري   والغنلبم 
 

 القواعد العامة التي تحكم السموك الوظيفي في العمل. - 6.1.2
 ( عدد مف القواعد التم تحهـ السلوؾ الوظ  م منهن 200: 2009حدد السهنرن  )    

خنص   عتبنراتوأمنن  واخ ص وتجرد وبع دًا عف أ   إالحرص عل  تبد   العمؿ بدق   .1
 قد تخؿ بنلوظ    .

  والح نظ عل  ذات المستوى دا  المهنـ الوظ     تخص ص وقت العمؿ الرسمم فم أ .2
 ذا اقتضت مصلح  العمؿ ذلؾ .قنت العمؿ الرسمم إأو فم   ر  األدا مف 

 ل ه بموجب الموقع القننوي وانجنز العمؿ فم الوقت المحدد.المؤهل  إ دا  المهنـأ .3
دا  جم ع الواجبنت التم ت رضهن طب ع  العمؿ والقوان ف بق ـ النزاه  وألتق  د فم السلوؾ ا .4

 واللوال  .
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الحرص عل  تنم   القدرات واله ن ات العلم   والعمل   والسعم للحصوؿ عل  المهنرات  .5
 والمعلومنت الضرور   التم تمهف الموظؼ مف الق نـ بنألعمنؿ المطلوب  والمتوقع  منه .

 أورسنل  خنص  بنلعمؿ  أووث ق   أوتقر ر  أوسند  أوظ ببي أصؿ االمتننع عف االحت ن .6
 أي نسخ عنهن بشهؿ شخصم واستخدامهن أل راض شخص   .

 خ ؿ بهرام  الوظ    .ام أوالحرص عل  عدـ الظهور بمظهر مف شبنه المسنس  .7
استعمنله لدي الغ ر لتحق ؽ منرب  أوغ ؿ المرهز الوظ  م فم المنظم  عدـ است .8

 شخص   .
نظمنت   ر بوجود بعض القواعد التم تحهـ السلوؾ الوظ  م فم عمؿ الم و رى البنحث

  والموضوع   واالستقنم  واحتراـ سر   العمؿ فم المنظم  األمننالحهوم   والمتمثل  
 نظم  والقوان ف فم المنظم  .واحتراـ األ وعدـ تضنرب المصنل 

 
 المينة  أخالقياتمعيقات تطبيق - 7.1.2

(  ف من 68-67:  2009سهنرن   العمؿ ذهرهن  )ال أخ ق نتالتحد نت والعقبنت التم تواجه 
  لم:
وعدـ تطب ؽ النظنـ المتبع  خ ق    زات األو نالتسنهؿ فم التج أوعدـ تطب ؽ العقوبنت  (1

 العمؿ . بخ ق نتف هب ر فم االلتزاـ بو نته إل  ؤدي 
 ترؾ المجنؿ م توحًن أمنـ الموظ  ف الخت ؽ الذرالع  دارة  نب القدوة الحسن  مف قبؿ ام (2

 العمؿ . بخ ق نتحوؿ عدـ االلتزاـ ب
ضعؼ الحس الد نم والوطنم فعند شعور الموظؼ بق م  العمؿ الذي  قـو به مف التقرب  (3

اهلل سبحننه وتعنلم ون ؿ مرضنته   ومن له مف أثر فم تنم   وتطور المجتمع   فإنه  إل 
 العمؿ . بخ ق نتتطب ؽ وااللتزاـ ب ذلؾ س حوؿ دوف

المنظم  بوعودهن تجن   إدارةوالعنمل ف مف خ ؿ عدـ إ  ن   دارةاضطراب الع ق  ب ف ام (4
اله ن ة العنمل ف فإف هذا  هوف   ر مح ز لهـ عل  تطو ر العمؿ واالبداع وز ندة 

 نتنج   .وام
الشخص   عل   مصلح ضعؼ الحس الد نم والوطنم وتقد ـ ال ف  و رى البنحث بب

العمؿ و هوف الموظؼ بع دًا  أخ ق نتالمصلح  العنم  مف أهـ المع قنت التم تواجه 
 عف مرضنة اهلل والق ـ الوطن   . 
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  العمل  أخالقياتوسائل بناء وتعزيز وترسيخ   8.1.2

 العمؿ منهن  أخ ق نتهننؾ مجموع  مف وسنلؿ بنن  وترس خ 
 تنم   الرقنب  الذات    .1

نعدة لألفراد عل  تنظ ـ سلوههـ  قصد بهن مراقب  الذات   وهم مف أهـ العوامؿ المس
ف من هو مؤتمف لزاد  إل هلل تعدراههـ لتننقضنتهـ ولو هؿ موظؼ فم مهتبه راقب اوا  
 (48: 2014نتنج وت شت المشه ت الوظ     .)العت بم  ام

مف خ ؿ تخص ص مهتب خنص نظم  التم تمنع االجتهندات ال رد   الخطب وضع األ .2
ووضع اللح  بنألحهنـ وااللتزامنت المهلؼ به الموظؼ و   العمؿ بخ ق نتل هتمنـ ب

 (136: 2009امر.)الرومم  و   وعدـ تن  ذ األالجزا ات والمخنل نت
نظنر الننس ومق نس عمل   التوج ه والقدوة محط أالقدوة الحسن  وضرورة منجنح   .3

حد  هو القدوة بؿ  جب أف  هوف الموظؼ قدوة لزم له فم س المد ر و تصرفنتهـ فل 
 (136: 2009العمؿ .)الرومم   أخ ق نت

العمؿ عبندة وأنه وس ل  لتنم   البلد  نم للوظ    فإذا اقتنع الموظؼ ببف  ترس خ ال هـ الد  .4
 (.136: 2009العمؿ )الرومم   بخ ق نتوتحس ف مستوى الدخؿ زاد لد ه االلتزاـ ب

المستمر للموظ  ف  ح زهـ عل  التطو ر إذا علموا أف مف  طور ن سه  قوـ تقو مًن  التق  ـ .5
ستو نت موظ  ه و ننؿ مهنفبة عل  ذلؾ   والتق  ـ  ع ف المسلوؿ عل  معرف  م صح حنً 

 . دق قنً  ذا هنف نز هنً إال إ بداعهـ والتق  ـ ال  هوف فعنالً وه ن اتهـ ومواطف إ
 :العمؿ ومتمثل  فم  أخ ق نت قدـ الغنمدي مقترحنت لتنم  

د   ( الرسم   و  ر الرسم   ح ث )النخب الق ن بخ ق نتهتمنـ الهث ؼ والدق ؽ بام (1
لزاـ ومحنسب  ومراقب  لوجهن  نموذجًن قنبً  ل حتذا   ف عنم  الننس والرؤسن  واأ وا 

صل  مف  نهـ قدوات   مت  صلحوؤول نت والتدق ؽ معهـ فم شبنهن ألأصحنب المس
 تحتهـ .

شخص   ذات مهنن   خ ق   للعمؿ عل  صدق   قو   مستندة عل بنن  المطنلب األ (2
 حصنل نت حق ق   .إ أوتجرب  مؤهدة  أومصدر محتـر  أو

 تح  ز إل العمؿ بنلعواطؼ الموجودة فم امنسنف ألنهن طر ؽ  أخ ق نتربط  (3
مع ن  عل نن  بخ ق نتالعنمل ف برادة والمشنعر فلهم نث ر اهتمنـ االهتمنـ وتحر ؾ ام

 أف نربطهن بشم آخر  هتموف به .
العمؿ مف خ ؿ )التقد ر ( و )المهنفآت( وقد أثبت هذ  الطر ق   أخ ق نتتوط ف  (4

 جدواهن فم ز ندة طنق  العنمل ف وحمنسهـ وز ندة مستوى االنتنج   . 
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محنسب  مف  خؿ العمؿ بطر ق  علم   وعمل   و  بخ ق نتلتزاـ العنمل ف بسبر إ (5
 (.149-139: 2010العمؿ )العجمم    بخ ق نتب
 

 

 لوالمبحث األ مخص ــــم
العمؿ وهو المتغ ر الوس ط فم هذ   أخ ق نتؿ عف موضوع و تحدث البنحث فم المبحث األ

الدراس  وقد هنف التره ز فم هذا المبحث عل  عدة جوانب فم الموضوع بدا   مف الم هوـ والذي 
المبندئ والمعن  ر والص نت  العمؿ هم عبنرة عف مجموع  مف خ ق نتتـ استخ ص تعر ؼ أل

للسلوؾ المطلوب ألفراد المهن   الحسن  التم  جب توافرهن فم صنحب المهن  و تعد مرجعنً 
 سلبًن .  أو جنبًن فم تق  ـ أدالهـ إ لتبد   العمؿ عل  أهمؿ وجه و عتمد عل هن المجتمع ()العمؿ

 أخ ق نت أهم  العمؿ   و  أخ ق نتداؼ التم تسع  تحق قهن مف تطب ؽ هوثـ ذهر البنحث األ
لعمؿ واستعرض البنحث ا خ ق نتأد والمنظمنت   ذهر البنحث مصندر العمؿ عل  مستوى ال ر 

العمؿ وختـ البنحث المبحث بذهر القواعد العنم  التم تحهـ  أخ ق نتتحد نت تطب ؽ المع قنت و 
 العمؿ . أخ ق نتالسلوؾ الوظ  م ووسنلؿ تعز ز بنن  وترس خ 

 المبحث الثننم الذي س رهز ف ه عل  المتغ ر المستقؿ وهو جودة الح نة إل وس نتقؿ البنحث 
 الوظ     .
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 المبحث الثاني
 جودة الحياة الوظيفية

 
 مقدمـــة 

 ه جم ع المجتمعنت مهمؿ لم هوـ الجودة هننت تسع  إل ظهر م هـو جودة الح نة هم هوـ
م هوـ الجودة بنعتبنر  وس ل  لتحس ف ظروؼ الح نة وتحق ؽ الرفنه     وتعددت استخدامنت 

جودة المستقبؿ ...الخ جودة آخر العمر   جودة المدرس    فبصبحت تشمؿ جودة الخدمنت  
الهدؼ االسم  ألي برننمج مف برامج  أووأصبحت الجودة هدفًن للدراس  والبحث بنعتبنرهن الننتج  

 (.320: 2016الخدمنت المقدم  لل رد )الحلو  
فراد العنمل ف لدة فم المنظم  أحد أهـ مصندر رضن األلوظ     السنجودة الح نة ا عد  وتُ 

للمننخ الخنص الذي تتم ز به المنظم  عف   رهن مف المنظمنت لذا فإف تحس ف جودة ومؤشرا ً 
وأخ ق   ومعنو   تتحملهن  جتمنع  جتمنع   والطب ع   تشهؿ مسؤول   االح نة بببعندهن الن س   واال

 (. 275: 2003المنظمنت )اله تم  
والتعنس    همن  حقؽ  لعنمل ف الرضن والسعندة ول س الضنؾجودة الح نة الوظ     ستحقؽ ل إف  

مراض  هل هن مبنلغ   ضخم  ألف ارت نع معدالت امصنب  بنلحوادث واألللمنظم  وفورات اقتصند 
    نـ التم  تعطؿ ف هن العمؿ .)السنلـعنلج  وتعو ضنت العنمل ف وعل  األطنلل  تن ؽ عل  م

2009 :349. ) 
وأهداؼ جودة  أهم  جودة الح نة الوظ       ونستعرض فم هذا المبحث فإننن سنتطرؽ لم هوـ 

بعند جودة الح نة أثـ نحتتـ المبحث  ومعن  ر ق نس جودة الح نة الوظ      الح نة الوظ       
 الوظ    .

 
 : جودة الحياة الوظيفية مفيوم  1.2.2

وأهداؼ ودراسنت الهتنب وفقًن لرؤ   وفلس     الح نة الوظ     جودةلقد تعددت تعر  نت 
 والبنحث ف.

 وسنستعرض ف من  لم بعض تعر  نت العلمن  والبنحث ف لم هـو جودة الح نة الوظ      
 ( 1-2جدوؿ رقـ )

 مفيوم جودة الحياة الوظيفية
 م هـو )تعر ؼ ( جودة الح نة الوظ      البنحث
مجموع  مف العمل نت المتهنمل  المخطط  والمستمرة والتم تستهدؼ تحس ف  (9:2008)جند الرب  
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مختلؼ الجوانب التم تؤثر عل  الح نة الوظ     للعنمل ف وح نتهـ 
هداؼ االسترات ج   والذي  سنهـ بدور  فم تحق ؽ األ الشخص   أ ضنً 

 للمنظم  والعنمل ف ف هن والمتعنمل ف معهن 
  ر اال جنب   المرتبط  بب ل  العمؿ همن  أوالجوانب اال جنب    أوالص نت  (350: 2009)السنلـ   

  درههن العنملوف . أو راهن 
مجموع  مف الس نسنت والمزا ن التم توفرهن المؤسس  لضمنف وتحس ف  (12:  2013)نصنر  

الح نة الوظ     والشخص   للعنمل ف ممن  ؤثر عل  أدا  والتزاـ ووال  
 هداؼ التم  تـ تحق قهن .إ جنبم و ز د مف جودة األ  ف بشهؿالموظ 

جنب   جند ب ل  عمؿ إ االنشط  والجهود التم تبذلهن المؤسس  مف أجؿ إ  (18: 2016)الشنطم   
رضن العنمل ف ممن  ؤثر  إل تستهدؼ ح نة العنمل ف مف أجؿ الوصوؿ 

 . ا جنبًن عل  انتنج   المؤسس  
التغ  ر تمثؿ  إل    مخطط  وطو ل  األجؿ جمنع   هندف  عمل   واع (208: 2014)د وب  

حداث التوزاف ب  ف الجهنز المسؤوؿ عف تحق ؽ الرضن الوظ  م للعنمل ف وا 
سر   للعنمل ف   تقوـ عل  العدال  االجتمنع   والح نظ الح نة الوظ     واأل

ثقنف  عل  هرام  العنمل ف بمن  ت ؽ مع االسترات ج   العل ن فم المنظم  ومع 
المنظم  السنلدة   مف خ ؿ تبم ف ظروؼ عمؿ مننسب  وآمن    مف أجؿ 
رفع مستوى العنمل ف وتوف ر الب ل  التنظ م   الم لم  مف أجؿ نقؿ المنظم  

وضع   مستقبل   متطورة تسم  لهن بمز د مف التطور والنجنح فم  إل 
 م فم المنظم  .التننفس األدا   تؤمف المقدرة االسترات ج   و العمؿ بطر ق

نظم  والبرامج المرتبط  بتحس ف وتطو ر مختلؼ الجوانب برأس مجموع  األ (63:  2014)منضم  
ف تؤثر عل  الح نة الوظ     نظم    والتم مف شبنهن أالمنؿ البشري للم

لألفراد وب لتهـ االجتمنع   والثقنف   والصح   والذي بدور   نعهس ا جنبًن 
تحق ؽ أهداؼ  وظ  م للعنمل ف   ومف ثـ  سنهـ فمال األدا عل  مستوى 

 طراؼ هنف  ذات الع ق  بنلمنظم  .المنظم  وال رد واأل
ب ل  العمؿ التم تتوافر ف هن العوامؿ المند   والمعنو   بمختلؼ أبعندهن  (19: 2016)البربري  

 األمنفبشهؿ ج د   ممن  نعهس ذلؾ ا جنبًن عل  الموظؼ ف شهر بنلرضن و 
   م   ف بذؿ أقص  جهد ممهف فم خدم  المؤسس  .الوظ

 )جرد بواسط  البنحث(
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الح نة الوظ     هم مجموع  مف جودة  ف  مف خ ؿ ممن سبؽ استخ ص تعر ؼ إجرالم  تمثؿ بب
نشط  التم تقوـ بهن المنظمنت   ر الحهوم   المرتبط  بتحس ف وتطو ر األنظم  والبرامج واأل

ر ب ل  عمؿ مننسب  وآمن  لتحق ؽ عل  العنمل ف فم المنظم  وتوف مختلؼ الجوانب التم تؤثر
 هداؼ المنظم  والعنمل ف ف هن . أ
 

 : جودة الحياة الوظيفية  أىمية 2.2.2
العلم   فم تطب ؽ برامج جودة الح نة الوظ     فإف هننؾ  هم  بعض الدراسنت األ أظهرت

 2008الح نة الوظ     ومف أهمهن )جند الرب  تبث رات إ جنب   بنن ة لتوافر وتطب ؽ أبعند جودة 
:242:) 
مف خ ؿ تطو ر مننخ لع قنت عمؿ أهثر إنتنج      دارةتخ  ض الصراعنت ب ف العنمل ف وام -

 وتسو   عدد مف المظنلـ الهنمن  مف خ ؿ ب ل  عمؿ مسنعدة عل  حؿ المشه ت .
تحس ننت فم  إل  مهف أف تؤدي  التممشنره  أهبر مف أعضن  قوة العمؿ بنألفهنر البنن ة  -
 بعند المختل   لعمل نت التصن ع وظروؼ العمؿ .األ
 ز ندة انتمن  العنمل ف وواللهـ وتحق ؽ التهنمؿ والت نعؿ ب ف أهداؼ المنظم  وأهدافهـ . -
 ز ندة درج  الرضن الوظ  م   وتحس ف ودعـ الع قنت امنسنن   فم المنظم  . -
 ل نعل   التنظ م   للمنظم  .ز ندة اله ن ة وا -

 أو( أف تمه ف العنمل ف  قدـ العد د مف الم زات سوا  للعنمل ف 209:  2014ب نمن  رى  د وب ) 
المنظم  فم نجنح تطب ؽ برامج جودة الح نة الوظ     من دامت مشنره  العنمل ف وتمه نهـ فعل   

 وحق ق  وستعرض جز  منهن 
طوؿ وقت ممهف وخنص  الموظؼ المدرب والمؤهؿ  لمنظم  أنفظ  عل  الموظؼ مف قبؿ االمح -

 وصنحب اله ن ة .
 هثر سرع  لحنجنت العم ؿ دوف الرجوع للمد ر. استجنب  أ -
مثؿ للموارد المتنح  العل ن واالستغ ؿ األ دارةسب لإلتخنذ القرارات فم الوقت المننسرع  إ -

 وخنص  البشر   .
 ومهنراتهـ فم الت ه ر واالبداع .االست ندة مف خبرات العنمل ف  -
 بنن  امحسنس بنالنتمن  وااللتزاـ تجن  المنظم  وز ندة وال  العم ؿ وتحس ف سمع  المنظم  . -
 وشعور العنمل ف بنلرضن . دارةتحس ف الع ق  ب ف العنمؿ وام -
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فإف ذلؾ فم حنل  توفر الب ل  المرض   والمحبب  واالمن  وتوف ر نظنـ المهنفآت  ويرى الباحث
هداؼ المنظم  ص   وهذا  سهـ فم تحق ؽ أؤثر عل  الح نة الوظ     للعنمل ف وح نتهـ الشخس 

 . والعنمل ف عل  حدًا سوا 
 

 جودة الحياة الوظيفية أىداف  2.2.3
الموارد  إدارةتحق قهن  إل هداؼ التم تسع  ( أف مف أبرز األ251: 2009وتحدث السنلـ )   

 البشر   مف خ ؿ برامج تطو ر جودة ح نة ب ل  العمؿ من  لم: 
 الموارد البشر   ودورهن فم الت وؽ النوعم عل  المننفس ف . أهم  ـ و إ جند ب ل  عمؿ تنسج -
 إل نعدة عل  ز ندة انتمن  العنمل ف جعؿ ب ل  العمؿ مصدر جذب للعنمل ف الج د ف والمس -

 المنظمنت االخرى . إل المنظم  وعدـ الهجرة 
هدافهـ   ظم  وأهداؼ المنهـ وتحق ؽ التهنمؿ والت نعؿ ب ف أز ندة انتمن  العنمل ف ووالل -

 دن  مستوى ممهف .أ إل عدد الحوادث وحجمهن ونوعهن  وتقل ص
 المسنهم  فم تعز ز الجودة والتعل ـ واالبداع . -

 الوظ    هداؼ برامج جودة الح نة ( أل10: 2008وتطرؽ جند الرب )
 ز ندة ثق  العنمل ف . -
 االندمنج فم حؿ المشه ت . -
 ز ندة الرضن الوظ  م . -
 ز ندة ال نعل   التنظ م   . -
 

أبعند جودة الح نة الوظ     هو أف تجعؿ مف العنمل ف قوة أف أهـ هدؼ لتطب ؽ  ويضيف الباحث
المختل   التم تواجه ط ع أف تسنعدهـ بشهؿ هب ر فم حؿ مشه ت العمؿ تحق ق   فنعل  تس

بداع وز ندة وال  العنمل ف وتعزز قدرتهـ عل  االبتهنر وام المنظمنت سوا  داخل ًن وخنرج نً 
 للمنظم  وتحس ف جودة الخدمنت وتطو رهن .

 
  معايير قياس جودة الحياة الوظيفية  2.2.4

هؿ بنحث فم دراسته  هن لق نس جودة الح نة الوظ     واختلؼتننولبحنث فم تعددت الدراسنت واأل
 عف الدراس  االخرى عند تحد د معن  ر ق نس جودة الح نة الوظ     فم منظمنت المختل   .

 :معن  ر ق نس جودة الح نة الوظ     عل  هؿ مف  إل ( 29: 2008وتطرؽ جند الرب ) 
 . معدالت حوادث العمؿ 
 ي .و نمعدالت الشه 
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  العمؿ .معدالت امضراب والتجمهر واالمتننع عف 
  معدالت الغ نب والتغ ب 
 . معدؿ دوراف العمؿ 
 . معدالت الجزا ات 
  االستثمنر   معدؿ  االقتصندي والمنلم مف خ ؿ )معدؿ العنلد عل  األدا معدالت نمو

صوؿ   معدؿ العنلد عل  حقوؽ المله     معدؿ نمو المب عنت   سعر العنلد عل  األ
 .(السوقم للسهـ   معدالت الدورات 

( أنه  مهف ق نس جودة الح نة الوظ     Garg.c.p.et al 2012 :1-19نمن ترى دراس  ) ب 
مف خ ؿ مقن  س هم   مف جننب مقن  س وص    مف جننب آخر وهننت هذ  المقن  س عل  

 النحو التنلم :
 . معدؿ دوراف العمؿ 
 .معدؿ الغ نب الطو ؿ 
 . إنتنج   العنمل ف 
 . درج  الرضن الوظ  م 

(أف مقن  س الح نة الوظ      تـ مف خ ؿ  Elise Ramstad 2009رى دراس  )فم ح ف ت
 المقن  س التنل   :

 . إنتنج   العمؿ 
 .  جودة السلع والخدمنت المقدم 
 . جودة العمل نت 
 .   المرون  فم خدم  العم 
 . سهول  وس س  العمل نت 
 . مدى المرون  فم اسنل ب العمؿ 
 . تطو ر نمط العمل نت 
  . تطو ر المهنرات المتعددة 

ف البنحث ف تطرقوا لمعن  ر جودة الح نة الوظ     حسب آراؤهـ أ  رى البنحثفم ضو  من سبؽ 
استه عل هن ح ث تـ تطب ؽ المؤسس  الذي  طبؽ در  أوحسب المنظم   أول  نتهـ الدراس   وخ

لمن توفر  مف منل   وفؽ نسب ومعدالت تعهس الصورة الحق ق  للمنظم   أومعن  ر إدار   
 دار   ومنل   تصب فم صنل  المنظم  .معلومنت وب نننت األزم  فم اتخنذ قرارات إ
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المؤسسم قد تهوف مف أهـ مخرجنت تطب ؽ جودة الح نة  األدا ق نس و مهف القوؿ أف مؤشرات 
نـ بببعند جودة الح نة الوظ     أف  عهس ذلؾ تـ االهتمالوظ     بمعن  أف مف الممهف فم حنؿ 

 سلبًن. أو  جنبًن عل  العنمل ف والمنظم  وهذا من ستهش ه نتنلج هذ  الدراس  اثبنت ذلؾ ا جنبنً إ
 

 

 أبعاد جودة الحياة الوظيفية  2.2.5
( أف هننؾ اخت فًن ب ف العلمن  والبنحث ف ف من  تعلؽ بببعند وبرامج 66:  2014 رى منضم ) 

جودة الح نة الوظ     وت س ر هؿ بعد منهن والذي  تننسب مع الهدؼ الذي نشبت مف أجله دراسته 
 قوا هتنب والبنحث ف اتزم  مف أجلهن  إال أف جم ع القنـ بجمع الب نننت واالحصن ات ال والتم 
نمن هم مجموع  أ أوتصر عل  بعد ف جودة الح نة الوظ     ال تقعل  أ بعند جننب دوف االخر وا 

 وعمل نت متهنمل  تشنرؾ فم تن  ذهن هنف  امدارات الموجودة داخؿ المنظم  .
 بعند جودة الح نة الوظ     االهثر تنث رًا عل  الموظؼ هم  رى أف أ( 20: 2016الشنطم )من أ

 : إل     وتنظ م   بنلمنظم  وتنقسـ عوامؿ وظ  (1)
 الوظ  م .  األمنفالمشنره  فم اتخنذ القرارات  الق ندة   االلتزاـ التنظ مم   

  إل عوامؿ مند   ومعنو   بنلمنظم  وتنقسـ   (2)
 األجورب ف العمؿ والح نة الشخص     و ظروؼ العمؿ المند     ع ق  العمؿ   التوازف 

 والمهنفآت.
 بعند جودة الح نة الوظ     فم :( حصر عننصر وأ 3: 2012) لبلب سم من اأ

 ظروؼ العمؿ المند   . (1
 ب ل  عمؿ صح   وآمن  . (2
 عمؿ مرن  (. جداوؿالوظ  م وفرص الترق   و  األمنفعوامؿ وظ     )التصم ـ و  (3
 عوامؿ منل   ومهآفنت وتعو ضنت عندل  . (4
  دارةمشنره  العنمل ف فم ام (5
 رفنه   العنمل ف  (6
 إجرا ات تقو ـ المظنلـ . (7
 التوازف ب ف الح نة والعمؿ (8

 : (  ستعرض أبعند جودة الح نة الوظ     وتتضمف : 2008من )جند الرب أ  
 ب ل  عمؿ صح   وآمن  . (1
 المشنره  ال عل   فم اتخنذ القرارات . (2
 العدال  االجتمنع   . (3
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 الوظ  م . األمنفاالستقرار و  (4
 ثرا  الوظنلؼ .تصم ـ وا   (5
 والمهنفآت والحوافز المند   والمعنو   . األجورالعدال  فم نظـ  (6
 فرص التقدـ والرقم الوظ  م . (7
 واالنسجنـ ب ف الح نة الوظ     والح نة الشخص   للعنمل ف . التوازف (8
 فم تحس ف ظروؼ العمؿ .   دارةمشنره  النقنبنت لإل (9

والتم تتننسب  أهم  هثر لوظ      األأبعند جودة الح نة ا تننوؿمف خ ؿ من سبؽ   رى البنحث
 عل  النحو التنلم : فم ظؿ الحصنر الذي  ع شه قطنع  زة مع طب ع  المنظمنت   ر الحهوم  

 والمهنفآت. األجور  (1

وتطرؽ ع قم  بتعر ؼ األجر هو المبلغ النقدي المبنشر الذي  بخذ  الموظؼ فم نهن   ال ترة 
ل ه ال والد   مضنفًن إ راتبنً  أومم أجرًا مسبقًن   سوا  سُ المحددة للعمؿ حسب من هو مت ؽ عل ه 

.الخ  .فنلموظؼ  م ف الصحم   وبدؿ السهفشرة مثؿ استقطنعنت التقنعد   التبالمنل     ر المبن
مهنرات وقدرات  ل  أف  هوف أجر  متننسبًن مع من  قدمه مف جهد ومن  حمله مفو  همه بنلدرج  األ

 (488: 8038جر المستوى المع شم ال لؽ ))ع قم  أف  حقؽ األ ومؤه ت وهذلؾ مف المهـ
والمهآفنت ببشهنلهن المختل   الجد دة والتقل د   هنم  جدًا لنجنح المنظم    وتعد وس ل   األجورإف 

م    وهننؾ ع ق  تبندل   ب ف فنعل  مشبنع الحنجنت المند   واالجتمنع   للعنمل ف فم المنظ
نتنج   العنمل ف مف جننب  األدا المند   والمعنو   مف جننب   و والمهنفلنت  األجور الوظ  م وا 

قنت أو وفم  نألدا المرتبط  ب األجوراتبنع س نس   إل قنت تحتنج المنظم  و آخر   ف م بعض األ
وهلتن الحنلت ف  توقؼ عل   األدا ام  منهن فم تحس ف مستوى  األجورز ندة  إل آخرى تحتنج 

 (.96: 8034ع  عمؿ وس نس  المنظم  المتبع  والب ل  التننفس   التم تعمؿ بهن )منضم  طب 
 الوظ  م. األمنفاالستقرار و  (2

  الوظ  م أمر ح وي للعنمل ف   ح ث تعتبر الوظ    وس ل  لتحق ؽ الذات ومهنن األمنف عد 
م ن س المنظم  بدوف الوظ  م هو بقن  الموظؼ ف األمنفاالجتمنع   ول س مصدر للدخؿ و 

نتنج     فهو مهـ لمعنش ممن له أثر ا جنب عل  امحقوؽ ا أوانتقنص مف األقدم   واألجر 
ظ  م   وااللتزاـ لصح  العنمل ف ورفنه تهـ الجسد   والن س     واالحت نظ بنلموظ  ف   والرضن الو 

 (30: 8038الوظ  م )البلب سم   األدا التنظ مم   و 

    .البرامج التدر ب (3

 عرؼ ع قم التدر ب العمل   المنظم  التم  تـ مف خ لهن تغ  ر السلوه نت والمعنرؼ والدافع   
للعنمل ف مف أجؿ تحس ف عمل   التوافؽ ب ف خصنلص وقدرات الموظؼ وب ف متطلبنت العمؿ .  

 (.186: 8038)ع قم  
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 األدا ؼ تحس ف مستوى حقؽ تطو ر مهنرات وقدرات األفراد وذلؾ بهدعمل   التدر ب ت ف  إ
جرا ات وطرؽ العمؿ الجد دة  ف الموظ  ف واألنظم  وامالوظ  م وهذلؾ إ جند نوع مف اآلل   ب

عل  مسنعدة الموظ  ف والمستجد ف عل  أف  بل وا المتطلبنت المتعلق  بوظ    بع نهن  ع وة
 (380: 8006والمتطلبنت المتعلق  بنلمنظم  )هشواي 

  مشنره  العنمل ف . (4

دعـ ومسنندة القرارات التم اشترهوا فم صنعهن فم  إل لعنمل ف بنلمنظم   م لوف  نلبًن فراد اإف األ
المنظم    وهذا  توقؼ عل  الس نسنت التنظ م   التم تتبعهن المنظم  ومدى المسنح  التم تسم  

ع واتخنذ المنظم  فم عمل نت المشنره  للعنمل ف وخنص  ف من  تعلؽ فم عمل نت صن إدارةبهن 
المنظم  والعنمل ف معن القرارات   فإذا هننت مشنره  بنن ة قنلم  عل  الممنرس  الحق ق  مف قبؿ 

نجنز المهنـ لتحد د األ عل   األدا وتحس ف ظروؼ العمؿ ورفع ه ن ة هداؼ وحؿ المشه ت وا 
النظر سنس   فم انجنح منظمنت االعمنؿ بغض رد والمنظم    هؿ ذلؾ  شهؿ نقط  أمستوى ال 

 (96: 8034عف حجمهن ونوعهن )منضم  

 التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص   . (5

 إل  عتبر توزاف الح نة العنلل   والشخص   وح نة العمؿ مف أهـ األبعند التم  مهنهن أف تؤدي 
وح نة العمؿ نجنح العمؿ والمنظم    وبنلتنلم مسؤول   التوازف ب ف الح نة الشخص    أوفشؿ 
فراد عل  حد سوا  فإف مسلول   المنظم  تجن  هذا التوازف  توقؼ عل  لمنظم  وعل  األعل  ا

االسترات ج نت والس نسنت والبرامج التم تعدهن بهدؼ إ جند نوع مف التوازف فم الح نة الشخص   
 (.96: 8034تلب   حنجنتهـ االقتصند    )منضم   إل والوظ       إضنف  

 الوظ  م . امثرا  (6

سلوب وبرننمج تح  زي للعنمل ف الذي  بخذ فم االعتبنر دوافع ال رد الوظ  م هو أ را امثو 
هبر ومز دًا مف ف  هوف متنوعًن و تضمف مسلول نت أعل  أف العمؿ  جب أ والتبهدوحنجته 

االستق ل   و وفر عنصر التحدي لل رد لز ندة دافع ته للعمؿ ودرج  رضن  الوظ  م والتبهد عل  
 (83: 8034مبدأ المشنره  فم خطوات العمؿ مف التخط ط والتن  ذ والرقنب  ) النبهنن    

خضع لدورات منف وظ  م و و ري البنحث إذا تمتع الموظؼ فم المنظم  ببجر عندؿ واستقرار وأ
المنظم   إدارةمؿ و شنرؾ فم اتخنذ القرارات فم تدر ب   تسنهـ فم تطو ر مهنرته وقدراته عل  الع

فم  ف هذ  العوامؿ تسنهـازف ب ف الح نة الشخص   والعمؿ فإووجود أنظم  ولوال  فم المنظم  تو 
 .هداؼ المنظم   ز ندة دافع ته للعمؿ وتحق ؽ أ

جودة الح نة الوظ     بببعندهن سنبق  الذهر تعمؿ عل  ز ندة قدرة الموظ  ف عل   أف   ويرى الباحث
ز ندة مستوى الرض   إل رهن بنلتدر ب والتعل ـ بنمضنف  استغ ؿ ه ن اتهـ وقدراتهـ وتطو 
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الوظ  م داخؿ المنظم  و قلؿ معدالت دوراف العنمل ف  نألمنفالوظ  م لد هـ وز ندة شعورهـ ب
 ومعدالت الغ نب .  وضغوط العمؿ

 
 ممخص المبحث الثاني

البنحث فم هذا المبحث عف موضوع جودة الح نة الوظ     وهو المتغ ر المستقؿ  فم هذ   تننوؿ
الدراس    وقد هنف التره ز فم هذا المبحث عل  عدة جوانب فم هذا الموضوع   بدا   مف 

مجموع  مف األنظم  والبرامج  الح نة الوظ     همالم هوـ والذي تـ استخ ص ببف جودة 
نشط  التم تقوـ بهن المنظمنت   ر الحهوم   المرتبط  بتحس ف وتطو ر مختلؼ الجوانب واأل

هداؼ المنظم  أالتم تؤثر عل  العنمل ف فم المنظم  وتوفر ب ل  عمؿ مننسب  وآمن  لتحق ؽ 
تـ استعرض معن  ر ق نس  هدافهنجودة الح نة الوظ     وأ هم  ؽ ألوالعنمل ف ف هن .وتـ التطر 

 .ببعند جودة الح نة الوظ     بجودة الح نة الوظ     واختتمت المبحث 
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 المبحث الثالث

 المؤسسي األداء
 :مقدمة

 األدا مف منطلؽ  هبرى فم تس  ر المنظمنت وهذا بهم  ب المؤسسم األدا  حظ  م هوـ 
فم تحق ؽ  هثر اسهنمنً   مف عدمه   همن  عتبر العنمؿ األسنسم لوجود أي مؤسس مثؿ الدافع األ

لتق  ـ المتوازف إحدى الوسنلؿ  األدا واالستمرار   همن تعتبر بطنق  هدفهن الرل سم أال وهو البقن  
 ( .25:  2015جؿ تحق ؽ أهداؼ المنظم  )هح لم  أ مف األدا وق نس مستوى التقدـ فم 

تواجه المنظمنت المختل   فم الوقت الحنضر العد د مف التحد نت الداخل   والخنرج     وهذ  
لمنظم  التحد نت تتمثؿ فم التغ رات السر ع  فم الب ل  الداخل   والخنرج   التم تعمؿ بهن ا

مثؿ للموارد المنل   والبشر   المتوفرة فم المنظم  األ فم المنظم  بنستخداـ األدا وترتبط ه ن ة 
وذلؾ عف طر ؽ استخداـ االسنل ب المننسب  لتحق ؽ أهداؼ المنظم  والتم تهوف مب ن  عل  

 ( 43: 2014حسن     أبوأهداؼ واضح  وموضوع     قنبل  للتن  ذ لتحق ؽ أفضؿ مستوى ادا  )
المؤسسم  وتحس ف  األدا المؤسسم   وخصنلص  األدا وف  هذ  المبحث نسلط الضو  م هوـ 

 المؤسسم. األدا المؤسسم  وخطوات التحس ف  وق نس  األدا 
 

 :المؤسسي األداء مفيوم  1.3.2
إطنر  والعنمل ف فم دارةالمؤسسم القنسـ المشترؾ لجم ع الجهود المبذول  مف قبؿ ام األدا  عتبر 

 م هومًن هنمًن وجوهر ًن بنلنسب  للمنظمنت بشهؿ عنـ  بؿ  هند  هوف األدا المؤسسنت  لذا  عد 
 . وبنلر ـ مف هثرة البحوث والدراسنت التمامدار  الظنهرة الشمول   لهنف  فروع وحقوؿ المعرف  

ات نؽ حوؿ م هوـ محدد لهذا العنواف  أوإجمنع  إل   إال أنه لـ  تـ التوصؿ األدا م هوـ  تتننول
 األدا خت ؼ المقن  س والمعن  ر التم تعتمد عل هن المنظمنت والمدرا  فم دراس  ذلؾ ال و عود

)الزطم    ترتبط بشهؿ وث ؽ بنألهداؼ واالتجنهنت التم تسع  المنظم  لتحق ق هن وق نسه والتم
2011 :64). 

 س تـ استعراض مجموع  مف التعنر ؼ وهم عل  النحو التنلم :
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هػو المػنظوم  المػتهنمل  لنتنج أعمنؿ  المؤسسػم األدا  (:10: 1999مخ مر وآخروف)  عرؼ
 . ضو  ت نعلهن مع عننصر ب لتهن الداخل   والخنرج   المنظم  فم

النشنطنت   أوالمؤسسم ببنه: "المحصل  النهنل   للجهود   األدا ( 122: 2011و عِّرؼ ربنبع  )
 إل النتنلج التم تسع  المنظمنت  أوالسلوه نت  والتم تتعلؽ بنألهداؼ  أوالعمل نت   أو

تحق قهن  وذلؾ عل  مستو نت ث ث هم: المستوى ال ردي  والوظ  م الجزلم )أدا  الوحدات(  
 والهلم )أدا  المنظم  ههؿ فم إطنر مف التبث رات الب ن   المتبندل (.

لتم تنتج المؤسسم ببنه: "مجموع المدخ ت والمخرجنت ا األدا ( 69: 2014و عِّرؼ المدهوف )
ومهوننتهن مع الب ل  الداخل   والخنرج   داخؿ  دارةعف ت نعؿ المنظوم  المتهنمل  لعمل نت ام

 المؤسس  لتحق ؽ أهدافهن التنظ م   به ن ة وفعنل  ".
الذي تبذله المؤسس   حص ل  ونتنج الجهد المؤسسم ببنه " األدا ( 60: 2015ف من عرفتهن جبر)

 ". والخنرج   الداخل   ضو  الت نعؿ مع عننصر الب ل مف أجؿ تحق ؽ أهدافهن فم 
نت التم توجه (.ببنه "محصل  سلوؾ ال رد فم ضو  امجرا ات والتقن 36: 2015من حس ن  )وأ

فشله فم  أوومق نس لمدى نجنح ال رد  نعهنسالعمؿ نحو تحق ؽ األهداؼ المر وب   و عتبر إ
 تحق ؽ هذ  األهداؼ المتعلق  بنلعمؿ" 

المؤسسم هم المحصل  النهن   لمجهودات التم تبدله المنظمنت  األدا  سبق يمكن تعريفمما 
هداؼ التم تسع  المنظم  ل  الداخل   والخنرج   لتحق ؽ األ  ر الحهوم   ومدى ت نعلهن مع الب 

 لتحق قهن به ن ة وفنعل    .
 

 المؤسسي  األداء أىمية 2.3.2
 إل الجمنع    ومف الع و    إل المؤسسم فم هونه  نقؿ العمؿ مف ال رد    األدا  أهم  تبرز 

تعدد   الموارد  ومف التبث ر  إل الوضوح  ومف محدود   الموارد  إل التخط ط  ومف الغموض 
الشرع   القننون    همن البد مف توفر  إل التبث ر الواسع  ومف الوضع العرفم  إل المحدود 

ي جه  تر د أف تبدأ بنلعمؿ المؤسسم أهمهن: االن تنح والنضوج  والعـز مجموع  مف الص نت أل
   والت ه ر ام جنبم  والمهنرات امشراف   ال زم .ل نوالتوهؿ عل  اهلل تع
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توفر عشرة عننصر للبد  فم رحل  البنن   أهم  البد مف توفر  (22:2002-21) د العدلونمه  وأ
 ردهن همن  لم:أو المؤسسم  و 

 ال هرة التم قنمت مف أجلهن المؤسس .وضوح  (1
 مشروع   المؤسس   والحصوؿ عل  الترخ ص القننونم لبد  العمؿ وفؽ شروطه. (2
 وجود ق ندة مؤهل  وقندرة ومتحمس  ومت ر   لهذا العمؿ. (3
تنوع  ومستمرة  مع الح نظ عل  توفر رأس منؿ هنؼ   مف مصندر تمو ؿ ذات   وم (4

 ـ منلم ومحنسبم دق ؽ.ستق ل   بنلتصرؼ  ووجود نظنام
 إ جند سمع  ج دة للمؤسس   فم نظر العنمل ف والمتعنمل ف  وفم نظر مننفس هن. (5
تخنذ قراراتهن دوف تدخؿ خنرجم  وتحق ؽ أهدافهن  والتغلب عل  قدرة المؤسس  عل  إ (6

جبنر اآلخر ف عل  مسن رتهن.  الصعوبنت  وا 
 س ف والمقتنع ف.جذب عدد هنؼ مف العنمل ف األه ن  المنجز ف والمتحم (7
وجود لوال  وأنظم  عمؿ  محددة وواضح  ومت ؽ عل هن  وموثق  ومدون  ومعروف  لهؿ  (8

 الجهنت المعن   والمعنمل  معهن  ومتننسب  أهداؼ المؤسس .
وجود خطط وبرامج  محددة وواضح   ومدروس  ومت ؽ عل هن  ومهتوب  ومعروف  للجهنت  (9

 المعن   التم ستتعنمؿ معهن.
 نظنـ للرقنب  والمتنبع  والتقو ـ المستمر للتبهد مف س م  التخط ط والتن  ذ.وجود  (10

ي منظم  تر ب بنلتقدـ والتطور واالستمرار   ولهف فم وارى ببف العننصر السنبق  مهم  أل
س المنؿ همن مهوننف فم البنن  بر الق ندة المؤهل  و التمو ؿ ورأمنظمنت   ر الحهوم    عت

     والتوسع والتطور فم المنظم  . المؤسسم الستمرار 
 

 :المؤسسي األداءمستويات  3.3.2
 توجد مجموع  مف المستو نت لألدا   مهف المؤسس  مف خ لهن التعرؼ عل  مستوى أدالهن 

 (583 - 583: 7002: )حمدان وادرٌس، هذه المستوٌات فً وتتمثؿ

 االستثنائي: األداء 

ضمف الصننع  عل  المدى البع د والعقود المربح   وهذا االلتزاـ  األدا  ب ف الت وؽ فم 
 الواض  مف قبؿ األفراد ووفرة الس ول  وازدهنر الوضع المنلم للمؤسس .

 البارز: األداء 
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 هوف ف ه الحصوؿ عل  عدة عقود عمؿ هب رة  امت ؾ إطنرات ذات ه ن ة  امت ؾ مرهز 
 .ووضع منلم متم ز

 الجيد جداً: األداء 

 .جننب التمتع بنلوضع المنلم الج د إل   واتضنح الرؤ   المستقبل   األدا ب ف مدى ص ب   

 الجيد: األداء 

 هوف ف ه تم ز لألدا  وفؽ المعدالت السنلدة مع توازف نقنط القوة والضعؼ فم المنتوجنت 
 .الخدمنت وقنعدة العم    مع امت ؾ وضع منلم مستقر أوو/

 المعتدل: األداء 

 أوس رورة أدا  دوف المعدؿ  وتغلب نقنط الضعؼ عل  نقنط القوة فم المنتجنت و/ مثؿ 
 .الخدمنت وقنعدة العم    مع صعوب  فم الحصوؿ عل  األمواؿ ال زم  للبقن  والنمو

 الضعيف: األداء 

ر تقر بًن  و ندوف المعدؿ بهث ر  مع وضوح لنقنط الضعؼ فم جم ع المح األدا والذي  مثؿ 
وجود صعوبنت خط رة فم استقطنب امطنرات المؤهل   مع مواجه  مشنهؿ خط رة فضً  عف 

 .فم الجوانب المنل  

وارت نعًن بعدة  المؤسسم مف الممهف أف  تبثر إنخ نضنً  األدا و مهف القوؿ أف مستو نت 
نتنج     ه ن ة التشغ ؿ   مستوى رضن العم   عل  الخدم    الموارد جوانب منهن ) ام

 الجودة الشنمل  (   إدارةعمؿ ال ر ؽ ذات ن    إدارةل ف   لوج     اشراؾ العنمالتهنو 

 :المؤسسي األداءخصائص  4.3.2
المؤسسم الذي ننشد  بمجموع  مف الخصنلص التم تجعله مم زًا  وأهـ هذ   األدا  تصؼ 

 (:23-22: 2002الخصنلص من  لم )العدلونم  
مف خ ؿ الخبرات التراهم    والتجنرب السنبق  المحنفظ  عل  ثبنت العمؿ واستمرار    .1

 التم تثري المؤسس .
والمشنره  فم اتخنذ القرار مف قبؿ المختص ف والخبرا   األدا االعتمند عل  جمنع    .2

 .المؤسس  دارةم
 .المحنفظ  عل  االستقرار امداري والمنلم للمؤسس  .3
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 .د العنمل ف فم المؤسس  نحو تطو ر المؤسس  رااستثمنر جهود هنف  األف .4
 .فضؿ األالتره ز عل  العنصر البشري وتنم ته وتبه له بنستمرار  واستقطنب  .5
 خلؽ ق ندات بد ل  و ت   المجنؿ للمتم ز ف لممنرس  تقدمهـ فم الوظنلؼ العل ن. .6

 
 :المؤسسي األداءتحسين  5.3.2 

العمؿ عل  تطو ر العمل نت واألنشط   إل  عتبر التحس ف المستمر فلس   إدار   تهدؼ 
المتعلق  بنآلالت والمواد واألفراد وطرؽ امنتنج بشهؿ مستمر  و رى جوراف وجودفري ببف 
التحس ف المستمر هو: "امحداث المنظـ لتغ  ر م  د  والحصوؿ عل  مستو نت   ر مسبوق  مف 

حنل  الهمنؿ  إل تبر سع ًن متواصً  "  و جب أف  حدث هذا فم التحس ف تدر ج ًن  وهو  عاألدا 
والتره ز عل  امبداع وتشج عه )الشبلم  األدا معن  ر رقنب   إل المنشودة  مف خ ؿ االستنند 

 (.43: 2011وآخروف  

 :(51-50: 2008تم )عن ش  بخمس خطوات وهم هنآل األدا تحس ف و مر 
  األداءلى : تحميل و الخطوة األ 

وضع لو نتهن وقدراتهن هو تعر ؼ وتحل ؿ للأو بنختبنر أدا  المنظم  ضمف  األدا  تـ تحل ؿ        
 .  دا  العمؿ والمننفس الحنلم والمتوقع للمشنهؿ فم أ

 الخطوة الثانية : البحث عن جذور المسببات
من  تـ ال شؿ فم   وعندة المر وب والواقعم األدا المسببنت فم ال جوة ب ف  تحل ؿ هنن  تـ      

عراض الخنرج   فقط ول ست معنلج  األ إل ألف الحلوؿ المقترح  تهدؼ  األدا معنلج  مشنهؿ 
المشهل  مف جذورهن فذلؾ س ؤدي لتبنم  المسببنت الحق ق  للمشهل    ولهف عندمن تتـ معنلج 

ت الم لم  را اجوام األدا لمسببنت هو ربط ب ف ال جوة فم فضؿ   لذا فإف تحل ؿ انتنلج أ
  األدا لتحس ف وتطو ر 

 المعالجة أوالخطوة الثالثة: اختيار وسيمة التدخل 

 األدا التدخؿ فم االخت نر هو طر ق  منتظم  وشنمل  وتهنمؿ بنالستجنب  لمشنهؿ       
تمثؿ  ز   وعندة من تهوف االستجنب  مجموع  مف امجرا اتو نومسببنته  وأهـ الطرؽ الم لم  لتج

ولوضعهن المنلم والتهل    للمنظم   و تـ تشه ؿ امجرا ات الم لم  األدا أهثر مف وس ل  لتحسف 
تقل ؿ ال جوة فم  ونجنحهن  قنس بمدىمنظم  المتوقع  اعتمندًا عل  ال نلدة المرجوة  وأ ضن تق  ـ ال
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ن  ؤدي   وعندة مالمنظم والنتنلج التم توصلت إل هن األدا والتم تقنس بمدى تحس ف  األدا 
ل التغ  ر و  إل التدخؿ الشنمؿ والمتهنمؿ  ف تهوف أي نتنلج مهم  فم المنظم  لذا  جب أ ا 

بع ف االعتبنر تغ  ر أهداؼ المؤسس  فبؿ تطب ؽ  آخدة األدا سترات ج   لتحس ف وتطو ر ا
 االسترات ج   لضمنف قبولهن وتطب قهن فم هؿ المستو نت .

 طريقة المعالجة أويمة الخطوة الرابعة: تطبيق وس
 أوبعد اخت نر الطر ق  الم لم  توضع ح ز التن  ذ  ثـ تهوف نظنمًن للمتنبع  ثـ تحل ؿ       

 تضم ف م نه ـ التغ  ر التم تهوف فم األعمنؿ ال وم   مع االهتمنـ بتبث ر األمور المبنشرة و  ر
 .وتحق ؽ أهدافهن به ن ة وفعنل  المبنشرة بنلنسب  للتغ  ر لضمنف تحق ؽ فعنل   المؤسس  

  األداءالخطوة الخامسة: مراقبة وتقييم 
  جب أف تهوف هذ  العمل   مستمرة؛ ألف بعض األسنل ب والحلوؿ تهوف لهن آثنر مبنشرة      

 همن  جب أف تهوف لد ؾ وسنلؿ مراقب  ومتنبع  ترهز عل  ق نس األدا عل  تحس ف وتطو ر 
 تغذ   راجع  ومبهرة لنت ج  تلؾ الوسنلؿ  ولتق  ـ التبث ر الحنصؿ عل التغ  ر الحنصؿ  لتوف ر 

ال علم والمر وب    األدا الرسمم ب ف  وبشهؿ مستمر مع التق  ـ األدا سد ال جوة فم  محنول 
وبذلؾ نهوف حصلنن عل  معلومنت مف التق  ـ  مهف استخدمهن واالست ندة منهن فم عمل نت تق  ـ 

 أخرى مف جد د .
 

 المؤسسي   األداءطرق تحسين  6.3.2
ال  تحقؽ إال مف خ ؿ الدراس  الشنمل  لعننصر  ومستو نته وتحل ؿ  األدا إف تحس ف        

العوامؿ التنظ م   المؤثرة ف ه والبحث عف األسنل ب ال عنل  لتحس ف وتطو ر تلؾ العوامؿ  وفلس   
 (.59: 2008تمثؿ س نس  عنم  تنتهجهن المنظمنت الحد ث  )ال ن دي   األدا تحس ف 

 وهم: األدا ( ث ث  مداخؿ لتحس ف ,Haynes 228 :2009و حدد )
 ل: تحسين الموظف:والمدخل األ 

و رى هنن ز أف تحس ف الموظؼ أهثر العوامؿ صعوب  فم التغ  ر مف ب ف العوامؿ الث ث  
 مف خ ؿ: األدا المذهورة و مهف تحس ف 

 التره ز عل  نواحم القوة لدى الموظؼ. .1
 التره ز عل  التوازف ب ف من  ر ب ال رد فم عمله  وب ف من  ؤد ه ال رد بنمت نز. .2
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مرتبط   األدا الربط ب ف األهداؼ الشخص  : ح ث  جب أف تهوف مجهودات تحس ف  .3
أف التحس ف  ومنسجم  مع اهتمنمنت وأهداؼ الموظؼ واالست ندة منهن مف خ ؿ إظهنر

المر وب فم تحق ؽ هذ  االهتمنمنت ممن  ز د مف تحق ؽ التحس ننت المر وب  مف قبؿ 
 الموظؼ.

 المدخل الثاني: تحسين الوظيفة:
ح ث تسنهـ واجبنت الوظ    فم تدنم  األدا إف التغ  ر فم مهنـ الوظ     وفر فرصًن لتحس ف 

 ظؼ.إذا هننت ت وؽ قدرات ومهنرات المو  األدا مستوى 
فم وظ    مع ن  هم معرف  مدى ضرورة هؿ مهم   األدا ونقط  البدا   فم دراس  وسنلؿ تحس ف 

مف مهنـ الوظ     خصوصًن مع إمهنن   االستمرار فم أدا  بعض المهنـ حت  بعد زواؿ من عتهن 
أقسنـ داخؿ المنظم  بسبب عدـ ثق   أوببخرى ب ف إدارات  إدارةوتهرار أدا  مهنـ خنص  ب

إتنح  ال رص   إل امدارات واألقسنـ ف من ب نهن فم أدا  المهنـ عل  وجه صح    بنمضنف  
لجنف  وهذلؾ مف  أومجموعنت مهنـ  أوللموظ  ف مف وقت آلخر للمشنره  فم فرؽ العمؿ 

ثرالهن )رضن    (.60: 2003خ ؿ توس ع نطنؽ الوظ    وا 

 ث: تحسين الموقف:المدخل الثال
ال  تبثر سلوؾ ال رد فم موقؼ مع ف بمن  ملهه مف معنرؼ ومهنرات وقدرات وسمنت 
شخص   فقط  بؿ  تبثر أ ضًن لطب ع  الموقؼ الذي  واجهه ال رد  والمواقؼ التم تؤدى ف هن 

 (.60: 2008الوظ    تعطم فرصًن للتغ  ر )ال ن دي  

 المؤسسي   األداءقياس  7.3.2
هو عبنرة عف اتبنع طر ق  منظم  لتق  ـ المدخ ت والمخرجنت والعمل نت فم  األدا ق نس 

فهو أداة مهم  للحهـ عل  األمور  هنلمواز ف والمهن  ؿ  و  رهن.  األدا المنظمنت  أمن مق نس 
مزاج  إل وبدوف مق نس واض  وسهؿ االستخداـ ومبسط ومت ؽ عل ه  ستتحوؿ األمور 

: 2011وتقد راتهـ الخنص  فم الحهـ عل  األمور وتق  مهن )محمد   األشخنص وانطبنعنتهـ
237.) 

 زودنن فقط بنلب نننت والمعلومنت  األدا م   ق نس ظأدا  المن إدارةم   ختلؼ عف ظق نس أدا  المن
فتتضمف الق نـ  األدا  إدارةأمن   م  ومدى نجنح مشنر عهن واسترات ج نتهظالمن حوؿ وضع
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قرارات تصح ح    تبعهن تن  ذ خطط تحس ف وتطو ر  بعد ق نسه واتخنذ األدا بعمل نت تحس ف 
دوف اتخنذ إجرا ات  األدا   جب عدـ الخلط ب نهمن وعدـ االهت ن  بق نس  م  ههؿظألدا  المن

 (.25: 2013هر ـ   أبو) وجهتهن الصح ح  إل م  ظتصح ح   تقود المن

 المؤسسي: األداءمؤشرات قياس  8.3.2
 جب أف تؤدي أعمنلهن  ( لهم تستمر المنظم 43-42: 2008شنر العنمري والغنلبم )وأ

 هـو خلؽ الق م  مهـ م تستخدـ الموارد بشهؿ فعنؿ لخدم  المستهله ف   همن أف   ف  بشهؿ ج د وأ
ز بهث ر و نضنف  ق م  تتجنت المنظم  عل  إفم إطنر معندل  استمرار المنظم  وأف قدرة عمل  جداً 

 ستخدمهن للموارد همدخ ت  عطم المنظم  أدا  متم زا وانتنج   عنل   .تهنل ؼ ا
 إدارةدب نت أ تننوؿف  قنس بث ث مؤشرات مهم  تدا  المنظم  بشهؿ عنـ  مهف أأ إف  

 االعمنؿ وهم :
 هداؼ المحددة للمنظم  . نعل   : وهم ق نس لمدى تحق ؽ األال -
 والتم ترتبط ببهداؼ محددة .اله ن ة : وهم ق نس لمدى استغ ؿ الموارد  -
واستغ ؿ الموارد وبعبنرة أخرى هم  األدا نرة عف الع ق  ب ف هم   ونوع نتنج   : وهم عبام -

 حنصؿ قسم  ق م  المخرجنت عل  ق م  المدخ ت .
وف ترش د ف استغ ؿ الموارد بدوف فنعل  ولهنهن   ر ه ؤة   ح ث أف ته مهف للمنظم  أ

مثؿ للموارد ف هذا التبذ ر وعدـ االستغ ؿ األهداؼ )ال نعل   ولهاأل عق نم  مهف أف  حقؽ
 دؿ عل  عدـ اله ن ة   وقد  حصؿ العهس فم بعض المنظمنت   بمعن  أنه ر ـ االستخداـ 

 (78: 2014الج د للموارد فإف األهداؼ ال تتحقؽ بنلشهؿ المطلوب. ) منضم   
 مؤشرات تغطم الجوانب األسنس  :( عدد مف ال18: 1999وقد ذهر مخ مر وأخروف )

 المجموعػ  مف المؤشرات علػ   مؤشرات تتعلؽ ب نعل   تحق ؽ األهداؼ  وتػػتوقؼ تلػػؾ
 طب ع  نشنط وأهداؼ هؿ وحدة.

 إل المتنح   وتتضمف نسب  التهنل ؼ امجمنل    مؤشػػرات تػػتعلؽ به ػػن ة اسػػتخداـ المػػوارد 
 حجـ المخرجنت )تهل   الخدم  المقدم (.

 .  مؤشػػػرات تػػػتعلؽ بنمنتنج 
 . مؤشػرات تػتعلؽ بمسػتوى جػودة الخدمنت المقدم 
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المؤسسم وتمثلت فم  األدا ( مجموع  مف مؤشرات Macpherson & Pabariب نمن  ذهر )
 (:52: 2010التنلم )ص نـ  

الغرض مف وجودهن و التم  المؤسػس  فػم تحق ػؽوالتم تتحقؽ عندمن تنج   :فاعمية المؤسسة
 واالسترات ج  . وردت فم نظنمهن الػداخلم ورسػنلتهن وأهػدافهن العنمػ 

األهداؼ   إل للوصوؿ  وتتمثؿ فم االستخداـ األمثؿ للمػوارد المنل ػ  والبػشر   :كفاءة المؤسسة
مع المخرجنت  وهؿ  تت  ـ وهنن  تـ السؤاؿ إذا من هننت المؤسس  تن ذ أنشطتهن بتهنل ؼ

إذا من هنف  إل المؤسس   بنمضنف   المخرجنت لألنشط  والبرامج تت  ـ مع حجػـ العػنمل ف فػم
 .والهنفم لتن  ذ  التن  ذ لألنشط  والبرامج  تـ فم الوقت المحػدد لػه

قدم  همًن الخدمنت الم وتتمثؿ بمدي رضن المػست  د ف وذوي الع قػ  عػف :مةءالرتباط/المال
احت نجنت ال لنت المستهدف    وه  ًن  بمعن  هؿ المنظم  تختنر برامجهن وأنشطتهن بمن  ت  ـ مػع

 .ومن درج  رضنهـ عل هن

البرامج واألنشط  المختل     وتعهس قدرة المؤسس  عل  تجن د األمواؿ ال زم  لتن  ػذ :الستدامة
فم عملهن  وهؿ لد هن القدرة عل   نهن مف االستمراروهؿ لد هن الموارد المنل   والبشر   التم تمه

االستدام  تسبؿ إذا من هننت برامج  تقد ـ خدمنتهن لمست  د هن بن س اله ن ة وال نعل    همن أف
 .والثقنفم المؤسس  وأنشطتهن تتنن ـ مػع الوضػع االجتمػنعم

األهداؼ   تحق ؽ منهن رو نتت ؽ عل  محإال أنهن  األدا مؤشرات  بنلر ـ مف تعدد ي الباحثرأ
ضنف  متغ رات أخرى منهن رض  العم   والزبنلف إ للموارد واستمرار   المنظم  األمثؿ واالستخداـ

 وجودة الخدمنت ..الخ
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 ممخص المبحث الثالث
المؤسسم المحصل  النهن   لمجهودات التم تبدله المنظمنت   ر  األدا م هوـ استعرض البنحث 

 قهن . هداؼ التم تسع  المنظم  لتحقل  الداخل   والخنرج   لتحق ؽ األالحهوم   وت نعلهن مع الب 
وشملت عل  ست  األدا المؤسسم وتطرؽ بعدهن لمستو نت  األدا  أهم  البنحث  تننوؿثـ 

  إل  البنحثضع ؼ(. وانتقؿ  -معتدؿ  –ج د  –د جدًا ج  –بنرز  –مستو نت )استثننلم 
المؤسسم ح ث ننقش خطوات تحس ف  األدا البنحث تحس ف  تننوؿالمؤسسم  و  األدا خصنلص 

المؤسسم  األدا المؤسسم. وانتهم البنحث لق نس  األدا المؤسسم  وطرؽ تحس ف  األدا 
 المؤسسم.  األدا متضمنًن مؤشرات ق نس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 
 الرابعالمبحث 

 العالقة بين ابعاد الدراسة 
 .المؤسسي(   األداءحياة الوظيفية ، و العمل ، جودة ال أخالقيات)

 مقدمة
 العمل وجودة الحياة الوظيفية . أخالقياتالعالقة بين  – 1.4.2
 المؤسسي. األداءالعمل و  أخالقياتالعالقة بين  - 2.4.2
 المؤسسي. األداءالوظيفية و قة بين جودة الحياة العال - 3.4.2
 ممخص
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 مقدمة
جودة الح نة الوظ      الدراس   وسنبدأ بع ق متغ رات نسلط الضو  عل  ع ق  فم هذا المبحث 
الع ق  ب ف  مف خ ؿ م هـو المسلول   االجتمنع   واالخ ق   ونستعرض وأخ ق نت العمؿ

نلع ق  ونختـ المبحث بمف تلؾ الع ق  عل  المنظم  وال والد  أخ ق نت العمؿ واألدا  المؤسسم
 . ب ف جودة الح نة الوظ     واألدا  المؤسسم

 . العمل وأخالقيات جودة الحياة الوظيفيةالعالقة بين  – 1.4.2
  ح ث  خ ق نتالع ق  ب ف جودة ح نة العمؿ واأل إل ( 194-192: 2008 ش ر جند الرب )

أعتبر أف م هوـ المسلول   االخ ق   واالجتمنع   واالهتمنـ به  دعـ وبشهؿ هب ر العنمل ف فم 
خ ق     وهذا ألجتمنع   واومشنرهتهـ والح نظ عل  حقوقهـ امالمنظم    و قوي مف مراهزهـ 

 : وفر إطنرًا فعناًل لجودة الح نة الوظ     مف خ ؿ ب نف مجموع  مف النقنط أهمهن
عبنرة عف الق ـ والمبندئ واالنمنط والعق دة التم تحهـ مجتمع مع ف فهننؾ  خ ق نتاأل .1

س م   وداخؿ هننؾ مجتمعنت إس م   وأخرى   ر إمجتمعنت شرق   وأخرى  رب    
 . خ ق نتالمجتمع الواحد تختلؼ هذ  الق ـ واأل

م المجتمع وعدـ التعنرض السنلدة ف بخ ق نتالمسلول   االخ ق   هم التزاـ المنظم  ب .2
 العمؿ ضدهن . أوهدمهن  محنول  أو خ ق نتمع األ

 مف المبندئ االخ ق   التم تلتـز بهن المنظمنت من  لم : .3
 ل : المبدأ النفعي :والمبدأ األ 

 إل طراؼ   والذي  هدؼ وهو المبدأ القنلـ عل  تحق ؽ المننفع المتبندل  ب ف المنظم  ومختلؼ األ
هداؼ التنظ م   وأهداؼ العنمل ف واألطراؼ االخرى وبمن  قلؿ التعنرض ب ف هذ  تحق ؽ األ

سنس تحق ؽ أهبر قدر مف   عنل     فهذا المبدأ  قوـ عل  أال لنت وفم إطنر ه ن ة تنظ م 
 المننفع ألهبر قدر مف األفراد.

 المبدأ الثاني : اللتزام بالحقوق األخالقية مثل :
 . توف ر الح نة واالمف 
 .المصداق   فم التعنمؿ 
 . الح نظ عل  سر   وخصوص   العنمل ف 
 .  حر   التعب ر واله ـ والمشنره 
 .  دعـ المله   الخنص 

 مف خ ؿ :  المبدأ الثالث : اللتزام بتحقيق مفيوم العدالة التنظيمية
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 بداعنتهـ  لجم ع العنمل ف عل  أتسنو   المالتوز ع العندؿ والمعنمل وأدالهـ  سنس مهنراتهـ وا 
 دوف تم  ز آخر .

 ترات ج نت التنظ م   هداؼ / المعنم ت /الس نسنت /واالساملتزاـ بنلوضوح مف ح ث األ
 طراؼ .ومع هنف  األ

 المبدأ الرابع : الواجبات الطبيعية من حيث 
 مراض .أ أولعنمل ف دوف تحملهـ أي مخنطر تزاـ المنظم  بتوف ر االعمنؿ المننسب  لإل 
  والواجبنت الوظ     ال  جب أف تتسبب فم أحداث متنعب إضنف   عل  العنمل ف .المهنـ 
    عدـ خروج التهل  نت التنظ م   للعنمل ف عف المهنـ والواجبنت التنظ م   القننون 
والمنظم  به لهن مزا ن لز ندة ومدى التزاـ العنمل ف المبندئ األخ ق    تلؾ أف   ويرى الباحث 

 وتخ  ض معدالت الحوادث وبنن  هوادر وظ     وتحق ؽ الرضن الهنمؿ للعنمل ف األدا امنتنج   و 
ولهن ع ق  مبنشرة بجودة الح نة الوظ     للعنمل ف فم المنظم  وبببعندهن المختل   مثؿ )المشنره  

وظ     لتزاـ التنظ مم   التوازف ب ف الح نة الت   الصح  والس م  المهن     امفم اتخنذ القرارا
 والشخص     

 
 المؤسسي. األداءالعمل و  أخالقياتالعالقة بين  - 2.4.2

أف المنظم   إل فم إطنر الربط ب ف الجوانب األخ ق   للمنظم  وأدالهن تش ر إحدى الدراسنت 
التم تتبع فم ممنرس  أعمنلهن قنموسًن أخ ق ًن واجتمنع ًن حققت نتنلج ت وقت ف هن عل  المنظمنت 

 (Schapiro, 2001: 112)التم ال تمتلؾ مثؿ هذا القنموس 

العمل   األخ ق   فم إطنر المنظمنت العرب   س مهف تلؾ المنظمنت مف جنم ثمنر  إدارةإف 
ذات الع ق   أهثر مف الجوانب أوعمل   األخ ق   والتم قد تتمثؿ فم واحد الق نـ بإدارتهن لل

 : (305: 8030) المعنض دي  المؤسسم والتم هم عل  النحو اآلتم نألدا ب
م زة تقل ص الهلؼ التم تتهبدهن  إل البنن  الصح   لوال  العنمل ف وبنلتنلم الوصوؿ  .3

 ( والتدر ب . جوراألالمنظمنت العرب   والس من هلؼ التشغ ؿ )
ز عل  المنؿ وتقل ص حجـ الممنرسنت و نالحد مف حنالت ال سند امداري والتج أوتقل ؿ  .8

 ال رد   المضندة )المننقض ( لتوجهنت ومصنل  المنظم  . 
درجنت  إل الوصوؿ  إل ق ندة المنظم  ههؿ للعمل   الب ع     إذ مف شبف ذلؾ أف  قود  .1

 قصوى مف حنالت وال  الزبوف والمحنفظ  عل ه ود موم  شراله . 
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العمل   األخ ق   مف خلؽ مجتمع أفضؿ  إدارةقد تتمهف المنظم  العرب   مف خ ؿ ق نمهن ب .4
  وفر لهن الدعـ فم توجهنتهن االسترات ج   . 

وبذلؾ تتمهف  تقل ص حنالت االخت ؼ مع الجهنت المسنندة ألنشطتهن ومنهن المجهز ف   .5
 المنظم  مف تقل ص الهلؼ   ر المتوقع  و  ر المنظورة.

 
( مجموع  مف المبررات األخ ق   8006رد هؿ مف حنجم والصواؼ)أو من سبؽ فقد  إل إضنف  

 المؤسسم هم: األدا عل  اخت ؼ أنواعهن بنتجن  تحس ف  تتدفع المنظمن
تنم   قدرات العنمل ف وتح  زهـ  إل االلتزاـ بنلمعن  ر األخ ق   للوظ    العنم  سوؼ  ؤدي  إف  -3

 . األدا عل  تحسف 

ز ندة الثق  بنلمنظم  و عزز مف مهننتهن لدى  إل احتراـ حقوؽ ومصنل  اآلخر ف سوؼ  ؤدي  -8
 . زبنلنهن

 إل جنؿ عمله سوؼ تؤدي تطو ر القدرات المهن   والتعرؼ عل  آخر المستجدات فم م -1
 . األدا تحس ف 

االلتزاـ بنلمعن  ر األخ ق   والمهن   وقواعد السلوؾ الوظ  م عنمؿ أسنس فم تحس ف ه ن ة  -4
 . أدا  العنمل ف فم المنظم 

الش نف   فم تن  ذ األعمنؿ الموهل  للعنمل ف  عزز مف الطنق  الذهن   للمنظم  لدى الجمهور  -5
 . هن التننفسمو حنفظ عل  موق 

  مف خ ؿ العمؿ ه ر ؽ واحد. مالتنظ م األدا االلتزاـ بنلمعن  ر األخ ق   والمهن    عزز مف  -6

ضمنف حر   الرأي والت ه ر  للعنمل ف  عزز مف واللهـ تجن  المنظم  التم  عمؿ بهن وبنلتنلم -7
 . تحس ف أدالهـ

العمؿ للموظ  ف  ز د مف ثق  العنمل ف فم المنظم   أخ ق نتببف  ترس خ م نه ـ  ويرى الباحث
دا  المنظم  و رفع وف بهن وبنلتنلم  عمؿ عل  تحس ف أو عزز والؤهـ تجن  المنظم  الذ ف  عمل

 ه ن تهن . 
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 المؤسسي. األداءقة بين جودة الحياة الوظيفية و العال - 3.4.2

عد د مف الدراسنت التم أجر ت عل  جودة الح نة الوظ      أف تحس ف جودة الح نة  أظهرت
نتنج     واالرتقن  ز ندة ام إل وبرامجهن المختل   س ؤدي حتمًن الوظ     واالهتمنـ بببعندهن 
إشبنع حنجنت العنمل ف  إل المؤسسم فم المنظمنت   إضنف   األدا و  بمستو نت ومعدالت الرضن

 واالستقرار الوظ  م . األمنفواالجتمنع   والمعنو   وحنجنت شهنلهن المند   بهنف  أ
 والمهنفآت. األجور -3

نظـ متنوع  مف المهنفآت عف  إل إف المنظمنت التم تهدؼ لدمج أهبر للعنمل ف ف هن تحتنج 
 األدا واالجر المرتبط بق  ـ  المنظمنت التقل د   ومنهن : االجر المعتمد عل  المهنرات  

 (.124: 2008والمشنره  فم المهنسب )جند الرب  
  همن تبرز تقل د   هنم  جدًا لنجنح المنظم والمهنفآت ببشهنلهن المختل   الجد دة وال األجورإف 

الجننب  إل عنت الننم   نظرًا فم المجتمعنت الرأسمنل   بدرج  أهبر مف المجتم األجور أهم  
قتصندي فم ح نة االفراد فم المجتمعنت   وأنهن تعد إحدى المشبعنت لحنجنت تختلؼ عف ام

 2014الحنجنت االقتصند   مثؿ الحنج  للتم ز وألنهن رمز للت وؽ والنجنح للمنظم  )منضم  
:91.) 

نتنج     اال إل همن  رى هث ر مف البنحث ف وهث ر مف العنمل ف هو الطر ؽ للوصوؿ  األجورأف 
العل ن فم المنظم  تدرؾ هذ   دارةالموارد البشر   وام إدارةخر فبف رضن الوظ  م وبمعن  آوال

قوى الموظ  ف عنل   ودوافعهـ للعمؿ أ الحق ق   وهلمن هنف االجر عنداًل هلمن هننت درج  رضن
: 2012تحق ؽ أهداؼ المنظم  وتحس ف مستوى أدا  المنظم  )ع قم    إل وهلمن هننوا اقرب 

433) 
 الوظ  م. األمنفاالستقرار و  -8

 ممن س ؤثر عل   تحس ف ن س نتهـ ورضنؤهـ الوظ  م الوظ  م أمر ح وي للعنمل ف و  األمنف عد 
 داؤهن إنتنج   المنظم  و حسف مف أ

 

 البرامج التدر ب   . -1
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أف التدر ب هو ص   مف ص نت المنظمنت الحد ث  التم تحرص عل  مواهب  هؿ تغ  ر فم 
 (.328: 2012واف التدر ب  حقؽ عدة فوالد للمنظم  وهم  )ع قم    نالتهنولوج مجنالت 

 تحس ف ربح   المنظم  . -

 تحس ف المهنرات والمعرف  فم جم ع مستو نت المنظم  . -

 تحس ف الروح المعنو   فم مجنؿ العمؿ . -

 تحس ف صورة المنظم  وسمعتهن الخنرج   . -

  سنعد فم التطو ر التنظ مم وتطو ر ق ندات جد دة  -

  سنعد عل  فهـ وتن  ذ س نسنت المنظم  . -

 ز ندة االنتنج   وتحس نهن  -

خ صهـ للمنظم  . أو عمؿ عل  تنم   مهنرات الق ندة  -  ز ندة دافع تهـ للعمؿ وا 

 صنبنت العمؿ .تخ  ض تهنل ؼ امنتنج والحوادث وا   -

 لعمؿ . تخ  ض حدة الصراعنت وضغوط ا -
  مشنره  العنمل ف . -4

دعـ ومسنندة القرارات التم اشترهوا فم صنعهن فم  إل أف االفراد العنمل ف بنلمنظم   م لوف  نلبًن 
المنظم    وهذا  توقؼ عل  الس نسنت التنظ م   التم تتبعهن المنظم  ومدى المسنح  التم تسم  

ص  ف من  تعلؽ فم عمل نت صنع واتخنذ المنظم  فم عمل نت المشنره  للعنمل ف وخن إدارةبهن 
القرارات   فإذا هننت مشنره  بنن ة قنلم  عل  الممنرس  الحق ق  مف قبؿ المنظم  والعنمل ف معن 

نجنز المهنـ وتحس ف ظروؼ العمؿ ورفع ه ن ة  عل   األدا لتحد د االهداؼ وحؿ المشه ت وا 
نجنح منظمنت االعمنؿ بغض النظر إ     هؿ ذلؾ  شهؿ نقط  اسنس   فممستوى ال رد والمنظم

 (96: 2014عف حجمهن ونوعهن )منضم  
 التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص   . -5

 عتبر التوازف ب ف الح نة الشخص   للموظؼ وح نة العمؿ والوظ    مف أهـ وأهبر التحد نت التم 
تبنم استرات ج نت مم زة  إل تواجه ه  مف أصحنب العمؿ والموظ  ف عل  حد سوا  وتحتنج 

خنص  بنلتوازف ب ف العمؿ والح نة فصنحب العمؿ  واجه تحدي إ جند ثقنف  تنظ م   للمنظم  
لموظؼ  واجه تحدي تتمثؿ فم تره ز الموظ  ف عل  واجبنتهـ الخنص  بنلعمؿ أثنن  العمؿ   وا

 (.94: 2014الشخص   دوف التقص ر فم مسلول نت العمؿ . )منضم   تلتزامنتلب   ام
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نتنج    األدا تعز ز  إل وبنلتنلم إذا من أرادت المنظم  أف تحقؽ هذا التوازف والذي  ؤدي  وا 
  Ramya &Kannan, 2013: 2977-2984)المنظم  وتحق ؽ أهدافهن فعل هن الق نـ بمن  لم )

  مبندرات الح نة / العمؿ : وتتمثؿ فم الس نسنت وامجرا ات المتبع  مف المنظم  بهدؼ
هتمنمنتهـ إتمه ف الموظ  ف مف إنجنز عملهـ   وفم ن س الوقت إعطن  مرون  لمعنلج  

 الشخص   والعنلل   .
  ُوالمسلول نت  لتزمنتاعتراؼ واحتراـ ثقنف  المنظم  لإلسرة :  توقؼ عل  مدي ثقنف  العمؿ/األ

المنظم  والموظ  ف للعمؿ معًن لتلب    إدارةالعنلل   للموظؼ مف جننب   وهذلؾ تشج ع 
 احت نجنت عملهـ واحت نجنتهـ الخنص  .

تحق ؽ النتنلج المطلوب   إل هدت الدراس  عل  أف توازف الح نة الشخص   والعمؿ  ؤدي أح ث 
 نظ عل  وال  العنمل ف وز ندة انتنج تهـ .مف خ ؿ تخ  ض الغ نب والح  األدا عل  مستوى 

 الوظ  م . امثرا  -6

 تحق ؽ من  لم : إل الوظ  م  امثرا ُأسلوب (  هدؼ 18: 8000و رى نصراهلل )
  أهثر مف الخنرج   تح  ز الموظؼ ألدا  عمله عف طر ؽ التره ز عل  الدوافع الداخل  

قوى لحنجنت ألثبنت الذات وهم أوتشبع اقوى وألنهن تنمم االلتزاـ والحمنس بنعتبنرهن األ
 الحنجنت لدى ال رد .

 .  تخط ط وتصم ـ وتن  ذ وتق  ـ العمؿ والق نـ بوحدة عمؿ متهنمل 

 . تحق ؽ الرضن الوظ  م للموظؼ ورفع معنو نته واشبنع حنجنته 

  ز ندة ال نعل   واله ن   وتحق ؽ مستوى عمؿ متم ز مف خ ؿ إشراؾ الموظؼ فم تصم ـ
 (88: 8034ذ وتق  ـ العمؿ ) النبهنن    وتن  

 
 ممخص 

العمؿ وجودة  أخ ق نتالع ق  ب ف بعند الدراس  وتـ دراس  أالع قنت ب ف استعرض البنحث 
. وانتهم البنحث المؤسسم األدا العمؿ و  أخ ق نتبنلع ق  ب ف  وتطرؽ بعدهن الح نة الوظ    

 المؤسسم. األدا و  الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ    بدراس   
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 رابع المبحث ال
 المنظمات غير الحكومية 

 مقدمة  
 تهوف أي مجتمع مف ث ث تجمعنت رل س   هم : المنظمنت الحهوم   التم تمثؿ مؤسسنت 

الحهوم  ومنظمنت القطنع الخنص والمنظمنت   ر الحهوم   والتم تشهؿ المجتمع  أوالدول  
المدنم والذي  عرفه البعض ببنه مجتمع المنظمنت والتم تتهوف بشهؿ رل سم مف المنظمنت   ر 

 من  طلؽ عل هن المنظمنت   ر الربح   . أوالحهوم   
عنت الحد ث  مف خ ؿ الخدمنت المختل   وتلعب المنظمنت   ر الحهوم   دورًا رل س ًن فم المجتم

نسنف ـ والزراع  والب ل  والتنم   وامع ـ وحقوؽ امالتم تقدمهن فم مجنالت الصح  والتعل 
 نث   والخ ر   ومراهز البحوث والتدر ب المرأة والمسنعدات االنسنن   واموتعز ز الد موقراط   و 

 (73:  2013ي   و لمدن   )الرم التنموي والمهنم لتشمؿ هنف  مجنالت الح نة ا
تعتبر المنظمنت   ر الحهوم   أحد المهوننت االسنس   للمجتمع المدنم فهو تشهؿ محور 
االهتمنـ وذلؾ بنعتبنرهن مظهرا مف مظنهر الد مقراط   والمشنره  الس نس   فم المجتمعنت 

 الد موقراط   .
بم هومهن المنظمنت   ر الحهوم   بحهـ أنه هنف لهن الدور االهبر فم التنم    أهم  وقد زادت 

جتمنع   ( نت ج  النسحنب الدول  مف بعض الشنمؿ ) الس نس     امقتصند     الثقنف     ام
المجنالت الخدم   وق نـ تلؾ المنظمنت ذات االهداؼ المتنوع  بنلدور المهمؿ لدور الدول  مف 

      (18  2013لتلؾ المجنالت )شب ر   خ ؿ تغط تهن
( بننه تطلؽ عدة مصطلحنت عل  المنظمنت   ر الحهوم   2007الجد نف  أبوو رى )

هل   و  رهن   فنلبعض  طلؽ مصطل  منظمنت   ر منظمنت   ر الربح   والمنظمنت األهنل
المنظمنت الوس ط  همن  طلؽ عل هن فم الوال نت  أوالمنظمنت الطوع   الخنص     أوربح   

وهنالت تطوع    أو  المنظمنت التطوع   همن  طلؽ عل هن فم بر طنن ن أوالمتحدة االمر ه     
الجمع نت االهل   همن  طلؽ عل هن فم الدوؿ العرب   ومنهن فلسط ف  أوهمن  طلؽ عل هن فم الهند 

 . (29: 2012ي  و ن)الجرج
 إل ـ فهـ محدد لمنه   المنظمنت الغ ر حهوم     نتعرض فم هذا المبحث وحت  نهوف أمن

التعر ؼ بم هوـ المنظمنت   ر الحهوم   وخصنلصهن   ونستعرض التطور التنر خم للمنظمنت 
تلؾ المنظمنت   ر الحهوم   ونختتـ  أهم    ر الحهوم   فم فلسط ف ونسلط الضو  عل  
 المبحث بمعوقنت عمؿ المنظمنت   ر الحهوم   
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 مفيوم المنظمات غير الحكومية  1.5.2
خر وتنوعت إق لـ آل أولقد تعددت أرا  ومسم نت المنظمنت   ر الحهوم   مف دول        

 البنحث ف ومنهن  أوالهتنب  أوتعر  هن حسب م هـو القوان ف 
المنظمنت   ر  2000( لسن  1هل   رقـ )وف الجمع نت الخ ر   واله لنت األقنن فقد عرؼ

الحهوم   ببنهن " شخص   معنو   مستقل  تنشب بموجب ات نؽ ب ف عدد ال  قؿ عف سبع  أشخنص 
ل   بهدؼ اقتسنمهن ب ف لتحق ؽ أهداؼ تهـ الصنل  العنـ دوف استهداؼ جنم االربنح المن

 (2000:7شخص   )الوقنلع ال لسط ن      لتحق ؽ من ع  االعضن  
ـ المنظمنت   ر الحهوم   عل  أنهن ه نف   ر 1994عرفت وثنلؽ االمـ المتحدة الصندرة عف 

هثر أ أودول  واحدة  إل جمنعنت مف المواطن ف  نتموف  أوهندؼ للرب  وأعضنؤ  مواطنوف 
 (.64: 2016وتتحدد أنشطتهـ ب عؿ االرادة الجمنع   ألعضنلهن )المصري  

سلطنف المنظمنت   ر الحهوم   هم تلؾ المنظمنت التم تنشب مف إرادة حرة ألفراد  أبووعرؼ 
وتحهمهن ثقنف  التطوع والعمؿ الجند لتلب   احت نجنت فلنت مع ن  مف المجتمع   المجتمع المدنم

سلطنف  أبو)هنل لنت المحتنج  والمهمش  وتسع  للحصوؿ عل  تمو ؿ دالـ الستمرار   عملهن 
 2015 :55 ) . 

ببف المنظمنت   ر الحهوم   هم شخص   معنو   مستقل    ر هندف  للرب  وتنشب  : يرى الباحث
نسنن   تلبم احت نجنت فل  عمف ارادة اشخنص تجم هـ ثقنف  التطوع بهدؼ تحق ؽ أهداؼ خ ر   وا 

دالـ لتحق ؽ  مع ن  مف المجتمع هنل لنت المحتنج  والمهمش  عف طر ؽ الحصوؿ عل  تمو ؿ
 .أهداؼ المنظم  الواردة فم النظنـ االسنسم

  
 :  خصائص المنظمات غير الحكومية  2.5.2

 تتم ز المنظمنت بمجموع  مف الخصنلص التم تم زهن عف   رهن وهم موضح  ف من  لم :  
جرا ات الػتبس س القننون   بح ث ال تهوف مخنل   للقوان ف  (1 التبس س :  عبر عف شهل نت وا 

 واالنظم  واالخ ؽ المتعنرؼ عل هن فم المجتمع .
األهداؼ : فلهؿ منظم  أهداؼ عنم  وخنص  تجسد مف خ لهن الغن   التم وجدث مف أجلهن  (2

 المنظم  .
النظنـ الداخلم :  عتبر هو   المنظم  والذي  م زهن عف   رهن مف المنظمنت فم المجتمع  (3

 المنظم  .و تضمف هنف  المعلومنت التم توض  هو   
ق ندة إدار   مف أجؿ ق ندة  أو(  دارةالق ندة : هؿ منظم  لهن سلط  رلنس   ) مجلس ام (4

 التجمع البشري ف هن مف أجؿ تحق ؽ األهداؼ المبتغنة .
ف و نف مف أجؿ تحق ؽ االهداؼ المنشودة والتعو نالتع إل ف : أي تجمع بشري  حتنج و نالتع (5
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 ف سواهن .سنس   تم ز المنظمنت الننتج  عأسم  
مف الصعب ألنهن  دارةؤول   االجتمنع   التم تحملهن امخدم  المجتمع : تعبر عف المس (6

 تبس س منظم  تخدـ أعضنلهن فقط بؿ البد مف أف تقدـ خدمنت ننفع  للمجتمع .
الشهؿ العنـ :  نبغم توفر ه هؿ تنظ مم لهؿ منظم   تننسب مع ظروؼ العمؿ والذي  تـ  (7

تو نت التنظ م   التم تهوف المنظم  وتسلسؿ السلط  وخطوط االتصنؿ مف خ له تحد د المس
 (.18   2004..الخ ) جودة   

عضنؤهن أالتمو ؿ :تعتمد عل  تمو لهن عل  من تجمعه مف تبرعنت وهبنت ورسوـ اشتراؾ و  (8
 وعوالد الخدمنت التم تقوـ بهن وقد تحصؿ عل  دعـ اله لنت الحهوم   والدول   .

طنر الس نس  االجتمنع   العنم  للدول  بع دة عف الخ فنت إرس عملهن فم   ر حزب   : تمن (9
 الس نس   المذهب   .

الرقنب  : تخضع المنظمنت لبعض االجهزة المتخصص  هوزارة الداخل   بنمضنف  لوزارة  (10
 ( .31   2012ي  و نوال ن   )الجرج امدار  مختص  للرقنب  

 
 

 :  التطور التاريخي لممنظمات غير الحكومية في فمسطين  3.5.2
  :و مهف تقس ـ مراحؿ وتطور المنظمنت   ر الحهوم  

 .1967لى من بداية القرن العشرين وحتى و المرحمة األ 
سرال ل   لبر طننم وذروة نشنط العصنبنت امعن شت هذ  المرحل  الحهـ العثمننم واالحت ؿ ا

ردنم للض   الغرب   والحهـ المصري ـ همن شهدت الحهـ األ1948اضم عنـ الر واحت ؿ اسرال ؿ 
ـ واتسـ نشنط المنظمنت الغ ر حهوم   خ ؿ هذ  ال ترة 1967لقطنع  زة حت  حز راف عنـ 

م   ت دوف   رهن فظهرت جمع نت محو األُ بنلطنبع الخ ري وام نثم ورهز عل  بعض المجنال
 (.66  2016الط ؿ ...الخ )المصري   وجمع نت تعن  بشؤوف المرأة و 

هذ  ال ترة ترهز مضموف العمؿ فم تلؾ ال ترة    ف  (( بب9-8: 2004واضنؼ عبد الهندي )
( واتحندات الط ب والمرأة والنوادي  1925فنشطت النقنبنت العمنل   )جمع   العمنؿ العرب 

 الر نض   والجمع نت الخ ر   .
هلم نت ج  لظروؼ هبوطن ملحوظن فم منسوب العمؿ األ   (1967-1949وشهدت ال ترة من ب ف )

مختل   مف أهمهن حنل  االحبنط فم ص وؼ المجتمع ال لسط نم وضعؼ االحزاب الس نس   
 وت ش هن.

 .1994ولغاية  1967المرحمة الثانية من 
ـ 1967راضم ال لسط ن   عنـ عد امحت ؿ االسرال لم لبق   األشهدت هذ  ال ترة  وخصوصن من ب
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تطورا هنمن عل  صع د إعندة تنظ ـ وتنش ط المنظمنت   ر الحهوم   ال لسط ن     وشهلت عقد 
هر عنـ ذالثمنن  ننت مرحل  متم زة فم تنر خ  المنظمنت   ر الحهوم   ال لسط ن   ونخص بنل

الغرب   وقطنع  زة وهو خروج منظم  التحر ر ال لسط ن   مف لبننف واعتبنر الض    1982
 الحلق  المرهز   فم النضنؿ ال لسط نم .

طر ولجنف أُ   عل  إنشن  ل تره ز ال صنلؿ ال لسط ن   المخت إل الداخؿ  إل ولقد أدى هذا التوجه 
وه لنت جمنه ر   تستط ع مف خ لهن ممنرس  العمؿ الس نسم مف جه    وتقد ـ خدمنت تنمو   

 ( 2 :2013  خرى )شب راطف ال لسط نم مف جه  أُ للمو 
 م .2007ولغاية  1994المرحمة الثالثة من 

ـ التم تبن  مؤسسنت العمؿ  1994سلو عنـ أو ادت نشو  السلط  الوطن   ال لسط ن   بعد ات نؽ 
 (.41 :2013  ؿ عدة أدوار رل س   اهمهن )زقوتإحداث التنم   البشر   مف خ 

 جه  وبنن  الدول  ال لسط ن   مف جه  أخرى . سرال لم مفم  امحت ؿ امو ناالسهنـ فم مق .1
 ود موقراطم .  االسهنـ فم بنن  مجتمع فلسط نم .2
حت نجنت المجتمع المحلم والعمؿ عل  بلورة رؤ   تنمو   مبتهر  إالمسنهم  فم تلب    .3

 المجتمع . إل ومستند  
جمع   وهو عدد ضخـ خ ؿ  527 إل بلغ عدد الجمع نت لدى وزارة الداخل   خ ؿ هذ  ال ترة 

فترة وج زة وقد اتسـ هذا العدد بنلتنوع فم المجنالت الثقنف   واالجتمنع   واالنسنن   وشرال  المرأة 
 ( .20  2007والط ؿ وحت  تطورت لتننؿ الجننب الس نسم وحقوؽ االنسنف )الن نر  

سلط  وعدـ قدرتهن عل  ـ وضعؼ دور ال2000أدى اندالع انت نض  االقص  الثنن   فم عنـ 
 ( .58  2010ي  و اتلب   العد د مف احت نجنت االسنس   للمواطن ف )الطهر 

 . م ولغاية اليوم2007المرحمة الرابعة من 
خ ؿ هذ  ال ترة حدث توتر هب ر فم الع قنت وحدوث االنقسنـ الداخلم ال لسط نم ب ف الض   

عواـ أسرال لم عل  قطنع  زة فم عدة إسرال لم وعدواف إالغرب   وقطنع  زة وفرض حصنر 
وشهدت هذ  المرحل  دور مهمن للمنظمنت   ر الحهوم   ح ث تننمم الدور  2008-2009

اال نثم ح ث ارت عت نسب االسر التم اعتمدت عل  المسنعدات التم تقدمهن تقدمهن المنظمنت 
لؾ المنظمنت فم إ نث  المتضرر ف جرا  المحل   والدول     فضً  عف الدور الذي قنمت به ت

 (.2013:15الحرب والهوارث الطب ع   )شهنب  
تدم ر العد د مف  إل ـ والذي أدى 2014وعدواف أخر عنـ  2012تعرض قطنع  زة لعدواف 

ت نقـ  إل دى أمننزؿ المواطن ف وتشر د اآلالؼ مف سهنف قطنع  زة وتدم ر البن   التحت     ممن 
 هل   دور هنـ فم تقد ـ الخدمنت الصح   واال نث   م   ولقد هنف للمؤسسنت األامنسننالوضع 
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داد دورهن لسط ن   خ ؿ المراحؿ السنبق   ز : أف دور المنظمنت   ر الحهوم   ال  يرى الباحث
 نثم االزمنت والحروب بتقد ـ الدور امفم المنعط نت التنر خ   والحروب و ختلؼ دورهن فم 

  نثم ر التنموي بشهؿ واض  عف الدور امالتنموي فم حنل  االستقرار  برز الدو  و تراجع الدور

 المنظمات غير الحكومية  أىمية 4.5.2
تن رد المنظمنت   ر الحهوم   ال لسط ن   عف مث  تهن فم البلداف العرب   والعنلـ بخصنلص 

رض خنضع  ل حت ؿ بهؿ من  عن ه ذلؾ مف ن حقنلؽ استثننل   فهم تعمؿ عل  أفرضته
ضرورات معنلج  نتنلج س نس  التدم ر الممنهج  لهؿ مقومنت المجتمع المدنم ال لسط نم 

 والظروؼ بنلغ  القسوة ل حت ؿ بوقنلعه ال وم   الضن ط  .
 مختلؼ مجنالت  إل ر ـ ذلؾ فإنهن تقوـ بدور مهـ فم بنن  وتطو ر المجتمع   و متد هذا الدور 

ومنظمنت   ر   ومجموعنت تطوع  ف جوانب الح نة إال وتجد جمع نت  ف  تهند جننبًن م  العنم
حهوم   توجه جهودهن ل هتمنـ به بد ًا مف الشبف الس نسم وانتهنً  بقض   الرفؽ بنلح واف وال 

قرارهن   وتجد د شؾ أف وجود هذ  المنظمنت فم تلؾ المجتمعنت هو مف أهـ مقومنت قوتهن واست
 ( 45-44:  2013سنطهن ) شب ر  أو الح و   والنشنط فم 

 (.22  2007المنظمنت   ر الحهوم   التم تقدـ خدمنت مثؿ )الن نر   أهم  وبرزت 
 سر المعوزة .فم مجنالت الرل س   هنلرعن   واأل تنـ واألُ سنس   توف ر الخدمنت األ (1
عندة تبه لهـ .ؼ أنواع الرعن   المعنق ف وذو امتوف ر مختل (2  حت نجنت الخنص  والعجزة وا 
 جتمنع   .روع التم تخص النواحم الصح   وامتوف ر خدمنت إنسنن   فم مختلؼ ال  (3
 نتنج وتوف ر فرص العمؿ .إنشن  مشنر ع خنص  بنم (4
 المتنبع  المتواصل  للحقوؽ االنسنن   المنتهه  . (5
 جتمنع   والمراهز الثقنف   وال ن   .م تهتـ بنلنواحم الر نض   وامالتإنشن  النوادي  (6

 
 

 معوقات عمل المنظمات غير الحكومية . 5.5.2
التنم   االقتصند    عل  الر ـ مف الدور الذي تمنرسه المنظمنت   ر الحهوم   فم مجنؿ

سط ف     ر أنهن تواجه جتمنع   والتنم   الثقنف     والتوع   بمخنطر الب ل  فم فلوالرعن   ام
ـ والتم توثر 2001بتمبر عنـ ال وـ مف التحد نت الخنرج   والداخل   وخصوصن بعد أحداث س

 نشط  وبرامج المنظمنت   ر الحهوم   العنمل  فم فلسط ف .عل  أ
   2010ـ المشه ت والمعوقنت التم تواجه المنظمنت   ر الحهوم   ف من  لم )حمند  ومف أه

 .( 55:  2013 ر  )شب (51-52
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التمو ؿ : ح ث  عتبر مشهل  التمو ؿ أحد العوالؽ الرل س   التم تعترض عمؿ المنظمنت  (1
 دا  مهنمهن وتحق ؽ أهدافهن .الحهوم     وتحد مف قدرتهن عل  أ   ر

والتبثر بنوع    و عتري هذا المصدر مف التمو ؿ بعض المخنطر أهمهن التذبذب والمشروط  
 (55: 2013النشنط والتوجهنت واالهداؼ المعلن  مف قبؿ المنظمنت الحهوم   ) شب ر 

ف   نب الممنرسنت الد مواقراط   داخؿ ب الممنرسنت الد موقراط   : ح ث أ  ن أوضعؼ  (2
اله هؿ التنظ مم تعد مف العوامؿ التم تؤثر عل  عمؿ وفعنل   هذ  المنظمنت وتحد مف 

 دارتهنعل  إ استق ل تهن وحر تهن فم الحره    وآل   اتخنذ القرار ف هن   وتضع ق وداً نشنطهن و 
التنس ؽ  بهم  ضعؼ التنس ؽ والتنظ ـ ب ف المنظمنت   ر الحهوم   نت ج  ضعؼ الوعم ب (3

 وعدـ توح د الجهود وفؽ قض   مع ن  .
هذ  المنظمنت فم التنم      نب التخط ط االسترات ج   االنمنل    عتبر مف أهـ العقبنت لدور (4

 المحل   .
جرا ات وهم تطو ر منظوم  شنهؿ تتطلب إالتغلب عل  المعوقنت والم : إف   ويري الباحث 

التطور المؤسسم وتقد ـ الدعـ القوان ف والتشر عنت والتم تنظـ تلؾ المنظمنت وانسجنمهن مع 
 .حو العمؿ التوعم سنند مف قبؿ القطنع الحهومم والخنص وتح  ز المتطوع ف نوام
 

 سبل تطوير عمل المنظمات غير الحكومية :  6.5.2
هل   )آفنؽ وتحد نت (   والذي نظمته وف فم مؤتمر واقع المؤسسنت األص  المشنرهأو لقد 

نهن تطو ر المنظمنت لتطو ر   بجمل  مف التوص نت مف شبمؤسس  شرهن  لإل نث  والتنم   وا
التوص نت التم خرج بهن المؤتمر من  لم ) البواب  ال لسط ن     ر الحهوم     ومف هذ  

   موقع الهترونم (:2012للمؤسسنت االهل     
تعز ز الت ه ر االسترات جم لدي المنظمنت عبر الق نـ بعقد ورش عمؿ ودورات تدر ب   وفقًن  (1

 ز الت ه ر لبرننمج  عمؿ سنوي   وتقد ـ الحوافز المند   والمعنو   لذلؾ   ولهم  تـ تعز 
االسترات جم لدى المنظمنت   فإف هذا  تطلب تره ز البرامج التدر ب   وورش العمؿ عل  
النظرة الشمول   للمنظم  وب تهن المح ط    همن  جب االهتمنـ بتطو ر رسنلؿ وأهداؼ 
واضح  مدارات المنظمنت والعنمل ف ف هن   وهذا  تطلب تعز ز درج  مشنره  العنمل ف فم 

 ن هم  حرص الجم ع عل  تطب قهن .إعداده
طراؼ ب ف جم ع األ ضرورة بلورة وتطو ر خط  طوارئ واضح  المعنلـ ومت ؽ عل هن   (2

تحد د دق ؽ الحت نجنت ال لسط نم فم هذ   إل المعن     و جب أف تستند هذ  الخط  
 المرحل  الراهن  .
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قدراتهـ التعل م   وخبراتهـ   تشج ع فرص التطور المؤسسم الذاتم   وتح  زهـ عل  تحس ف  (3
وتوف ر من  دراس   داخل   وخنرج   للعنمل ف مف خ ؿ التواصؿ مع المؤسسنت التعل م   

 المحل   والعرب   واالجنب    ووضع برامج تدر ب   واضح  .
هل   لتراعم وتنسؽ وتدافع جسـ نقنبم  مثؿ هنف  الجمع نت األتشه ؿ لجن  مستقل  لتبس س  (4

 عف حقوقهـ .  
 

 

  مخصــــم
بم هـو  التعر ؼ بم هوـ المنظمنت   ر الحهوم   وخرجنن  إل فم هذا المبحث استعرضنن 

تقل    ر هندف  للرب  وتنشب مف إرادة نهن هم شخص   معنو   مسللمنظمنت   ر الحهوم   بب
نسنن   تلبم احت نجنت فل  مع ن  مف أ شخنص تجمهـ ثقنف  التطوع بهدؼ تحق ؽ أهداؼ خ ر   وا 

المجتمع هنل لنت المحتنج  والمهمش  عف طر ؽ الحصوؿ عل  تمو ؿ دالـ لتحق ؽ أهداؼ 
خصنلصهن   تـ التطرؽ للتطور التنر خم  إل المنظم  الواردة فم النظنـ االسنسم   وتطرقنن 

تلؾ المنظمنت   ر الحهوم    أهم  الحهوم   فم فلسط ف وسلطنن الضو  عل   للمنظمنت   ر
  .ونختتـ المبحث بمعوقنت عمؿ المنظمنت   ر الحهوم   وسبؿ تطو ر تلؾ المنظمنت
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 الدراسات السابقةالفصل الثالث: 
 مقدمة:

العمؿ وجودة  أخ ق نتاستعراض الدراسنت السنبق  للبنحث ف فم مجنؿ  إل  هدؼ هذا ال صؿ 
المؤسسم  وذلؾ للوقوؼ عل  أهـ النتنلج التم توصلت إل هن  والتعرؼ  األدا الح نة الوظ     

عل  أدواتهن واألسنل ب وامجرا ات المتبع  التم تبنتهن  وبنلر ـ مف وجود العد د مف الدراسنت 
 األدا جودة تحس ف  أوجودة الح نة الوظ      أوالعمؿ   أخ ق نتموضوع  تتننولالسنبق  التم 

لنت العرب   واألجنب    إال أنه قلمن وجدت دراسنت تجمع المواض ع السنبق  مع المؤسسم  فم الب 
الدراسنت السنبق  مف جوانب مختل   وحسب الب ل  الموجودة ف هن  ومف  هـتتننولبعضهمن  وقد 

العمؿ ب ف جودة  خ ق نتالدور الوس ط ألموضوع  إل وجد أنهن لـ تتطرؽ ط ع البنحث ؿ إخ 
 -دراس  تطب ق   عل  المنظمنت   ر الحهوم    –المؤسسم  األدا و الح نة الوظ      

البنحث الدراسنت السنبق  التم تمهف الوصوؿ إل هن ومراجعتهن فم محور البحث  ح ث تـ  تننوؿ
الدراس    دراسنت فلسط ن   وعرب   ودراسنت أجنب    وذلؾ بننً  عل  مجتمع إل تقس ـ هؿ محور 

جه االست ندة واالخت ؼ ومن أو ومف ثـ خصص محور للتعق ب عل  الدراسنت السنبق  وب نف 
 تم زت به هذ  الدراس .

وعددهن العمؿ  أخ ق نت   وعرب   لمحور جن ت الدراسنت عل  النحو التنلم: دراسنت فلسط ن
فلسط ن   وعرب   لمحور  (  دراسنت5العمؿ  وعددهن ) أخ ق نت(  ودراسنت أجنب   لمحور 12)

 (.5(  ودراسنت أجنب   لمحور جودة الح نة الوظ     وعددهن )8جودة الح نة الوظ      وعددهن )
 األدا (  ودراسنت أجنب   لمحور 7المؤسسم وعددهن ) األدا دراسنت فلسط ن   وعرب   لمحور 

 (.4المؤسسم وعددهن )
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 العمل أخالقياتموضوع  تتناولالدراسات السابقة التي  1.3
 الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية: 1.3.3

الـوظيفي فـي وزارتـي  األداءعمى  اإلدارية خالقياتأثر الرقابة األ: (2016غالي،  أبو) دراسة .1
 .العمل والشؤون الجتماعية بقطاع غزة

الوظ  م فم وزارتم العمؿ  األدا عل   امدار   خ ق نتالتعرؼ عل  أثر األ إل  الدراس  هدفت
والشلوف االجتمنع   بقطنع  زة  واستخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  وهننت االستبنن  
األداة الرل س  المستخدم  فم جمع الب نننت  وتهوف مجتمع الدراس  مف العنمل ف فم الوظنلؼ 

( م ردة  وقد تـ توز ع أداة 020امشراق   فم وزارتم العمؿ والشؤوف االجتمنع   والبنلغ عددهـ )
 %(.84006( استبنن   أي من نسبته )000الدراس  عل  جم ع مجتمع الدراس   وتـ استرجنع )

  :الدارسة التي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
 األدا بببعندهن وب ف  امدار   خ ق نتب ف األ إحصنل  وجود ع ق  طرد   قو   ذات دالل   -

 الوظ  م.
الوظ  م تبعًن  األدا فم متوسط استجنب  المبحوث ف حوؿ  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -

 الوظ  م  سنوات الخدم   ومهنف العمؿ(. الُمسم لهؿ مف )الجنس  العمر  المؤهؿ العلمم  
 خالقيـــاتممارســـة العـــاممين فـــي حقـــل المعمومـــات أل( ، بعنـــوان :  2016) مشـــتيىدراســـة  .2

 المينة ودورىا في تعزيز األمن المعموماتي   .
المهن   خ ق نتدور ممنرس  العنمل ف فم حقؿ المعلومنت ألالتعرؼ عل   إل هدفت هذ  الدراس  

ودورهن فم تعز ز األمف المعلومنتم   وذلؾ فم وزارة الداخل   واألمف الوطنم الشؽ المدنم بقطنع 
سلوب الستبنن  هبداة الدراس  مستخدمن أواعتمدت ال لم   وتـ اعتمند المنهج الوص م التح زة   

الحصر الشنمؿ لمجتمع الدراس  المهوف مف جم ع الموظ  ف العنمل ف فم الوزارة ذوي المستو نت 
( استبنن  بنسب  استرداد 247( موظ ًن وقد تـ استرداد )256امشراف   المختل   وعددهـ )

(9605 )% 
 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 

الشؽ المدنم بقطنع –مهن  المعلومنت فم وزارة الداخل   واألمف الوطنم  أخ ق نتتوفر واقع  -
 . %( 71.93) زة بنسب  هب رة تقدر ب 
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ب ف ممنرس  العنمل ف فم  (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  ذات دالل   وجود ع ق  -
 المهن  ودورهن فم تعز ز األمف المعلومنتم . خ ق نتحقؿ المعلومنت أل

الـــوظيفي  األداءالمينـــة ودورىـــا فـــي  أخالقيـــات(، بعنـــوان: "  2015الكـــاس،  أبـــودراســـة ) .3
 لمعاممين في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة".

الوظ  م للعنمل ف فم المنظمنت  األدا المهن  فم  أخ ق نتهدفت هذ  الدراس  التعرؼ عل  دور 
  ر الحهوم   بقطنع  زة  وتقد ـ توص نت للمنظمنت   ر الحهوم   لتعز ز معرف  الع ق  ب ف 

الوظ  م   ومف أجؿ تحق ؽ أهداؼ الدراس  تـ استخداـ المنهج الوص م  األدا المهن  و  أخ ق نت
ل   منظمنت   ر الحهوم   المح ف فم الالتحل لم لمجتمع الدراس  الذي  تهوف مف ) العنمل

( موظ ًن   وقد تـ اخت نر ع ن  عشوال   عددهن 833االجتمنع   بقطنع  زة(  والبنلغ عددهـ )
هبداة لجمع الب نننت  وتـ استخداـ البرننمج  وظ ًن   ح ث تـ استخداـ االستبنن ( م263)

 مدخنؿ ومعنلج  وتحل ؿ الب نننت.  (SPSS)امحصنلم 
 مجموعة من النتائج أىميا: إلىراسة وقد خمصت الد

المهن  بشهؿ  بخ ق نتمستوى التزاـ العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة ب  -
 %.83.34عنـ بلغ 

 % .73.93الوظ  م لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بلغ  األدا مستوى  -
الوظ  م للعنمل ف فم  األدا المهن  و  أخ ق نتب ف  إحصنل  وجود ع ق  طرد   ذات دالل   -

 المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة.
(، بعنوان " دور متطمبات المنظمة األخالقية وجودة الحيـاة  الوظيفيـة 2016دراسة )ماضي، .4

 في الحد من ظاىرة الفساد اإلداري" 
دور متطلبنت المنظم  األخ ق   وجودة الح نة الوظ     فم الحد مف  إل  هدؼ البحث للتعرؼ 
  وقنـ البنحث بص ن   ث ث فرض نت رل س  فم المنظمنت   ر الحهوم  ظنهرة ال سند امداري 

استخدـ البنحث المنهج الوص م   همن ومجموع  مف التسنؤالت لتغطم هنف  جوانب هذا البحث
وبلغ حجـ المجتمع  هبداة رل س  لجمع الب نننت  االستبنن اـ التحل لم لهذا الغرض  واستخد

( 340وتـ توز ع ) عشوال  بنلطر ق  وهننت الع ن   ( 335ع ن  الدراس  )وهننت (  2650)
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تـ استخداـ برننمج التحل ؿ  و  (%80( استبنن  بنسب  استرداد )272استبنن  وتـ استرداد )
 ومعنلج  وتحل ؿ الب نننت. مدخنؿ إحصنل  ( هرزم  spssامحصنلم )

 :أىم النتائج التي توصل إلييا البحث 
هننؾ درج  الموافق  عل  المجنالت المرتبط  بمتطلبنت المنظم  األخ ق   بمتوسط حسنبم   -

(%   فم ح ف  هننت درج  الموافق  عل  متطلبنت جودة الح نة الوظ     75.77نسبم)
 (%.69.16بمتوسط حسنبم نسبم )

فم الحد مف ظنهرة ال سند جودة الح نة الوظ      لمتطلبنت إحصنل  دالل   ذودور   وجد  -
 امداري فم المنظمنت   ر الحهوم  .

 
المينــة  خالقيــات( ، بعنــوان : " مــدى التــزام مراجعــي الحســابات أل2015دراســة )عبــد العــال. .5

 لقواعد السموك الميني ".
التعرؼ عل  مدى التزاـ مراجعم الحسنبنت العنمل ف فم شرهنت ومهنتب  إل هدفت الدراس  

المهن  وقواعد السلوؾ المهنم التم تنظـ وتحهـ  بخ ق نتمراجع  الحسنبنت فم قطنع  زة ب
 وتضبط سلوه نت المراجع ف.

س    ولتحق ؽ أهداؼ هذ  الدراس  تـ اتبنع المنهج الوص م التحل لم نظرًا لم  مته لطب ع  الدرا
( مراجع 63وقد تـ تصم ـ استبنن  وتوز عهن عل  مجتمع الدراس  بشهؿ هنمؿ والذي بلغ )

 حسنبنت بنستخداـ طر ق  الحصر الشنمؿ .
 أهـ النتنلج التم توصلت ال هن الدراس  : 

 ؤثر االلتزاـ والوعم الد نم لمراجعم الحسنبنت بدرج  هب رة جدًا عل  سلوههـ المهنم  -
 امهـ بقواعد السلوؾ المهنم.واألخ قم والتز 

 الُمسم  إل ب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الدراس  تعزى  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -
 الوظ  م وسنوات الخدم  .

المؤهؿ  إل ب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الدراس  تعزى  إحصنل  ال توجد فروؽ ذات دالل   -
 العملم .

جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي المؤسســات الحكوميــة (، بعنــوان " واقــع 2015دراســة )الشــنطي، .6
 العمل" أخالقياتوعالقتو ب
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العمؿ لدى  بخ ق نتالتعرؼ عل  واقع جودة الح نة الوظ     فم ع قتهن ب إل هدفت الدراس  
وزارة األشغنؿ العنم  وامسهنف  ومف أجؿ تحق ؽ أهداؼ الدراس  قنـ البنحث بنستخداـ المنهج 
الوص م التحل لم  وقد تهوف مجتمع الدراس  مف جم ع العنمل ف فم وزارة األشغنؿ العنم  

بنحث استخدـ ال (  واستخدـ البنحث أسلوب الحصر الشنمؿ  همن062وامسهنف والبنلغ عددهـ )
استخداـ برننمج التحل ؿ امحصنلم  إل ل س   للدراس  لجمع الب نننت إضنف  االستبنن  هبداة ر 

(spss.لتحل ؿ الب نننت ) 
 : أهـ النتنلج توصلت إل هن الدراس 
العمؿ لدى  أخ ق نتتوجد ع ق  إ جنب   ب ف جودة الح نة الوظ     فم وزارة األشغنؿ و  -

 العنمل ف فم وزارة األشغنؿ العنم  وامسهنف.
ب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الدراس  حوؿ مدى توافر  إحصنل  ال توجد فروؽ ذات دالل   -

 الوظ  م  المؤهؿ العلمم. الُمسم الجنس    إل أبعند جودة الح نة الوظ     تعزى 
 
ــــاتي،  .7 ــــوان : " دور 2014دراســــة )الزين ــــز المســــئولية  أخالقيــــات(، بعن ــــي تعزي ــــة ف المين

 الجتماعية في المستشفيات الحكومية الفمسطينية" .
جتمنع   فم المهن  فم تعز ز المسلول   ام أخ ق نتالتعرؼ عل  دور  إل تهدؼ الدراس  

(   وقد استخدمت الدراس  ط ن   ) مجمع الش ن  الطبم نموذجنً المستش  نت الحهوم   ال لس
ل لم وهمن استخدمت الدراس  االستب نف هبداة لجمع الب نننت وقد تهوف المنهج الوص م التح

 080مجتمع الدراس  مف أصحنب المواقع امشراف   فم مجمع الش ن  الطبم والبنلغ عددهـ 
 موظؼ .

 أهـ النتنلج التم توصلت ال هن الدراس  :
 أخ ق نتل  وت  ذلؾ و العل ن عل  المرتب  األ دارةالمهن  نحو ام أخ ق نتحظم بعض  -

المهن  نحو  أخ ق نتالمهن  نحو المجتمع المحلم ثـ  أخ ق نتالمهن  نحو الزم   ثـ 
 العنمل ف فم المرتب  الرابع  .

ل  ب ف أبعند المسلول   و جن  بعد واقع المسلول   الد ن   واألخ ق   عل  المرتب  األ -
 االجتمنع   
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جـة ممارسـة مـديري المـدارس الثانويـة لمقيـادة األخالقيـة ( بعنـوان" در 2013دراسة )العتيبـي، .8
 وعالقتيا بقيميم التنظيمية من وجية نظر المعممين في دولة الكويت.

التعرؼ عل  درج  ممنرس  مد ري المدارس الثننو   للق ندة األخ ق    إل هدفت هذ  الدراس  
وع قتهن بق مهـ التنظ م   مف وجه  نظر المعلم ف فم دول  الهو ت وقد تـ اخت نر ع ن  الدراس  

( معلمًن ومعلم   درسوف المرحل  الثننو   فم دول  256بنلطر ق  الطبق   العشوال    وبلغ عددهـ )
 الهو ت.

 نتائج الدراسة ىي : أىم
الدرج  الهل   للق ندة األخ ق    والق ـ التنظ م   لمد ري المدارس الثننو   بنلهو ت مف وجه   -

 نظر المعلم ف هننت مرت ع .
فم إجنبنت أفراد الدراس  عل  درج  ممنرس  مد ري  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   -

     تبعًن لمتغ ر الجنس.المدارس الثننو   فم الهو ت للق ندة األخ ق
درجة التزام مديري المدارس الثانوية الحكوميـة فـي ( ، بعنوان :  2013) الخميس  دراسة   .9

ــة الكويــت ب ــاتدول ــالولء التنظيمــي لممعممــين مــن  دارةمينــة اإل أخالقي المدرســية وعالقتيــا ب
 وجية نظرىم .

مد ري المدارس الثننو   الحهوم   فم دول  الهو ت  لتزاـدرج  إ إل التعرؼ هدفت هذ  الدراس   
 المدرس   وع قتهن بنلوال  التنظ مم للمعلم ف مف وجه  نظرهـ . دارةمهن  ام بخ ق نتب

و تهوف مجتمع   داة لجمع المعلومنت االستبنن  خداـ أبنستاالرتبنطم  وتـ اعتمند المنهج الوص م
لترب   والتعل ـ فم دول  المدارس الثننو   الحهوم   التنبع  لوزارة االدراس  مف المعلم ف والمعلمنت 

( 204( معلمًن و)070وتـ توز ع استبنننت عل   ) (معلمًن ومعلم 02363بنلغ عددهـ )والالهو ت 
 معلم    ثـ اخت نرهـ بطر ق  طبق   عشوال  .  

 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 
 دارةمهن  ام بخ ق نتتزاـ مد ري المدارس الثننو   الحهوم   فم دول  الهو ت بلدرج  إ ف  إ  -

 المدرس   مف وجه  نظر معلمم مدارسهـ هننت مرت ع  .
مد ري المدارس الثننو   الحهوم   اـ لتز ب ف درج  إ إحصنل  هننؾ ع ق  ارتبنط   ذات دالل   -

المدرس   ومستوى الوال  التنظ مم لدى معلمم تلؾ  دارةمهن  ام بخ ق نتفم دول  الهو ت ب
 المدارس. 
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لتزاـ مد ري ب ف المتوسطنت الحسنب   لدرج  إ إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل    -
المدرس   مف وجه  نظر  دارةمهن  ام بخ ق نتالمدارس الثننو   الحهوم   فم دول  الهو ت ب
 برة والمؤهؿ العلمم .معلمم مدارسهـ تبعًن لمتغ رات الجنس والخ

الصـــورة  إدارةالعمـــل وأثرىـــا فـــي  أخالقيـــات( ، بعنـــوان :  2012) الســـكارنو  دراســـة   .10
 الذىنية في منظمات العمال دراسة ميدانية عمى شركات التصالت الردنية 

ردن   فم تطب ؽ تمنـ شرهنت امتصنالت الخلو   األُ الهشؼ عف مدى اه إل هدفت هذ  الدراس  
لعدال  وعدـ التح ز   السرع  نظم    اند التنل   )احتراـ القوان ف واألبعالعمؿ ضمف األ أخ ق نت

 أخ ق نتدراؾ أفراد ع ن  الدراس  ألبعند وقت ( . وتحد د مستوى ال روؽ فم إتقنف   احتراـ الوام
 إدارةؿ فم العم أخ ق نتثر تق  ـ أ إل العمؿ  عزى لمتغ رات الشخص   همن هدفت الدراس  

داة لجمع المعلومنت االستبنن  بنستخداـ أ التحل لم  وتـ اعتمند المنهج الوص مالصورة الذهن    
لغ عددهـ نردن   والباس  مف جم ع العنمل ف فم شره  امتصنالت الخلو   األُ و تهوف مجتمع الدر   
 ( استبنن  080( استبنن  وخضعت للتحل ؿ )090(موظ ًن  واستخدـ الحصر الشنمؿ واسترد )200)

 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 
العمؿ  بخ ق نتمف االهتمنـ ب مستوى عنؿ   أظهرتشرهنت االتصنؿ الخلو   اأُلردن    ف  إ -

 ربع  .بببعندهن األ
العمؿ تبعًن  خ ق نتفراد ع ن  الدراس  ألفم إدراؾ أ إحصنل  دالل   عدـ وجود فروؽ ذات  -

 لمتغ راتهـ الد مو راف   .
 الصورة الذهن   ههؿ. إدارةالعمؿ بببعندهن مجتمع  فم  خ ق نتثر معنوي ألوجود أ -
 
داري لممـدراء فـي الـوزارات العمـل اإل أخالقيـات( ، بعنـوان :  2011) الـدراجي  دراسة   .11

 العراقية من وجية نظر الموظفين . 
داري للمدرا  فم الوزارات العراق   مف العمؿ ام أخ ق نت عل  التعرؼ إل هدفت هذ  الدراس  

داة لجمع المعلومنت بنستخداـ أ التحل لم  عتمند المنهج الوص مإوتـ وجه  نظر الموظ  ف . 
و تهوف مجتمع الدراس  مف العنمل ف فم الوزارات العراق    والبنلغ عددهـ   االستبنن  

( موظؼ وموظ   فم الوزارات 500(موظ ًن وموظ   وتـ توز ع استبنننت عل   )2500000)
 العراق    
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 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 
داري مف وجه  نظر فم العمؿ ام خ ق نتمف األ قسنـ بمستوى عنؿ  تمتع مدرا  األ  -

 الموظ  ف والموظ نت .
درجة التـزام المشـرفين التربـويين فـي محافظـات ( ، بعنوان :  2009) الرومي دراسة   .12

 المينة من وجية نظرىم وسبل تطويرىا    . أخالقياتغزة ب
 زة درج  التزاـ المشرف ف التربو  ف فم محنفظنت  عل  التعرؼ إل هدفت هذ  الدراس  

 عند مستوى دالل   إحصنل  ذات دالل  لمهن    والهشؼ عف دالل  ال روؽ ا بخ ق نتب
(0.05≥a) ه  نظرهـ المهن  مف وج بخ ق نتب ف متوسطنت درج  تقد رهـ لدرج  التزامهـ ب

)سنوات الخبرة فم االشراؼ التربوي    سنوات الخدم  فم التدر س    التخصص تعزى لمتغ رات 
العلمم   جه  العمؿ (    وسبؿ تطو ر التزاـ المشرف ف التربو  ف فم محنفظنت  زة   المؤهؿ 

داة لجمع المعلومنت بنستخداـ أ التحل لم  عتمند المنهج الوص مإوتـ المهن    بخ ق نتب
و تهوف مجتمع الدراس  مف جم ع المشرف ف  التربو  ف للتعل ـ فم المدارس بهؿ   االستبنن  

لبرننمج الترب   والتعل ـ بوهنل  الغوث الدول    أولوزارة الترب   والتعل ـ العنلم  مراحله التنبع 
(مشرفن واستخدـ الحصر الشنمؿ واسترد 064لغ عددهـ )ن( والب2009-2008بمحنفظ   زة  )

 ( استبنن  040( استبنن  وخضعت للتحل ؿ )040)
 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 

المهن  مف بلغت  بخ ق نتمتوسط درج  تقد ر المشرف ف التربو  ف لدرج  التزامهـ  بف إ -
 %( بدرج  هب رة .85.5)
ب ف متوسطنت درجنت  (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت -

المهن  مف وجه   بخ ق نتتقد ر المشرف ف التربو  ف فم محنفظنت  زة لدرج  التزامهـ  ب
رهـ تعزى  لمتغ ر )سنوات الخبرة فم االشراؼ التربوي    سنوات الخدم  فم التدر س    نظ

 التخصص   المؤهؿ العلمم   جه  العمؿ(.
 العمل أخالقياتالدراسات السابقة األجنبية: المتعمقة بمحور  2.1.3

( بعنوان " المينية واألخالق : التحديات القياسية Ehikwe&Others,2016دراسة ) -1
 لمعممي التسويق والعاممين في الصناعة في نيجيريا" 



70 

 

Professionalism, Ethics and Morality: A Standardization Challenges 
for Marketing Educators and Industry Practitioners in Nigeria. 

المهن  المتعلق  بنلمقن  س  بخ ق نتتحد د مدى التزاـ معلمم التسو ؽ ب إل هدفت الدراس  
الضع    المعتمدة مف قبؿ العنمل ف فم الصننع  وتهوف مجتمع الدراس  مف خمس جنمعنت 
وخمس معنهد فن   فم الوال نت الشرق   مف اتحند ن ج ر ن التم لد هن موظ  ف أهند م  ف ذوي 

خدـ البنحثوف المنهج الوص م التحل لم  واالستبنن  هبداة لجمع ه ن ة لجم ع ال لنت   واست
( مف 30( مف معلمم التسو ؽ و)50) إل ( م ردة مقسموف 80الب نننت وبلغت ع ن  الدراس  )

 العنمل ف فم الصننع  .
 مجموع  مف النتنلج أهمهن : إل وتوصلت الدراس  

المهن  المتعلق  بنلمقن  س المعتمدة مف قبؿ  بخ ق نتأف درج  التزاـ معلمم التسو ؽ ب -
 العنمل ف فم الصننع  هننت ضع    .

المهن  المتعلق   بخ ق نتب ف عدـ التزاـ معلمم التسو ؽ ب إحصنل  وجود ع ق  ذات دالل   -
 بنلمقن  س الضع    المعتمدة مف قبؿ العنمل ف فم الصننع  فم ن ج ر ن.

  لمعلمم التسو ؽ والسلوؾ   ر ب ف نقص اله ن ة المهن   إحصنل ال توجد ع ق  ذات دالل   -
 خ قم للعنمل ف فم الصننع  .األ

المينية عمى تعزيز  خالقيات( بعنوان" معرفة أثر األMeihami, et. Al,2013دراسة ) -2
 جودة التقارير المالية" 

Professional Ethics; an Approach to Value Creation in Financial 
Reporting 

راؽ المنل   والتم بلغ عددهن و وقد أجر ت الدراس  عل  الشرهنت المدرج  فم سوؽ طهراف لأل
( شره   ح ث تـ استخداـ استبنن  حوؿ موضع الدراس  بهدؼ جمع وتحل ؿ الب نننت وقد 440)

 ( شره .205تـ اخت نر ع ن  مف مجتمع الدراس  بلغت )

المهن   وب ف هؿ مف عرض  خ ق نتق  طرد   ب ف األأف هننؾ ع  إل وقد توصلت الدراس  
راؽ المنل   ومحتوى المعلومنت و المعلومنت المنل   للشرهنت المدرج  ضمف سوؽ طهراف لأل

راؽ المنل    وذلؾ  ؤهد وجود تبث ر هب ر و المنل   للشرهنت المدرج  ضمف سوؽ طهراف لأل
 ل  .المهن   عل  تعز ز جودة التقنر ر المن خ ق نتلأل
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دور – األداءخالقي وتقييم ( بعنوان السموك األJacobs ,et AL.2013دراسة ) -1
 ثر ، الدعم ، العدالة التنظيمية األ 

(Un)Ethical Behavior and Performance Appraisal: The Role of Affect, 
Support, and Organizational Justice . 

العمؿ لدى  أخ ق نتعل   األدا فحص أثر تق  ـ  إل لهدؼ مف الدراس  :هدفت هذ  الدراس  ا
أفراد الشرط  مف خ ؿ استخداـ نموذج  تعلؽ بنلعدال    استخدمت االستبنن  هبداة لجمع 

 امف وشرط  فم هولندا ( موظ نً 332المعلومنت ووزعت عل  )
 العديد من النتائج أىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 

للعنمل ف فم الشرط   نتج عف األس ؼ السنبق ف فم  خ قمالسلوؾ األخ قم و  ر األ  -
 مؤسسنت الشرط  .

ث ر  عل  الوظ  م للعنمل ف والذي  ظهر تب األدا عل   السلوؾ الغ ر أخ قم  ؤثر سلبنً  -
 المدى البع د عندهن  صب  هب رًا. 

 :صت الدراسة بعدة توصيات أىمياأو و 
نهـ مف التبث ر عل  خ ق   فم أمنهف تمهتمتعوف ببدا  عنلم مف الننح   األوضع رؤسن    -

 فراد الشرط  .أهبر عدد مف أ
وتجنب السلوؾ الغ ر أخ قم وجب عل  الموظ  ف إظهنر السلوؾ األخ قم    جب عل  -

 المنظمنت ع ج الخلؿ عند الموظ  ف بطر ق  عندل  واخ ق   .
باستخدام  األداءالعمل عمى  أخالقيات( بعنوان " أثر Wahyudit.2013دراسة ) -1

كمتغير وسيط : دراسة تطبيقية عمى المحاضرين  –الرضا الوظيفي واللتزام الفعال 
 ة الوسطى .أو في ج

The Impact of Work Ethics on Performance  Using Job Satisfaction 
and Affective Commitment as Mediating Variables: Evidences from 
Lecturers in Central Java 

لتزاـ مف خ ؿ فحص اال األدا العمؿ عل   أخ ق نتالختبنر مدى تبث ر هدفت هذ  الدراس  
العمؿ  أخ ق نتتغ رات للدراس  وتشمؿ المتغ رات المستخدم  مهالوظ  م والرضن الوظ  م 

قنت ال راغ  أو بعند )الوقت الضنلع  االعتمند عل  الذات  ( وشملت عدة أ )همتغ ر مستقؿ
 األدا العمؿ   العمؿ الشنؽ( والرضن الوظ  م وااللتزاـ ال عنؿ )المتغ ر الوس ط ( و  مرهز   
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( محنضر 400)المتغ ر التنبع ( استخدمت االستبنن  هبداة لجمع المعلومنت ووزعت عل  )
 ( استبنن  صنلح  للتحل ؿ . 304ة الوسط  فم إندون س ن وتـ استرداد )و نجنمعم فم مد ن  ج
 العديد من النتائج أىميا :  إلىة وقد خمصت الدراس

العمؿ  أخ ق نتتم ل س جم ع والتم هننت هنآل األدا العمؿ و  أخ ق نتوجود ع ق  ب ف   -
تجنهنت االخ ق   التم تؤثر ا جنبًن عل  االف العمؿ الجند أهـ ح ث ا األدا تؤثر عل  

 .األدا 
 . األدا البعد عف العمؿ الشنؽ له تبث ر مبنشر عل   -
 البروتستننت  .   أوالهنثول ه    أو امس م  العمؿ الد ن   سوا   أخ ق نتوجود تقنرب ب ف  -
 
( بعنوان" حول ممارسة القيادة األخالقية في   Staib & Maninger,2012دراسة )  -5

 ".المدرسية وأثرىا عمى الصحة النفسية لمطمبة دارةاإل
( وهو مد ر 46هنف عمر  ) ؿو تهونت ع ن  الدراس  مف ث ث  مد ري مدارس   المد ر األ 

( وهنف 73( وهنف مد ر لمدرس  متوسط    والثنلث عمر  )54بتدال    والثننم عمر  )لمدرس  إ
بتدال   والثننو   فم وال   قصد ًن مف مجموع  مف المدارس ام مد را لمدرس  ثننو   اخت نرهـ

 المد ر ف. إل ( أسلل  م توح  وجهت 00  استخدمت الدراس  مقنبل  مهون  مف )تهسنس 

أف المد ر ف الث ث  أشنروا لعدـ حصولهـ عل  التدر ب فم مجنؿ الق ندة  إل النتنلج  أشنرت -
األخ ق     ووجود فروؽ فم ممنرس  الق ندة األخ ق   تعزى لحجـ المنطق  التعل م     

السلوه نت األخ ق   مف قبؿ الط ب هنف أهـ االعتبنرات  ولصنل  المننطؽ الصغ رة   وأف  
 فم ممنرس  الق ندة األخ ق   لدى المد ر ف.التم  جب التره ز عل هن 

 

 موضوع جودة الحياة الوظيفية  تتناولالدراسات السابقة التي    2.3
 الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية  1.2.3

( ، بعنوان : الدور الوسيط لراس المال الفكري في العالقة بين 2017دراسة الحمضيات ) .1
المحافظات  –جودة الحياة العمل وتحقيق التميز المؤسسي بوزارة الداخمية واألمن الوطني 

 الجنوبية .
ؿ الدور الوس ط لرأس المنؿ ال هري فم الع ق  ب ف جودة ح نة العم هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ

مف ذوي ( 1880)مف   ح ث تهوف مجتمع الدراس  وتحق ؽ التم ز المؤسسم فم وزارة الداخل   
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وتـ  استخداـ أسلوب الع ن  العشوال   الطبق    الوظنلؼ امشراف   فم وزارة الداخل   بقطنع  زة 
واستخدمت    م ردة مف م ردات المجتمع  (319) مف مجتمع الدراس  الذي بلغ  دارةحسب ام

ل   هبداة رل س   للدراس    وقد تـ توز ع وقد تـ توز عهن عل  ع ن  و االستبنن  فم جمع الب نننت األ
 . مف االستبنن  الموزع  %(82.8) ( استبنن    بنسب  284الدراس    وتـ استرداد )

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
س المنؿ ال هري فم الوزارة جودة )رأس  بعند المتعلق  بمتغ رات الدراضعؼ فم توافر األ -

 الح نة العمؿ   والتم ز المؤسسم فم الوزارة (.
ب ف متوسطنت تقد ر   ع ن  الدراس  حوؿ مدى توافر  إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت -

 الوظ  م  المؤهؿ الوظ  م(.  الُمسم الجنس   متغ ر ) إل أبعند جودة الح نة الوظ     تعزى 
ب ف متوسطنت تقد ر   ع ن  الدراس  حوؿ مدى توافر  إحصنل  ذات دالل  وجد فروؽ ال ت -

سنوات الخدم  فم الوزارة من عدا بعد االلتزاـ التنظ مم  إل أبعند جودة الح نة الوظ     تعزى 
 سنوات. 5لصنل  الذ ف سنوات خدمنتهـ أقؿ مف  إحصنل  ح ث وجدت فروؽ ذات دالل  

واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية  :بعنوان    (2016)الشنطيدراسة  .2
 سكانية عمى وزارة الشغال العامة واإلدراسة تطبيق –العمل  أخالقياتوعالقتيا ب

سهنف ودة الح نة الوظ     فم وزارة األشغنؿ العنم  وامواقع ج هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ
  ح ث تهوف مجتمع العمؿ لدى موظ م وزارة األشغنؿ العنم  وامسهنف بخ ق نتوع قتهن ب
( موظ ًن أمن 162  و قدر عددهـ بػ)وزارة األشغنؿ العنم  وامسهنف العنمل ف فمجم ع الدراس  مف 

وزارة األشغنؿ ع ن  الدراس  فنعتمدت عل  المس  الشنمؿ لع ن  الدراس  مف جم ع العنمل ف فم 
%(ح ث تـ استرداد 85.8(   وقد بلغت نسب  االستجنب  )162البنلغ عددهـ )و  العنم  وامسهنف

 استخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم .و (استبنن  139عدد )

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
 تتوافر جودة الح نة الوظ     فم وزارة األشغنؿ العنم  واالسهنف بدرج  متوسط   -
ب ف متوسطنت استجنب  ( α≤0.05)عند مستوى  إحصنل  الل  وجد فروؽ ذات دال ت -

للمتغ رات الشخص    ) الجنس  إل المبحوث ف حوؿ استخداـ أبعند جودة الح نة العمؿ تعزى 
الوظ  م  الرتب  ( ب نمن توجد فروؽ تعزى للمتغ رات الشخص   )المؤهؿ العلمم    الُمسم   

 سنوات الخدم  (. 
ب ف متوسطنت استجنب  ( α≤0.05)عند مستوى  إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت -

للمتغ رات الشخص    ) الجنس    إل المبحوث ف حوؿ مستوى التم ز المؤسسم تعزى 
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الوظ  م  المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد فروؽ تعزى للمتغ رات  الُمسم 
 الشخص   )العمر   الرتب  (. 

 
دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاىرة الحتراق (، بعنوان : 2016) ربريالبدراسة  .3

 .  الوظيفي لدى العاممين في شبكة األقصى لإلعالم والنتاج الفني 
الحتراؽ درج  توافر أبعند جودة الح نة الوظ     وق نس مستوى اهدفت هذ  الدراس  للتعرؼ عل  
الح نة الوظ     فم الحد مف ظنهرة االحتراؽ الوظ  م  بعند جودةالوظ  م وهذلؾ الهشؼ عف أ

  واستخدـ البنحث المنهج الوص م نتنج ال نم مل ف فم شبه  األقص  لإلع ـ واملدى العن
  بشبه  االقص  لإلع ـ وامنتنج ال نم  العنمل ف التحل لم   و تهوف مجتمع الدراس  مف جم ع

( وتـ استرداد 210وز ع ع ن  عشوال   طبق   عددهن )ولهذا الغرض تـ ت  موظ نً (407وعددهـ )
 ( استبنن  .200)

 : عدة نتائج أىميا إلىوتوصمت الدراسة  
 . %(61.33بوزف نسبم) مستوى توافر أبعند جودة الح نة الوظ     مجتمع  هننت متوسط  -
ب ف أبعند جودة الح نة الوظ      إحصنل  ( ذات دالل  0.242-  )توجد ع ق  عهس   ضع   -

 . واالحتراؽ الوظ  م 
حوؿ توافر جودة الح نة (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -

الوظ  م( ولصنل  مف  عملوف بوظ    )مد ر عنـ   مد ر  الُمسم ) إل الوظ     تعزى 
 ( دالرة

حوؿ توافر جودة الح نة (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -
 ($ .1000)الراتب ( ولصنل  مف  تقنضوف راتب ) الوظ     تبعنً 

تتعلؽ بنلمتغ رات الد مو راف   االخرى )الجنس   العمر    إحصنل  وجد فروؽ ذات دالل  ال ت -
 المؤهؿ العلمم   سنوات الخبرة فم المؤسس  (

جودة الحياة الوظيفية لدى معممي المرحمة األساسية (، بعنوان : 2015) الدحدوحدراسة  .4
 بمحافظات غزة وعالقتيا بمستوى أدائيم .

مستوى جودة الح نة الوظ      لدى معلمم المرحل  األسنس   هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ عل  
سطنت بمحنفظنت  زة   والتعرؼ عل  مستوى أدا  العنمل ف    والهشؼ عف الع ق  ب ف متو 

  واستخدـ درجنت تقر ر أفراد الع ن  لمستوى جودة الح نة الوظ      وع قتهن بمستوى أدالهـ 
  و تهوف مجتمع  واستخدـ أداة االستب نف لجمع المعلومنت  البنحث المنهج الوص م التحل لم
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ل عل   مف ( مد رًا ومد رة    وتـ اخت نر ع ن  الدراس  ا259معلمًن ومعلم    و) (3368الدراس  )
( منظم    ر الحهوم     وتـ اخت نر ع ن  الدراس  بطر ق  53وتـ اخت نر ع ن  الدراس  فم )

عشوال   طبق   تننسب   مف هؿ محنفظ  مف محنفظنت  زة   ح ث بلغت ع ن  الدراس  ال عل   
 د رة.( مد رًا وم140( معلمًن ومعلم  ب نمن بلغت ع ن  الدراس  للمد ر ف )465مف المعلم ف )

 : عدة نتائج أىميا إلىوتوصمت الدراسة  
توجد فروؽ دال  إحصنل ًن ب ف متوسطنت درجنت تقد ر أفراد ع ن  الدراس  لمستوى جودة  -

 الح نة الوظ     لدى معلمم المرحل  األسنس   تعزى لمتغ ر الجنس لصنل  المعلمنت .
أفراد ع ن  الدراس  لمستوى جودة ال توجد فروؽ دال  إحصنل ًن ب ف متوسطنت درجنت تقد ر  -

الح نة الوظ     لدى معلمم المرحل  األسنس   تعزى لمتغ ري الدراس  )المؤهؿ العلمم   
 وسنوات الخدم  (

%(   والع قنت 59.18د االمف والصح  المهن   )نبعالنتنلج أف الوزف النسبم أل أظهرت -
بعند %(   واأل60.72للعنمل ف  )القرار %(   والمشنره  فم اتخنذ 84.96االجتمنع   )

 %( ..67.15مجتمع  )
ب ف متوسطنت درجنت تقد ر  (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  فروؽ ذات دالل   توجد -

أفراد ع ن  الدراس  لمستوى جودة الح نة الوظ     لدى معلمم المرحل  االسنس   تعزى لمتغ ر 
 الجنس   ولصنل  المعلمنت.

ب ف متوسطنت درجنت  (α≤0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  ل  فروؽ ذات دال ال توجد -
سنس   علمم المرحل  األتقد ر أفراد ع ن  الدراس  لمستوى جودة الح نة الوظ     لدى م
 بمحنفظ   زة تعزى لمتغ ري  )المؤهؿ العلمم    سنوات الخدم (.

ب ف متوسطنت  (α≤0.05عند مستوى دالل  )  وجد ع ق  ارتبنط   دال  إحصنل نً ال ت -
درجنت تقد ر أفراد ع ن  الدراس  لمستوى جودة الح نة الوظ     ومتوسطنت تقد ر ع ن  

 سنسم. م لدى معلمم المرحل  التعل ـ األالوظ  األدا الدراس  لمستوى 
 
ة الوظيفية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى جودة الحيا  ( ، بعنوان :2015)دراسة محمود   .5

 الترويجية بالجامعات المصرية .نشطة مسئولي األ 
اري لدى دلهؿ مف جودة الح نة الوظ     وامبداع املم الواقع ال علم إ هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ

نشط  الترو ج   بنلجنمعنت المصر     وهذلؾ التعرؼ عل  الع ق  جودة الح نة مسلولم األ
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عداد تصور     بنلجنمعنت المصر  نشط  الترو ج الوظ     وامبداع امداري لدى مسلولم األ وا 
نشط  الترو ج   لجودة الح نة الوظ     فم ضو  امبداع امداري لدى مسلولم األمقترح 

نشط  الترو ج   بنلجنمعنت المصر     وأجر ت هذ  الدراس  مسلولم األ بنلجنمعنت المصر   
وع قتهن بنمبداع جودة الح نة الوظ      إل واستخدمت الدراس  المنهج الوص م التحل لم للتعرؼ 

  . نشط  الترو ج   داخؿ إدارات رعن   الشبنب  بنلجنمعنت المصر   لدى مسلولم األ
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

ب ف جودة الح نة الوظ     و وامبداع امداري لدى مسلولم  توجد ع ق  ارتبنط ذات دالل  -
 بنلجنمعنت المصر   . نشط  الترو ج  األ

رتبنط ذات دالل  لهؿ بعد مف أبعند جودة الح نة الوظ     )المشنره  فم اتخنذ توجد ع ق  إ -
القرارات   إتنح  الظروؼ المعنو   المدعم  ألدا  العنمل ف   فرص الترقم والتقدـ الوظ  م   

نشط  دى مسلولم األت   توف ر فرص عمؿ متهنمل  ( وامبداع امداري لعدال  نظـ المهنفآ
 الترو ج   بنلجنمعنت المصر   .

تمكين العاممين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية (، بعنوان : 2014) ديوبدراسة  .6
 .  دراسة ميدانية  –في قطاع التصالت 

تحد د طب ع  الع ق  ب ف تمه ف العنمل ف وجودة الح نة الوظ     وهذلؾ تحد د هدفت هذ  الدراس  
 أفضؿ أشهنؿ تمه ف العنمل ف المطلوب  لتحق ؽ جودة الح نة الوظ     فم المنظمنت محؿ الدراس  

تصنالت ت هذ  الدراس  عل  شرهنت قطنع االوطبق   واعتمدت الدراس  المنهج الوص م  
  العرب   السور   المهون  مف الشره  السور   ل تصنالت وشره  س رتؿ جم عهن فم الجمهور 
( استبنن  90تـ توز ع )هبداة رل س   لجمع الب نننت  االستبنن واستخدـ البنحث وشره  أـ تم أف   

    ح ث تـ ( استبنن  لهؿ شره  تستهدؼ العنمل ف واالدار  ف فم هذ  الشرهنت30بواقع )
 %( .89( استبنن  تـ توز عهن بنسب  استرداد بلغت) 90مف اصؿ ) (استبنن 80استرجنع )

 العديد من النتائج اىميا :  إلىوقد خمصت الدراسة 
ع ق  ذات دالل  معنو   ب ف متغ رات تمه ف العنمل ف )ت و ض السلط    مشنره  وجود  -

العنمل ف وتقد ر أفهنرهـ العنمل ف فم اتخنذ القرارات   مشنره  العنمل ف فم المله     وتشج ع 
 واقتراحنتهـ ( وجودة الح نة الوظ     فم الشرهنت محؿ الدراس  .

بجودة الخدم   متغ رات تمه ف العنمل ف ارتبنطنً  تقد ر امنجنز هو أهثر إل تش ر الدراس   -
 الوظ      ل ه مشنره  العنمل ف بنلمله   ومف ثـ ت و ض السلط  .
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د األسر   بع دة عف اهتمنـ الشرهنت محؿ الدراس    همن أف ضحت الدراس  أف ح نة ال ر أو  -
والتعو ضنت  األجورسل ـ عل  الر ـ مف عدال  نظنـ برامج التبم ف الصحم ال تن ذ بنلشهؿ ال

نه تتوافر لدى معظـ الشرهنت استرات ج   لت و ض السلط  وهننؾ مشنره  بب ف هن علمنً 
  محدودة فم صننع  القرارات .

الوظيفي  األداءجودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى (، بعنوان : 2012) البمبيسيدراسة    .7
 .  لمعاممين في المنظمات غير الحكومية  في قطاع غزة 

مستوى جودة الح نة الوظ      فم المنظمػنت   ػر الحهوم ػ  فػم هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ عل  
مل ف لػػد هن   ومػػدى تبثرهػػن بمػػدى تطب ػػؽ الػػوظ  م للعػػن األدا قطػػنع  ػػزة   والتعػػرؼ علػػ  مسػػتوى 

واسػػػتخدـ أداة االسػػػتب نف لجمػػػع    واسػػػتخدـ البنحػػػث المػػػنهج الوصػػػ م التحل لػػػمبػػػرامج جػػػودة الح ػػػنة
 مف العنمل ف فػم المنظمػنت   ػر الحهوم ػ   فػم قطػنع  ػزة  و تهوف مجتمع الدراس   المعلومنت 
( منظمػػػػ    ػػػػر 53راسػػػػ  فػػػػم )منظمػػػػ    ػػػػر حهوم ػػػػ    وتػػػػـ اخت ػػػػنر ع نػػػػ  الد (887وعػػػػددهـ )

 .( موظ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً 265اخت ػػػػػػػػػػػػػػػػػنر ع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طبق ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػوال   بلغػػػػػػػػػػػػػػػػػت )الحهوم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ    وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 
 : عدة نتائج أىميا إلىوتوصمت الدراسة  

 أف المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة تتمتع بح نة وظ     ذات جودة ج دة . -
بنله ن ة العنل   والمستوى أف أدا  العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة  متنز  -

 الراقم .
وجود ع ق  إ جنب   ب ف جودة الوظ     داخؿ المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة  -

 الوظ  م للعنمل ف بهذ  المنظم  .  األدا و 
 األجور%(   و 76.03مف والصح  المهن   )النتنلج أف الوزف النسبم لبعد األ أظهرت -

%(   وفرص الترق   والتقدـ 68.85ار واألمف الوظ  م )%(   واالستقر 66.12والمهآفنت )
 %( .70.17%(   واالبعند مجتمع  )68.88الوظ  م )

ب ف آرا  المبحوث ف حوؿ جودة الح نة  إحصنل  الدراس  أنه ال  وجد فروؽ ذات دالل   أظهرت -
الوظ     تعزى ) العمر   المؤهؿ العلمم  سنوات الخدم  ( فم المنظمنت   ر الحهوم   

ب ف آرا  المبحوث ف حوؿ جودة الح نة  إحصنل  قطنع  زة   ب نمن توجد فروؽ ذات دالل  
 الوظ     تعزى للجنس وذلؾ لصنل  امننث.
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جودة الحياة الوظيفية دورىا في تطبيق معايير الجودة   بعنوان :( ، 2011)دراسة عارف  .8
 الشاممة .

الم جودة الح نة الوظ     دورهن فم تطب ؽ معن  ر الجودة الشنمل    هدفت هذ  الدراس  للتعرؼ
ومف ثـ تبث ر ذلؾ عل  جودة الخدم    بنلتطب ؽ عل  المستش  نت الحهوم   فم بور سع د 

ض  مف قبؿ العنمل ف فم هذ  المستش  نت    وأجر ت هذ  الدراس  عل  الطب   المقدم  للمر 
( 230مستش   بور فؤاد العنـ ومستش   التضنمف الحهومم فم بور سع د وشملت ع ن  البحث )

عنمؿ فم مستش   التضنمف الحهومم وتـ ( 202)ور فؤاد وبموظؼ مف العنمل ف فم مستش   
 ستقصن  محددة لهذا الغرض.جمع الب نننت مف خ ؿ إعداد قوالـ ا

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
الجودة الشنمل  فم  إدارةتوجد ع ق  ارتبنط ذات دالل  ب ف جودة الح نة الوظ     وتطب ؽ  -

 المستش  نت المستهدف  .
 عدـ وجود ب ل  عمؿ مننسب  وم لم  للعمؿ مف ح ث الجوانب الصح   والطب ع   والمند   . -
سعنر ومتطلبنت ن ال  مهنهـ مف مجنراة ارت نع األالدراس  ضعؼ أجور العنمل ف بم رتأظه -

 الح نة .
الجودة الشنمل   إدارةتوجد ع ق  ارتبنط ذات دالل  ب ف جودة الح نة الوظ     وتطب ؽ معن  ر  -

  .وانتنج   العنمل ف 
 الجودة الشنمل  إدارةتوجد ع ق  ارتبنط ذات دالل  ب ف جودة الح نة الوظ     وتطب ؽ معن  ر  -

 ورضن العم   عف جودة الخدم  الطب   المقدم  .
النسب   ألبعند جودة الح نة الوظ     المؤثرة عل   هم   وجد تبن ف واخت ؼ فم درج  األ -

 جودة الشنمل  مف وجه  نظر العنمل ف .
 اسات السابقة األجنبية المتعمقة بمحور جودة الحياة الوظيفية :الدر  2.2.3

 حاجة نوعية وجودة الحياة العمل لمعاممين ( ، بعنوان : 2016)Jainدراسة  -1
The Need for Improving Quality of Work Life of Workers 

ثر نوع   العمؿ وح نة العمؿ فم أدا  العمنؿ العنمل ف فم أهدفت الدراس   للتعرؼ عل  
الدراس  مف العنمل ف فم الصننعنت  صننعنت الغزؿ والنس ج فم راجنستنف ح ث تهوف ع ن 

( عنمؿ ح ث جمع البنحث الب نننت مف المشنره ف مف خ ؿ 1200النس ج   و قدر عددهـ بػ )
ل   درس ال جوة الهب رة ب ف الجودة الحنل   والمتوقع  لح نة العمؿ و مجموعت ف بنستب نن ف   األ



80 

 

 تبث رالعوامؿ الد مو راف   عل  نوع   ح نة العمؿ   واالستب نف الثننم هو التعرؼ عل   وتبث ر
 . عمنؿ عمنؿ ذات الصل  عل  نوع   ح نة العمؿ للاأل

 العديد من النتائج أىميا :  إلىوتوصمت الدراسة 
 راس  أف هننؾ فجوة هب رة ب ف الجودة الحنل   والمتوقع  لح نة عمؿ العمنؿ .هش ت الد -
 
أبعاد ومقاييس جودة الحياة الوظيفية بين  :Hamid Zare et. al (2014)  دراسة  -2

 .أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيران اإليرانية
Identification the components of quality of work life and measuring 
them in faculty members of Tehran University Iranian 

   وأبعند ومقن  س جودة الح نة الوظ     ب ف أعضن  ه ل  التدر س عل  هدفت الدراس  للتعرؼ
دراس  وق نس   و دراس  وق نس العوامؿ المتعلق  بنلمحتوى الوظ  م ب ف أعضن  ه ل  التدر س

دراس  وق نس العوامؿ المتعلق    و    لجودة الح نة الوظ     قتصندالعوامؿ المتعلق  بنألبعند اال
دراس  وق نس العوامؿ   و جتمنع   لجودة الح نة الوظ     ب ف أعضن  ه ل  التدر سبنألبعند ام

ضـ مجتمع الدراس  و  المتعلق  بتحق ؽ التوازف ب ف العمؿ والح نة  ألعضن  ه ل  التدر س.
( عضو ه ل  235اف ام ران     ح ث بلغ حجـ المجتمع )أعضن  ه ل  التدر س بجنمع  طهر 

ستقصن  هبداة ستخداـ قنلم  االاوتـ   ( عضو ه ل  تدر س184تدر س   وبلغ حجـ الع ن  )
قتصند     العوامؿ )المحتوى الوظ  م   العوامؿ اال :للدراس  مهون  مف أربع  مجنالت رل س  هم

ستبنن  صح ح  صنلح  ا( 177سترداد )اوتـ   والح نة(جتمنع     تحق ؽ التوازف ب ف العمؿ اال
 الموزع .ستبنننت للتحل ؿ مف إجمنلم اال

 العديد من النتائج أىميا :  إلىوتوصمت الدراسة 
قتصند   لجودة الح نة النتنلج عدـ رضن أعضن  ه ل  التدر س عف العوامؿ اال أظهرت -

وهم أقؿ مف الدرج    (2.7) وذلؾ بمتوسط استجنب   الوظ     المتبع  فم الجنمع 
(  واألمف 2.4وخنص  ف من  تعلؽ بخدمنت الرعن   الصح   بمتوسط )  (3المتوسط  )

 (.2.5الوظ  م بمتوسط )
ف ب ف ف موافق  أعضن  ه ل  التدر س عف ال قرات الخنص  بتحق ؽ التواز أالنتنلج  أظهرت -

 (.3.01) متوسط  )محن د( بمتوسط استجنب بدرج   جن تالعمؿ والح نة 
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النتنلج موافق  أعضن  ه ل  التدر س عف ال قرات الخنص  بنلمحتوى الوظ  م  أظهرت -
ف فقرة أوهذا  عنم أف هننؾ موافق  عل  هذا المجنؿ   إال   (3.22بمتوسط استجنب  )

 (. 2.5) القرارات  حصلت عل  أدن  متوسط استجنب  بلغ اتخنذ المشنره  فم
(  3.36جتمنع   حصلت عل  أعل  درج  موافق  بمتوسط )النتنلج أف العوامؿ اال أظهرت -

العمؿ  بهم  وهذا  عنم موافق  أعضن  ه ل  التدر س عل  هذا المجنؿ وخنص  ف من  تعلؽ ب
 (.  3.8للمجتمع بمتوسط )

 
ثيرىا نوان ممارسات الموارد البشرية وتأبع .  Saleem, Irfan et. Al )1131دراسة ) -1

 الوظيفي . األداءعمى 

Do Human Resource Practices Affect Employee Performance 
هدفت الدراس  لإلجنب  عف السؤاؿ الرل س للدراس  )هؿ ممنرسنت الموارد البشر   المرتبط  بشهؿ 

 ب ف الع ق  الوظ  م للعنمل ف(  و دراس  األدا مبنشر بببعند جودة الح نة الوظ     تؤثر فم 
دراس  الع ق  ب ف التعو ضنت المقدم  عل   .للعنمل ف الوظ  م ألدا ا وتعز ز التنظ مم االلتزاـ

 الش نف   فم االخت نر والتع  ف ب ف الع ق  الوظ  م للعنمل ف  و دراس  األدا أسنس التم ز و 
 .للعنمل ف الوظ  م األدا و  برامج التدر ب والتطو ر ب ف الع ق  للعنمل ف  دراس  الوظ  م األدا و 

 اثن ف وتسع ف فرعًن ألهبر ث ث  بنوؾ فم مد ن  الهور البنهستنن    فم العنمل ف مجتمع ضـ
 مف مهون  للدراس  هبداة االستقصن  قنلم  استخداـ وتـ موظؼ ( 500) الع ن  حجـ بلغ ح ث
 األدا ( عبنرات لمجنؿ 10( فقرة موزع  عل  المجنالت الخمس  و)46) رل س  مجنالت خمس 

للش نف   فم  فقرات( 10)( فقرات للتعو ضنت  و10( فقرات ل لتزاـ التنظ مم  و)6الوظ  م  و)
صح ح  مف  استبنن  (310) است ـ للبرامج التدر ب   وتـ فقرات( 10)و التوظ ؼ واالخت نر 

 االستبنننت التم تـ توز عهن عل  العنمل ف.
 العديد من النتائج أىميا :  إلىوتوصمت الدراسة 

 الوظ  م األدا  وتعز ز التنظ مم النتنلج أنه توجد ع ق  ارتبنط قو   ب ف االلتزاـ أظهرت -
 للعنمل ف.

 وتعز ز الش نف   فم توظ ؼ واخت نر العنمل ف ب ف قو   ارتبنط وجود ع ق  إل توصلت  -
 .لهـ الوظ  م األدا 

 وتعز ز التم ز فم العمؿالتعو ضنت المقدم  عل  أسنس  ب ف قو   ارتبنط إنه توجد ع ق  -
 .للعنمل ف الوظ  م األدا 
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 .للعنمل ف الوظ  م األدا  وتعز ز برامج التدر ب والتطو ر ب ف قو   ارتبنط توجد ع ق  -
 
بعنوان تقييم أبعاد جودة الحياة الوظيفة  ( Fapohunda, Tinuke M.2013 )دراسة -4

  لمعاممين بالشركات النيجيرية .  
An Evaluation of the Perceptions and Experiences of Quality of Work 
Life in Nigeria 
هدفت الدراس  لتق  ـ وق نس أبعند جودة الح نة الوظ     للعنمل ف بنلشرهنت الن ج ر    والتعرؼ 

تصورات وتجنرب العنمل ف فم مجنؿ جودة الح نة الوظ      و دراس  بعض الخصنلص  إل 
تـ تجم ع الب نننت مف العنمل ف فم أربع شرهنت فم مد ن  ال وس و  الد مغراف   للعنمل ف.

عنمؿ  واستخدمت قنلم  االستقصن  هبداة رل س   للدراس   300الن ج ر    ح ث بلغ حجـ الع ن  
مؤشرًا لجودة الح نة الوظ      وتـ توز ع االستبنننت  16وجمع الب نننت  وتهونت القنلم  مف 

( مف 128( مف الرجنؿ  و)152%(  منهن )93.3( استبنن  بنسب  )280وهننت الردود السل م  )
 .2013النسن   ح ث امتد المس  الم دانم ب ف شهري  ول و وأ سطس لعنـ 

 العديد من النتائج أىميا :  إلىوتوصمت الدراسة 
النتنلج وجود اخت ؼ وتبن ف ب ف الرجنؿ والنسن  فم درج  الرضن واالرت نح عف  أظهرت  -

شرات جودة الح نة الوظ     )الحوافز  االلتزاـ التنظ مم  الرضن الوظ  م  الثقنف  بعض مؤ 
 التنظ م  (  وذلؾ لصنل  النسن .

 النتنلج أنه  وجد لدى الرجنؿ شعور بنألمف الوظ  م أهثر مف النسن . أظهرت  -
دة النتنلج توافقًن ب ف الجنس  ف عل  درج  الرضن واالرت نح عف بعض مؤشرات جو  أظهرت -

ت  التطو ر افم  االتصنالت  التعو ضنت والمهنفآالح نة الوظ      وهم: )السلوؾ امشر 
 والنمو الوظ  م(.

 
جودة حياة العمل في وحدات النطاق  بعنوان :( Stephen& Dhanapal 2013 )دراسة -5

  الصناعي من وجية نظر الرؤساء والمرؤوسين .
Quality of Work Life in Small Scale Industrial Units: Employers and 
Employees Perspectives  

عل  مستوى جودة ح نة العمؿ فم النطنؽ الصننعم مف وجه  نظر هدفت الدراس   للتعرؼ 
الدراس   ح ث تهوف ع ن  عوامؿ جودة ح نة العمؿ  أهم  الرؤسن  والمرؤوس ف   والتعرؼ عل  

صننعم الصغ ر فم تشنني   هو مبنتور   ومن رؤسن  ومرؤوس ف مف مختلؼ وحدات النطنؽ ال
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  وتـ استخداـ المنهج الوص م فم الدراس  ( عنمؿ 317بػ ) الع ن   و قدر عدددووراي فم الهند  
 . مف خ ؿ االستبنن  الب نننت   فح ث جمع البنحث
 العديد من النتائج أىميا :  إلىوتوصمت الدراسة 

االجتمنعم   الع قنت الشخص     االستق ل     ب ل  ف أهـ عوامؿ ح نة العمؿ )الدعـ إ -
 العمؿ   الع قنت مع الرل س   سنعنت العمؿ   وضوح الدور   المزا ن والتعو ضنت (.

وجود هذ   ف  امجتمنع   (   ح ث إهـ هذ  العوامؿ هم ) الدعـ االجتمنعم والع قنت أ -
 .فم العمؿ  األدا دورة عل  ز ندة الرضن الوظ  م الذي  ؤثر ب إل العوامؿ  ؤدي 

  
 المؤسسي: األداء موضوع تتناولالدراسات السابقة التي   3.3

 الدراسات السابقة الفمسطينية والعربية 1.3.3
المؤسسي  األداء( :ممارسات القيادة الستراتيجية وعالقتيا بتميز 2017دراسة )عبده ، .1

 دراسة تطبيقية عمى الكميات الجامعية في محافظات غزة.
المؤسسم  األدا التعرؼ عل  ممنرسنت الق ندة االسترات ج   وع قتهن بتم ز  إل هدفت الدراس  

  وتـ استخداـ المنهج الوص م التحل لم فم الدراس   لهل نت الجنمع   فم محنفظنت  زة فم ا
وهننت االستبنن  األداة الرل س  المستخدم  فم جمع الب نننت  واستخدـ أسلوب الحصر الشنمؿ 

( مد ر 000العل ن فم الهل نت الجنمع   فم محنفظنت  زة والبنلغ عددهـ ) دارةلجم ع مدرا  ام
 %( 87( استبنن  بنسب  )87وقد تـ استرجنع )

 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا
المؤسسم وفؽ النموذج االمر هم فم  األدا وجود موافق  بدرج  هب رة عل  مجنؿ تم ز  -

 %(.78.62الهل نت الجنمع   فم محنفظنت  زة بوزف نسبم )
تم ز حوؿ توافر  المبحوث فب ف متوسطنت تقد رات  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   -

 الُمسم للمتغ رات )العمر  تعزى فم الهل نت الجنمع   فم محنفظنت  زة المؤسسم  األدا 
تعزى بنلمتغ رات )الجنس    إحصنل  ؤهؿ العلمم( ووجود فروؽ ذات دالل  الوظ  م   الم

 عدد سنوات الخبرة   مهنف العمؿ(.
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المؤسســي  األداءأبعــاد المنظمــة األخالقيــة فــي تحســين جــودة  ( :2017دراســة )غنــام ، .2
 في المستشفيات الفمسطينية

 األدا عل  أبعند المنظم  األخ ق   ودورهن فم تحس ف جودة التعرؼ  إل هدفت هذ  الدراس  
المؤسسم فم المستش  نت ال لسط ن    وقد استخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  واالستبنن  

روبم و هبداة لجمع الب نننت. وتهوف مجتمع الدراس  مف العنمل ف فم هؿ مف مستش    زة األ
(  والع ن  طبق   عشوال   لجم ع المستو نت 0082ـ )ومستش   ننصر الطبم والبنلغ عدده

( 265( م ردة  وتـ استرداد )284الوظ     فم المستش  نت ق د الدراس   ح ث بلغ حجـ الع ن  )
 %(.93استبنن  صنلح  للتحل ؿ بنسب  )

 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

ح ث بلغ  فم المستش  نت ال لسط ن    مرت ع العنمل ف لدى  أبعند المنظم  األخ ق   مستوى -
 %(.74.32) الوزف النسبم

المؤسسم فم المستش  نت ال لسط ن    فم محنفظنت  زة مرت ع  ح ث  األدا مستوى جودة  -
 %(.76.67اتض  ذلؾ مف خ ؿ حصوله عل  وزف نسبم )

ب ف المنظم  األخ ق   ( α ≤ 0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  دالل  توجد ع ق  ذات  -
 المؤسسم. األدا ودورهن فم تحس ف جودة 

ب ف  (α ≤ 0.05)عند مستوى دالل   إحصنل  وجود ع ق  ارتبنط   طرد   قو   ذات دالل   -
 المؤسسم. األدا الممنرسنت األخ ق   و 

 
دراســـة  –المؤسســـي  األداءالمعرفـــة فـــي تحســـين  إدارة(: دور 2015دراسة)حســـينة،   .3

 -حالة كمية العموم القتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة محمد خيصر "بسكرة"
الرفع  محنول المعرف  فم بقن  ونمو المؤسسنت و  إدارةإبراز الدور الذي تلعبه  إل  الدراس  هدفت

ن  األداة مف فعنل تهن وأدا هن  وتـ استخداـ المنهج الوص م التحل لم فم الدراس   وهننت االستبن
الرل س  المستخدم  فم جمع الب نننت  وتهوف مجتمع الدراس  مف أعضن  اله ل  التدر س   فم 

( 60(  وتـ توز ع )072هل   العلوـ االقتصند   والتجنر   وعلوـ التس  ر بنلجنمع  وعددهـ )
 ( استبنن .40استبنن  عل  أسنتذة الهل   وتـ استرجنع )
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  :الدارسة توصمت إليياالتي  وكانت أىم النتائج 
 المؤسسم. األدا  وجد قبوؿ متوسط لدى أسنتذة الهل   لتطب ؽ  -
 المؤسسم. األدا المعرف  و  إدارةب ف  إحصنل  دالل   ذات ع ق  توجد -
التعلـ  –العمل نت الداخل    –المؤسسم هنلتنلم )رض  الزبنلف  األدا جن  ترت ب أبعند  -

 والنمو(.
 –(: دور التخطــيط الســتراتيجي فــي تحقيــق التميــز المؤسســي 2014ريــا،  أبــودراســة ) .4

 دراسة تطبيقية عمى وزارتي العمل والشؤون الجتماعية.
ؤسسم فم التعرؼ عل  دور التخط ط االسترات جم فم تحق ؽ التم ز الم إل هدفت الدراس  

بقطنع  زة  وتـ استخداـ المنهج الوص م التحل لم فم  جتمنع  وزارتم العمؿ والشؤوف ام
الدراس   وهننت االستبنن  األداة الرل س  المستخدم  فم جمع الب نننت  وتهوف مجتمع الدراس  مف 
الموظ  ف فم المواقع امشراف   فم وزارتم العمؿ والشؤوف االجتمنع   بمحنفظنت  زة والبنلغ 

تـ توز ع أداة الدراس  عل  جم ع مجتمع الدراس  وتـ استرداد  ( موظ ًن وموظ    وقد020عددهـ )
 .%(000( استبنن  أي بنسب  )20)

 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا
بلغت درج  موافق  أفراد ع ن  الدراس  عل  مستوى توافر معن  ر التم ز المؤسسم فم وزارتم  -

 %(.69.39بنسب  )العمؿ والشؤوف االجتمنع   درج  هب رة 
ب ف متوسطنت تقد رات المبحوث ف حوؿ توفر معن  ر التم ز  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -

 المؤسسم تعزى لمتغ ر الجنس  وهننت ال روؽ لصنل  امننث.
ب ف متوسطنت تقد رات أفراد ع ن  الدراس  حوؿ توافر  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل   -

المؤسسم تعزى لمتغ ر سنوات الخدم   وهننت ال روؽ لصنل  األهثر مف  معن  ر التم ز
 .سن 15

 حوؿ توافر معن  ر المبحوث فب ف متوسطنت تقد رات  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   -
 الوظ  م(. الُمسم للمتغ رات )ال ل  العمر    المؤهؿ العلمم  و التم ز المؤسسم تعزى 

 في التربية كميات قيادات لدة الستراتيجي التخطيط ميارات: (2014حسنة،  أبودراسة ) .5
 .ليا المؤسسي األداء بتحسين وعالقتيا الفمسطينية الجامعات
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 لمهنرات ال لسط ن   الجنمعنت فم الق ندات ممنرس  درج  عل  التعرؼ إل الدراس   هدفت 
 اله ل  أعضن  نظر وجه  مف لهن المؤسسم األدا  بتحس ف وع قتهن االسترات جم   التخط ط
الخدم (  وتـ استخداـ  سنوات االهند م    الرتب  التنل   )الجنمع   للمتغ رات تبعنً  ف هن التدر س  

المنهج الوص م التحل لم فم الدراس   وهننت االستبنن  األداة الرل س  المستخدم  فم جمع 
  فم هل نت الترب   فم الجنمع  س  الب نننت  وتهوف مجتمع الدراس  مف جم ع أعضن  اله ل  التدر 

( عضوًا  وقد تـ توز ع أداة 049  وجنمع  األزهر  وجنمع  األقص  والبنلغ عددهـ )امس م  
 .%(72( استبنن  أي بنسب  )007الدراس  عل  جم ع مجتمع الدراس  وتـ استرداد )

  :الدارسة التي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
ب ف متوسطنت استجنبنت المبحوث ف لدرج  ممنرس  ق ندات  إحصنل  دالل   ذات فروؽ توجد -

المؤسسم تعزى لمتغ ر الجنمع   وذلؾ  األدا هل   الترب   بنلجنمعنت ال لسط ن   لتحس ف 
 .امس م  لصنل  الجنمع  

ب ف متوسطنت استجنبنت المبحوث ف لدرج  ممنرس   إحصنل  دالل   ذات فروؽ توجدال  -
المؤسسم تعزى لمتغ ر الرتب   األدا ق ندات هل   الترب   بنلجنمعنت ال لسط ن   لتحس ف 

 األهند م  .
ب ف متوسطنت استجنبنت المبحوث ف لدرج  ممنرس   إحصنل  دالل   ذات فروؽ توجدال  -

المؤسسم تعزى لمتغ ر سنوات  األدا تحس ف ق ندات هل   الترب   بنلجنمعنت ال لسط ن   ل
الخدم   عدا مجنؿ الموارد المؤسسنت   والخدمنت    ح ث وجد فروؽ لصنل  الذ ف سنوات 

 سنوات. 10خدمتهـ أقؿ مف 
ب ف امت ؾ الق ندات لمهنرات  إحصنل  توجد ع ق  ارتبنط طرد   متوسط  ذات دالل   -

 المؤسسم للجنمعنت. األدا تحس ف التخط ط االسترات جم  ودرج  ممنرستهـ ل
دراسـة  –المؤسسـي  األداء(: عمميات المعرفة وعالقتيا بتميز 2014دراسة )المدىون،  .6

 تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة.
المؤسسم فم ضو   األدا المعرف  وع قتهن بتم ز  إدارةالتعرؼ عل  عمل نت  إل هدفت الدراس  

استخداـ النموذج األمر هم )منلهـو بنلدر دج( للتم ز فم وزارة الترب   والتعل ـ العنلم فم قطنع 
 زة  وتـ استخداـ المنهج الوص م التحل لم فم الدراس   وهننت االستبنن  األداة الرل س  

اقع امشراف   فم وزارة المستخدم  فم جمع الب نننت  وتهوف مجتمع الدراس  مف الموظ  ف فم المو 
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( موظ ًن 259الترب   والتعل ـ العنلم وجم ع المد ر نت عل  مستوى محنفظنت  زة والبنلغ عددهـ )
( استبنن  أي 240وموظ    وقد تـ توز ع أداة الدراس  عل  جم ع مجتمع الدراس  وتـ استرداد )

 %(.83بنسب  )
 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا

النتنلج مستوى توافر معن  ر النموذج االمر هم للتم ز فم وزارة الترب   والتعل ـ العنلم  أظهرت -
 %(.74.89فم قطنع  زة هنف ج دًا ح ث بلغ المتوسط الحسنبم النسبم )

 األدا المعرف  وتم ز  إدارةب ف عمل نت  إحصنل  وجود ع ق  ارتبنط   موجب  ذات دالل   -
 ب   والتعل ـ العنلم فم قطنع  زة.المؤسسم فم وزارة التر 

 األدا المعرف  وع قتهن بتم ز  إدارةحوؿ عمل نت  إحصنل  ال توجد فروؽ ذات دالل   -
المؤسسم فم وزارة الترب   والتعل ـ العنلم تعزى للعوامؿ الشخص   والتنظ م   )الجنس  

 المؤهؿ العلمم  عدد سنوات الخدم   العمر  ومهنف العمؿ(.
( بعنـوان: " دور السـتثمار فـي تكنولوجيـا المعمومـات فـي  2012دراسة   ) فـرج اهلل ،  .7

 المؤسسي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية. األداءتطوير 
م تطو ر ستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت فمعرف  الدور الذي  لعبه اال إل هدفت هذ  الدراس  

طب ع  وقوة الع ق  ب ف االستثمنر فم تهنولوج ن  معرف  إل المؤسسم  بنمضنف   األدا 
المؤسسم  وذلؾ مف خ ؿ تطب ؽ الدراس  عل   األدا المعلومنت بببعند  األربع  وتطو ر 

الجنمعنت ال لسط ن   العنمل  بقطنع  زة  ولتحق ؽ  أهداؼ الدراس  تـ اتبنع المنهج الوص م 
فم  امدار  ًن مف الموظ  ف ذوي المننصب ( موظ 294التحل لم   وتهونت ع ن  الدراس  مف )

الجنمعنت ال لسط ن     ح ث تـ اخت نرهـ بطر ق  الع ن  العشوال   الطبق   واستخدمت الدراس  
ال زم  واختبنر  حصنل  االستبنن  هبداة رل س   لجمع الب نننت   ومف ثـ اجرا  التحل  ت ام

 حل ؿ االحصنلم.برننمج الت  (SPSS)فرض نت الدراس  بنستخداـ 
 مجموع  مف النتنلج أهمهن : إل خلصت الدراس   

( ب ف α= 0005عند مستوى ) إحصنل  هش ت الدراس  عف وجود ع ق  ذات دالل   -
المؤسسم فم  األدا االستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت بببعند  األربع  وب ف تطو ر 

 الجنمعنت ال لسط ن   العنمل  فم قطنع  زة.
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 المؤسسي: األداءالدراسات السابقة األجنبية المتعمقة بمحور  2.3.3
الرئيسة لتنفيذ الستراتيجية (: بعنوان "ربط العوائق Kozubíková , 2015دراسة ) .1

 داء الشركة"مع أ
 "Linking the main Obstacles to the Strategy Implementation Company's 
Performance" 

تحل ؿ الع ق  ب ف المعوقنت الرل س  لتن  ذ االسترات ج   وعنلدات الشرهنت   إل هدفت الدراس  
واستخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  همن استخدـ البنحث المقنبل  واالستبنن  هبداة لجمع 

شره  مف الشرهنت البولند   التم احتلت المراهز  200المعلومنت  وتهوف مجتمع الدراس  مف 
 ح ث الت ض ؿ ب ف الشرهنت.المتقدم  مف 

  :الدارسة التي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 
الشرهنت المشنره  فم االستط ع ل س لد هن مشنهؿ هب رة فم تن  ذ االسترات ج   وهم قندرة  -

القضن  عل  العوالؽ المحتمل   وأف  إل عل  تقد ـ الحلوؿ والع جنت ب نعل    والتم تهدؼ 
 أفضؿ مع نر لمعرف  أدا  الشره  هو نسب  النمو فم العنلد.

(: بعنوان "أثر الرقابة الستراتيجية عمى أداء Mohammed, 2014دراسة ) .2
 دراسة تجريبية في لندن" –الشركات 
  "The impact of management and strategic controls on firm 

performance: an empirical study on the UK" 
والرقنب  االسترات ج     دارةالتره ز عل  استخراج األبعند الخنص  لهؿ مف ام إل هدفت الدراس  

قطنع   والتم تـ ال همن استخدـ البنحث الب نننتواستخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  
وتمثؿ مجتمع الدراس  الشرهنت الموجودة فم لندف   ( Fameاستخراجهن مف قنعدة ب نننت )

 ( شرهنت.00والبنلغ عددهن )
  :الدارسة التي توصمت إلييا وكانت أىم النتائج 

 ونوع الصننع  لهمن تبث ر عل  العنلد عل  األصوؿ وهنمش الرب . امدار  الرقنب   -
 لألدا  للشره .الرقنب  االسترات ج   لهن تبث ر عل  الوضع التننفسم همع نر  -
 

الوظيفي  األداء(: بعنوان "التأثير األخالقي و Saeed et al, 2013دراسة )  .3
 لمموظفين في قطاع التعميم في باكستان"
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  "Ethical Behavior and Employees Job Performance in Education 

Sector of Pakistan" 
الوظ  م للموظ  ف العنمل ف فم  األدا و خ قم تحد د الع ق  ب ف السلوؾ األ إل هدفت الدراس  

قطنع التعل ـ فم بنهستنف  واستخدـ البنحث المنهج الوص م التحل لم  همن استخدـ البنحث 
 االستبنن  هبداة لجمع المعلومنت.

 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا
 موظ  ف.خ قم والق ـ األخ ق   لهن تبث ر ا جنبم عل  أدا  الالتوجه األ -
 السلوؾ األخ قم  ؤثر عل  هؿ جننب مف جوانب ح نة موظ م قطنع التعل ـ فم بنهستنف. -
 التوجه األخ قم والق ـ االخ ق   همن عنم ف بنرزاف فم التبث ر عل  أدا  الموظ  ف. -
 

(:بعنوان "تأثير بيئة العمل الخارجية عمى أداء الشركات Olarewaju, 2012دراسة ) .4
 مجال األغذية والمشروبات في نيجيريا"العاممة في 

  "Impacts of External Business Environment on Organizational 

Performance in the Beverage Industry in Nigeria" 
دا  الشرهنت لأل ذ   تبث ر ب ل  العمؿ الخنرج   عل  أ معرف  مدى إل هدفت الدراس  

البنحث المنهج الوص م التحل لم  همن استخدـ البنحث والمشروبنت فم ن ج ر ن  واستخدـ 
 ( موظ ًن.050( شرهنت بهن )3االستبنن  هبداة لجمع المعلومنت  وتـ توز عهن عل  ع ن  مف )

 :الدارسة وكانت أىم النتائج التي توصمت إلييا
المب عنت  وجود تبث ر لعوامؿ الب ل  الخنرج   عل  أدا  الشرهنت )ال نعل    اله ن ة  ز ندة  -

 تحق ؽ أهداؼ الشره (.
  التعقيب عمى الدراسات السابقة:  4.3

 جو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:أو 
سنعدت الدراسنت السنبق  فم تجن ب دراس  قضن ن سبؽ أف درسهن   ر  مف البنحث ف  .1

 )مهنف الدراس  وع ن  الدراس (.
هذ  الدراسنت واالنت نع منهن بمن  تننسب مع ط ع عل  األدوات المستخدم  فم اال .2

 موضوع الدراس .
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 المننسب  ومنهج الدراس . حصنل  است ندت فم تحد د األسنل ب ام .3
 وفرت الجهد  وزودته ببسمن  العد د مف الهتب والمراجع ذات الصل  بموضوع الدراس . .4
همن سنعدت فم بنن  سنعدت فم اخت نر أبعند المتغ ر المستقؿ )جودة الح نة الوظ    (   .5

 أداة الدراس  )االستبنن ( وتحد د مجنالتهن وفقراتهن.
 سنعدت أ ضًن فم مننقش  النتنلج وت س رهن ممن أسهـ فم تقد ـ التوص نت والمقترحنت. .6

 
 جو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أو 

وهذا   العمؿ فم الوقت الحنضر أخ ق نت أهم  ذات ق م  تتوافؽ مع  أهم  منحت  .1
  تقنطع مع اهتمنـ الدراسنت السنبق  بهذا الموضوع.

نفآت  والمه األجور  أبعند جودة الح نة الوظ     أهم  رهزت الدراسنت السنبق  عل   .2
ب ف الح نة  التوازف  مشنره  العنمل ف  البرامج التدر ب    الوظ  م األمنفاالستقرار و 

الوظ     هبحد أبعند جودة الح نة الوظ     فم دراستنن  امثرا الوظ     والشخص   و 
 الحنل  .

 ن الدراسات السابقة:عالدراسة الحالية  تميزجو أو 
فم  العمؿ خ ق نتالدور الوس ط ألتم زت هذ  الدراس  فم موضوعهن  ح ث تدرس  .1

دراس  تطب ق   عل  المنظمنت  –المؤسسم  األدا ب ف جودة الح نة الوظ     و  الع ق 
 .وهو موضوع مهـ ندرت الدراس  ف ه -   ر الحهوم  

الدور  عتقد أف هذ  الدراس  مف الدراسنت المهم  التم تننقش هذا الموضوع وتربط  .2
  و بمؿ البنحث أف تهوف هذ  المؤسسم  األدا العمؿ وجودة الح نة الوظ     و  أخ ق نت

 المهتب  العرب  . إل الدراس  إضنف  جد دة 
مف الوطنم والوزارات  ر الحهوم   ووزارة الداخل   واألستسنعد هذ  الدراس  المنظمنت   .3

العمؿ لدى العنمل ف وتحس ف جودة الح نة الوظ      ممن  أخ ق نتالمختص   فم تعز ز 
 المؤسسم. األدا  نعهس ا جنبًن عل  
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 الفجوة البحثية: 5.3

 ( 1-3جدول رقم )
 ال جوة البحث   ب ف الدراسنت السنبق  والدراس  الحنل   وض  

 الدراس  الحنل   ال جوة البحث   الدراسنت السنبق 
رهزت عل  المتغ ر المستقؿ ع ق  جودة الح نة -

الوظ     بمتغ رات متعددة عل  اعتبنر  مستقؿ 
وبعض الدراسنت تنبع ومف هذ  المتغ رات ) 

العمؿ   تمه ف العنمل ف   االحتراؽ  أخ ق نت
 الوظ  م (.

وهنف مجنؿ التطب ؽ ) وزارة األشغنؿ وامسهنف -
ع م      جنمعنت   مدارس  العنم    مؤسسنت إ
 مؤسسنت صننع   (.

 األدا رهزت عل  المتغ ر التنبع ع ق  -
بمتغ رات متعددة عل  اعتبنر  مستقؿ  المؤسسم

المتغ رات )  وبعض الدراسنت تنبع ومف هذ 
مهنرات التخط ط االسترات جم   األنموذج 

روبم   استرات ج نت التنم   البشر     و األ
 المقنرننت المرجع   (.

قنؼ   و وهنف مجنؿ التطب ؽ ) وزارة األ-
المنظمنت   ر الحهوم      الجنمعنت   مجنلس 

 عل ن  (.
 أخ ق نترهزت عل  المتغ ر الوس ط ع ق  

متعددة عل  اعتبنر  مستقؿ العمؿ بمتغ رات 
مف سنت تنبع ومف هذ  المتغ رات ) األوبعض الدرا

المعلومنتم    قواعد السلوؾ المهنم    الوال  
 التنظ مم    الصورة الذهن    (.

المنظمنت  مجنؿ التطب ؽ ) وزارة الداخل   وهنف -
   ر الحهوم      مدارس   شرهنت االتصنؿ  (.

عل  حد –قل  وندرة الدراسنت -
الدور  تتننولالتم –علـ البنحث 
العمؿ فم  خ ق نتالوس ط أل

الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ     
 المؤسسم. األدا و 
تختلؼ الدراس  مع الدراسنت  -

الهدؼ   ومجنؿ    مف ح ثالسنبق
 وبعند شمول   األ التطب ؽ  
 المتغ رات ق ـ ب ف الع ق 

)الوس ط  المستقؿ  التنبع( ح ث 
معظمهن أمن اعتمدت عل  أحد إف 
أنهن  أوبعند دوف االخر األ

اعتمدت عل  الع ق  ب ف 
 متغ ر ف فقط .

 

 خ ق نتاهتمت بدراس  الدور الوس ط أل
العمؿ فم الع ق  ب ف جودة الح نة 

  :المؤسسم   مف خ ؿ األدا الوظ     و 
التعرؼ عل  مدى توافر مهوننت -

العمؿ   والهشؼ عف مستوى  أخ ق نت
جودة الح نة الوظ     مف وجه  نظر 

 ف فم المنظمنت   ر الحهوم     العنمل
المؤسسم مف  األدا ظهنر مستوى وا  

وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر 
 الحهوم   .

اختبنر الع ق  ب ف موضوعنت الدراس  -
العمؿ  جودة الح نة  أخ ق نتالمختل   )
 المؤسسم (. دا األالوظ      

تحد د أهـ ال روؽ ب ف متوسطنت -
 أخ ق نتاستجنبنت المبحوث ف حوؿ )

 األدا العمؿ  جودة الح نة الوظ      
 م ( تعزى للمتغ رات الد مغراف  .المؤسس

العمؿ عل  تقد ـ توص نت علم   -
وعمل    مهف االست ندة منهن فم استخداـ 

م برامج وابعند جودة الح نة الوظ     ف
المنظمنت   ر الحهوم   وع قتهن فم 

المؤسسم فم ظؿ وجود  األدا تحق ؽ 
 .العمؿ  أخ ق نت

 )جرد بواسط  البنحث(
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 ممخص الفصل الثالث:

جوانب هذ   إل البنحث فم هذا ال صؿ مجموع  مف الدراسنت السنبق  التم تعرضت  تننوؿ
 األدا جودة الح نة الوظ     (  والتنبع )العمؿ (  والمستقؿ ) أخ ق نتالوس ط )الدراس  ومتغ رتهن 

العمؿ    أخ ق نت تتننولؿ الدراسنت التم و المؤسسم(. ح ث استعرض البنحث فم الجز  األ
م الجز  الثنلث الدراسنت التم جودة الح نة الوظ       وف تتننولوفم الجز  الثننم الدراسنت التم 

دراسنت فلسط ن   وعرب   ودراسنت  إل  ث تـ تقس ـ هؿ محور المؤسسم ح األدا  تتننول
أجنب    وذلؾ بننً  عل  مجتمع الدراس   ومف ثـ خصص محور للتعق ب عل  الدراسنت السنبق  

 جه االست ندة واالخت ؼ ومن تم زت به هذ  الدراس .أو وب نف 

جودة  أو  العمؿ أخ ق نتموضوع  تتننولوبنلر ـ مف وجود العد د مف الدراسنت السنبق  التم 
المؤسسم  فم الب لنت العرب   واألجنب    إال أنه قلمن من وجد دراسنت  األدا  أوالح نة الوظ     

هن الدراسنت السنبق  مف جوانب مختل   وحسب الب ل  تتننولتجمع ث ث مواض ع بعضهمن  وقد 
 خ ق نتالدور الوس ط أل  إلالموجودة ف هن  ومف خ ؿ اط ع البنحث وجد أنهن لـ تتطرؽ 

دراس  تطب ق   عل  المنظمنت   ر  –المؤسسم  األدا العمؿ ب ف جودة الح نة الوظ     و 
ل  عل  حد علـ البنحث التم تربط و الحهوم     وهذا من تم زت به الدراس  الحنل    وهم األ

نحث ال جوة البحث   ث ث متغ رات فم المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة  وأخ رًا  عرض الب
 لهذ  الدراس .
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 الفصل الرابع

جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 
 المقدمة :

جرا اتهػػن محػػورًا رل سػػ ًن  ػػتـ مػػف خ لػػه إنجػػنز الجننػػب التطب قػػم مػػف     تعتبػػر منهج ػػ  الدراسػػ  وا 
الدراسػػ   وعػػف طر قهػػن  ػػتـ الحصػػوؿ علػػ  الب ننػػنت المطلوبػػ  مجػػرا  التحل ػػؿ امحصػػنلم للتوصػػؿ 

النتنلج التم  تـ ت س رهن فم ضو  أدب ػنت الدراسػ  المتعلقػ  بموضػوع الدراسػ   وبنلتػنلم تحقػؽ  إل 
 تحق قهن.  إل األهداؼ التم تسع  

للمػػػػنهج المتبػػػػع ومجتمػػػػع وع نػػػػ  الدراسػػػػ   وهػػػػذلؾ أداة الدراسػػػػ   هػػػػذا ال صػػػػؿ وصػػػػ نً  تنػػػػنوؿح ػػػػث 
قهن وثبنتهػن. همػن  تضػمف وصػػ ًن المسػتخدم  وطر قػ  إعػدادهن وه   ػ  بننلهػن وتطو رهػػن  ومػدى صػد

لإلجرا ات التم قنـ بهن البنحث فم تصم ـ أداة الدراس  وتقن نهن  واألدوات التم اسػتخدمتهن لجمػع 
التػػػم اسػػػتخدمت فػػػم تحل ػػػؿ الب ننػػػػنت  حصػػػػنل  ب ننػػػنت الدراسػػػ   و نتهػػػم ال صػػػؿ بنلمعنلجػػػنت ام

 واستخ ص النتنلج  وف من  لم وصؼ لهذ  امجرا ات.
 

 يجية الدراسة : من 1.4
بنػػػنً  علػػػ  طب عػػػ  الدراسػػػ  واألهػػػداؼ التػػػم تسػػػع  لتحق قهػػػن فقػػػد اسػػػتخدـ البنحػػػث المػػػنهج         

الوصػػ م التحل لػػم  والػػذي  عتمػػد علػػ  دراسػػ  الظػػنهرة همػػن توجػػد فػػم الواقػػع و هػػتـ بوصػػ هن وصػػ ًن 
مػػع المعلومػػنت المتعلقػػ  دق قػػًن و عبػػر عنهػػن تعب ػػرًا ه   ػػًن وهم ػػًن  همػػن ال  هت ػػم هػػذا المػػنهج عنػػد ج

التحل ػؿ والػربط والت سػ ر  إلػ بنلظنهرة مف أجؿ استقصن  مظنهرهن وع قنتهن المختل    بؿ  تعػدا  
اسػػػػتنتنجنت  بنػػػػم عل هػػػػن التصػػػػور المقتػػػػرح بح ػػػػث  ز ػػػػد بهػػػػن رصػػػػ د المعرفػػػػ  عػػػػف  إلػػػػ للوصػػػػوؿ 
 الموضوع.

المػػنهج الوصػػ م التحل لػػم ببنػػه" المػػنهج الػػذي  سػػع  لوصػػؼ ( 100: 2006و عػػرؼ الحمػػدانم )
الراهنػػػ  فهػػػو أحػػػد أشػػػهنؿ التحل ػػػؿ والت سػػػ ر المػػػنظـ لوصػػػؼ  أواألحػػػداث المعنصػػػرة   أوالظػػػواهر 
مشػهل   و قػدـ ب ننػنت عػف خصػنلص مع نػ  مػف الواقػع  وتتطلػب معرفػ  المشػنره ف فػم  أوظنهرة 

 م نستعملهن لجمع الب نننت.قنت التو الدراس  والظواهر التم ندرسهن واأل
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

مصػػػندر  إلػػػ فػػػم معنلجػػػ  امطػػػنر النظػػػري للدراسػػػ  ( المصػػػندر الثننو ػػػ : ح ػػػث اتجػػػه البنحػػػث 1)
الهتػػػػب والمراجػػػػع العرب ػػػػ  واألجنب ػػػػ  ذات الع قػػػػ   والػػػػدور نت الب ننػػػػنت الثننو ػػػػ  والتػػػػم تمثػػػػؿ فػػػػم 
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موضوع البحث  والبحث والمطنلعػ   تتننولوالمقنالت والتقنر ر  واألبحنث والدراسنت السنبق  التم 
 فم مواقع امنترنت المختل  .

لمعنلجػػ  الجوانػػب التحل ل ػػ  ل ػػ  و جمػػع الب ننػػنت األ إلػػ  ح ػػث لجػػب البنحػػثل ػػ : و ( المصػػندر األ2)
 صممت خص صنً لهذا الغرض.لموضوع البحث مف خ ؿ االستبنن  هبداة رل س  للبحث  

 مجتمع الدراسة : 2.4
 عرؼ مجتمع الدراس  ببنه جم ع م ردات الظنهرة التم  درسهن البنحث   وبننً  عل  مشهل  
الدراس  وأهدافهن فإف المجتمع المستهدؼ  تهوف مف جم ع العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   

  وتز د م زان تهن عف مل وف ش هؿ فم فبهثر ( موظؼ25بلغ عدد موظ  هن )فم قطنع  زة والتم  
  وبنلتنلم فإف عدد المنظمنت التم تمثؿ مجتمع ( سنوات فنهثر10وعمرهن الزمنم ) ـ2016عنـ 

( حسب إحصنل نت دالرة الجمع نت 4986( منظم  وبلغ عدد العنمل ف ف هن )53الدراس  هو )
( همن هو موض  فم الجدوؿ 2016العنـ )  ر الحهوم   التنبع  لوزارة الداخل   ال لسط ن   فم 

 ( 1-4رقـ )
 

 عينة الدراسة :3.4
 روب رت ) معندل  حصنل  خت نر ع ن  طبق   عشوال     وقد تـ تطب ؽ المعندل  امقنـ البنحث بن

 الع ن  المطلوب  : حجـ لتحد د منسوف(

 

 ح ث إف :

M المجتمع حجـ     

S   معدؿ عل  1.96 قسم  أي 0.95 الدالل  لمستوى المقنبل  المع نر   الدرج  قسم 
     0.05 الخطب

p  0.50 وهم الخنص   توافر نسب    
q  0.50 وهم للخنص   المتبق   النسب   

  فإنه  مهف حسنب حجـ  4986( = Mالسنبق  بق م  حجـ المجتمع )وبنلتعو ض فم المعندل  
 ( .357ي )و نالع ن  المطلوب  و س

( مف العنمل ف فم المنظمنت   ر 357وممن سبؽ فقد قنـ البنحث بتوز ع االستبنن  عل  )
 .(274( وقد تـ استرداد ) 1-4الحهوم   ق د الدراس  همن  تبف فم الجدوؿ رقـ )
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 (1-4)رقـ  جدوؿ 
 توز ع ع ن  الدراس  حسب أعداد العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   ق د الدراس  

 

 الع ن   عدد العنمل ف  المحنفظ  اسـ المنظم  ـ
األحمر اله ؿ جمع   1  8 106  زة محػػػنفظػػػػ  

الجنمع نت الخر جنت جمع   2  2 29  زة محػػػنفظػػػػ  

المعوق ف األط نؿ رعن   جمع   3  3 46  زة محػػػنفظػػػػ  

امس مم المجمع جمع   4  12 174  زة محػػػنفظػػػػ  

الحر وال هر الثقنف  مؤسس  جمع   5 خنن ونس محنفظ    70 5 

امس م   الص ح جمع   6 الػوسط  محنفظ    342 24 

الخ ر   الوفن  جمع   7  13 178  زة محػػػنفظػػػػ  

المر ض أصدقن  جمع   8  12 162  زة محػػػنفظػػػػ  

المسلمنت الشنبنت جمع   9  12 172  زة محػػػنفظػػػػ  

الصحم العمؿ لجنف تحندا جمع   10  17 231  زة محػػػنفظػػػػ  

للصـ أط نلنن جمع   11  12 172  زة محػػػنفظػػػػ  

الرحم  مبرة جمع   12  7 93  زة محػػػنفظػػػػ  

المعنق ف لتبه ؿ الوطن   الجمع   13  3 35  زة محػػػنفظػػػػ  

 21 293  زة محػػػنفظػػػػ   زة مد ن  ألح ن  العنم  الخدم  جمع   14

المعوق ف لألط نؿ الح نة فم الحؽ جمع   15  3 48  زة محػػػنفظػػػػ  

األط نؿ لرعن   الهدى دار جمع   16  13 184  زة محػػػنفظػػػػ  

التربوي امرشند مرهز جمع   17 الشمنؿ محنفظػػػ    48 3 

والسنه الهتنب دار جمع   18 خنن ونس محنفظ    183 13 
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المبهرة للط ول  الترب   برامج مؤسس  جمع   19  7 100  زة محػػػنفظػػػػ  

اله ن ب ت تطو ر جمع   20 الشمنؿ محنفظػػػ    33 2 

 4 58  زة محػػػنفظػػػػ   زة بقطنع حره ن المعنق ف جمع   21

للتبه ؿ جبنل ن جمع   22 الشمنؿ محنفظػػػ    63 5 

السل    للدعوة العلمم المجلس جمع   23 خنن ونس محنفظ    64 5 

التنمو   الهدى جمع   24 خنن ونس محنفظ    34 3 

أجنبم فرع قطنف المحسف عبد مؤسس  جمع   25  2 33  زة محػػػنفظػػػػ  

الشرع   والعلوـ الهر ـ القرآف لتح  ظ الصحنب  جمع   26  13 183  زة محػػػنفظػػػػ  

المعنق ف لتبه ؿ األمؿ جمع   27 رف  محنفظػػػػػػػ    103 7 

الصح   الرعن   لجنف جمع   28  3 38  زة محػػػنفظػػػػ  

المعنق ف لتبه ؿ البل  د ر جمع   29 الػوسط  محنفظ    60 4 

الخ ر   ال  ح جمع   30 الشمنؿ محنفظػػػ    72 5 

الخ ر   ال لسط ن   امنسنف أرض جمع   31  5 70  زة محػػػنفظػػػػ  

لندف/  أجنبم فرع امس م   ام نث  جمع   32  5 66  زة محػػػنفظػػػػ  

الهنثول ه   ام نث  خدمنت جمع   33  CRS أجنبم فرع  5 65  زة محػػػنفظػػػػ  

 6 89  زة محػػػنفظػػػػ   ز  المر ض رعن   جمع   34

فلسط ف - الط ؿ إنقنذ مؤسس  جمع   35  12 174  زة محػػػنفظػػػػ  

أجنب ه فرع -  فرنسن -حدود ب  أطبن  جمع   36  2 33  زة محػػػنفظػػػػ  

المعرف  نور جمع   37 الػوسط  محنفظ    41 3 

جد دة آفنؽ جمع   38 الػوسط  محنفظ    25 2 
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الخ ر   بنز ابف جمع   39 رف  محنفظػػػػػػػ    78 6 

الن س   للصح   ز  برننمج جمع   40  6 77  زة محػػػنفظػػػػ  

المجتمعم للتبه ؿ الوداد جمع   41  8 112  زة محػػػنفظػػػػ  

أجنبم فرع"  العنلمم الهننلس تحندا جمع   42  6 84  زة محػػػنفظػػػػ  " 

جبنل ن - والتنم   للتطو ر الوطن   الجمع   43 الشمنؿ محنفظػػػ    56 4 

الخ ر   الرحم  جمع   44 خنن ونس محنفظ    43 3 

الطبم الصحنب  مجمع جمع   45  4 52  زة محػػػنفظػػػػ  

والمجتمع   الصح   للتنم   وصنؿ جمع   46 خنن ونس محنفظ    52 4 

الخ ر   الس م  جمع   47 الشمنؿ محنفظػػػ    39 3 

الخ ر   الولنـ جمع   48 الشمنؿ محنفظػػػ    59 4 

والتنم   لإل نث  األقص  جمع   49 خنن ونس محنفظ    45 3 

التعل م   األرقـ دار جمع   50  15 203  زة محػػػنفظػػػػ  

أجنبم فرع"  النرو جم ال جل ف مجلس جمع   51  2 32  زة محػػػنفظػػػػ  " 

والتنم   لإل نث  سواعد جمع   52  2 26  زة محػػػنفظػػػػ  

وامع مم ال نم لإلنتنج أصدا  جمع   53  4 58  زة محػػػنفظػػػػ  

 357 4986   المجموع 
وفؽ إحصنل نت دالرة الجمع نت   ر الحهوم   التنبع  لوزارة الداخل   ال لسط ن   عنـ المصدر/ 
2016 

 
 ستبانة :خطوات بناء ال 4.4

فم العمؿ  خ ق نتالدور الوس ط أل وهم االستبنن  لدراس  " قنـ البنحث بإعداد أداة الدراس 
المؤسسم : دراس  تطب ق   عل  المنظمنت   ر  األدا ب ف جودة الح نة الوظ     و الع ق  

 الحهوم   " 
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 : الستبانةواتبع الباحث الخطوات  التالية لبناء 
عل  األدب امداري والدراسنت السنبق  ذات الصل  بموضوع الدراس   واالست ندة  االط ع (1

 وص ن   فقراتهن. االستبنن منهن فم بنن  
 االستبنن استشنر البنحث عددًا مف أسنتذة الجنمعنت ال لسط ن   والمشرف ف فم تحد د أبعند  (2

 وفقراتهن.
 .االستبنن تحد د المجنالت الرل س   التم شملتهن  (3
 تحد د ال قرات التم تقع تحت هؿ مجنؿ. (4
بدا  الم حظنت. (5  عرض االستبنن  عل  المشرؼ للنقنش وا 
 أخ ق نتر وهمن )و نث ث محل   وقد تهونت مف و فم صورتهن األ االستبنن تصم ـ  تـ (6

 المؤسسم( األدا و   جودة الح نة الوظ      العمؿ
 امدار  ( مف المحهم ف ذوي الخبرة فم المجنالت األهند م   و 13عل  ) االستبنن تـ عرض  (7

(  ب ف أسمن  2فم هؿ مف الجنمعنت والمؤسسنت الحهوم  . والملحؽ رقـ ) حصنل  وام
 أعضن  لجن  التحه ـ.

امضنف   أومف ح ث الحذؼ  االستبنن فم ضو  آرا  المحهم ف تـ تعد ؿ بعض فقرات  (8
 (. 3( فقرة  ملحؽ ) 58فم صورتهن النهنل   عل  ) االستبنن والتعد ؿ  لتستقر 

 
 أداة الدراسة : 5.4
العمؿ فم الع ق  ب ف جودة  خ ق نتالدور الوس ط ألحوؿ" مف)إعداد البنحث(تـ إعداد استبنن    

 المؤسسم : دراس  تطب ق   عل  المنظمنت   ر الحهوم   . األدا الح نة الوظ     و 
وقد تـ استخداـ أداة االستبنن  لهبر حجـ الع ن    والتم تمهف البنحث مف خ لهن مف الحصوؿ 

 الب نننت مف جم ع أفراد الع ن  بشهؿ أسهؿ وأسرع .عل  
 : ية ، وىي رئيس أربع اقسامتتكون استبانة الدارسة من 

المؤهؿ العلمم    العمر الجنسؿ: وهو عبنرة عف الب نننت الشخص   عف المستج ب )و القسـ األ
 (.مهنف العمؿسنوات الخبرة   عدد  الوظ  م الُمسم  

بعند   وموزع  عل  أ( فقرة 30و تهوف مف ) جودة الح نة الوظ     القسـ الثننم : وهو عبنرة عف 
 :( 2-4الدراس  الست  وفؽ الجدوؿ رقـ )

 عدد فقرات ابعاد جودة الحياة الوظيفية
 عدد ال قرات  البعد  المجنؿ
 5 و المهنفآت األجور 1
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 5 الوظ  م  األمنفاالستقرار و  2
 5 البرامج التدر ب    3
 5 مشنره  العنمل ف  4
 5 التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص    5
 5 الوظ  م امثرا  6

 30 المجموع 
 )المصدر : مف إعداد البنحث(

 ( فقرة .12العمؿ و تهوف مف ) أخ ق نتوهو عبنرة عف الثنلث:  قسـال
 ( فقرة. 16) المؤسسم و تهوف مف  األدا وهو عبنرة عف  : الرابع قسـال
 

لق نس استجنبنت المبحوث ف ل قرات االستب نف حسب مق نس ل هرت الخمنسم تـ استخداـ وقد 
 ( : 4-3جدوؿ رقـ ) 

 ( 3-4جدوؿ رقـ ) 
 ل هرت الخمنسم  درجنت مق نس 

  

 موافق  عنل   جدا  موافق  متدن   جدا االستجنب 

 5 4 3 2 1 المق نس
دؿ عل  الموافق  العنل    5( ل ستجنب    وهلمن اقتربت االجنب  مف 5-1اختنر البنحث التدرج ) 

 %.20عل  من ورد فم ال قرة المعن   وهؿ تدرج له وزف نسبم 

 :صدق وثبات الستبانة 5.4

 قصد بصػدؽ وثبػنت االسػتبنن  التحقػؽ مػف صػدؽ وثبػنت أداة الدراسػ  )االسػتبنن (  وذلػؾ 
 التنلم:عل  النحو 

 صدق الستبانة:  3.1.1

:  2010ي  و ن)الجرجمن وضعت لق نسه   االستبنن أف تق س أسلل   االستبنن  قصد بصدؽ 
 جب أف تدخؿ فم التحل ؿ (   همن  قصد بنلصدؽ شموؿ االستقصن  لهؿ العننصر التم 105

  بح ث تهوف م هوم  لهؿ مف  ستخدمهن وضوح فقراتهن وم رداتهن مف ننح    و مف ننح  
 هد مف صدؽ االستبنن  بطر قت ف :( وقد قنـ البنحث بنلتب179: 2001 )عب دات وأخروف 
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 المحكمين "الصدق الظاىري":آراء صدق  -3

مف المحهم ف   قصد بنلصدؽ مف وجه  نظر المحهم ف "هو أف  ختنر البنحث عدداً 
ح ث (  307: 8030ي  و نموضوع الدراس  " )الجرجالمشهل   أوالمتخصص ف فم مجنؿ الظنهرة 
ل   عل  مجموع  مف المحهم ف بلغ و فم صورتهن األ )االستبنن  ( قنـ البنحث بعرض أداة الدراس 

والذ ف قنموا بدورهـ بتقد ـ   األعمنؿ وامحصن  إدارةفم مجنؿ  مختصين( محهمًن  13عددهـ )
  وقد خرجت االستبنن  فم صورتهن  النص  وامرشند وتعد ؿ وحذؼ من  لـز عل  فقرات االستبنن 

 (1النهنل   همن فم الملحؽ رقـ )

العبنرات لق نس من وضعت ألجله   م لم مف المحهم ف إبدا  آرالهـ فم مدى  وقد طلب البنحث
دى مننسب  هؿ عبنرة للمحور الذي  نتمم إل ه  ومدى ه ن   ومدى وضوح ص ن   العبنرات وم
اقتراح من  إل ر متغ رات الدراس  األسنس    هذا بنمضنف  و نالعبنرات لتغط   هؿ محور مف مح

إضنف  عبنرات جد دة ألداة  أوحذفهن   أو رونه مننسبًن وضرور ًن مف تعد ؿ ص ن   العبنرات 
الشخص   والوظ     المطلوب   لب نننتل   )او ن  تعلؽ بنلب نننت األالدراس   وهذلؾ إبدا  آرالهـ ف م

المستخدـ فم  الخمنسم)ل هرت(  (Likert-Scale) جننب مق نس إل مف المبحوث ف(  
االستبنن   وبذلؾ خرج االستب نف فم صورته النهنل  . وترهزت توج هنت المحهم ف عل  انتقند 

ض العبنرات المتهررة  همن أف بعض المحهم ف طوؿ االستبنن  ح ث هننت تحتوى عل  بع
ضنف  بعض العبنرات   رو ننصحوا بضرورة تقل ص بعض العبنرات مف بعض المح ر و نمح إل وا 

 أخرى.

 صدق المقياس: -1

 صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة: .1

تنتمم  قصد بصدؽ االتسنؽ الداخلم  مدى اتسنؽ هؿ فقرة مف فقرات االستبنن  مع المحور الذي 
إل ه هذ  ال قرة  ح ث تـ حسنب االتسنؽ الداخلم ل قرات االستبنن  عل  ع ن  الدراس  

هؿ فقرة والدرج   ف( م ردة  وذلؾ بحسنب معنم ت االرتبنط ب 10االستط ع   البنلغ حجمهن )
 الهل   للمحور التنبع  له عل  النحو التنلم:
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 والمكافآت األجورل: ولفقرات المحور األ الداخمي  التساق صدق .3

 :(1-1جدول رقم )
 والمكافآت األجور ل:واأل  المحورصدق التساق الداخمي لفقرات 

معامل  الفقرات .م
 الدللة الرتباط

 0.000 00857 تتبع الجمع   نظنـ أجور مننسب وم لـ للوضع االقتصندي للبلد .  .3

 0.000 00873  تننسب الراتب مع خبراتؾ ومؤه تؾ العلم   .  .8

 0.000 00893  تننسب الراتب مع المهنـ الموهل  للموظؼ   .1

 0.000 00864 الوظ  م للموظؼ. األدا  توافر فم الجمع   نظنـ مهنفآت عندؿ  رتبط مع   .4

5.  
 عتبر الراتب مننسبن للموظؼ عند مقنرنته بنظرالؾ العنمل ف فم ن س 

 المجنؿ مع جمع نت اخرى .
00730 

0.000 

 
 

 األجورؿ: و المحور األفقرة مف فقرات ( معنم ت االرتبنط ب ف هؿ 4-4 ب ف جدوؿ رقـ )
  والػػػذي  بػػػ ف أف معػػػنم ت االرتبػػػنط المب نػػػ  دالػػػ  عنػػػد ؿو للمحػػػور األالهلػػػم  والمعػػػدؿ والمهنفػػػآت

 (.0.05(  ح ث أف الق م  االحتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )0.05مستوى دالل  )

 الوظيفي األمانستقرار و لممحور الثاني: الالداخمي  التساق صدق .1

 :(1-1جدول رقم )
 الوظيفي األمانصدق التساق الداخمي لممحور الثاني: الستقرار و 

معامل  الفقرات .م
 الدللة الرتباط

3.  
تمتلؾ الجمع   اممهنن نت المند   والمعنو   ال زم  لتوف ر االستقرار 

 الوظ  م للعنمل ف 
00840 0.000 

8.  
بنلجمع   بنالستقرار الوظ  م وال  عننوف مف إمهنن    شعر العنملوف 

 االستغنن  عف خدمنتهـ
00863 0.000 

 0.000 00905 واالستقرار الوظ  م  نألمنف توفر بنلجمع   مننخ تنظ مم  تسـ ب  .1

4.  
 ر ب العنملوف بنلبقن  فم الجمع   اطوؿ فترة ممهن  لشعورهـ بنالستقرار 

 الوظ  م. 
00869 0.000 

 0.000 00852 تعزز الجمع   شعور االستقرار الوظ  م لدى العنمل ف   .5
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االسػػػتقرار هػػػؿ فقػػػرات المحػػػور الثػػػننم ( معػػػنم ت االرتبػػػنط بػػػ ف 5-4 بػػػ ف جػػػدوؿ رقػػػـ )
  والػػذي  بػػ ف أف معػػنم ت االرتبػػنط المب نػػ  دالػػ  للمحػػور الثػػننمالهلػػم  والمعػػدؿ الػػوظ  م األمػػنفو 

  (.0.05حتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )(  ح ث أف الق م  ام0.05دالل  ) عند مستوى

 لممحور الثالث: البرامج التدريبيةالداخمي  التساق صدق .1

 :(1-1جدول رقم )
 البرامج التدريبية: الثالثصدق التساق الداخمي لممحور 

معامل  الفقرات .م
 الرتباط

 الدللة

 0.000 0.875 الجمع   اهتمنمًن هب را لبرمج التدر ب إدارةتمن   .3

 0.000 0.828 تلبم الدورات التدر ب   حنجنت المتدرب ف المستقبل   .8

 0.000 0.706 تتم ز أهداؼ البرامج التدر ب   بنلوضوح بنلنسب  للمتدرب ف .1

 0.000 0.832 الجمع   س نس  واضح  للتدر ب إدارةتتبع  .4

 0.000 0.786 المشنرهوف بنلبرامج التدر ب   قتنع  .5

 البرامج التدر ب  هؿ فقرات المحور الثنلث ( معنم ت االرتبنط ب ف 6-4 ب ف جدوؿ رقـ )
داللػ     والػذي  بػ ف أف معػنم ت االرتبػنط المب نػ  دالػ  عنػد مسػتوىللمحػور الثنلػثالهلم  والمعدؿ

  (.0.05لهؿ فقرة أقؿ مف ) حتمنل  (  ح ث أف الق م  ام0.05)

 لممحور الرابع: مشاركة العاممينالداخمي  التساق صدق .1

 :(1-1جدول رقم )
 : مشاركة العاممينالرابعصدق التساق الداخمي لممحور 

معامل  الفقرات .م
 الرتباط

 الدللة

 0.000 0.806 . الجمع   س نسنت تمهف العنمل ف فم اتخنذ القرارات إدارةتتبع  .3

 0.000 0.893 الجمع   للعنمل ف فم اتخنذ القرارات. إدارةتوجد ممنرسنت عمل   لمشنره   .8

1. 
 تمتع العنملوف بقدرات عنل   تمهنهـ مف المشنره  ب نعل   فم اتخنذ 

 القرارات. 
0.774 0.000 

 0.000 0.810 . سنهـ العنملوف فم حؿ مشه ت العمؿ  .4
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 الفقرات .م
معامل 
 الدللة الرتباط

 0.000 0.777 . الخطط التطو ر   للجمع   سنهـ العنملوف فم بنن   .5

 مشنره  العنمل فهؿ فقرات المحور الرابع رتبنط ب ف ( معنم ت ام7-4 ب ف جدوؿ رقـ )
المب نػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوى داللػػ   رتبػػنط  والػػذي  بػػ ف أف معػػنم ت امللمحػػور الرابػػعالهلػػم  والمعػػدؿ

  (.0.05(  ح ث أف الق م  االحتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )0.05)

 

 لممحور الخامس: التوزان بين الحياة الوظيفية والشخصيةالداخمي  التساق صدق .1

 :(8-1جدول رقم )
 : التوزان بين الحياة الوظيفية والشخصيةالخامسصدق التساق الداخمي لممحور 

معامل  الفقرات .م
 الدللة الرتباط

3. 
تقدـ الجمع   التسه  ت التم تمهف الموظؼ مف تحق ؽ التوازف ب ف الح نة 

 الشخص   والح نة الوظ     
0.749 0.000 

8. 
توفر الجمع   للعنمل ف خدمنت متنوع  )منل     استشنر     قننون     

 صح   (.
0.768 0.000 

 0.000 0.764 . ت  ـ وقت الدواـ الوظ  م مع متطلبنت الوظ    الشخص   للموظؼ  .1

4. 
 عتبر القوان ف واالنظم  واللوال  و نظنـ امجنزات )االعت ند     المرض     

 الطنرل  ( المعموؿ به فم الجمع   مننسب وهنفم .
0.846 0.000 

 0.000 0.707 العنلل   للعنمل ف . تتقـو ثقنف  الجمع   عل  احتراـ االلتزامن .5

التػػوزاف بػػ ف هػؿ فقػػرات المحػػور الخػنمس ( معػنم ت االرتبػػنط بػػ ف 8-4 بػ ف جػػدوؿ رقػػـ )
  والػػذي  بػػ ف أف معػػنم ت االرتبػػنط للمحػػور الخػػنمسالهلػػم  والمعػػدؿ الح ػػنة الوظ   ػػ  والشخصػػ  

  (.0.05لهؿ فقرة أقؿ مف ) حتمنل  (  ح ث أف الق م  ام0.05دالل  ) المب ن  دال  عند مستوى
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 الوظيفي اإلثراءلممحور السادس: الداخمي  التساق صدق .1

 :(9-1جدول رقم )
 الوظيفي اإلثراء: السادسصدق التساق الداخمي لممحور 

معامل  الفقرات .م
 الدللة الرتباط

3. 
 قنبل نت لتطو ر منهن سع نً  الوظنلؼ مجنالت توس ع إل  الجمع   تعمد

 الشخص   الموظ  ف وامهنن نت

0.793 0.000 

8. 
 تعلـ مف العنمل ف لتمهف المهنـ وتوس ه الوظنلؼ إثرا  إل  الجمع   تسع 
 بنستمرار جد دة ومهنرات متجددة معرف 

0.861 0.000 

1. 
 مف متنوع  أنواع إضنف  خ ؿ مف التح  زي  العمؿ محتوى ز ندة  تـ

 والمسلول نت الواجبنت

0.862 0.000 

4. 
 المهنـ ز ندة خ ؿ مف والتصرؼ الحر   مف مز د من  الجمع   عل  تعمؿ

 للموظ  ف الوظ    

0.869 0.000 

 0.000 0.824 واحد آف فم وعمقه( العمؿ مدى)نطنؽ  تحس ف إل  الجمع   تسع  .5

 امثػػػػرا هػػػػؿ فقػػػػرات المحػػػػور السػػػػندس ( معػػػػنم ت االرتبػػػػنط بػػػػ ف 9-4 بػػػػ ف جػػػػدوؿ رقػػػػـ )
  والػػذي  بػػ ف أف معػػنم ت االرتبػػنط المب نػػ  دالػػ  عنػػد للمحػػور الخػػنمسالهلػػم  الػػوظ  م والمعػػدؿ
  (.0.05(  ح ث أف الق م  االحتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )0.05مستوى دالل  )

 ر جودة الحياة الوظيفيةأو لمحالداخمي التساق صدق  .1

 :(31-1جدول رقم )
 الحياة الوظيفيةر جودة و اصدق التساق الداخمي لمح

معامل  عدد الفقرات رو االمح .م
 الدللة الرتباط

 0.000 0.733 5 والمكافآت األجورل: والمحور األ  .3

 0.000 0.877 5 الوظيفي األمانالستقرار و المحور الثاني:  .8

 0.000 0.768 5 البرامج التدريبيةالمحور الثالث:  .1

 0.000 0.835 5 مشاركة العاممينالمحور الرابع:  .4

 0.000 0.825 5  التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية: خامسالمحور ال .5
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 رو االمح .م
معامل  عدد الفقرات

 الدللة الرتباط

 0.000 0.816 5 الوظيفي اإلثراءمحور السادس: ال 

 

ر جػػػودة الح ػػػنة بو محػػػمػػػف محػػػور ( معػػػنم ت االرتبػػػنط بػػػ ف هػػػؿ 30-4 بػػػ ف جػػػدوؿ رقػػػـ )
االرتبػػنط المب نػػ  دالػػ  عنػػد مسػػتوى داللػػ    والػػذي  بػػ ف أف معػػنم ت والمعػػدؿ الهلػػم لهػػن الوظ   ػػ 

 (.0.05أقؿ مف ) بعدحتمنل   لهؿ  ث أف الق م  ام(  ح0.05)

 

 العمل  أخالقياتلفقرات القسم الثالث: الداخمي  التساق دقص

 :(33-1جدول رقم )
 العمل  أخالقياتصدق التساق الداخمي لفقرات القسم الثالث: 

 الفقرات .م
معامل 
 الدللة الرتباط

 0.000 0.632  وجد لدى الجمع   منظوم  ق ـ ومبندئ مهتوب  لسلوؾ ال رد . .3

8. 
العمل   فم حدود  هـبواجبنت  قوموابق ـ النزاه  و  هـفم سلوهالعنملوف   لتـز

 .قوان ف ولوال  العمؿ
0.635 

0.000 

 0.000 0.727 .تطو ر الذات أخ ق ن وبنستمرار إل  سع  العنملوف  .1

4. 
  ر ؽهللعمؿ  ف مستعد واهون بنحتراـ وتقد ر و  العنملوف ف من ب نهـعنمؿ  ت

 .واحد 
0.658 

0.000 

 0.000 0.805 الجمع   قدوة للمرؤوس ف مف خ ؿ ممنرسنتهن األخ ق    إدارةتمثؿ  .5

 0.000 0.814   والوفن  والرحم  مع العنمل فاألمننالجمع   بص نت الصدؽ و  إدارة لتـز  .6

7. 
ن   و نومدرا  الجمع   القدرة عل  تمه ف العنمل ف وا جند ب ل  تع إدارة متلؾ 

 فم العمؿ.

0.754 
0.000 

 0.000 0.800 شراؼ  النمط التشنرهم فم الق ندة وامالجمع  إدارةتتبع  .8

إشنع  الق ـ والمعتقدات التم تنسجـ مع  إل ومدرا  الجمع    إدارةتسع   .9
 الس نس  المتبع  فم الجمع  .

0.873 
0.000 

 0.000 0.772 الجمع    بمهنفل  الملتزم ف بنلسلوؾ األخ قم فم العمؿ  إدارةتقـو  .30

33. 
 أخ ق نتتعمؿ الجمع   عل  عقد دورات منتظم  لتنم   العنمل ف فم مجنؿ 

 العمؿ
0.801 

0.000 
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 الفقرات .م
معامل 
 الدللة الرتباط

38. 
 أخ ق نتتلبم الدورات التدر ب   حنجنت المتدرب ف المستقبل   فم مجنؿ 

 العمؿ
0.699 

0.000 

القسػػػـ الثنلػػػث: فقػػػرة مػػػف فقػػػرات ( معػػػنم ت االرتبػػػنط بػػػ ف هػػػؿ 33-4 بػػػ ف جػػػدوؿ رقػػػـ )
  والذي  بػ ف أف معػنم ت االرتبػنط المب نػ  دالػ  عنػد للقسـ الثنلثالهلم  العمؿ والمعدؿ أخ ق نت
 (.0.05حتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )(  ح ث أف الق م  ام0.05دالل  ) مستوى

 المؤسسي األداءلفقرات القسم الرابع: الداخمي  التساق دقص

 :(31-1جدول رقم )
 المؤسسي األداء: الرابعصدق التساق الداخمي لفقرات القسم 

معامل  الفقرات .م
 الدللة الرتباط

 0.000 0.586 والتطو ر الوظ  م األدا الربط ب ف تق  ـ  إل الجمع     إدارةتسع   .3

8. 
 تسـ اله هؿ التنظ مم بنلجمع   بوضوح األدوار والمسؤول نت ب ف الموظ  ف 

 والمدرا  .
0.577 

0.000 

1. 
 المؤسسم فم الجمع   . األدا  وجد مؤشرات ق نس محددة ومننسب  لق نس 

 
0.683 

0.000 

4. 
ى والمقترحنت المقدم  مف المست  د ف مف بو تبخذ الجمع   بنلحسبنف الشه
 .األدا خدمنت الجمع    لتحس ف 

0.709 
0.000 

 0.000 0.738  تـ تن  ذ األعمنؿ والمهنـ المطلوب  فم الجمع   وفقًن للخطط المعدة مسبقًن. .5

 0.000 0.354 تقدـ الجمع   خدمنتهن للمست  د ف بجودة وه ن ة عنل  . .6

7. 
تعمؿ الجمع   بنستمرار عل  متنبع  المست  د ف الذ ف حصلوا عل  مشنر ع 

 مف الجمع   بعد تن  ذهن.

0.686 
0.000 

8. 
تسع  الجمع   لتطو ر أدالهن وخدمنتهن للمست  د ف  بنستخداـ وسنلؿ 

 تهنولوج   حد ث  ومتطورة.

0.679 
0.000 

م دانم وتوز ع استبنننت ب ف فترة و أخرى تسع  الجمع   للق نـ بمس   .9
 لق نس مدى رض  المجتمع عف خدمنتهن

0.700 
0.000 

 0.000 0.760 فم الجمع  .  األدا  تمتع العنملوف بنلقدرة عل  ابتهنر الحلوؿ وتطو ر  .30

 0.000 0.681  وجد وصؼ وظ  م واض  للعنمل ف فم الجمع    .33

 0.000 0.680الجمع   س نسنت االخت نر والتع  ف مف خ ؿ وضع الشخص  إدارةتتبع  .38
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 الفقرات .م
معامل 
 الدللة الرتباط

 المننسب فم المهنف المننسب
 0.000 0.776 الوظ  م . األدا سلوب التح  ز لتحس ف أاستخداـ  إل الجمع    إدارةتسع   .31

 0.000 0.794 تعمؿ الجمع   عل  استثمنر الموارد البشر   المتنح . .34

35. 
 األدا  تمتع العنملوف بنلجمع   بنلقدرة عل  ابتهنر الحلوؿ وتطو ر 

 المؤسسم.
0.769 

0.000 

 0.000 0.822 استثمنر قدرات العنمل ف والطنقنت الهنمن  لد هـ. إل تسع  الجمع    .36

 

 األدا  :الرابػعالقسػـ فقػرة مػف فقػرات ( معنم ت االرتبنط بػ ف هػؿ 38-4 ب ف جدوؿ رقـ )
  والذي  ب ف أف معنم ت االرتبنط المب نػ  دالػ  عنػد مسػتوى للقسـ الرابعالهلم  والمعدؿ المؤسسم
 (.0.05(  ح ث أف الق م  االحتمنل   لهؿ فقرة أقؿ مف )0.05دالل  )

 

 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة   2.5.4

 قصد بثبنت االستبنن  أف تعطم هذ  االستبنن  ن س النت ج  لو تـ إعندة توز ع االستبنن  أهثر مف 
بعبنرة أخرى  عنم االستقرار فم نتنلج االستبنن  وعدـ  أومرة تحت ن س الظروؼ والشروط  

 ن   تغ  رهن بشهؿ هب ر ف من لو تـ إعندة توز عهن عل  األفراد عدة مرات خ ؿ فترات زمن   مع
وللتحقؽ مف ثبنت استبنن  الدراس  أجر ت خطوات الثبنت عل  الع ن  االستط ع   ن سهن 

 بطر قت ف همن: التجزل  النص    ومعنمؿ أل ن هرونبنخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -3

الزوج ػ   تـ إ جند معنمؿ ارتبنط ب رسوف ب ف معدؿ األسػلل  ال رد ػ  الرتبػ  ومعػدؿ األسػلل 
ف أو الرتبػػػ  لهػػػؿ بعػػػد وقػػػد تػػػـ تصػػػح   معػػػنم ت االرتبػػػنط بنسػػػتخداـ معنمػػػؿ ارتبػػػنط سػػػب رمنف بػػػر 

 ( حسب المعندل  التنل  : Spearman-Brown Coefficientللتصح   )

(  ب ف أف 30وقد ب ف جدوؿ رقـ )  معنمؿ االرتبنط (ر)ح ث   معنمؿ الثبنت =
ممن  طملف البنحث عل  استخداـ االستبنن  بهؿ   االستب نفهننؾ معنمؿ ثبنت هب ر نسب ًن ل قرات 

1

2

ر

ر
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استخدـ طر ق  أل ن هرونبنخ لق نس ثبنت االستبنن  هطر ق  ثنن   لق نس الثبنت وقد همن و  طمبن ن .
 أف معنم ت الثبنت مرت ع  ممن  طملف البنحث عل  استخداـ االستبنن  بهؿ طمبن ن .  ب ف

 

 :(31-1جدول رقم )
 و كرونباخ ألفا الثبات )طريقة التجزئة النصفية(يوضح معامل 

عدد  المجالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 نأوبر 

 1.811 0.952 11 جودة الحياة الوظيفية .3
 0.801 0.898 5 والمكافآت األجورل: والمحور األ  1.1

 0.862 0.916 5 الوظيفي األمانالستقرار و المحور الثاني:  1.1

 0.719 0.786 5 البرامج التدريبيةالمحور الثالث:  1.1

 0.739 0.872 5 مشاركة العاممينالمحور الرابع:  1.4

ــة : خــامسالمحــور ال 1.5 ــاة الوظيفي ــين الحي التــوازن ب
  والشخصية

5 0.825 0.775 

 0.863 0.897 5 الوظيفي اإلثراءمحور السادس: ال 1.6

 0.805 0.928 12 العمل أخالقيات .2

 0.836 0.900 16 المؤسسي األداء .1

مػػف نتػػنلج اختبػػنري الصػػدؽ والثبػػنت أف أداة الدراسػػ  )االسػػتبنن ( صػػندق  فػػم  و سػػتخلص البنحػػث
ق ػػنس مػػن وضػػعت لق نسػػه  همػػن أنهػػن ثنبتػػ  بدرجػػ  عنل ػػ  جػػدًا  مػػن  ؤهلهػػن لتهػػوف أداة ق ػػنس مننسػػب  

 . وفنعل  لهذ  الدراس  و مهف تطب قهن بثق   وبذلؾ تهوف االستبنن  فم صورتهن النهنل  
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 :صفي لمتغيرات الدراسةالتحميل الو   7.4

 ((Sample K-S -1سمرنوؼ – رهز هذا المبحث عل  نتنلج استخداـ اختبنر)هولمجروؼ 

ذلؾ س تـ تحل ؿ استجنبنت  إل لمعرف  أف الب نننت تتبع التوز ع الطب عم مف عدمه  بنمضنف  

أفراد ع ن  الدراس  نحو متغ رات الدراس  المستقل  والتنبع   وس قوـ البنحث بعرض وتحل ؿ 

استنتنجنت ترتبط به  ثـ س تـ ت س ر تلؾ  إل امجنبنت عف هؿ متغ ر عل  حدة  للوصوؿ 

 التم توض  نتنلج االختبنرات. حصنل  ام جداوؿالالنتنلج  وذلؾ بعد عرض 

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -3

لمعرف  هؿ تتبع الب نننت  ((Sample K-S -1سمرنوؼ –البنحث اختبنر )هولمجروؼ  استخدـ
التوز ع الطب عم أـ ال؟ وهو اختبنر ضروري فم حنل  اختبنر ال رض نت ألف معظـ االختبنرات 

  تشترط أف  هوف توز ع الب نننت طب ع ًن. المعلم  

 (31-1جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضح اختبار التوزيع 

 Z قيمة عدد الفقرات المجالت م
القيمة 
 الحتمالية

 0.057 0.161 11 جودة الح نة الوظ     .3

 0.106 0.132 5 والمهنفآت األجورؿ: و المحور األ 1.1

 0.125 0.053 5 الوظ  م األمنفاالستقرار و المحور الثننم:  1.1

 0.116 0.123 5 البرامج التدر ب  المحور الثنلث:  1.1

 0.200 0.135 5 مشنره  العنمل فالمحور الرابع:  1.4

 0.070 0.189 5  التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  : خنمسالمحور ال 1.5

 0.200 0.078 5 الوظ  م امثرا محور السندس: ال 1.6

1.  0.167 0.145 12 العمؿ أخ ق نت 
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 0.106 0.132 16 المؤسسم األدا  .1

ر و نمحػػال( نتػػنلج االختبػػنر  ح ػػث أف الق مػػ  االحتمنل ػػ  لهػػؿ 34-4 وضػػ  الجػػدوؿ رقػػـ )

(  وهػػذا  ػػدؿ علػػ  أف الب ننػػنت تتبػػع التوز ػػع الطب عػػم و جػػب ) 0.05أهبػػر مػػف 

 استخداـ االختبنرات المعلم  .

 األساليب اإلحصائية: 8.4

ـ  ت ر غ وتحل ؿ االستبنن  مف خ ؿ برننمج التحل ؿ امحصنلم )   Statisticalت
Package for th Social Sciences) (SPSS)   ـ  استخداـ األسنل ب امحصنل   وقد ت

 لتنل  :ا
إحصن ات وص    منهن: النسب  الملو   والمتوسط الحسنبم واالنحراؼ المع نري والوزف  .1

النسبم  و ستخدـ هذا األمر بشهؿ أسنسم بهدؼ معرف  تهرار فلنت متغ ر من  و   د 
 البنحث فم وصؼ متغ رات الدراس .

قرات لق نس صدؽ ف (Person Correlation Coefficientمعنمؿ ارتبنط ب رسوف ) .2
 االستبنن   وتحق ؽ فرض   الدراس .

( Spearman-Brown Coefficientمعنمؿ ارتبنط سب رمنف براوف للتصح   ) .3
 فم التجزل  النص   . االرتبنط معنم ت صح  لت

 ( لمعرف  ثبنت فقرات االستبنن .Cronbach's Alphaمعنمؿ أل ن هرونبنخ ) .4
للتعرؼ عل  اتجنهنت المبحوث ف سلب   هننت أـ  One sample T testاستخداـ  .5

  إ جنب  .
( لمعرف  من إذا هنف هننؾ one- Way ANOVA -اختبنر )تحل ؿ التبن ف األحندي .6

 فروؽ ذات دالل  إحصنل   ب ف ث ث مجموعنت أو أهثر مف الب نننت الترت ب  .
( لمعرف  من إذا هنف Independent Sample T Test -ت للع ننت المستقل اختبنر ) .7

 الب نننت.مف  مجموعت فهننؾ فروؽ ذات دالل  إحصنل   ب ف 
 

8. Mediation  لمعرف  مدي تبث ر الدور الوس ط عل  المتغ رات فم  بنستخداـ امداة اندرو
 الدراس 

 

05.0.sig
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 ممخص الفصل الرابع:

جرا اتهن  و  اعتمند المنهج  إل  أشنرتاستعرضت الدراس  فم هذا ال صؿ منهج   الدراس  وا 
هثرهن أالوص م التحل لم ألنه أهثر المننهج استخدامًن فم دراس  الظواهر االجتمنع   وامنسنن    و 

ضحت المصندر التم استخدمهن فم الدراس  بنوع هن الثننو   أو مننسب  لموضوع الدراس . همن 
 ر الحهوم   فم جم ع العنمل ف فم المنظمنت  ل  . واستعرض مجتمع الدراس  المهوف و واأل

( موظؼ فبهثر   وتز د م زان تهن عف مل وف ش هؿ فم 25قطنع  زة والتم  بلغ عدد موظ  هن )
( م ردة  وتهونت ع ن  4986والبنلغ عددهـ )( سنوات فنهثر 10ـ وعمرهن الزمنم )2016عنـ 

هؿ ( استبنن  عل  أفراد مجتمع الدراس  بش157( م ردة  ح ث تـ توز ع )157الدراس  مف )
ضحت أو % مف عدد أفراد الع ن . و 76.75( استبنن  بنسب  استرداد 874عشوالم وتـ استرداد )

ضحت الطرؽ التم تـ أو الدراس  الخطوات التم اتبعهن معداد االستبنن  بشهلهن النهنلم  ومف ثـ 
 حصنل  استخدامهن للتحقؽ مف صدؽ وثبنت االستبنن   وفم الختنـ تـ عرض األسنل ب ام

 خدم  فم هذ  الدراس .المست
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 مقدمة

 المحك المعتمد في الدراسة 1.5
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 :مقدمة

الدراس   وذلؾ  ومننقش  األسلل  واختبنر فرض نت  حتوي هذا ال صؿ عل  عرض لتحل ؿ الب نننت
مف خ ؿ امجنب  عل  أسلل  الدراس  واستعراض النتنلج  والتم تـ التوصؿ إل هن مف خ ؿ تحل ؿ 

للب نننت التم تـ تجم عهن بنستخداـ أداة  حصنل  لجنت امفقرات االستبنن   وذلؾ بعد اجرا  المعن
( للحصوؿ SPSSللدراسنت ) حصنل  الدراس  "االستبنن " وتحل لهن بنستخداـ برننمج الرـز ام

 عل  نتنلج الدراس  التم تـ عرضهن وتحل لهن فم هذا ال صؿ.

 (Ozen et al.,2012المحك المعتمد في الدراسة: )  1.5
المعتمد فم الدراس   فقد تـ تحد د طوؿ الخ  ن ) وهو  مثؿ المتوسط الحسنبم لتحد د المحؾ 

ل قرات ومجنالت االستب نف( فم  مق نس )ل هرت( الخمنسم مف خ ؿ حسنب المدى ب ف درجنت 
( ومف ثـ تقس مه عل  أهبر ق م  فم المق نس للحصوؿ عل  طوؿ الخل   أي 4=1-5المق نس )

أقؿ ق م  فم المق نس )بدا   المق نس هم  إل ت اضنف  هذ  الق م  (  وبعد ذلؾ تم0.80=4/5)
الواحد الصح  (؛ وذلؾ لتحد د الحد األعل  لهذ  الخل    وههذا أصب  طوؿ الخ  ن همن هو 

 موض  فم الجدوؿ التنلم: 
 (1-5جدول رقم )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخ ض  جداً  %36 –% 20مف  1.80 – 1مف 
 منخ ض  %52 –% 36أهبر مف  2.60 – 1.81أهبر مف 
 متوسط  %68 –% 52أهبر مف  3.40 – 2.61أهبر مف 
 هب رة %84 –% 68أهبر مف  4.20 – 3.41اهبر مف 

 هب رة جداً  %100 –% 84أهبر مف  5 -4.21أهبر مف 
عل  ترت ب المتوسطنت  اعتمد الباحثلت س ر نتنلج الدراس  والحهـ عل  مستوى االستجنب   

الحسنب   عل  مستوى المجنالت ل ستب نف ومستوى ال قرات فم هؿ مجنؿ  وقد حدد البنحث 
 درج  الموافق  حسب المحؾ المعتمد فم الدراس .
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 خصيةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الش  2.5
 ف من  لم عرض لخصنلص ع ن  الدراس  وفؽ الب نننت الشخص  :

تـ استهمنلهن بنلتعبل  مف  ب نننت% مف االست76.75( اف 2-5 تض  مف خ ؿ جدوؿ )
 % تـ اعتبنرهن استمنرات م قودة.23.25ب نمن المبحوث ف 

 ( الستبيانات المرجعة والمكتممة2-5جدول )

 النسبة التكرار 
 %77.77 472 مكتملةاستمارات 

 %48.47 38 م الاجابة عليها(ثتاستمارات مفقودة )لم 

 %011 877 املجموع

 : ًل: البيانات الشخصيةأو 

 (1-1جدول رقم )

 البيانات الشخصية

 النسبة العدد البيان م.
 الجنس .3

 54.4 149 ذهر 
 45.6 125 أنث  
 100.0 274 المجموع 
 الفئة العمرية .1
 29.2 80 سن  10أقؿ مف  
 46.7 128 سن  40أقؿ مف  إل  10مف  
 14.2 39 سن  50أقؿ مف  إل  40مف  
 9.9 27 سن  فبهثر 50 
 100.0 111 المجموع 

 المؤىل العممي .1
 3.3 9 ثننو   عنم  فبقؿ 



006 

 

 النسبة العدد البيان م.
 14.2 39 دبلـو متوسط 
 63.9 175 بهنلور وس 
 18.6 51 دراسنت عل ن 
 311.1 111 المجموع 
 الوظيفي الُمسمى .1
 41.6 114 موظؼ إداري / فنم 
 28.5 78 رل س قسـ / منسؽ 
 12.4 34 مد ر تن  ذي 
 17.5 48   ر ذلؾ 
 100.0 111 المجموع 

 سنوات الخبرة .5
 24.8 68 سنوات 5أقؿ مف  
 38.0 104 سنوات 30أقؿ مف  إل  5مف  
 37.2 102 سنوات فبهثر 30 
 100.0 274 المجموع 
 مكان العمل .6

 6.2 17 رف  
 17.9 49 خنف  ونس 
 16.4 45 محنفظ  الوسط  
 45.3 124  زة 
 14.2 39 الشمنؿ 
 100.0 274 المجموع 

 (  تض  االتم :1-5مف خ ؿ جدوؿ )

 % هننوا مف امننث. 45.6% مف المبحوث ف مف الذهور ب نمن 54.4 وض  أف من نسبته   -3

طب عػػ  عمػػؿ المنظمػػنت الحهوم ػػ  فمعظمهػػن  إلػػ و  سػر البنحػػث ارت ػػنع المبحػػوث ف مػػف االنػػنث 
علػػ  ذلػػؾ مشػػنره  امنػػنث  عػػ وةمومػػ  والط ولػػ  م مجػػنالت التعلػػ ـ   والصػػح    واأل عمػػؿ فػػ
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اة فػػػم التوظ ػػػؼ و نالقو ػػػ  للػػػذهور نت جػػػ  تطب ػػػؽ معػػػن  ر الحهػػػـ الرشػػػ د وخصوصػػػن مع ػػػنر المسػػػ
 الحهوم   . داخؿ المنظمنت   ر

%( همػن بػ ف 46.7سػن    ) 10%(  نسب  الػذ ف تنحصػر أعمػنرهـ اقػب مػف 89.8 تض  اف ) -8
هثر أمن الذ ف هـ أسن     50أقؿ مف -40%( من ب ف 34.8سن    ) 40أقؿ مف  إل سن   10
 % ( .9.9سن  بلغ ) 50مف 

 40قػؿ مػف أمػنرهـ ز اعو نو عزو البنحث ارت نع نسب  مشنره  المبحػوث ف السػبنب الػذ ف لػـ تتجػ
%( و ػػدؿ علػ  اهتمػنـ المنظمػػنت   ػر الحهوم ػ  بتوظ ػػؼ الشػبنب مضػػ ن  75.9سػن  بلغػت )

الشػبنب  ؿ إع ننت التوظ ػؼ التػم تشػترط ف ػهالح و   وال نعل   عل  نشنطهن واداراتهن مف خ 
زي لإلحصػن  عل  ذلؾ أف المجتمع ال لسط نم هو مجتمع فتم ح ث قػدر الجهػنز المرهػ ع وة

% مػػف السػػهنف االجمػػنلم 70.4عنمػػًن نسػػب   10ز و نفػػراد الػػذ ف لػػـ تتجػػال لسػػط نم أف نسػػب  األ
 (48:  8033)الجهنز المرهزي ال لسط نم لإلحصن   

% مػػػػػف حملػػػػػ  دبلػػػػػـو متوسػػػػػط   34.8%( مػػػػػف حملػػػػػ  الثننو ػػػػػ  العنمػػػػػ    1.16 تضػػػػػ  أف )  -1
ف حملػػػ  الدراسػػػنت %( مػػػ38.6%( مػػػف نسػػػب  المبحػػػوث ف مػػػف حملػػػ  البهػػػنلور وس    )61.9)

 العل ن.

و عهػػػػس البنحػػػػث ارت ػػػػنع نسػػػػب  حملػػػػ  البهػػػػنلور وس فػػػػنهثر اهتمػػػػنـ المنظمػػػػنت   ػػػػر الحهوم ػػػػ  
بتوظ ػػؼ الهػػوادر ذات المػػؤه ت العلم ػػ  العنل ػػ  و شػػترط ضػػمف معػػن  ر االخت ػػنر للعمػػؿ فػػم 

 المنظمنت   ر الحهوم   أف  هوف شن ر الوظ    حنصؿ عل  بهنلور وس فنهثر . 

%( رلػ س قسػـ /منسػؽ 88.5%( مسمنهـ الوظ     موظػؼ إداري /فنػم   )43.6  أف ) تض  -4
 % وظنلؼ اخرى .37.5%( مد ر تن  ذي   38.4  )

لتننسػب مػع ه هل ػ   امدار ػ و رجع البنحث سبب ارت ػنع نسػب  المبحػوث ف فػم الوظػنلؼ ال ن ػ  و 
وأف اصػػحنب   ظمػػنتوطب عػػ  عمػػؿ المنظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ  ضػػمف الهػػـر التنظ مػػم فػػم المن

 صحنب العمؿ امداري والتن  ذي . أالوظنلؼ امشراف   اقؿ بهث ر مف الموظ  ف 

% ( نسب  الذ ف تنحصػر 18.0سنوات (   ) 5%( سنوات خدمتهـ )اقؿ مف 84.8 تض  أف ) -5
 سنوات فمن فوؽ. 30%( نسب   خدمتهـ 17.8سن (    ) 30أقؿ مف  إل  5خبرتهـ من ب ف) 
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سنوات وارت نع النسب االخرى  5ض عدد سنوات الخدم  لمف هـ أقؿ مف نانخ و  سر البنحث 
المنظمػػػنت بػػػنلموظ  ف  إدارةواحت ػػػنظ   فػػػم الوظػػػنلؼ امشػػػراف   فػػػم المنظمػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ 

اصحنب الخبرة والدرا   والحنهػ  الهب ػرة فػم ممنرسػ  العمػؿ داخػؿ تلػؾ المنظمػنت والتػم تتوافػؽ 
 ت وال لنت المستهدف   .مع طب ع  عمؿ تلؾ المنظمن

%( فػػػػم محنفظػػػػ   خػػػػنف  ػػػػونس   37.9%(  عملػػػػوف فػػػػم محنفظػػػػ  رفػػػػ    )6.8 تضػػػػ  أف ) -6
%( فػػػم محنفظػػػ  34.8%( فػػػم محنفظػػػ   ػػػزة   )45.1%( فػػػم محنفظػػػ  الوسػػػطم   )36.4)

 شمنؿ  زة .

 رجع البنحث هذا التنوع فػم النسػب نت جػ  توز ػع ع نػ  الدراسػ  فػم محنفظػ  قطػنع  ػزة حسػب 
هبػر ف حصوؿ محنفظ   زة عل  النسب  األالعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم     همن أعدد 
بنعتبنرهػػػن اهبػػػر تواجػػػد عػػػدد هب ػػػر مػػػف المنظمػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ  فػػػم مد نػػػ   ػػػزة  إلػػػ  عػػػود 

لوجػود المؤسسػػنت الحهوم ػ  المرهز ػػ   هم ػػ  عػف بػنقم المحنفظػػنتلهػن أمحنفظػنت  ػزة سػػهننن و 
   بهن .

 فقرات الستبانة:تحميل  3.5

 عتبرلتحل ؿ فقرات االستبنن   وت(One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار 
هبر مف أالمحسوب   t جنب   بمعن  أف أفراد الع ن   وافقوف عل  محتواهن إذا هننت ق م إال قرة 
هبر مف أوالوزف النسبم  0.05قؿ مف أ القيمة الحتمالية أو)1.97 تسنويالجدول   والتم  tق م  
  t ال قرة سلب   بمعن  أف أفراد الع ن  ال  وافقوف عل  محتواهن إذا هننت ق م  عتبر%(  وت60

والوزف  0.05قؿ مف أ القيمة الحتمالية أو)1.97تسنويالجدول   والتم  tالمحسوب  أصغر مف ق م  
 هبر مفألهن  القيمة الحتماليةة محن دة إذا هنف %(  وتهوف آرا  الع ن  فم ال قر 60قؿ مف أالنسبم 

(0.05.) 

 جودة الحياة الوظيفيةالقسم الثاني: تحميل فقرات  3.1.1

 والمكافآت األجورل: واأل  المحورتحميل فقرات  3.3.1.1
    

والذي  ب ف آرا  أفراد  (4-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .والمهنفآت األجورؿ و المحور األ فم فقراتع ن  الدراس  
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 (1-1جدول رقم )

 والمكافآت األجورل: واأل  المحورلفقرات  تحميل
الوسط  البيان م.

 الحسابً

الوزن 

 النسبً

االنحراف 

 المعٌاري
 tقٌمة 

القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

تتبع الجمع   نظنـ أجور مننسب  .1
 وم لـ للوضع االقتصندي للبلد .

3.43 68.60 0.92 7.810 0.000 1 

 تننسب الراتب مع خبراتؾ ومؤه تؾ  .2
 العلم   .

3.29 65.80 1.19 4.023 0.000 2 

 تننسب الراتب مع المهنـ الموهل   .3
 للموظؼ 

3.16 63.20 1.07 2.429 0.016 5 

 توافر فم الجمع   نظنـ مهنفآت عندؿ  .4
 الوظ  م للموظؼ . األدا  رتبط مع 

3.22 64.40 1.08 3.301 0.001 3 

 عتبر الراتب مننسبن للموظؼ عند  .5
مقنرنته بنظرالؾ العنمل ف فم ن س 

 المجنؿ مع جمع نت اخرى .
3.19 63.80 1.00 3.158 0.002 4 

  0.000 57.937 17.75 65.14 3.26 جميع الفقرات 

 

   (  مهف استخ ص من  لم4-5مف خ ؿ جدوؿ )

 "تتبع الجمعية نظام أجور مناسب ومالئم لموضع القتصادي لمبمد  ( "1جن ت ال قرة )وقد  -
( وهو أهبر %68.60)بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو فم المرتب  األ
 مف أقؿوهم ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0)( أي أهبر مف 3مف العدد )

 مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة . هب رةوهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج   (0.05)

مننسب وم لـ  األجورب  ل ست مرت ع  هث رًا إال أف   سر البنحث هذ  النت ج  بنلر ـ أف هذ  النس
للوضع االقتصندي بقطنع  زة والذي  شهد حصنر اقتصندي أثر عل  جم ع مننحم الح نة وعدـ 

 إل ضنف  إانتظنـ الرواتب فم القطنعنت االخرى الحهوم   والخنص  و  رهن مف القطنعنت   
 ل  عل  التمو ؿ الخنرجم . و فم تلؾ المنظمنت واعتمندهن بنلدرج  األ األجورثبنت معدؿ 

" ح ث بلغ يتناسب الراتب مع الميام الموكمة لمموظف ( "3ب نمن هننت أضعؼ ال قرات ال قرة ) -
% والق م  االحتمنل   60.0( أي أهبر مف 3%( وهم أهبر مف العدد )63.20الوزف النسبم )
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بدرج  متوسط  مف قبؿ ( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  0.05( وهم أقؿ مف )0.016لل قرة بلغت )
 أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

 إدارةو عزو البنحث هذ  النت ج  فم ظؿ هم   الخر ج ف المرت ع  فم المجتمع ال لسط نم جعؿ 
المنظمنت إنهن  توظ ؼ العمنل  الزالدة وز ندة االعبن  والمهنـ الوظ     عل  العنمل ف االخر ف مع 

 ثبنت سلـ الرواتب لوظنل هـ.

%( وهو 65.14) "والمكافآت األجور ؿ "و أف الوزف النسبم المحور األتب ف النتنلج شهؿ عنـ ب
( 0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3أهبر مف الق م  االفتراض   العدد )

( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  متوسط  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  0.05و هم أقؿ مف )
 فقرات هذا المجنؿ .

ط   دلؿ عل  حنل  عدـ و  سر البنحث نت ج  هذا المجنؿ وحصوله عل  درج  موافق  متوس
الرضن الهنمؿ لربمن نت ج  الظروؼ االقتصند   التم تمر بهن المنظمنت   ر الحهوم   والتض ؽ 

ا  ؽ   أو  مف قبؿ سلط  النقد ال لسط ن   عل  المنظمنت   ر الحهوم   مف خ ؿ تجم د
المنظمنت  ثر عل  تلؾأالحسنبنت المصرف   ووقؼ التحو  ت الخنرج   عف تلؾ المنظمنت 

و مهف القوؿ أف هذ  النت ج  بشهؿ عنـ مقبول  نسب ًن فم تلؾ الظروؼ التم تمر بهن المنظمنت 
جرا ات محددة قنلم  عل  الموقع    ر الحهوم    بشهؿ استثننلم ونظرًا التبنعهن قواعد وا 

 لهؤال  العنمل ف . األدا الوظ  م للعنمل ف ومؤه تهـ العلم   بع دًا عل  ه ن ة 

اف المتوسط الحسنبم النسبم  أظهرت( والتم 2016مع دراس  )البربري  اتفقت ىذه الدراسة و 
ومع دراس  ،  والرواتب األجور%( وهننؾ موافق  بدرج  متوسط  عل  فقرات 56.43بلغ )

%( لدى العنمل ف فم 65.96( أف هننؾ موافق  بدرج  متوسط  بوزف نسبم )2012)البلب سم  
( بوجود 2016والمهنفآت   ومع دراس  )منضم   األجورم   عل  فقرات المنظمنت   ر الحهو 

%( لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   فم 63.20موافق  بدرج  متوسط  بوزف نسبم )
أف معظـ الدراسنت المذهورة  إل والمهنفآت المنل   و  سر البنحث هذا االت نؽ  األجورفقرات 

 متقنرب  فم ب ل  العمؿ 

قتصند   أف العوامؿ ام أظهرت( والتم Hamid et at 2014مع دراس  )فت ىذه الدراسة واختم
حصلت عل  درج  ضع    مف موافق  أعضن  اله ل  التدر س   فم جنمع  طهراف بإ راف   و مع 

والمرتبنت ح ث بلغ  األجوربوجود ضعؼ فم بعد  أظهرت( التم 2017دراس  )الحمض نت   
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(  الذي 2016%(   ومع دراس  )الشنطم  40.02تلؾ البعد نسب  ) الوزف النسبم مجمنلم
شغنؿ %( لدى العنمل ف فم وزارة األ47.43اهدت عل  اف هننؾ موافق  بدرج  قل ل  بوزف نسبم )

خت ؼ ب ل  العمؿ إ إل والمرتبنت   و  سر البنحث هذا االخت ؼ  األجوروامسهنف عل  فقرات 
جرا اتهن ونظـ       والرواتب ف هن . جوراألالحهوم   وا 

 

 الوظيفي األمانالمحور الثاني: الستقرار و تحميل فقرات  1.3.1.1 
    

والذي  ب ف آرا  أفراد  (5-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .الوظ  م األمنفاالستقرار و  المحور الثننم فم فقراتع ن  الدراس  

 (1-1جدول رقم )
 الوظيفي األمانالستقرار و  الثاني: المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

تمتلؾ الجمع   اممهنن نت المند   والمعنو    .3
 ال زم  لتوف ر االستقرار الوظ  م للعنمل ف 

3.29 65.80 1.01 4.784 0.000 1 

 شعر العنملوف بنلجمع   بنالستقرار  .1
الوظ  م وال  عننوف مف إمهنن   االستغنن  

 عف خدمنتهـ
3.12 62.40 1.09 1.833 0.068 4 

 نألمنف توفر بنلجمع   مننخ تنظ مم  تسـ ب .1
 واالستقرار الوظ  م 

3.22 64.40 1.00 3.582 0.000 3 

 ر ب العنملوف بنلبقن  فم الجمع   اطوؿ  .1
 فترة ممهن  لشعورهـ بنالستقرار الوظ  م. 

3.07 61.40 1.05 1.148 0.252 5 

تعزز الجمع   شعور االستقرار الوظ  م  .1
 لدى العنمل ف 

3.25 65.00 1.16 3.602 0.000 2 

  0.000 54.736 18.39 63.81 3.19 جميع الفقرات 

 التنل   :  تب ف النتنلج( 5-5مف خ ؿ جدوؿ )

تمتمك الجمعية اإلمكانيات المادية والمعنوية الالزمة لتوفير الستقرار  ( "1جن ت ال قرة )وقد  -
بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو فم المرتب  األ "الوظيفي لمعاممين

 تسنويق م  االحتمنل   وال %( 60.0( أي أهبر مف )3( وهو أهبر مف العدد )65.80%)
وهذا  عنم اف هننؾ موافق  بدرج  متوسط  مف قبؿ افراد  (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000)

 الع ن  عل  هذ  ال قرة .
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عل  درج  فم المجنؿ وهم متوسط  ومقبول  أو عزو البنحث هذ  النت ج  التم حصلت عل  
وهم   ر مرت ع  وهذا  دؿ عل  عمؿ تلؾ المنظمنت فم ظؿ االزمنت الس نس   واالقتصند   

قتصندي عل  قطنع  زة ح ث المستقبؿ نت ج  اشتداد الحصنر امالصعب  ومجهول  الرؤ   نحو 
 ع االستثمنر   لتغط   تسع  المنظمنت   ر الحهوم   جنهدة عل  االستثمنر فم المشنر 

 االلتزامنت المنل   والرواتب للعنمل ف ف هن .

يرغب العاممون بالبقاء في الجمعية اطول فترة  ( وهم "4ب نمن هننت أضعؼ ال قرات ال قرة )-
% 60.0% وهم أهبر مف 61.40عل  وزف نسبم " ممكنة لشعورىم بالستقرار الوظيفي

( وهذا  عنم اف هننؾ موافق  0.05( وهم أهبر مف )0.252)والق م  االحتمنل   لل قرة بلغت 
 بدرج  متوسط  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

و  سر البنحث هذ  النت ج  والتم حصلت عل  درج  متوسط  ببف العنمل ف فم المنظمنت   ر 
رى الحهوم   فم ظؿ الوضع االقتصندي لـ تتنح له فرص أفضؿ للعمؿ فم القطنعنت االخ

و هوف الرضن بنلبقن  فم المنظم  أفضؿ االحتمنالت فم ظؿ الوضع الراهف فم سوؽ العمؿ 
 ال لسط نم  .

%( وهم أهبر الق م  63.81) الوظيفي األمانالستقرار و  أف الوزف النسبم للمحور الثننم "
 ( وهم أقؿ مف0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3الم ترض  العدد )

 اد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ.( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  متوسط  مف قبؿ أفر 0.05)

أف استقرار الرواتب  إل و  سر البنحث نت ج  هذا المجنؿ وحصولهن عل  درج  موافق  متوسط  
فم المنظمنت   ر الحهوم   مرتبط بوجود أنظم  وقوان ف لحمن   الموظ  ف داخؿ  األجورو 

المنظمنت إدراج مهنفبة نهن   الخدم  ضمف  إدارةالمنظم  ح ث ت رض الجهنت الرقنب   عل  
التقر ر المنلم للمنظم  حمن   لحقوؽ الموظ  ف وت رض عل  المنظم  فت  حسنب بنهم فرعم 

الجمع   التصرؼ فم تلؾ االمواؿ ولهف فم ظؿ  دارةلبنؾ وعدـ السمنح لإلم داع المهنفآت فم ا
الجمع   اال  ن  بهنمؿ  إدارةوجود الحصنر االقتصندي وقل  الموارد المنل   للجمع   ال تستط ع 

عل  عدـ ا داع مبنلغ فم الحسنب البنهم ال رعم لمهنفبة  ع وةااللتزامنت المنل   تجن  الموظ  ف 
 م  . نهن   الخد

مستوى متوسط عل  فقرات عف  أظهرت( والتم 2016مع دراس  )البربري  واتفقت ىذه الدراسة 
واالستقرار الوظ  م لدى العنمل ف فم شبه  االقص  لإلع ـ واالنتنج ال نم بنسب    األمنف
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وجود درج  متوسط  مف  أظهرت( التم 2017و مع دراس  )الحمض نت    ، %( 53.97)
مف زارة الداخل   واأل%( لدى العنمل ف بو 56.31الوظ  م بنسب   ) األمنفتقرار و الرضن عف االس

هننؾ موافق  بدرج  متوسط   مف  ف  أ(  الذي اهدت عل  2016الوطنم   ومع دراس  )الشنطم  
%( لدى العنمل ف فم وزارة 56.26الوظ  م بنسب   ) األمنفالرضن عف فقرات االستقرار و 

الوضع االقتصندي والس نسم فم قطنع  زة ح ث أف تلؾ  إل عود ذلؾ شغنؿ وامسهنف    األ
 الدراسنت طبقت عل  قطنع  زة .

( أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  بوزف نسبم 2012ومع دراس  )البلب سم  واختمفت ىذه الدراسة 
%( لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   عل  فقرات االستقرار واألمف الوظ  م 68.85)

أف الدراس  السنبق  تـ تطب قهن فم وقت سنبؽ هنف ف ه القطنع  نعـ  إل و عود هذا االخت ؼ 
 أظهرت( والتم Hamid et at 2014لؾ ال ترة .   عل  دراس  )بظروؼ اقتصند   أفضؿ فم ت

أعدـ وجود أمنف وظ  م لدى أعضن  اله ل  التدر س   فم جنمع  طهراف بإ راف و  سر البنحث 
    الخت ؼ ب ل  العمؿ .

 المحور الثالث: البرامج التدريبيةتحميل فقرات  1.3.1.1
    

والذي  ب ف آرا   ( 6-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .البرامج التدر ب  المحور الثنلث  فم فقراتأفراد ع ن  الدراس  

 (1-1جدول رقم )
 البرامج التدريبية الثالث: المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
 القٌمة

 االحتمالٌة
 الترتٌب

الجمع   اهتمنمًن هب را لبرمج  إدارةتمن   .3
 التدر ب

3.50 70.00 0.93 8.957 0.000 5 

تلبم الدورات التدر ب   حنجنت المتدرب ف  .1
 المستقبل  

3.57 71.59 1.00 9.575 0.000 3 

تتم ز أهداؼ البرامج التدر ب   بنلوضوح  .1
 بنلنسب  للمتدرب ف

3.64 72.80 2.06 5.152 0.000 1 

 4 0.000 9.231 0.92 70.20 3.51 الجمع   س نس  واضح  للتدر ب إدارةتتبع  .1

 2 0.000 10.428 0.93 71.60 3.58  قتنع المشنرهوف بنلبرامج التدر ب   .1

  0.000 61.470 18.39 71.30 3.56 جميع الفقرات 
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 التنل   :تب ف النتنلج ( 6-5مف خ ؿ جدوؿ )

فم  "تتميز أىداف البرامج التدريبية بالوضوح بالنسبة لممتدربين  ( "3جن ت ال قرة )وقد -
( وهو أهبر مف %72.80)بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو المرتب  األ
 (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0( أي أهبر مف )3العدد )
  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .وهذا 

هداؼ   تهوف واضح  للعنمل ف مف ح ث األوجود برامج تدر ب  إل النت ج  و عزو البنحث 
ر ب  وتطلعنت العنمل ف نت ج  ضعؼ البرامج وتقندـ المحتوى  إل نهن ال ترق  أوالموضوعنت إال 

 . اقل م نً  أومحل ًن للتقدـ  التدر بم وعدـ م لمته

" عل  وزف نسبم  الجمعية اىتمامًا كبيرا لبرمج التدريب إدارةتمنح  ( "1ب نمن حصلت ال قرة )-
( وهم أقؿ مف 0.000% والق م  االحتمنل   لل قرة بلغت )60.0% وهم أهبر مف 70.0

 عل  هذ  ال قرة .بؿ أفراد الع ن  ( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف ق0.05)

الجمع   تمن  العنمل ف اهتمنمن هب رًا لبرامج التدر ب وخصوصًن  إدارةو عزو البنحث ذلؾ ببف  
 الذي  خدـ هدؼ المشروع و هوف فم الغنلب مغط  منل ًن مف المموؿ . المموؿ خنرج نً 

م  الم ترض  %( وهم أهبر الق 71.30) " البرامج التدريبية أف الوزف النسبم للمحور الثنلث "
( وهذا 0.05( وهم أقؿ مف )0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3العدد )

  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  متوسط  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ .

ل   عل  البرامج و و  سر البنحث ذلؾ ببف طب ع  عمؿ المنظمنت   ر الحهوم    قـو بنلدرج  األ
 التدر ب   وتعتبر حجر أسنس فم عمؿ تلؾ المنظمنت .

النتنلج ببف الوزف النسبم ل قرات  أظهرت( ح ث 2017واختل ت مع دراس  )الحمض نت   
مف الوطنم. دى العنمل ف بوزارة الداخل   واأل%( ل61.36البرامج التدر ب   متوسط  بنسب  )

 و  سر البنحث االخت ؼ لطب ع  عمؿ فم وزارة الداخل   عنه فم المنظمنت   ر الحهوم   . 

 المحور الرابع: مشاركة العاممينتحميل فقرات   1.3.1.1
  

والذي  ب ف آرا  أفراد  (7-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .الرابع: مشنره  العنمل ف المحور فقراتفم ع ن  الدراس  

 (1-1جدول رقم )
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 الرابع: مشاركة العاممين المحورلفقرات  تحميل
الوسط  البيان م.

 الحسابً
الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

الجمع   س نسنت تمهف العنمل ف فم  إدارةتتبع  .3
 اتخنذ القرارات

3.44 68.80 1.01 7.278 0.000 5 

الجمع    إدارةتوجد ممنرسنت عمل   لمشنره   .1
 للعنمل ف فم اتخنذ القرارات.

3.47 69.40 0.91 8.533 0.000 4 

 تمتع العنملوف بقدرات عنل   تمهنهـ مف  .1
 المشنره  ب نعل   فم اتخنذ القرارات. 

3.49 69.80 0.90 9.117 0.000 3 

 1 0.000 12.878 0.90 74.00 3.70  سنهـ العنملوف فم حؿ مشه ت العمؿ  .1

 سنهـ العنملوف فم بنن  الخطط التطو ر    .1
 للجمع  

3.58 71.60 0.95 10.145 0.000 2 

  0.000 73.971 15.15 70.69 3.53 جميع الفقرات 

 التنل   :تب ف النتنلج ( 7-5مف خ ؿ جدوؿ )

ل  فم ترت ب و فم المرتب  األ "يساىم العاممون في حل مشكالت العمل ( "4)جن ت ال قرة وقد -
( أي أهبر مف 3( وهو أهبر مف العدد )%74.0)بلغ الوزف النسبم  فقرات هذا المحور  ح ث

وهذا  عنم أف هننؾ  (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0)
 أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ 

تـ و عزو البنحث هذ  النت ج  المرت ع  الف خبرة العنمل ف المتراهم  وخدمتهـ الطو ل  )همن 
صبحوا لد هـ أفم الب نننت الشخص   للب نننت الشخص   للمبحوث ف (  فم المنظمنت  اال ضنح

العمؿ والمشنره  فم اتخنذ القرارات  الحنه  والمهنرة والدرا   الهنف   التم تمهنهـ مف حؿ مشه ت
  . 

الجمعية سياسات تمكن العاممين في اتخاذ  إدارةتتبع  ( وهم "1ب نمن هننت حصلت  ال قرة ) -
% والق م  االحتمنل   لل قرة بلغت 60.0% وهم أهبر مف 68.80عل  وزف نسبم  "القرارات

رج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  ( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بد0.05( وهم أقؿ مف )0.000)
 عل  هذ  ال قرة .

و  سر البنحث هذ  النت ج    ر مرت ع  نسب ًن  رجع لخوؼ ق ندة المنظمنت   ر الحهوم   عل  
 تمه ف العنمل ف بشهؿ هنمؿ خوفًن عل  مننصبهـ وسحب الص ح نت منهـ حسب اعتقندهـ . 
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%( وهم أهبر الق م  الم ترض  70.69) " العاممينمشاركة  أف الوزف النسبم للمحور الرابع "-
( وهذا 0.05( وهم أقؿ مف )0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3العدد )

  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ .

المنظمنت   ر الحهوم   عل  تطب ؽ  إدارةو رى البنحث أف هذ  النت ج  جن ت نت ج  سع  
مبندئ الحهـ الرش د وخصوصًن مبدأ مشنره  العنمل ف وخصوصن فم المنظمنت التم حجـ 

لت و ض بعض الص ح نت والمشنره  فم حؿ مشه ت العمؿ ممن  دارةنشنطهن هب ر سعت ام
د ر ب  حق ق  عل  ذلؾ هش ت هذ  النت ج  عف وجو  ع وةوفر رضن للعنمل ف بذلؾ المشنره  .

وقدرة قو   لدى العنمل ف عل  المشنره  فم اتخنذ القرارات بنلمنظم  وخصوصن  م ؿ العنملوف 
 دعـ ومسنندة القرارات التم اشترهوا فم صنعهن فم المنظم  . إل  نلبن 

هننؾ موافق  بدرج  هب رة  بوزف نسبم  ف  ( إ2012ومع دراس  )البلب سم  واتفقت ىذه الدراسة 
( لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   عل  فقرات االستقرار واألمف الوظ  م   68.85%)

مستوى المشنره  فم اتخند القرارات لدى العنمل ف  أظهرت( والتم 2016ومع دراس  )منضم   
%(   و  سر البنحث االت نؽ نت ج  75.10فم المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة  بنسب  )

 ؿ .تشنبه ب ل  العم

مستوى المشنره  فم  أظهرت( التم 2017و مع دراس  )الحمض نت    ،  واختمفت ىذه الدراسة
سبب مف الوطنم و دى العنمل ف بوزارة الداخل   واأل%( ل53.34اتخنذ القرارات  بنسب   )

منم  هوف ف هن حدود المشنره  ضع      مع دراس  )البربري االخت ؼ ألف طب ع  العمؿ األ
موافق  بدرج  متوسط  عل  فقرات  مجنؿ االشراؼ والمشنره  للعنمل ف  أظهرتلتم ( وا2016 

نتنج ال نم   ومع لدى العنمل ف فم شبه  األقص  لإلع ـ وام %(66.88بنسب   )  دارةفم ام
(  الذي اهدت عل  اف هننؾ موافق  بدرج  متوسط   مف الرضن عف 2016دراس  )الشنطم  

شغنؿ وامسهنف.  %( لدى العنمل ف فم وزارة األ62.88نذ القرار بنسب   )فقرات المشنره  فم اتخ
( التم ب نت أف المتوسط الحسنبم لمجنؿ المشنره  فم اتخنذ القرار 2015ومع دراس  )الدحدوح  

( Hamid et at 2014%(   عل  دراس  )60.72للعنمل ف بوزارة الترب   والتعل ـ بلغ نسب   )
أف المشنره  فم اتخنذ القرارات حصلت عل  أدن  متوسط لدى أعضن  اله ل   أظهرتوالتم 

   التدر س   فم جنمع  طهراف اال ران    وسبب االخت ؼ نت ج  اخت ؼ ب ل  العمؿ . 
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 المحور الخامس: التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصيةتحميل فقرات   1.3.1.1
  

والذي  ب ف آرا  أفراد  (8-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .: التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  الخنمس المحور فم فقراتع ن  الدراس  

 (8-1جدول رقم )
 : التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصيةالخامس المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

تقدـ الجمع   التسه  ت التم تمهف الموظؼ  .3
مف تحق ؽ التوازف ب ف الح نة الشخص   

 والح نة الوظ     

3.51 70.20 0.89 9.567 0.000 4 

توفر الجمع   للعنمل ف خدمنت متنوع  )منل    .1
 صح   (.  استشنر     قننون     

3.36 67.20 0.93 6.477 0.000 5 

 ت  ـ وقت الدواـ الوظ  م مع متطلبنت  .1
 الوظ    الشخص   للموظؼ 

3.61 72.20 0.81 12.465 0.000 2 

م  واللوال  و نظنـ  عتبر القوان ف واالنظ .1
عت ند     المرض     الطنرل  ( امجنزات )ام

 المعموؿ به فم الجمع   مننسب وهنفم .

3.53 70.60 0.98 9.034 0.000 3 

 تتقـو ثقنف  الجمع   عل  احتراـ االلتزامن .1
 العنلل   للعنمل ف .

3.65 73.00 0.91 11.831 0.000 1 

  0.000 80.577 13.91 70.72 3.54 جميع الفقرات 

 التنل   :تب ف النتنلج ( 8-5مف خ ؿ جدوؿ )

فم  "الجمعية عمى احترام اللتزامات العائمية لمعاممينتقوم ثقافة  ( "5جن ت ال قرة )وقد -
( وهو أهبر مف %73.0)بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو المرتب  األ
 (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0( أي أهبر مف )3العدد )

 قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة . وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف

ظم  الداخل   التم تنظـ نالجمع   بنلقوان ف واأل إدارةو  سر البنحث هذ  النت ج  نت ج  التزاـ 
عت ند   االداري لهؿ منظم  الذي  حدد امجنزات المرض   وام داري مثؿ النظنـعملهن ام

العنمل ف فم  دارةعل  مشنره  ام وةع والطنرل  والتم تتوافؽ مع قننوف العمؿ ال لسط نم 
 والعنمل ف . دارةالمننسبنت العنلل   واالحزاف  وثؽ الع ق  ب ف ام
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توفر الجمعية لمعاممين خدمات متنوعة )مالية ،  ( وهم "2ب نمن هننت أضعؼ ال قرات ال قرة )-
% والق م  60.0% وهم أهبر مف 67.2بوزف نسبم  "استشارية ، قانونية ، صحية (

( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  0.05( وهم أقؿ مف )0.000االحتمنل   لل قرة بلغت )
 متوسط   مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

االمهنن نت ف المنظم  تقدـ خدمنتهن المتنوع  وفؽ أو عزو البنحث موافق  الدراس  لمتوسط  نت ج  
المند   المتنح  وقد تهوف قل ل   فم المنظمنت   ر الحهوم   فم بعض الخدمنت )المنل   

 والصح  (    ومرت ع  فم بعض الخدمنت االخرى )القننون   واالستشنر  (  .

%( وهم 70.72) " التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية أف الوزف النسبم للمحور الخنمس"
( وهم 0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3الم ترض  العدد )أهبر الق م  
( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  فقرات هذا 0.05أقؿ مف )
 المجنؿ .

و  سر البنحث ذلؾ اتبنع المنظمنت   ر الحهوم   ألنظم  ولوال  داخل   خنضع  لقننوف العمؿ 
عمؿ مرن  متم زة تسنعد عل  تحق ؽ نوع مف التوازف ب ف الح نة  جداوؿسط نم وتقدـ ال ل

الوظ     والح نة الشخص   للعنمل ف   و توافؽ مع طب ع  عمؿ المنظمنت   ر الحهوم   إضنف  
 توافقهن مع شروط التمو ؿ الخنرجم لتلؾ المنظمنت  إل 

مستوى مف التواز ف ب ف ح نة  أظهرتلدي ( وا2016ومع دراس  )منضم  واتفقت ىذه الدراسة 
%( لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم     ومع 68.83العمؿ والح نة الشخص    بنسب   )

%( لدى العنمل ف 77.02( أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  بوزف نسبم )2012دراس  )البلب سم  
الوظ     والشخص   و  سر البنحث  فم المنظمنت   ر الحهوم   عل  فقرات التوازف ب ف الح نة

 االت نؽ نت ج  تشنبه ب ل  العمؿ .

مستوى التوازف ب ف  أظهرت( التم 2017و مع دراس  )الحمض نت    ،  واختمفت ىذه الدراسة
مف الوطنم   دى العنمل ف بوزارة الداخل   واأل%( ل57.84الح نة الوظ     والشخص    بنسب   )

ف هننؾ موافق  بدرج  متوسط   عف فقرات أ(  الذي اهدت عل  2016ومع دراس  )الشنطم  
%( لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ وامسهنف 63.22التوازف ب ف الح نة الوظ      بنسب   )

 اخت ؼ ب ل  العمؿ الحهوم  . إل و  سر البنحث هذا االخت ؼ 
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 الوظيفي اإلثراءالمحور السادس: تحميل فقرات     1.3.1.1
  

والذي  ب ف آرا  أفراد  (9-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 .الوظ  م امثرا : السندس المحور فم فقراتع ن  الدراس  

 (9-1جدول رقم )
 الوظيفي اإلثراء: السادس المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

 الوظنلؼ مجنالت توس ع إل  الجمع   تعمد .3
 الموظ  ف مهنن نتوا   قنبل نت لتطو ر منهن سع نً 

 الشخص  

3.63 72.60 0.84 12.389 0.000 2 

 وتوس ه الوظنلؼ إثرا  إل  الجمع   تسع  .1
 متجددة معرف  تعلـ مف العنمل ف لتمهف المهنـ

 بنستمرار جد دة ومهنرات

3.60 72.00 0.86 11.599 0.000 4 

 مف التح  زي  العمؿ محتوى تز د الجمع   .1
 الواجبنت مف متنوع  أنواع إضنف  خ ؿ

 والمسلول نت

3.62 72.40 0.85 12.104 0.000 3 

 مف والتصرؼ الحر   مف الجمع   مز د تمن  .1
 للموظ  ف الوظ     المهنـ ز ندة خ ؿ

3.66 73.20 0.84 13.141 0.000 1 

 فم وعمقه( العمؿ مدى)نطنؽ الجمع    تحسف .1
 واحد آف

3.58 71.60 0.86 11.127 0.000 5 

  0.000 80.413 14.28 72.37 3.62 جميع الفقرات 

 التنل   :تب ف النتنلج ( 9-5مف خ ؿ جدوؿ )

تمنح الجمعية مزيد من الحرية والتصرف من خالل زيادة الميام  ( "4جن ت ال قرة )وقد -
بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو فم المرتب  األ "الوظيفية لمموظفين 

 تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0( أي أهبر مف )3( وهو أهبر مف العدد )73.2%)
أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  وهذا  عنم  (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000)

 عل  هذ  ال قرة .

الجمع   تعمؿ عل  استرات ج   الوظ    البد ل  مف خ ؿ  إدارة  سر البنحث هذ  النت ج  ببف 
ـ برؤ   األجزا  تمه ف العنمل ف لتدو ر المهنـ  عط هـ ز ندة وعم بوظنلؼ المنظم  و سم  له
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عل  ت و ض بعض مف السلط   ع وةالمنظم  وتنو ع مهنمهـ االصل    دارات فمواألقسنـ وام
 الوظ  م . امثرا لمنظمنت   ر الحهوم   تز د مف والمسؤول   فم ا

 " تحسن الجمعية  نطاق)مدى العمل( وعمقو في آن واحد ( وهم "5ب نمن حصلت ال قرة )- 
( وهم أقؿ 0.000لل قرة بلغت ) حتمنل  % والق م  ام60.0هم أهبر مف % و 71.6بوزف نسبم 

 ( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .0.05مف )

نشط  ى الوظ    مف ح ث المهنـ واألو رجع البنحث أف المنظمنت تعمؿ عل  ز ندة تنوع محتو 
دافع تهـ للعمؿ فم حنل  ز ندة والبرامج أي اثرا  الوظ    بهدؼ تحق ؽ الرضن الوظ  م وز ندة 

العرض عل  الطلب  تـ تخ  ض سنعنت العمؿ وتشج ع عل  التقنعد المبهر وتخ  ض عمل نت 
س نس   إل المنظم   قد تلجبالتوظ ؼ واستخداـ العمنل  المؤقت  والرخ ص  فم بعض الوظنلؼ و 

 إنهن  الخدمنت .

%( وهم أهبر الق م  الم ترض  72.37) "الوظيفي اإلثراء"أف الوزف النسبم للمحور السندس -
( وهذا 0.05( وهم أقؿ مف )0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3العدد )

  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ .

سنل بهن التقل د   فم أ  سر البنحث هذ  النت ج  بنف هدؼ المنظمنت   ر الحهوم   عل  تغ  ر 
سنل ب وتطو ر دافع تهـ أالوظ  م وهو أحد  امثرا وتبنم م نه ـ حد ث  مف خ ؿ استخداـ  دارةام

هـ برننمج لتنم   المنظم  لتحس ف وتطو ر ادا   أفراد المنظم  وتحق ؽ أهدافهـ وأهداؼ أللعمؿ و 
العمؿ مف خ ؿ المشنره  فم اتخنذ المنظم  والذي  تجل  مف خ ؿ استخداـ استرات ج نت داخؿ 

وتشج ع  دارةالقرارات وتحمؿ المسلول   واالستق ل   فم أدا  المهنـ والثق  المتبندل  ب ف االفراد وام
 العمؿ الجمنعم والجمع ب ف المهنـ وت و ض السلط  والمسؤول   وردود فعؿ الموظ  ف .

 امثرا مستوى فقرات  أظهرت( التم 2017و مع دراس  )الحمض نت    ،  واختمفت ىذه الدراسة
 %( لدى العنمل ف بوزارة الداخل   واالمف الوطنم.52.23الوظ  م بنسب   )
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 العمل أخالقياتالقسم الثالث: تحميل فقرات   1.1.1

والذي  ب ف آرا   (10-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 العمؿ. أخ ق نتالقسـ الثنلث:  فم فقراتأفراد ع ن  الدراس  

 (31-1جدول رقم )
 العمل أخالقياتلفقرات القسم الثالث:  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

ومبندئ مهتوب   وجد لدى الجمع   منظوم  ق ـ  .3
 لسلوؾ ال رد

3.99 79.80 0.71 23.282 0.000 2 

  قوموابق ـ النزاه  و  هـفم سلوهالعنملوف   لتـز .1
 قوان ف ولوال  العمؿالعمل   فم حدود  هـبواجبنت

3.86 77.20 0.81 17.609 0.000 4 

تطو ر الذات أخ ق ن  إل  سع  العنملوف  .1
 .وبنستمرار

4.00 80.00 0.74 22.488 0.000 1 

بنحتراـ وتقد ر  العنملوف ف من ب نهـعنمؿ  ت .1
 واحد  ر ؽهللعمؿ  ف مستعد واهون و 

3.92 78.40 0.73 20.659 0.000 3 

الجمع   قدوة للمرؤوس ف مف خ ؿ  إدارةتمثؿ  .1
 ممنرسنتهن األخ ق   

3.73 74.60 0.91 13.258 0.000 8 

  األمننالجمع   بص نت الصدؽ و  إدارة لتـز  .1
 والوفن  والرحم  مع العنمل ف

3.73 74.60 0.93 13.017 0.000 7 

ومدرا  الجمع   القدرة عل  تمه ف  إدارة متلؾ  .1
 ن   فم العمؿ.و نالعنمل ف وا جند ب ل  تع

3.73 74.60 0.82 14.625 0.000 6 

  النمط التشنرهم فم الق ندة الجمع  إدارةتتبع  .8
 شراؼوام

3.64 72.80 0.80 13.282 0.000 10 

إشنع  الق ـ  إل ومدرا  الجمع    إدارةتسع   .9
والمعتقدات التم تنسجـ مع الس نس  المتبع  فم 

 الجمع  .

3.73 74.60 0.79 15.221 0.000 5 

الجمع   بمهنفل  الملتزم ف بنلسلوؾ  إدارةتقـو  .31
 األخ قم فم العمؿ 

3.53 70.60 0.96 9.149 0.000 12 

تعمؿ الجمع   عل  عقد دورات منتظم  لتنم    .33
 العمؿ أخ ق نتالعنمل ف فم مجنؿ 

3.58 71.60 0.87 11.018 0.000 11 

تلبم الدورات التدر ب   حنجنت المتدرب ف  .31
 العمؿ أخ ق نتالمستقبل   فم مجنؿ 

3.72 74.40 0.89 13.338 0.000 9 

  0.000 95.954 12.47 75.27 3.76 جميع الفقرات 
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 التنل   :تب ف النتنلج ( 10-5مف خ ؿ جدوؿ )

فم المرتب  " وباستمرار تطوير الذات أخالقياً  إلىيسعى العاممون  ( "3جن ت ال قرة )وقد -
( وهو أهبر مف العدد %80.0)بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو األ
وهذا  (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0)( أي أهبر مف 3)

  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

هم منظمنت أهل   ال تسع  للرب  و عزو البنحث هذ  النت ج  هوف المنظمنت   ر الحهوم   
المنظم   سع  دومن لتطو ر ذاته  جعؿ العنمل ف فم نمن تقد ـ الخدم  للمجتمع بهنف  قطنعنتهوا  
العمؿ  أخ ق نتخ ق ًن بنستمرار مف خ ؿ االشتراؾ فم دورات لتنم   المهنرات فم مجنؿ أ

 دارةشنع  جو مف االحتراـ والتقد ر والثق   ب ف العنمل ف ف من ب نهـ وب ف اموالعمؿ عل  إ
 والعنمل ف  

الجمعية بمكافئة الممتزمين بالسموك  إدارةتقوم  ( وهم "10قرة )ب نمن هننت أضعؼ ال قرات ال -
% والق م  االحتمنل   لل قرة 60.0% وهم أهبر مف 70.60" بوزف نسبم األخالقي في العمل

( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد 0.05( وهم أقؿ مف )0.000بلغت )
 الع ن  عل  هذ  ال قرة .

ث هذ  النت ج  تحهـ الموظ  ف فم المنظمنت   ر الحهوم   مدون  السلوؾ تحتوي و  سر البنح
عل  مبندئ منهن اتبنع االنظم  والقوان ف والمحنفظ  عل  سر   وممتلهنت منظمته وتضنرب 

م ب ف ق ندة المنظم  عل  إتبنع النمط التشنره ع وةومعنمل  رؤسنؤ  وزم له و  رهن  المصنل  
ن   فم و ن  والوفن  مع العنمل ف ف من ب نهـ وا جند ب ل  تعاألمننرسن  روح الصدؽ و والعنمل ف وا  

العمؿ نت خ ؿ تمه ف العنمل ف والعمؿ عل  تح  زهـ معنو ًن مف قبؿ دارة المنظم  وتوز ع شهندة 
ب ق  ـ السنوي الذي  بخذ الجننخ قم فم العمؿ بعد الت  العنمل ف الملتزم ف بنلسلوؾ األتقد ر عل

 خ قم جز  مف التق  ـ السنوي للعنمل ف فم الجمع   . األ

%( وهم أهبر الق م  75.278) العمل" أخالقيات"القسـ الثنلث: أف الوزف النسبم ل قرات -
( وهم أقؿ مف 0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3الم ترض  العدد )

 اد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ.هب رة  مف قبؿ أفر وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج   ،( 0.05)

المنظمنت   ر الحهوم   ال لسط ن   وضعت مدون  سلوؾ للعنمل ف والموظ  ف  أف   ي الباحثرأ
فضؿ الممنرسنت وامجرا ات بمن  تمنش  مع المبندي هن استجنب  لتطو ر العمؿ لتحق ؽ ألد 
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إعداد والمعن  ر الوطن   والعنلم   التم تقوـ بهن مرهز تطو ر المؤسسنت المحل   ال لسط ن   
ؤسسنت وسخرت الهوادر العلم   تحندات   ر الحهوم   لهنف  الممدون  السلوؾ للمنظمنت وام

  وجود عل  ذلؾ اشتراط الممول ف فم المؤسسنت الدول   عل ع وةهند م   لتطب ؽ ذلؾ  واأل
 داري فم المشروع المن ذ. ن  سلوؾ  حهـ العمؿ اممدو 

( والتم 2015مع مجموع  مف الدراسنت ومنهن   دراس  )عبد العنؿ    اتفقت ىذه الدراسة
% وهم 83.72بنلتزاـ مراجعم الحسنبنت بنلمبندئ  االسنس   للسلوؾ االخ قم بنسب   أظهرت

موافق  عل  متطلبنت المنظم  ال( بنف درج  2016درج  مرت ع   ومع دراس  )منضم   
( توفر واقع 2016%   ومع دراس  )مشته    75.77خ ق   بمتوسط حسنبم بنسب  األ

% وهم درج  مرت ع    71.93مهن  المعلومنت فم وزارة الداخل   بنسب  هب رة بلغت  أخ ق نت
فم العمؿ  خ ق نتمف األ بمستوى عنؿ   امدار  (  تمتع مدرا  االقسنـ 2011ودراس  )الدراجم 
 أشنرت(  والتم 2009ع دراس  )الرومم     نظر الموظ  ف والموظ نت   ومهاالداري مف وج

% وهم نسب  ج دة 85.5المهن  بلغت  بخ ق نتتقد ر المشرف ف التربو  ف لدرج  التزامهـ ب ف  بب
 جداً 

نهن أف درج  توافر ( والتم نتج ع 2016  نلم أبوحنل   مع دراس  )ال واختمفت ىذه الدراسة
فم وزارتم العمؿ والشلوف االجتمنع   بقطنع  زة هننت متوسط  ومع  امدار   خ ق نتعند األأب

سهنف بنسب  العمؿ فم وزارة األشغنؿ العنم  وام أخ ق نت( تتوفر 2016دراس  )الشنطم  
 . % وهم درج  متوسط 63.57

 المؤسسي األداء: الرابعالقسم تحميل فقرات   1.1.1
  

والذي  ب ف آرا   ( 11-5)للع ن  الواحدة والنتنلج مب ن  فم جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبنر 
 المؤسسم. األدا الرابع القسـ  فم فقراتأفراد ع ن  الدراس  

 (33-1جدول رقم )
 المؤسسي األداءالرابع لفقرات القسم  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابً

الوزن 
 النسبً

 االنحراف
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 

 االحتمالٌة
 الترتٌب

الربط ب ف تق  ـ  إل الجمع    إدارةتسع   .3
 . والتطو ر الوظ  م األدا 

3.80 76.00 0.69 19.160 0.000 3 

 تسـ اله هؿ التنظ مم بنلجمع   بوضوح  .1
 األدوار والمسؤول نت ب ف الموظ  ف والمدرا .

3.60 72.00 0.76 13.202 0.000 13 
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 وجد مؤشرات ق نس محددة ومننسب  لق نس  .1
 المؤسسم فم الجمع   . األدا 

3.54 70.80 0.86 10.393 0.000 15 

ى والمقترحنت نو تبخذ الجمع   بنلحسبنف الشه .1
المقدم  مف المست  د ف مف خدمنت الجمع   

 .األدا لتحس ف 

3.66 73.20 0.78 14.138 0.000 11 

والمهنـ المطلوب  فم   تـ تن  ذ األعمنؿ .1
 الجمع   وفقًن للخطط المعدة مسبقًن.

3.76 75.20 0.65 19.134 0.000 7 

تقدـ الجمع   خدمنتهن للمست  د ف بجودة  .1
 وه ن ة عنل  .

3.94 78.80 1.90 8.222 0.000 1 

تعمؿ الجمع   بنستمرار عل  متنبع   .1
المست  د ف الذ ف حصلوا عل  مشنر ع مف 

 بعد تن  ذهن.الجمع   

3.71 74.20 0.79 15.007 0.000 8 

تسع  الجمع   لتطو ر أدالهن وخدمنتهن  .8
للمست  د ف بنستخداـ وسنلؿ تهنولوج   حد ث  

 ومتطورة.

3.82 76.40 0.73 18.624 0.000 2 

تسع  الجمع   للق نـ بمس  م دانم وتوز ع  .9
استبنننت ب ف فترة وأخرى لق نس مدى رض  

 . عف خدمنتهنالمجتمع 

3.63 72.60 0.78 13.510 0.000 12 

 تمتع العنملوف بنلقدرة عل  ابتهنر الحلوؿ  .31
 . فم الجمع   األدا وتطو ر 

3.78 75.60 0.75 17.278 0.000 5 

 وجد وصؼ وظ  م واض  للعنمل ف فم  .33
 .الجمع   

3.78 75.60 0.73 17.866 0.000 6 

الجمع   س نسنت االخت نر والتع  ف  إدارةتتبع  .31
مف خ ؿ وضع الشخص المننسب فم 

 . المهنف المننسب

3.80 76.00 0.82 16.217 0.000 4 

سلوب استخداـ أ إل الجمع    إدارةتسع   .31
 . الوظ  م األدا التح  ز لتحس ف 

3.54 70.80 0.94 9.469 0.000 16 

البشر   تعمؿ الجمع   عل  استثمنر الموارد  .31
 المتنح .

3.69 73.80 0.87 13.188 0.000 9 

 تمتع العنملوف بنلجمع   بنلقدرة عل  ابتهنر  .31
 المؤسسم. األدا الحلوؿ وتطو ر 

3.69 73.80 0.87 13.106 0.000 10 

استثمنر قدرات العنمل ف  إل تسع  الجمع    .31
 والطنقنت الهنمن  لد هـ.

3.60 72.00 0.89 11.216 0.000 14 

  0.000 103.301 11.40 74.15 3.71 جميع الفقرات 
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 التالية : تب ف النتنلج ( 11-5مف خ ؿ جدوؿ )

فم المرتب   "تقدم الجمعية خدماتيا لممستفيدين بجودة وكفاءة عالية ( "6جن ت ال قرة )وقد  -
مف العدد ( وهو أهبر %78.80)بلغ الوزف النسبم  ل  فم ترت ب فقرات هذا المحور  ح ثو األ
وهذا  (0.05) مف أقؿوهم  ( 0.000) تسنويوالق م  االحتمنل    %( 60.0( أي أهبر مف )3)

  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

الجمع   تقوـ بتطو ر نمنذج وانظم  لتطو ر العمل نت الداخل   مف عدة  إدارة رجع البنحث ببف 
مؤسسنت منهن مرهز تطو ر المؤسسنت المحل   ال لسط ن   وتقد ـ خدمنت الهترون   للمست  د ف 

ترونم للمنظمنت وتسع  ا ضًن لتبس ط العمل نت وامجرا ات الداخل   ب ف عبر الموقع االله
لوضع صنند ؽ فم المنظم  ل قتراحنت  ع وةارات فم المنظم  داألقسنـ والوحدات وام

 والتوص نت مخصص  للمست  د ف تسنعد المنظم  ل ست ندة مف تلؾ التوص نت واالقتراحنت.

سموب أاستخدام  إلىالجمعية  إدارةتسعى  ( وهم "13ب نمن هننت أضعؼ ال قرات ال قرة ) - 
% والق م  االحتمنل   60.0% وهم أهبر مف 70.80" بوزف نسبم  األداءالتحفيز لتحسين 

( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة مف قبؿ 0.05( وهم أقؿ مف )0.000لل قرة بلغت )
 أفراد الع ن  عل  هذ  ال قرة .

المنظم  بنلعنمل ف نت ج  وجود بعض القصور  إدارةو عزو البنحث عدـ االهتمنـ مف قبؿ 
الجمع    إدارةقتصند   فم قطنع  زة وتهت م للظروؼ الس نس   وام لمندي نت ج بنلتح  ز ا

 بنلتشج ع والتح  ز المعنوي فقط .

%( وهم أهبر الق م  74.15) المؤسسي" األداء": الرابعالقسـ أف الوزف النسبم ل قرات -
( وهم أقؿ مف 0.000% وهننت الق م  االحتمنل   )60.0( أي أهبر مف 3الم ترض  العدد )

 ( وهذا  عنم أف هننؾ موافق  بدرج  هب رة  مف قبؿ أفراد الع ن  عل  فقرات هذا المجنؿ .0.05)

  داخل   دور   مف بعض المنظمنت   ر الحهوم   تخضع لرقنب و رجع البنحث هذ  النت ج  ببف  
رقنب  خنرج    امدار  الوطنم ود واف الرقنب  المنل   و قنب   ممثل  بوزارة الداخل   واألمف الجهنت الر 

 نألدا عبر الممول ف للمشنر ع والتم تن ذهن تلؾ المنظمنت ممن  نعهس عل  االهتمنـ الدالـ ب
لم فم تحد د احت نجنت  ع المحشراؾ المجتموتحس نه همن تعمؿ المنظمنت عل  إ المؤسسم
دراجهن فم الخط  السنو   المستقبل   وتعمؿ  عل  تن  ذ تلؾ االحت نجنت عبر مشنر ع المجتمع وا  

 تسو ؽ مف المننح ف فم الخنرج وهذا مف شبنه أف   سر االرت نع تلؾ النت ج   
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موافق  هب رة الدراس  درج   أظهرت( ح ث 2014حسن    أبودراس  ) مع  اتفقت ىذه الدراسة
المؤسسم بنسب   األدا حوؿ قبوؿ ق ندات هل   الترب   فم الجنمعنت ال لسط ن   تحسف مستوى 

درج  موافق  هب رة حوؿ توفر معن  ر  أظهرت(  والتم 2014ر ن   أبو%(   ودراس  )77.18)
التم ز المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف ذوي الوظنلؼ امشراف   فم وزارتم العمؿ والشلوف 

درج  موافق  هب رة حوؿ توفر معن  ر  أظهرت(  والتم 2014االجتمنع     ودراس  )المدهوف  
   فم وزارة الترب   والتعل ـ بنسب  التم ز األمر هم مف وجه  نظر العنمل ف ذوي الوظنلؼ امشراف

المؤسسم حصؿ  األدا تطو ر  أف   أظهرت( ح ث 2012%(   مع دراس  ) فرج اهلل   74.84)
 %(.75.49عل  درج  مرت ع  بنسب  )

مستوى التم ز المؤسسم  أف   أظهرت( التم 2017مع دراس  )الحمض نت   واختمفت ىذه الدراسة
%(   مع 55.52نم حصؿ عل  درج   ضع    ح ث بلغ نسب  )لوزارة الداخل   واالمف الوط

( والتم طبقت عل  هل   العلوـ االقتصند   والتجنر   وعلوـ التس  ر 2015دراس  )حس ن   
 مستوى متوسطًن لألدا  المؤسسم   أظهرتبجنمع  محمد خ صر  ح ث 

 ر الدراسة:و اأبعاد محتحميل   1.1.1
    

 (31-1جدول رقم )
 ر الدراسةو امح أبعاد تحميل

 

 .م
الوسط  رأو المح

 الحسابي
الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 13.17 70.00 69.00 جودة الحياة الوظيفية .3

 17.75 72.00 65.14 والمهنفآت األجورؿ: و المحور األ 1.1

 18.39 64.00 63.81 الوظ  م األمنفاالستقرار و المحور الثننم:  1.1

 18.39 76.00 71.30 البرامج التدر ب  المحور الثنلث:  1.1

 15.15 72.00 70.69 مشنره  العنمل فالمحور الرابع:  1.4

 13.91 72.00 70.72  التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  : خنمسالمحور ال 1.5
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 .م
الوسط  رأو المح

 الحسابي
الوسيط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 14.28 76.00 72.37 الوظ  م امثرا محور السندس: ال 1.6

2.  12.47 78.33 75.27 العمل أخالقيات 

 11.40 76.25 74.15 المؤسسي األداء .3

 

 

%  ح ث جن  فم 69.00(  وض  أف الوزف النسبم لجودة الح نة الوظ     بلغ 12-5جدوؿ )
: %  ل ه المحور الثنلث72.37الوظ  م بوزف نسب    امثرا السندس المحور ل  و المرتب  األ

المحور الثننم: االستقرار % ب نمن جن  فم المرتب  األخ ر 71.30البرامج التدر ب   بوزف نسبم 
 أخ ق نت%. همن وجن  الوزف النسبم للقسـ الثنلث 63.81بوزف نسبم  الوظ  م األمنفو 

 %74.15المؤسسم  األدا % و للقسـ الرابع 75.27العمؿ
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 فرضيات الدراسة: 3.5

( ب ف  α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل   لى:و الفرضية األ  9.3.5
 المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   . األدا جودة الح نة الوظ     و 

 (:31-1جدول رقم )
 المؤسسي األداءالعالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية و 

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

 دالة 0.001 0.654 جودة الحياة الوظيفية

 دالة 0.001 0.369 والمهنفآت األجورؿ: و المحور األ

 دالة 0.001 0.425 الوظ  م األمنفالمحور الثننم: االستقرار و 

 دالة 0.001 0.625 المحور الثنلث: البرامج التدر ب  

 دال  0.001 0.644 المحور الرابع: مشنره  العنمل ف

 دال  0.001 0.603  الخنمس: التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  المحور 

 دالة 0.001 0.540 الوظ  م امثرا المحور السندس: 
 

ب ف الجودة الح نة الوظ      إحصنل  (  وض  أنه  وجد ع ق  ذات دالل  13-5جدوؿ )
 .0.05أقؿ مف  حصنل  والدالل  ام 0.654المؤسسم ح ث هننت ق م  )ر( =  األدا و 

المؤسسم مف وجه  نظر  األدا وللتحقؽ مف ع ق  هؿ بعد مف أبعند جودة الح نة الوظ     و 
ست  إل ل  و العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم     قنـ البنحث بتجزل  ال رض   الرل س   األ

 .فرض نت فرع     همن هو موض  أدنن  

 لى :و الفرضية الفرعية األ  1.1.4.5

 األدا والمهنفآت و  األجور( ب ف  α ≤ 0005عند مستوى دالل  )  إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  
 المؤسسم. 
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(  ح ػػػث أف الق مػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػ  ام 00369النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت
 0.05)عند مستوى دالل   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0.05مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α) المؤسسم.  األدا والمهنفآت و  األجور ب ف 
والمهنفآت المعموؿ به  عد مف أهـ أبعند التعز ز  األجورأف نظنـ  إل ذلؾ  ويعزو الباحث

 . والتح  ز للعنمل ف وهذلؾ تحق ؽ االرتقن  ببدا  المنظم  واستمرار تهن

 أظهرت( والتم 2017وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق   مثؿ دراس  )الحمض نت  
مف الوطنم   ز المؤسسم فم وزارة الداخل   واألوالتم  األجورب ف  إحصنل  وجود ع ق  ذات 

 األدا والمهنفلنت و  األجورب ف  إحصنل  وجود ع ق  ذات دالل   (2012ودراس  )البلب سم   
هدت عل  ( والتم أ2016     ودراس  )منضم   م للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهومالوظ 

 والمهنفلنت والحد مف ال سند . األجورب ف بعد  إحصنل  دور مهـ ذو دالل  

 لفرضية الفرعية الثانية :  1.9.3.5

 األمػػػػنف( بػػػػ ف االسػػػػتقرار و  α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  
 المؤسسم .   األدا الوظ  م  و 

(  ح ػػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػػنل  والداللػػػػ  ام 00425النتػػػػنلج أف ق مػػػػ  )ر( = أشػػػػنرت 
 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)  المؤسسم.  األدا الوظ  م و  األمنفب ف االستقرار و 
قوة انتمن  ب ف  إل الوظ  م  ؤدي  األمنفأف شعور الموظ  ف بنالستقرار و  إل و عزو البنحث ذلؾ 

رادت المنظمػػنت العمػػػؿ المؤسسػػم نحػػو األفضػػػؿ فػػإذا أ األدا الموظػػؼ والمنظمػػ  ممػػن سػػػ ز د فػػم 
الػػػػوظ  م  األمػػػػنفالمؤسسػػػػم عل هػػػػن الق ػػػػنـ بنالهتمػػػػنـ وتػػػػوف ر االسػػػػتقرار و  نألدا علػػػػ  االرتقػػػػن   بػػػػ

 لموظ  هن.
 أظهرت( والتم 2017دراس  )الحمض نت   وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ 

الوظ  م  والتم ز المؤسسم فم وزارة الداخل    األمنفب ف االستقرار و  إحصنل  وجود ع ق  ذات 
 إحصنل  هدت عل  دور مهـ ذو دالل  التم أ( و 2016واالمف الوطنم     ومع دراس  )منضم  

( التم دلت 2016الوظ  م والحد مف ال سند .و مع دراس  )البربري   األمنفب ف بعد االستقرار و 
الوظ  م ومستوى االحتراؽ  األمنفب ف االستقرار و  إحصنل  عل  وجود ع ق  عهس   ذات دالل  

 الوظ  م .
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 الفرضية الفرعية الثالثة : 4.9.3.5

( بػػػػ ف البػػػػرامج التدر ب ػػػػ     α ≤ 0005نػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  ) ع إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ   
(  Sig=0.001) حصػنل  والداللػ  ام 00625النتنلج أف ق مػ  )ر( =  المؤسسم  . أشنرت األدا و 

عنػػػد  إحصػػػنل  وبنلتػػػنلم توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ   0005مػػػف  صػػػغرأ ح ػػػث أف الق مػػػ  االحتمنل ػػػ 
 المؤسسم.  األدا ب ف البرامج التدر ب    و  (α ≤ 0.05)مستوى دالل  

سػػلوب مج التدر ب ػػ  إذا مػػن تػػـ تحد ػػد األشػػخنص واألهػػداؼ والمحتػػوى واألالبػػرا ف  و عػػزو البنحػػث بػػب
 فضؿ للمنظم  .  بم بشهؿ ج د س ؤدي تحق ؽ مستوى أالتدر 

 أظهرتتم ( وال2017دراس  )الحمض نت   وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ 
والتم ػػز المؤسسػػم فػػم وزارة الداخل ػػ  واالمػػف بػػ ف البػػرامج التدر ب ػػ    إحصػػنل  وجػػود ع قػػ  ذات 

 الوطنم .
 الفرضية الفرعية الرابعة :  3.9.3.5

( بػػػػ ف مشػػػػنره  العػػػػنمل ف   α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  
 المؤسسم  . األدا و 
(  ح ػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػػ  ام 00644النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت 

 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  
≥ α)  المؤسسم.  األدا ب ف مشنره  العنمل ف و 

عػػػنمل ف بنلمشػػػنره  فػػػم اتخػػػنذ وضػػػع المنظمػػػ  س نسػػنت ولػػػوال  تسػػػم  لل إلػػػ و عػػزو البنحػػػث ذلػػػؾ 
 القرارات س ؤدي لنجنح المنظم  وتحق ؽ افضؿ ادا  مؤسسم لهن

 أظهرت( والتم 2017دراس  )الحمض نت   وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ 
بػػ ف مشػػنره  العػػنمل ف  والتم ػػز المؤسسػػم فػػم وزارة الداخل ػػ  واالمػػف  إحصػػنل  وجػػود ع قػػ  ذات 

 الوطنم .
 الفرضية الفرعية الخامسة :  5.9.3.5

( بػػػ ف التػػػوازف بػػػ ف الح ػػػنة  α ≤ 0005عنػػػد مسػػػتوى داللػػػ  )  إحصػػػنل  توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ  
 المؤسسم  .  األدا الوظ     والح نة الشخص     و 

(  ح ػػػػث أف الق مػػػػػ  Sig=0.001) حصػػػػنل  والداللػػػػػ  ام 0.603)ر( =  النتػػػػنلج أف ق مػػػػ  أشػػػػنرت
 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)  المؤسسم.  األدا ب ف التوازف ب ف الح نة الوظ     والح نة الشخص    و 
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حهوم ػػػػ  المتعلقػػػػ  بنظػػػػنـ أف س نسػػػػ  العمػػػػؿ داخػػػػؿ المنظمػػػػنت   ػػػػر ال إلػػػػ و عػػػػزو البنحػػػػث ذلػػػػؾ 
جرا ات العمؿ والخدم  المقدمػ  للمػوظ  ف داخػؿ وخػنرج العمػؿ ح نمػن تهػوف فػم صػنل  االجنزات إ

فػػم ن ػػس  الموظػػؼ تسػػنعدهـ وتمهػػنهـ مػػف تحق ػػؽ الوفػػن  بناللتزامػػنت العنلل ػػ  الشخصػػ   سػػ ؤدي
ممن  عود بنلن ع وال نلػدة علػ  الموظػؼ ن سػ  والمنظمػ   دا  مؤسسمالوقت تحق ؽ افضؿ مستوى أ

 التم  عمؿ بهن 
 أظهرت( والتم 2017دراس  )الحمض نت   وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ 

ز المؤسسػم فػم وزارة والتم ػ ازف ب ف الح نة العمل ػ  والخنصػ  ب ف التو  إحصنل  وجود ع ق  ذات 
 الوطنم .مف الداخل   واأل

 
 الفرضية الفرعية السادسة : 5.9.3.5

 األدا و  الػوظ  م  امثػرا ( ب ف  α ≤ 0005عند مستوى دالل  )  إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل  
 المؤسسم  .

(  ح ػػػث أف الق مػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػ  ام 0.540النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت 
 0.05)عند مستوى دالل   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل    0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)  المؤسسم.  األدا و    الوظ  م امثرا ب ف 
الوظ  م  عزز الرضن الوظ  م للعنمل ف وظروؼ العمؿ الحنل    امثرا أف  إل و عزو البنحث ذلؾ 

حمنس  وقدرة عل  االلتزاـ بجم ع واجرا ات التق  ـ للموظ  ف ممن  وفر ب ل  ته ئ العنمل ف للعمؿ ب
المؤسسم وتصب  المنظم  قػندرة علػ  تلب ػ  وتحق ػؽ  األدا تحس ف  إل مجنالت العمؿ ممن  ؤدي 

 الحنجنت ور بنت المست  د ف مف تلـ المنظمنت 
 أظهرت( والتم 2017دراس  )الحمض نت   وات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ 

والتم ػػز المؤسسػػم فػػم وزارة الداخل ػػ  واالمػػف الػػوظ  م    امثػػرا بػػ ف  إحصػػنل  وجػػود ع قػػ  ذات 
 الوطنم .
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  الفرضية الثانية: 1.3.5

جـودة الحيـاة الوظيفيـة ( بـين  α ≤ 5...عند مسـتوى دللـة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 العمل. أخالقياتو 
 

 (:31-1جدول رقم )
 العمل أخالقياتالحياة الوظيفية و العالقة بين أبعاد جودة 

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

 دالة 0.001 0.727 جودة الحياة الوظيفية

 دالة 0.001 0.451 والمهنفآت األجورؿ: و المحور األ

 دالة 0.001 0.623 الوظ  م األمنفالمحور الثننم: االستقرار و 

 دالة 0.001 0.523 المحور الثنلث: البرامج التدر ب  

 دال  0.001 0.655 المحور الرابع: مشنره  العنمل ف

 دال  0.001 0.632  المحور الخنمس: التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  

 دالة 0.001 0.679 الوظ  م امثرا المحور السندس: 
 

ب ف الجودة الح نة الوظ      إحصنل  (  وض  أنه  وجد ع ق  ذات دالل  14-5جدوؿ )
 .0.05أقؿ مف  حصنل  والدالل  ام 0.727العمؿ ح ث هننت ق م  )ر( =  أخ ق نتو 

مف وجه  نظر  العمؿ أخ ق نتو وللتحقؽ مف ع ق  هؿ بعد مف أبعند جودة الح نة الوظ     
ست  إل ل  و العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم     قنـ البنحث بتجزل  ال رض   الرل س   األ

 من هو موض  أدنن  فرض نت فرع     ه

 لى :و الفرضية الفرعية األ  1.2.4.5
والمهنفػػػػآت  ( بػػػػ ف األجػػػػور α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  

 . العمؿ أخ ق نتو 
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(  ح ػػث أف الق مػػ  Sig=0.001) حصػػنل  والداللػػ  ام  0.451النتػػنلج أف ق مػػ  )ر( =  أشػػنرت
 0.05)عند مستوى دالل   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0.05مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α) العمؿ أخ ق نتو والمهنفآت  األجور ب ف . 
أهـ بعد للتعز ز وتضبط السلوؾ والمهنفآت تعد  األجورأف عدال   إل ذلؾ  ويعزو الباحث

 األجورتدنم الرواتب و  العمؿ   فم المقنبؿ أف   أخ ق نتخ قم للموظ  ف وبنلتنلم تبث ر  عل  األ
داري فم الموظ  ف عرض  للرشوة وال سند اموالمهنفآت فم ظؿ ارت نع مستوى المع ش   هوف 

 العمؿ . أخ ق نتالمنظم  وهنن تبرز دور 

عل  وجود ع ق  ذات دالل   أظهرت( والتم 2016وات قت هذ  الدراس  مع دراس  )الشنطم  
العمؿ فم وزارة  أخ ق نتوالمهنفآت ( و  األجورنو   )ب ف العوامؿ المند   والمع إحصنل  

 شغنؿ .األ

 الفرضية الفرعية الثانية : 1.1.3.5

 األمػػػػنفاالسػػػػتقرار و ( بػػػػ ف  α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  
 .العمؿ أخ ق نتو الوظ  م 

(  ح ػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػػ  ام  00623النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( = أشػػػنرت 
 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)  العمؿ أخ ق نتو الوظ  م  األمنفب ف االستقرار و . 
خ قػم الوظ  م مف أهػـ العوامػؿ فػم ضػبط السػلوؾ األ األمنفو عزو البنحث ذلؾ  اف االستقرار و 

 الموظؼ  أخ ق نتعل   سلبنً  أو ا جنبنً  للموظ  ف
عل  وجود ع ق  ذات دالل   أظهرت(  والتم 2016وات قت هذ  النت ج  مع دراس  )الشنطم  

( الوظ  م األمنفاالستقرار و ب ف توافر العوامؿ الوظ     والتنظ م   بنلمنظم  ) إحصنل  
 الموظؼ فم وزارة االشغنؿ . أخ ق نتو 

 

 الفرعية الثالثة :الفرضية  4.1.3.5
( بػػػػ ف البػػػػرامج التدر ب ػػػػ     α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ   
 .العمؿ أخ ق نتو 
(  ح ػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػػ  ام 00523النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت 

 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  
≥ α)     العمؿ أخ ق نتو ب ف البرامج التدر ب . 
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عػداد بػرامج تدر ب ػ  لموظ  هػن تعػزز قػ ـ إ إلػ و عزو البنحث ذلؾ سعم المنظمنت   ػر الحهوم ػ  
سػرار وممتلهػنت المنظمػ  لمػن لهػن تػبث ر علػ  ـ والسػمع والطنعػ  والمحنفظػ  علػ  أ  واالحتػرااألمنن

 .العمؿ  أخ ق نتموظ  ف وتبث ر  عل  سلوؾ ال
 

 الفرضية الفرعية الرابعة : 3.1.3.5

( بػػػػ ف مشػػػػنره  العػػػػنمل ف   α ≤ 0005عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  
 .  العمؿ أخ ق نتو 

(  ح ػػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػػنل  والداللػػػػ  ام 00655النتػػػػنلج أف ق مػػػػ  )ر( =  أشػػػػنرت
 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)  العمؿ أخ ق نتو ب ف مشنره  العنمل ف. 
ضػػمنف مشػػنره  العػػنمل ف وحر ػػ  الػػرأي والت ه ػػر  لهػػـ  عػػزز مػػف واللهػػـ تجػػن  و عػػزو البنحػػث ذلػػؾ  

صػب  وأخ ق   وخصوصًن مدون  السػلوؾ . واألنظم  األعمؿ بهن وااللتزاـ بنلقوان ف المنظم  التم  
الصػندرة مػف  2005هل ػ  ال لسػط ن   لعػنـ مدونػ  السػلوؾ للمؤسسػنت األ مبندئمبدأ المشنره  مف 

 .مرهز تطو ر المؤسسنت ال لسط ن   
عل  وجود ع ق  ذات دالل   أظهرت(  والتم 2016وات قت هذ  النت ج  مع دراس  )الشنطم  

 أخ ق نتب ف توافر العوامؿ الوظ     والتنظ م   بنلمنظم  )المشنره  فم القرارات ( و  إحصنل  
 شغنؿ .الموظؼ فم وزارة األ

 الفرضية الفرعية الخامسة : 5.1.3.5

لح ػػػنة ( بػػػ ف التػػػوازف بػػػ ف ا α ≤ 0005عنػػػد مسػػػتوى داللػػػ  )  إحصػػػنل  توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ  
 .العمؿ أخ ق نتو  الوظ     والح نة الشخص   

(  ح ػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػػ  ام 00632النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت 
 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  

≥ α)     العمؿ أخ ق نتو ب ف التوازف ب ف الح نة الوظ     والح نة الشخص . 
جػػػرا ات العمػػػؿ داخػػػؿ المنظمػػػ   ال ت ػػػم بناللتزامػػػنت و عػػػزو البنحػػػث ذلػػػؾ إذا هننػػػت س نسػػػنت وا  

 خ ق   فم العمؿ .ف بنلسلوه نت األو نالته إل العنلل   والشخص   س ؤدي ذلؾ 
عل  وجود ع ق  ذات دالل   أظهرت( والتم 2016وات قت هذ  الدراس  مع دراس  )الشنطم  

العمؿ فم  أخ ق نتب ف العوامؿ المند   والمعنو   )التوازف ب ف الح نة والعمؿ( و  إحصنل  
 شغنؿ .وزارة األ
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 الفرضية الفرعية السادسة : 5.1.3.5

الػػػػػوظ  م   امثػػػػرا ( بػػػػػ ف  α ≤ 0005عنػػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػ  )  إحصػػػػنل  توجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػػ  
 . العمؿ أخ ق نتو 
(  ح ػػػث أف الق مػػػػ  Sig=0.001) حصػػػنل  والداللػػػػ  ام 00679النتػػػنلج أف ق مػػػ  )ر( =  أشػػػنرت 

 0.05)عنػد مسػتوى داللػ   إحصنل  وبنلتنلم توجد ع ق  ذات دالل   0005مف  صغرأ االحتمنل  
≥ α)  العمؿ. أخ ق نتالوظ  م  و  امثرا ب ف 

ـ سػعم المنظمػنت   ػر الحهوم ػ  علػ  تطػو ر موظ  هػن مػف خػ ؿ م هػو  إلػ و عزو البنحث ذلػؾ 
الوظ  م التم تترسخ جذور  فم نظر نت الدوافع والذي  عتبػر مػف االتجنهػنت الحد ثػ  التػم  امثرا 
 أخ ق ػػنتتجو ػػد مسػػتوى الخدمػػ  وز ػػندة الرضػػن الػػوظ  م وبنلتػػنلم سػػ وثر ذلػػؾ علػػ   إلػػ تسػػع  
 .العمؿ 

 
  الفرضية الرئيسية الثالثة : 4.3.5

 األداءالعمـل و  أخالقيـات( بين  α ≤ 5...عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 المؤسسي

 (31-1جدول )
 المؤسسي األداءالعمل و  أخالقياتالعالقة بين 

 الدللة الدللة قيمة ر المجالت

 دالة 0.001 0.604 المؤسسي األداءالعمل و  أخالقياتالعالقة بين 

 

 األدا و العمػػػػؿ أخ ق ػػػػنتبػػػػ ف  إحصػػػػنل  (  وضػػػػ  أنػػػػه  وجػػػػد ع قػػػػ  ذات داللػػػػ  15-5جػػػػدوؿ )
                         .0.05أقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف  حصػػػػػػػػػػنل  والداللػػػػػػػػػػ  ام 0.604المؤسسػػػػػػػػػػم ح ػػػػػػػػػػث هننػػػػػػػػػػت ق مػػػػػػػػػػ  )ر( = 

 األدا و العمػػػؿ أخ ق ػػػنت(  α ≤ 0005عنػػػد مسػػػتوى داللػػػ  )  إحصػػػنل  توجػػػد ع قػػػ  ذات داللػػػ  
(  ح ػث أف Sig=0.001) حصػنل  والدالل  ام 0.604النتنلج أف ق م  )ر( =  أشنرتالمؤسسم 

عنػد مسػتوى داللػ   إحصػنل  وبنلتنلم توجػد ع قػ  ذات داللػ   0.05مف  صغرأ الق م  االحتمنل  
(0.05 ≥ α) المؤسسم األدا و العمؿ أخ ق نت ب ف . 

المؤسسم فم المنظمنت   ر  األدا العمؿ و  أخ ق نتسبب هذ  الع ق  ب ف  ويعزو الباحث
المؤسسم وتمثؿ  األدا اله ن ة فم  إل الحهوم   بقطنع  زة مف الضوابط الرل س   للوصوؿ 

طنر العنـ الذي  عمؿ مف خ له الموظ  ف مف خ ؿ مدون  السلوؾ التم العمؿ ام أخ ق نت
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ي  جعؿ ذ..الخ وال تحتوى عل  مجموع  مف المبندئ مثؿ احتراـ قوان ف العمؿ السر   والنزاه 
 المؤسسم فم العمؿ .  األدا الموظؼ  بدؿ اقص  جهد  نحو 

(  ودراس  2016الهنس   أبووات قت هذ  النت ج  مع بعض الدراسنت السنبق  مثؿ دراس  )
 (.2013(  ودراس  )الخم س  2012)السهنرن    

  الفرضية الرئيسية الرابعة : 3.3.5

المؤسسي في  األداءالعمل دورًا وسيطا في العالقة بين جودة الحياة الوظيفية و  أخالقياتتمعب 
 المنظمات غير الحكومية.

 & Hayesالختبنر ال رض   الرل س   الرابع  استخدـ البنحث اختبنر المتغ رات الوسط   بطر ق  )
Preacher   العمؿ تجن  الع ق  ب ف المتغ ر  أخ ق نت( وقنـ بنلهشؼ عف الدور وسنط

 :المؤسسم وحصؿ عل  النتنلج التنل   األدا المستقؿ الع ق  الح نة الوظ     والمتغ ر التنبع 
 (06-5جدوؿ )

 المؤسسم األدا العمؿ ب ف جودة الح نة الوظ     و  خ ق نتنموذج الوسنط  أل

 المؤسسم األدا  العمؿ أخ ق نت 

 التأثير
الخطأ 
 المعياري

 tقيمة 
 الدللة

 التأثير
الخطأ 
 المعياري

 الدللة tقيمة 

 0.001 14.266 0.037 0.566  -- -- -- العمؿ أخ ق نت

جودة الح نة 
 الوظ    

0.688 0.039 10.040 0.001 0.394 0.056 7.026 0.001 

 األدا العمؿ تلعب دورًا ب ف جودة الح نة الوظ     و  أخ ق نت(  وض  أف 16-5جدوؿ )
وهذا  دلؿ أف الدور الوس ط  0.05أقؿ مف  حصنل  المؤسسم  ح ث هننت ق م  الدالل  ام

( أي 0.332  وهنف معنمؿ ت س ر دور الوسنط    ر المبنشر )إحصنل نً  العمؿ داالً  خ ق نتأل
لتغ ر فم ع ق  جودة الح نة الوظ     مع % مف ا33.2العمؿ ت سر من نسبته  أخ ق نتأف 

-Chi-square = 1.37 , P)و  عتبر هذا النموذج داؿ ح ث هننت  المؤسسم. األدا 

value≥0.05   و وق م  اختبنر جودة المطنبق )GFI))   و  0 تسنويAGFI= 0.99   و ق م
RMSEA = 0.00. 



047 

 

ب ف جودة الح نة العمؿ تلعب دورًا وس طن فم الع ق   أخ ق نتو مهف تلخ ص من سبؽ أف 
بجننب جودة الح نة الوظ     مف شننه أف  أخ ق نتوهذا   سر وجود  المؤسسم األدا الوظ     و 

 المؤسسم . األدا  رفع مستوى 
 

 الفرضية الرئيسية الخامسة  1.1.1
( ب ف متوسطنت استجنب   α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل  

العمؿ تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   العمر  أخ ق نتالمبحوث ف حوؿ مدى توافر مهوننت 
 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم   
 

 (31-1جدول )
 العمل والبيانات الشخصية أخالقياتبين  حصائيةالفروق اإل

الوسط  العدد البيانات الشخصية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 حصائيةاإل

 الجنس .9

 T 2.089 0.068  11.15 76.70 149 ذهر

 13.73 73.56 125 أنث 

  الفئة العمرية .1

 F 1.976 0.118 13.48 73.90 80 سن  30أقؿ مف 

 12.05 74.91 128 سن  40أقؿ مف  إل سن   30مف 

 9.83 79.62 39 سن  50أقؿ مف  إل سن   40مف 

 13.95 74.75 27 سن  فبهثر 50

 12.47 75.27 274 المجموع

 الوظٌفً  الُمسمى .4

 F 13.16 70.26 114 اداري / فنم

16.055 

0.000 

 13.00 75.81 78 رل س قسـ / منسؽ

 5.05 83.28 34 مد ر تن  ذي

 7.43 80.59 48   ر ذلؾ
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 12.47 75.27 274 المجموع

 المؤىل العممي .1

 F 2.406 0.068 5.89 83.33 9 ثننو   عنم  فبقؿ

 11.13 74.91 39 دبلـو متوسط

 12.64 75.81 175 بهنلور وس

 13.05 72.25 51 دراسنت عل ن

 12.47 75.27 274 المجموع

 سنوات الخبرة .1

 F 1.533 0.218 9.98 75.66 68 سنوات 5أقؿ مف 

 12.76 76.62 104 سنوات 00أقؿ مف  إل سنوات  5مف 

 13.53 73.63 102 سنوات فبهثر 00

 12.47 75.27 274 المجموع

 

(  وض  التنلم:17-5جدوؿ )  

والجنس ح ث هننت ق م   العمؿ أخ ق نتب ف  إحصنل  ال  وجد فروؽ ذات دالل   .1
  .0005أهبر مف  حصنل  الدالل  ام

أف  إل ننث  ـ متوسطنت االستجنب  للذهور وامالتقنرب الواض  فم قو عزو البنحث 
ؿ  و منرسوف ن س المهنـ واألنشط  فم الجنس ف  خضعوف لن س ظروؼ ب ل  العم

 جنسهـ . إل عبن  دوف النظر الوظ    و تحملوف األ

فروؽ هدت نتنلج الدراس  عدـ وجود ( أ 2006 نلم     أبووات قت هدة الدراس  مع دراس  )
تعزى لمتغ ر الجنس  ومع دراس   امدار   خ ق نتمعنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف حوؿ األ

 أخ ق نتب ف  إحصنل  هدت بعدـ وجود فروؽ ذات دالل  ( والتم أ 2006)مشته    
(  2006مف المعلومنتم تعزى للجنس   مع دراس  )منضم   المهن  ودورهن فم تعز ز األ

ق   خ حوؿ دور متطلبنت المنظم  األ إحصنل  د فروؽ ذات دالل  ضحت ال  وجأو والتم 
داري فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى لمتغ ر الجنس   مع فم الحد مف ظنهرة ال سند ام

العمؿ  أخ ق نتلمدى توفر  إحصنل  ( ال توجد فروؽ ذات دالل   2006دراس  )الشنطم  
( التم  2003زى للجنس   مع دراس  )الخم س   شغنؿ العنم  تعلدى العنمل ف فم وزارة األ
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ب ف متوسطنت الحسنب   لدرج  التزاـ  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل  أشنرت
المدرس   مف وجه  نظر  دارةمد ري المدارس الثننو   الحهوم   فم الهو ت ببخ ؽ مهن  ام

ضحت عدـ أو والتم  ( 2002   معلمم مدارسهـ تبعًن لمتغ ر الجنس   مع دراس  )السهنرن 
الت وجود فروؽ معنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف بشهؿ عنـ حوؿ مدى إدراؾ شره  االتصن

الهنس  أبوالعمؿ تعزى لمتغ ر الجنس .  ومع دراس  ) خ ق نتردف ألالخلو   فم األ
 المهن  لتعزى أخ ق نتحوؿ  إحصنل  ( ب نت الدراس  ال  وجد فروؽ ذات دالل  2005 

عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل ( التم اشرت 2004للجنس  ومع دراس  )الز ننتم  
المهن  فم تعز ز المسلول   االجتمنع   فم مجمع الش ن   أخ ق نتحوؿ دور  إحصنل  

 الطبم بغزة  عزى لمتغ ر الجنس  .

ح ث هننت ق م    ال ل  العمر  العمؿ و  أخ ق نتب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   ال .2
 . 0005أهبر مف  حصنل  الدالل  ام

 أخ ق نتامت ؾ  أهم  و عزو البنحث اف العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم    درهوف 
العمؿ جز  مف  أخ ق نتعل  ذلؾ هوف  ع وةالعمؿ بغض النظر عف ال لنت العمر   

 ثقنف  المنظمنت ال لسط ن   .

ضحت ال  وجد فروؽ ذات أو ( والتم  2006دراس  )منضم     مع وقد ات قت هذ  الدراس 
داري ظنهرة ال سند ام حوؿ دور متطلبنت المنظم  االخ ق   فم الحد مف إحصنل  دالل  

( ال توجد  2006  مع دراس  )الشنطم    ر الحهوم   تعزى لمتغ ر العمر فم المنظمنت
العمؿ لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ  أخ ق نتلمدى توفر  إحصنل  فروؽ ذات دالل  

ضحت عدـ وجود فروؽ أو ( والتم  2002العنم  تعزى للعمر    ومع دراس  )السهنرن    
معنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف بشهؿ عنـ حوؿ مدى إدراؾ شره  االتصنالت الخلو   فم 

( ب نت 2005الهنس   أبوالعمؿ تعزى لمتغ ر العمر  ومع دراس  ) خ ق نتاالردف أل
المهن  لتعزى للعمر   ومع  أخ ق نتحوؿ  إحصنل  الدراس  ال  وجد فروؽ ذات دالل  

حوؿ دور  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل  أشنرت( التم 2004دراس  )الز ننتم  
جتمنع   فم مجمع الش ن  الطبم بغزة  عزى لمتغ ر المهن  فم تعز ز المسلول   ام أخ ق نت
 . العمر 
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هدت نتنلج الدراس  وجود فروؽ ( أ 2006 نلم     أبوواختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )
  ال ل  العمر  تعزى لمتغ ر  امدار   خ ق نتمعنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف حوؿ األ

ذات (  وجد فروؽ 2005سن  اقؿ .ومع دراس  )عبد العنؿ    30عمنرهـ لصنل  الذ ف أ
المهن  وقواعد السلوؾ المهنم  بخ ق نتمدى التزاـ مراجعم الحسنبنت بحوؿ  إحصنل  دالل  
 فنقؿ . 45لصنل  الذ ف اعمنرهـ   للعمر  عزى 

الوظ  م ح ث هننت  الُمسم و  العمؿ أخ ق نتب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   .3
سط ح ث هننت ال روؽ لصنل  المد ر التن  ذي بو  0005أقؿ مف  حصنل  ق م  الدالل  ام

  %.83028حسنبم 

موظ  ف العند  ف ف المدرا  فم المنظمنت   ر الحهوم    مثلوف القدوة للو عزو البنحث أ
 هثر تمسؾ بنلق ـ واالخ ؽ .وهذا  جعؿ منهـ أ

حوؿ مدى التزاـ  إحصنل  ذات دالل  (  وجد فروؽ 2005وات قت مع دراس  )عبد العنؿ   
  الوظ  م الُمسم  المهن  وقواعد السلوؾ المهنم  عزى  بخ ق نتمراجعم الحسنبنت ب

 لصنل  مد ر مراجع  الحسنبنت .

( والتم اهدت بعدـ وجود فروؽ ذات دالل  2006واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )مشته   
الوظ  م    الُمسم المهن  ودورهن فم تعز ز االمف المعلومنتم تعزى  أخ ق نتب ف  إحصنل  

حوؿ  إحصنل  ( ب نت الدراس  ال  وجد فروؽ ذات دالل  2005الهنس   أبوومع دراس   )
ضحت أو ( والتم  2002الوظ  م   ومع دراس  )السهنرن     الُمسم المهن  لتعزى  أخ ق نت

اؾ شره  عدـ وجود فروؽ معنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف بشهؿ عنـ حوؿ مدى إدر 
 الوظ  م.  الُمسم العمؿ تعزى لمتغ ر  خ ق نتردف ألاالتصنالت الخلو   فم األ

والمؤهؿ العلمم ح ث هننت  العمؿ أخ ق نتب ف  إحصنل  ال  وجد فروؽ ذات دالل   .4
  .0005أهبر مف  حصنل  ق م  الدالل  ام

و عزو البنحث ذلؾ لهوف العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   بغض النظر عف مؤه تهـ 
العمؿ همن أنه لد هـ رؤى متشنبه  حوؿ دور  بخ ق نتالعلم   تتوفر لد هـ المعرف  ب

 العمؿ .  أخ ق نت
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هدت نتنلج الدراس  عدـ وجود فروؽ ( أ 2006 نلم     أبووات قت هذ  الدراس  مع دراس  )
تعزى لمتغ ر المؤهؿ العلمم    امدار   خ ق نتمعنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف حوؿ األ

ب ف  إحصنل  هدت بعدـ وجود فروؽ ذات دالل  والتم أ(  2006مع دراس  )مشته    
مف المعلومنتم تعزى المؤهؿ العلمم   مع دراس  المهن  ودورهن فم تعز ز األ أخ ق نت

حوؿ دور متطلبنت  إحصنل  ضحت ال  وجد فروؽ ذات دالل  أو ( والتم  2006)منضم   
منظمنت   ر الحهوم   تعزى داري فم الق   فم الحد مف ظنهرة ال سند امخ المنظم  األ

 إحصنل  ( ال توجد فروؽ ذات دالل   2006لمتغ ر المؤهؿ العلمم   مع دراس  )الشنطم  
العمؿ لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ العنم  تعزى المؤهؿ العلمم    أخ ق نتلمدى توفر 

لتزاـ حوؿ مدى إ إحصنل  ذات دالل  ( ال  وجد فروؽ  2005مع دراس  )عبد العنؿ   
مع  للمؤهؿ العلمم. المهن  وقواعد السلوؾ المهنم  عزى  بخ ق نتمراجعم الحسنبنت ب
ب ف  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل  أشنرت( التم  2003دراس  )الخم س   

متوسطنت الحسنب   لدرج  التزاـ مد ري المدارس الثننو   الحهوم   فم الهو ت ببخ ؽ مهن  
المدرس   مف وجه  نظر معلمم مدارسهـ تبعًن لمتغ ر المؤهؿ العلمم   مع دراس   دارةام

ضحت عدـ وجود فروؽ معنو   ب ف استجنبنت المبحوث ف أو ( والتم  2002)السهنرن    
العمؿ تعزى  خ ق نتردف ألاؾ شره  االتصنالت الخلو   فم األبشهؿ عنـ حوؿ مدى إدر 

( ب نت الدراس  ال  وجد فروؽ ذات 2005الهنس   أبوس  )لمتغ ر المؤهؿ العلمم   ومع درا
المهن  لتعزى المؤهؿ العلمم   ومع دراس  )الز ننتم  أخ ق نتحوؿ  إحصنل  دالل  

المهن   أخ ق نتحوؿ دور  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل رت نشتم أ( ال2004 
  .بغزة  عزى لمتغ ر المؤهؿ العلمم فم تعز ز المسلول   االجتمنع   فم مجمع الش ن  الطبم 

وسنوات الخبرة ح ث هننت ق م   العمؿ أخ ق نتب ف  إحصنل  ال  وجد فروؽ ذات دالل  .5
 .0005أهبر مف  حصنل  الدالل  ام

العمؿ فهذ  الممنرس   أخ ق نتو عزو البنحث ذلؾ أف سنوات الخدم  لـ تؤثر عل  مستوى  
 فراد الع ن  .لدى أنو  تقر ب ن تهوف عل  قدر متس

هدت نتنلج الدراس  عدـ وجود فروؽ معنو   ( أ 2006 نلم     أبووات قت هذ  الدراس  )
تعزى لمتغ ر سنوات الخدم    مع دراس   امدار   خ ق نتب ف استجنبنت المبحوث ف حوؿ األ

 أخ ق نتب ف  إحصنل  ( والتم اهدت بعدـ وجود فروؽ ذات دالل   2006)مشته    
مف المعلومنتم تعزى سنوات الخبرة   مع دراس  )منضم   المهن  ودورهن فم تعز ز األ
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حوؿ دور متطلبنت المنظم   إحصنل  ضحت ال  وجد فروؽ ذات دالل  أو ( والتم  2006
داري فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى لمتغ ر ق   فم الحد مف ظنهرة ال سند اماالخ 

لمدى  إحصنل  ( ال توجد فروؽ ذات دالل   2006سنوات الخدم   مع دراس  )الشنطم  
العمؿ لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ العنم  تعزى سنوات الخدم    مع  أخ ق نتتوفر 

 ف استجنبنت ضحت عدـ وجود فروؽ معنو   بأو ( والتم  2002دراس  )السهنرن    
 خ ق نتردف ألاؾ شره  االتصنالت الخلو   فم األالمبحوث ف بشهؿ عنـ حوؿ مدى إدر 

( ب نت الدراس  ال  وجد 2005الهنس   أبوالعمؿ تعزى لمتغ ر سنوات الخبرة  ومع دراس  )
مع دراس  المهن  لتعزى سنوات الخبرة   و  أخ ق نتحوؿ  إحصنل  فروؽ ذات دالل  

حوؿ دور  إحصنل  عدـ وجود فروؽ ذات دالل   إل رت نش( التم أ2004)الز ننتم  
المهن  فم تعز ز المسلول   االجتمنع   فم مجمع الش ن  الطبم بغزة  عزى لمتغ ر  أخ ق نت
 سنوات.

 إحصنل  ذات دالل  (  وجد فروؽ  2005واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )عبد العنؿ   
سنوات  المهن  وقواعد السلوؾ المهنم  عزى  بخ ق نتت بحوؿ مدى التزاـ مراجعم الحسنبن

 سن  فبهثر. 05لصنل  الذ ف خبراتهـ    الخبرة

 الفرضية الرئيسية السادسة   1.1.1
( ب ف متوسطنت استجنب   α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل  

تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   العمر   المبحوث ف حوؿ مدى توافر جودة الح نة الوظ      
 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم 

 

 (38-1جدول )
 والبيانات الشخصيةجودة الح نة الوظ       بين حصائيةالفروق اإل

الوسط  العدد البيانات الشخصية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 حصائيةاإل

 .الجنس9

 T 4.164 0.001  10.57 71.95 149 ذهر

 15.03 65.49 125 أنث 

  الفئة العمرية .2
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 F 3.404 0.118 13.58 69.27 80 سن  30أقؿ مف 

 13.40 66.76 128 سن  40أقؿ مف  إل سن   30مف 

 11.08 73.30 39 سن  50أقؿ مف  إل سن   40مف 

 11.80 72.64 27 سن  فبهثر 50

 13.17 69.00 274 المجموع

 الوظيفي  الُمسمى .3

 F 9.234 0.000 13.04 67.05 114 اداري / فنم

 14.53 65.57 78 رل س قسـ / منسؽ

 6.81 76.43 34 مد ر تن  ذي

 11.28 73.96 48   ر ذلؾ

 13.17 69.00 274 المجموع

 المؤىل العممي .4

 F 30399 0.018 9.56 80.52 9 ثننو   عنم  فبقؿ

 8.65 70.21 39 دبلـو متوسط

 14.24 67.64 175 بهنلور وس

 11.64 70.72 51 دراسنت عل ن

 13.17 69.00 274 المجموع

 سنوات الخبرة .5

 F 2.902 0.057 7.77 70.68 68 سنوات 5أقؿ مف 

 14.78 70.33 104 سنوات 00أقؿ مف  إل سنوات  5مف 

 14.01 66.54 102 سنوات فبهثر 00

 13.17 69.00 274 المجموع

 

(  وض  التنلم:18-5جدوؿ )  
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والجنس ح ث هننت ق م  ب ف جودة الح نة الوظ      إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل   .1
أقؿ مف  حصنل  % وهننت ق م  الدالل  ام70095ال روؽ لصنل  الذهور بوسط حسنبم 

0005. 

جتمنع   والعنلل   تهوف  م  ال روؽ لصنل  الذهور نت ج  أف  األعبن  امو عزو البنحث ق 
  . ننثالح نة الشخص   والوظ     لدى اممنخ ض  لدى الذهور وصعوب  احداث توازف ب ف 

( والتم ب نت توجد فروؽ ذات دالل  2006ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )منضم   
خ ق   راس  حوؿ دور متطلبنت المنظم  األلدب ف متوسطنت تقد رات ع ن  ا  إحصنل  

داري فم المنظمنت   ر الحهوم        فم الحد مف ظنهرة ال سند اموجودة الح نة الوظ
هدت عل  ( التم أ2002ع دراس  )البلب سم   م  طنع  زة تعزى للجنس لصنل  الذهوربق

الوظ  م  األدا عل  حوؿ جودة الح نة الوظ     وأثرهن  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل  
 .الجنس لصنل  الذهور  إل للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى 

بعدـ وجود فروؽ ذات  أظهرت( والتم 2006واختل ت هذ  الدراس  مع دراس   )البربري   
حوؿ توافر جودة الح نة الوظ     تعزى للجنس  مع دراس  )الشنطم     إحصنل  دالل  
حوؿ مدى توافر أبعند جودة الح نة  إحصنل  دالل  ال  وجد فروؽ ذات ( والتم ب نت  2006

الوظ     لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ العنم  تعزى للجنس   ومع دراس  )الدحدوح   
الجنس لصنل  المعلمنت  إل تعزى  إحصنل  ذات دالل  وجود فروؽ  أظهرت( والتم 2005

 .فم مجنؿ الع قنت االنسنن   

العمر   ح ث هننت  الوظ     وال ل جودة الح نة ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   ال .2
 . 0005أهبر مف  حصنل  ق م  الدالل  ام

لدراس   % مف العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   مجتمع ا 75و عزو البنحث اهثر مف 
ف بعضهـ عمنرهـ مسن  والتم تعهس تقنرب أ 40رهـ عف عمنمف فل  الشبنب التم تقؿ أ
 .بعند جودة الح نة  فم عملهـ البعض و درؾ العنملوف أ

( والتم ب نت ال توجد فروؽ ذات دالل  2006ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )منضم   
خ ق   راس  حوؿ دور متطلبنت المنظم  األب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الد  إحصنل  

داري فم المنظمنت   ر الحهوم   مال سند ا وجودة الح نة الوظ     فم الحد مف ظنهرة
بعدـ وجود فروؽ  أظهرت( والتم 2006بقطنع  زة تعزى للعمر  مع دراس   )البربري   
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ع دراس  )البلب سم  حوؿ توافر جودة الح نة الوظ     تعزى للعمر م إحصنل  ذات دالل  
حوؿ جودة الح نة الوظ      إحصنل  هدت عل  ال  وجد فروؽ ذات دالل  ( التم أ2002 

 .عمر ال إل الوظ  م للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى  األدا وأثرهن عل  

حوؿ  إحصنل  دالل  (   وجد فروؽ ذات 2006واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )الشنطم    
تعزى للعمر مدى توافر أبعند جودة الح نة الوظ     لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ العنم  

(  وجد فروؽ ذات 2004سن     ومع دراس  )د وب    30لصنل  الذ ف اعمنرهـ اقؿ مف 
نحو تمه ف العنمل ف وجودة الح نة الوظ     تعزى للعمر فم قطنع  إحصنل  دالل  

 االتصنالت بسور ن .

ح ث  الوظ  م الُمسم الوظ     و جودة الح نة ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   .3
ح ث هننت ال روؽ لصنل  المد ر التن  ذي  0005مف  أقؿ حصنل  هننت ق م  الدالل  ام

 %.76043بوسط حسنبم 

ف هذ  ال ل  مف نهـ الوظ  م )المد ر التن  ذي( أل عزو البنحث هذ  ال روؽ لصنل  مسم
هـ الوظ     مف الطموح واالرتقن  بمن  تننسب ومهننت ال لنت الوظ     التم لد هـ مستوى عنؿ  

و تمتعوف بحوافز وامت نزات ال  تمتع االخروف مف الموظ  ف مف ح ث االستقرار الوظ  م 
 والترق   والمشنره  فم اتخنذ القرارات .

بوجود فروؽ ذات دالل   أظهرت( والتم 2006ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )البربري   
حوؿ توافر جودة الح نة الوظ     تعزى للمسم  الوظ  م لصنل  )مد ر عنـ/ مد ر  إحصنل  
 .دالرة (

حوؿ  إحصنل  دالل  (   وجد فروؽ ذات 2006  واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )الشنطم
شغنؿ العنم  تعزى للمسم  وظ     لدى العنمل ف فم وزارة األمدى توافر أبعند جودة الح نة ال

 الوظ  م .

هننت ح ث  العلمم الوظ     والمؤهؿجودة الح نة ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   .4
حمل  الثننو   العنم  ح ث هننت ال روؽ لصنل   0005أقؿ مف  حصنل  ق م  الدالل  ام
 %.80052بوسط حسنبم 

 عزو البنحث اف اهتمنـ المنظمنت   ر الحهوم   بجودة الح نة الوظ     بغض النظر عف 
% مف العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم    75اهثر مف  عل   أف   ع وةمؤهلهـ العلمم 
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عمنرهـ سن  والتم تعهس تقنرب أ 40رهـ عف عمنمجتمع الدراس  مف فل  الشبنب التم تقؿ أ
  مف بعضهـ البعض . 

( والتم ب نت ال توجد فروؽ ذات دالل  2006ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )منضم   
خ ق   راس  حوؿ دور متطلبنت المنظم  األب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الد  إحصنل  

داري فم المنظمنت   ر الحهوم        فم الحد مف ظنهرة ال سند اموجودة الح نة الوظ
دالل  (   وجد فروؽ ذات 2006  العلمم   مع دراس  )الشنطممؤهؿ بقطنع  زة تعزى ال

شغنؿ العنم  وظ     لدى العنمل ف فم وزارة األحوؿ مدى توافر أبعند جودة الح نة ال إحصنل  
بعدـ وجود فروؽ ذات  أظهرت( والتم 2006تعزى للمؤهؿ العلمم   مع دراس   )البربري   

  ومع دراس  )الدحدوح لوظ     تعزى للمؤهؿ العلمم نة احوؿ توافر جودة الح إحصنل  دالل  
  مع المؤهؿ العلمم  إل تعزى  إحصنل  ذات دالل  وجود فروؽ  أظهرت( والتم 2005  

حوؿ جودة  إحصنل  ال  وجد فروؽ ذات دالل  ببنه هدت ( التم أ2002دراس  )البلب سم   
الوظ  م للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى  األدا الح نة الوظ     وأثرهن عل  

 للمؤهؿ العلمم .

ح ث هننت  وسنوات الخبرة جودة الح نة الوظ    ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل  ال  .5
 .0005مف  أهبر حصنل  ق م  الدالل  ام

عف  عزو البنحث اف اهتمنـ المنظمنت   ر الحهوم   بجودة الح نة الوظ     بغض النظر 
 .سنوات خبراتهـ 

( والتم ب نت ال توجد فروؽ ذات دالل  2006ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )منضم   
خ ق   راس  حوؿ دور متطلبنت المنظم  األب ف متوسطنت تقد رات ع ن  الد  إحصنل  

داري فم المنظمنت   ر الحهوم        فم الحد مف ظنهرة ال سند اموجودة الح نة الوظ
وجود  أظهرت( والتم 2005بقطنع  زة تعزى لسنوات الخبرة   ومع دراس  )الدحدوح   

( التم 2002لسنوات الخبرة   مع دراس  )البلب سم    إل تعزى  إحصنل  ذات دالل  فروؽ 
عل   حوؿ جودة الح نة الوظ     وأثرهن إحصنل  اهدت عل  ال  وجد فروؽ ذات دالل  

 .الوظ  م للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   تعزى لسنوات الخبرة  األدا 

دالل  بوجود فروؽ ذات  أظهرت(  والتم 2006واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )الشنطم    
حوؿ مدى توافر أبعند جودة الح نة الوظ     لدى العنمل ف فم وزارة االشغنؿ العنم   إحصنل  
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سنوات   ومع دراس    5رة لصنل  الذ ف سنوات خدمتهـ فم الوزارة اقؿ مف تعزى سنوات الخب
حوؿ توافر جودة الح نة  إحصنل  وجود فروؽ ذات دالل    أظهرت( والتم 2006)البربري   

 سنوات فنعلم.   00الوظ     تعزى لسنوات الخبرة لصنل  الذ ف سنوات خبراتهـ 

 الفرضية الرئيسية السابعة  1.1.1

( ب ف متوسطنت استجنب   α ≤ 0005عند مستوى دالل  ) إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل  
المؤسسم  تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   العمر  األدا المبحوث ف حوؿ مدى توافر مستوى 

 الوظ  م   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  (. الُمسم   
 

 (39-1جدول )

 المؤسسي والبيانات الشخصية األداءبين  حصائيةالفروق اإل

الوسط  العدد البيانات الشخصية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 حصائيةاإل

 الجنس .9

 T 3.291 0.001 11.89 76.19 149 ذهر

 10.32 71.72 125 أنث 

  الفئة العمرية .1

 F 1.481 0.220 10.47 75.22 80 سن  30أقؿ مف 

 12.63 73.52 128 سن  40أقؿ مف  إل سن   30مف 

 9.22 76.22 39 سن  50أقؿ مف  إل سن   40مف 

 10.31 71.02 27 سن  فبهثر 50

 11.40 74.15 274 المجموع

 الوظٌفً  الُمسمى .4

 F 0.138 0.937 11.13 73.65 114 اداري / فنم

 12.51 74.46 78 رل س قسـ / منسؽ

 9.23 74.85 34 مد ر تن  ذي

 11.83 74.35 48   ر ذلؾ
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 11.40 74.15 274 المجموع

 المؤىل العممي .1

 F 3.885 6.58 82.78 9 ثننو   عنم  فبقؿ

 

0.010 

 9.12 70.74 39 دبلـو متوسط 

 12.21 75.05 175 بهنلور وس

 9.58 72.16 51 دراسنت عل ن

 11.40 74.15 274 المجموع

 سنوات الخبرة .1

 F 6.694 7.90 72.13 68 سنوات 5مف أقؿ 

 

0.001 

 12.44 77.31 104 سنوات 00أقؿ مف  إل سنوات  5مف  

 11.64 72.28 102 سنوات فبهثر 00

 11.40 74.15 274 المجموع

 

(  وض  التنلم:19-5جدوؿ )  

الدالل  والجنس ح ث هننت ق م  المؤسسم  األدا ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   .1
 %. 76009  ح ث هننت ال روؽ لصنل  الذهور بوسط حسنبم 0005أقؿ مف  حصنل  ام

ضحت بوجود فروؽ ذات دالل  أو ( والتم 2002ات قت هذ  الدراس  مع دراس  )فرج اهلل  
المؤسسم  عزى لمتغ ر  األدا لدور االستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت فم تطو ر  إحصنل  
 الجنس .

حوؿ  إحصنل  دالل  (  وجد فروؽ ذات 2004ر ن    أبوهذ  الدراس  مع دراس  )واختل ت 
 ن   جتمنع   ال لسطؤسسم فم وزارتم العمؿ والشلوف اممستوى توافر معن  ر التم ز الم
ذات ( ال  وجد فروؽ 2004ننث   ومع دراس  )المدهوف   تعزى لمتغ ر الجنس لصنل  ام

 المؤسسم تعزى لمتغ ر األدا المعرف  وع قتهن  تم ز  ةإدار حوؿ عمل نت  إحصنل  دالل  
 .الجنس

وال ل  العمر   ح ث هننت ق م  المؤسسم  األدا ب ف  إحصنل  ال  وجد فروؽ ذات دالل  . 2
 . 0005أهبر مف  حصنل  الدالل  ام
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و عزو البنحث اف  نلب   العنمل ف لهـ سنوات خدم  متقنرب  فم المنظمنت   ر الحهوم   
 ز حدود العمر وال تنحصر ضمف عمر مع ف نظرًا ممهنن   ممنرستهن فم تصرفنتو نوتتج

نشط  والمشنر ع والبرامج بعض النظر عف وسلوه نت االشخنص والس نسنت واألهداؼ واأل
 العمر .

حوؿ  إحصنل  دالل  ( ال  وجد فروؽ ذات 2004ر ن    أبوات قت هذ  الدراس  مع دراس  )
   ال لسط ن   مستوى توافر معن  ر التم ز المؤسسم فم وزارتم العمؿ والشلوف االجتمنع

ذات دالل  ضحت ال  وجد فروؽ أو ( 2004  ومع دراس  )المدهوف   تعزى لمتغ ر العمر
 لعمر.ا المؤسسم تعزى لمتغ ر األدا المعرف  وع قتهن  تم ز  إدارةحوؿ عمل نت  إحصنل  

ضحت بوجود فروؽ ذات دالل  أو ( والتم 2002دراس  مع دراس  )فرج اهلل  واختل ت هذ  ال
المؤسسم  عزى لمتغ ر  األدا لدور االستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت فم تطو ر  إحصنل  

 .40واقؿ مف  30ال ل  العمر   لصنل  الذ ف أعمنرهـ مف 

الوظ  م ح ث هننت  الُمسم و المؤسسم  األدا ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل   ال.3
 .0005أهبر مف  حصنل  ق م  الدالل  ام

الوظ  م لهؿ موظؼ بنلجمع    سع   نلُمسم المؤسسم ال  رتبط ب األدا و عزو البنحث بنف 
 سنل بهـ .قد ـ امنجنزات فم العمؿ وتطو ر أعمنلهـ وألت

حوؿ  إحصنل  دالل   وجد فروؽ ذات  ( ال2004ر ن    أبووات قت هذ  الدراس  مع دراس  )
مستوى توافر معن  ر التم ز المؤسسم فم وزارتم العمؿ والشلوف االجتمنع   ال لسط ن   

( ال  وجد فروؽ ذات دال  2004حسن     أبوالوظ  م   ومع دراس  ) الُمسم تعزى لمتغ ر 
 األدا لتحس ف لدرج  امت ؾ ق ندات هل   الترب   فم الجنمعنت ال لسط ن    إحصنل  

 الوظ  م  . الُمسم المؤسسم تعزى لمتغ ر 

ضحت بوجود فروؽ ذات دالل  أو ( والتم 2002واختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )فرج اهلل  
 المؤسسم  عزى لمتغ ر  األدا لدور االستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت فم تطو ر  إحصنل  

 الوظ  م  لصنل  الموظؼ العندي . الُمسم 
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والمؤهؿ العلمم ح ث هننت ق م  المؤسسم  األدا ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل  .4
  ح ث هننت ال روؽ لصنل  حمل  الثننو   العنم  فبقؿ 0005أقؿ مف  حصنل  الدالل  ام

 %.80078ح ث بلغ الوسط الحسنبم 

رضن عف التحس ف وتحق ؽ ال إل و عزو البنحث الموظ  ف حمل  الثننو   العنم   طمحوف 
 العمؿ الذ ف  منرسونه واالنجنزات التم  قدموهن .

حوؿ  إحصنل  دالل  ( ال  وجد فروؽ ذات 2004ر ن    أبوواختل ت هذ  الدراس  مع دراس  )
مستوى توافر معن  ر التم ز المؤسسم فم وزارتم العمؿ والشلوف االجتمنع   ال لسط ن   

ذات دالل  ( ال  وجد فروؽ 2004مدهوف   تعزى لمتغ ر المؤهؿ العلمم   ومع دراس  )ال
المؤهؿ  المؤسسم تعزى لمتغ ر األدا المعرف  وع قتهن  تم ز  إدارةحوؿ عمل نت  إحصنل  
 إحصنل  ضحت بوجود فروؽ ذات دالل  أو والتم  (2002.ومع دراس  )فرج اهلل   العلمم

المؤسسم  عزى لمتغ ر المؤهؿ  األدا لدور االستثمنر فم تهنولوج ن المعلومنت فم تطو ر 
 لصنل  حمل  المؤهؿ العلمم بهنلور وس. العلمم

 

وسنوات الخبرة ح ث هننت ق م  المؤسسم  األدا ب ف  إحصنل   وجد فروؽ ذات دالل  .5
  ح ث هننت ال روؽ لصنل  الذ ف تنحصر خبرتهـ من ب ف 0005أقؿ مف  حصنل  الدالل  ام

 %.77030سنوات بوسط حسنبم  00أقؿ مف  إل  5

 تص وف  سنوات 00أقؿ مف  إل  5تنحصر خبرتهـ من ب ف و عزو البنحث اف الذ ف 
بنلح و   والنشنط والخبرة وقدراتهـ عل  اتخنذ القرارات وفهـ واض  للس نسنت واالجرا ات 

 .داخؿ المنظمنت تهسبهـ مهنرات حؿ المشه ت التم تواجه العمؿ 

حوؿ  إحصنل  دالل  ( ال  وجد فروؽ ذات 2004ر ن   أبوهذ  الدراس  ومع دراس  ) واختل ت
مستوى توافر معن  ر التم ز المؤسسم فم وزارتم العمؿ والشلوف االجتمنع   ال لسط ن   

ذات دالل  (  ال  وجد فروؽ 2004تعزى لمتغ ر سنوات الخدم   مع دراس   )المدهوف   
سنوات  المؤسسم تعزى لمتغ ر األدا المعرف  وع قتهن  تم ز  إدارةحوؿ عمل نت  إحصنل  

لدرج  امت ؾ  إحصنل  ( ال  وجد فروؽ ذات دال  2004حسن   أبوالخبرة. ومع دراس  )
المؤسسم تعزى لمتغ ر سنوات  األدا ق ندات هل   الترب   فم الجنمعنت ال لسط ن   لتحس ف 

 الخبرة.
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات 
 

 مقدمة
العمؿ فم الع ق  ب ف جودة الح نة  خ ق نتجر ت حوؿ الدور الوس ط ألبننً  عل  الدراس  التم أ

ل ه مف الم نه ـ والجوانب المتعددة فم المؤسسم   ومف خ ؿ من تطرقت إ األدا الوظ     و 
ل   مف خ ؿ أو من تـ جمع  مف ب نننت  إل امطنر النظري وأدب نت الدراس    بنمضنف  

اس  مف ب نننت االستبنن  الممثل    وبعد نتنلج التحل ؿ امحصنلم المننسب لمجنالت الدر االستبنن 
للمتغ ر المستقؿ وللمتغ ر الوس ط وللمتغ ر التنبع   وت س ر هذ  النتنلج وربطهن بنلدراسنت السنبق  

 مجموع  مف النتنلج والتوص نت همن  ظهر فم هذا ال صؿ .   إل   خلصت الدراس  

 النتائج:  1.6

م : النتنلج المتعلق  بنلمتغ ر المستقؿ )جودة خلصت الدراس  لمجموع  مف النتنلج مصن   هنآلت
العمؿ (  والنتنلج المتعلق   أخ ق نتالح نة الوظ     (  والنتنلج المتعلق  بنلمتغ ر الوس ط  )

 المؤسسم (   ونتنلج متعلق  بنختبنر ال رض نت  ونتنلج تحق ؽ األهداؼ. األدا بنلمتغ ر التنبع )
 المستقل )جودة الحياة الوظيفية (: النتائج المتعمقة بالمتغير 1.1.6

  هش ت النتنلج أف جودة الح نة الوظ      لدى العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم    بقطنع
 %(.69 زة مرت ع بدرج  هب رة مف خ ؿ حصولهن عل  وزف نسبم )

  ضحت النتنلج أف واقع أبعند جودة الح نة الوظ     للعنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم  أو  
بواقع  البرامج التدر ب   و%(   72.37بواقع ) الوظ  م امثرا بقطنع  زة هننت هنلتنلم: 

مشنره  %(  و 70.72بواقع ) التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  و %(  71.30)
 األمنفاالستقرار و %(   و 65.14والمهنفآت بواقع ) األجور%(   و 70.69بواقع ) العنمل ف
 %( .63.81بواقع ) الوظ  م
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 العمل(: أخالقياتالنتائج المتعمقة بالمتغير الوسيط ) 2.1.6

  العمؿ فم المنظمنت   ر الحهوم    لدى العنمل ف فم  أخ ق نتهش ت النتنلج أف توافر
المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة مرت ع بدرج  هب رة مف خ ؿ حصوله عل  وزف نسبم 

(75.27.)% 
 المؤسسي(: األداءالمتعمقة بالمتغير التابع )النتائج  3.1.6

  المؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم   لدى العنمل ف فم  األدا هش ت النتنلج أف توافر
المنظمنت   ر الحهوم    بقطنع  زة مرت ع بدرج  هب رة ح ث اتض  ذلؾ مف خ ؿ 

 %(74.15حصوله عل  وزف نسبم )
 ضيات:النتائج المتعمقة باختبار الفر  4.1.6

  إحصنل  وجود ع ق  ذات دالل   إل الدراس   أظهرت (  0.05عند مستوى دالل ≥ α  )
المؤسسم مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر  األدا ب ف جودة الح نة الوظ     و 

 (. 0.654الحهوم   وبلغ معنمؿ ارتبنط الع ق  )
   إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل (  0.05عند مستوى دالل ≥ α  ب ف )العمؿ  أخ ق نت

 (.0.727وجودة الح نة الوظ     وبلغ معنمؿ ارتبنط الع ق  )
   إحصنل  توجد ع ق  ذات دالل (  0.05عند مستوى دالل ≥ α  ب ف )العمؿ  أخ ق نت

 (.0.604المؤسسم وبلغ معنمؿ ارتبنط الع ق  ) األدا و 
  المؤسسم  األدا العمؿ دورًا وس طن فم الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ     و  أخ ق نتتلعب

 ( . 0.332فم المنظمنت   ر الحهوم   وبلغ معنمؿ دور الوس ط   ر المبنشر)
   إحصنل  ال توجد فروؽ ذات دالل (  0.05عند مستوى دالل ≥ α  ب ف متوسطنت )

العمؿ تعزى للمتغ رات الشخص    نتأخ ق استجنب  المبحوث ف حوؿ مدى توافر مهوننت 
)الجنس   العمر     المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد فروؽ ذات دالل  

( ب ف متوسطنت استجنب  المبحوث ف حوؿ مدى  α ≤ 0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  
 .تن  ذيلصنل  المد ر ال الوظ  م ( الُمسم العمؿ تعزى لمتغ ر ) أخ ق نتتوافر مهوننت 

   إحصنل  ال توجد فروؽ ذات دالل (  0.05عند مستوى دالل ≥ α  ب ف متوسطنت )
بعند جودة الح نة الوظ      تعزى للمتغ رات الشخص   ستجنب  المبحوث ف حوؿ مدى توافر أا
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عند  إحصنل  )العمر   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد فروؽ ذات دالل  
( ب ف متوسطنت استجنب  المبحوث ف حوؿ مدى توافر مهوننت  α ≤ 0.05مستوى دالل  )

الوظ  م  الُمسم وهذلؾ لمتغ ر)  ( لصنل  الذهورتعزى لمتغ ر )الجنس جودة الح نة الوظ    
 .لصنل  المد ر التن  ذي (

   إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل (  0.05عند مستوى دالل ≥ α   ب ف متوسطنت استجنب )
( لصنل  )الجنس  لمتغ رالمؤسسم  تعزى  األدا المبحوث ف حوؿ مدى توافر مستوى 

سنوات  ( لصنل  حمل  الثننو   العنم  فبقؿ وهذلؾ لمتغ ر)المؤهؿ العلمم الذهور( ومتغ ر)
جد ب نمن ال تو سنوات .  10ال  اقؿ مف  5لصنل  الذ ف تنحصر خبراتهـ من ب ف الخدم  ( 

( ب ف متوسطنت استجنب   α ≤ 0.05عند مستوى دالل  ) إحصنل  فروؽ ذات دالل  
 الوظ  م (. الُمسم تعزى لمتغ ر )العمر   االدا  المؤسسم المبحوث ف حوؿ مدى توافر 

 
 : األىداف بتحقيقالنتائج المتعمقة 

ومجنؿ تحققه الجدوؿ اآلتم  وض  النتنلج المتعلق  بنألهداؼ فهؿ هدؼ موض  مدى تحققه 
 فم الدراس  .

 (: 1-6جدول رقم )

 أىداف الدراسة  نتائج بتحقيق

 الرقم
 اليدف

مدى 
 تحققو

 مجال تحققو

مدى توافر مهوننت وأبعند  عل  التعرؼ 1
العمؿ مف وجه  نظر العنمل ف  أخ ق نت

 فم المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة 
 تحقؽ

مف  خ ؿ تحل ؿ مجنالت الدراس  
االستبنن  ( همن هو موض  فم )فقرات 

 (00-5جدوؿ رقـ )
الهشؼ عف مستوى جودة الح نة الوظ      2

مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت 
   ر الحهوم   بقطنع  زة

 تحقؽ
-5مف جدوؿ رقـ ) جداوؿالمف خ ؿ 

 (9-5( وحت  جدوؿ رقـ )4

مف  خ ؿ تحل ؿ مجنالت الدراس   تحقؽالمؤسسػػػم مػػػف وجهػػػ   األدا إبػػػراز مسػػػتوى  3
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المنظمػػػػػػػػػنت   ػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػنمل ف فػػػػػػػػػم 
 الحهوم   بقطنع  زة.

)فقرات االستبنن  ( همن هو موض  فم 
 (00-5جدوؿ رقـ )

العمػػػػػػؿ  خ ق ػػػػػػنتب ػػػػػػنف الػػػػػػدور الوسػػػػػػ ط أل 4
 األدا وع قته ب ف جػودة الح ػنة الوظ   ػ  و 

المؤسسػػػػم مػػػػف وجهػػػػ  نظػػػػر العػػػػنمل ف فػػػػم 
 المنظمنت   ر الحهوم   بقطنع  زة.

 تحقؽ
نتنلج اختبنر ال رض   الرابع  همن هو 

 (06-5موض  فم جدوؿ رقـ )

اختبػػػػنر الع قػػػػ  بػػػػ ف موضػػػػوعنت الدراسػػػػ   5
العمػػؿ   جػػودة الح ػػنة  أخ ق ػػنتالمختل ػػ  )

 المؤسسم األدا الوظ       و 
 تحقؽ

ل    والثنن   و ال رض   األنتنلج اختبنر 
( وحت  03-5والثنلث  مف جدوؿ رقـ )

 (05-5جدوؿ رقـ )
تحد ػػػد أهػػػـ ال ػػػروؽ متوسػػػطنت اسػػػتجنبنت  6

المبحػػػػػػػػوث ف حػػػػػػػػوؿ موضػػػػػػػػوعنت الدراسػػػػػػػػ  
العمػػؿ   جػػودة الح ػػنة  أخ ق ػػنتالمختل ػػ  )

المؤسسػػػػػػػػػػػم( تعػػػػػػػػػػػزى  األدا الوظ   ػػػػػػػػػػػ    و 
للمتغ ػػػػػػػػػػػرات الد مو راف ػػػػػػػػػػػ    )الجػػػػػػػػػػػنس   

الوظ  م  المؤهػؿ العلمػم    الُمسم العمر  
 سنوات الخدم  (.

 

 تحقؽ
نتنلج اختبنر ال رض   الخنمس  والسندس  

 مف جدوؿ رقـ  جداوؿالوالسنبع  فم 
 (09-5جدوؿ رقـ ) إل ( 5-07)

العمػػؿ علػػػ  تقػػػد ـ توصػػ نت علم ػػػ   مهػػػف  7
االسػػت ندة منهػػن فػػم اسػػتخداـ بػػرامج وابعػػند 
جػػودة الح ػػنة الوظ   ػػ  فػػم المنظمػػنت   ػػر 

 األدا الحهوم ػػػػػػػ  وع قتهػػػػػػػن فػػػػػػػم تحق ػػػػػػػؽ 
 العمؿ  أخ ق نتالمؤسسم فم ظؿ وجود 

 

 تحقؽ
التوص نت التم وضعهن البنحث فم 

 ضو  نتنلج الدراس  .
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 التوصيات:  2.6
مف واقع النتنلج التم توصلت إل هن الدراس    قترح البنحث عددًا مف التوص نت التم تتعلؽ  
 المؤسسم( وفقًن لمن  لم  األدا العمؿ   جودة الح نة الوظ        بخ ق نت) ب

 التوصيات بأبعاد جودة الحياة الوظيفية :   1.2.6
 والمكافآت األجور   1.1.2.6

  مف خ ؿ التقنر ر الدور   ألدا  العنمل ف.  األدا والمهنفآت به ن ة  األجورالعمؿ عل  ربط 
    العمؿ عل  تطب ؽ نظنـ الرواتب حسب السلـ المتعنرؼ عل ه لدى المنظمنت   ر الحهوم

  راعم الجهد المبذوؿ وطب ع  العمؿ والمهنـ الذي  ؤد ه الموظؼ. 
 الوظيفي . األمانالستقرار و   2.1.2.6

  قد لقن ات وندوات مع العنمل ف لتعز ز شعورهـ بنالستقرار فم المنظم  العمؿ عل  ع
فهـ فم االستغنن  عف خدمنتهـ لتحق ؽ والؤهـ والحصوؿ عل  و نهم تهـ بنلعمؿ وت ن د مخأو 
 دا  لهـ .أفضؿ أ

  منل   ل هوف ل هن القدرة عل   المنظمنت   ر الحهوم   بتوف ر موارد إدارةالعمؿ عل  ق نـ
   ن  بنلتزامنت المنل   تجن  هنف  العنمل ف.    ام

 برامج التدريب   3.1.2.6
  تعز ز االهتمنـ بتطو ر قدرات العنمل ف مف خ ؿ الدورات التدر ب   المتخصص  التم تخص

 لدى العنمل ف .  جنبنً إعملهـ واالرتقن  بمستواهـ التعل مم ممن  نعهس ذلؾ 
 هداؼ أالمنظم  تواهب التطور العنلمم  وتت  ـ مع  العمؿ عل  تطو ر س نسنت التدر ب فم

 هداؼ العنمل ف ف هن عل  حد سوا . أالمنظم  و 
 مشاركة العاممين   4.1.2.6

  العمؿ عل  من  العنمل ف المز د مف الص ح نت والسلطنت التم تت  ـ مع قدراتهـ
القرارات التم  ومؤه تهـ التم تمس عملهـ داخؿ المنظم  ل منهـ لحؿ المشه ت واتخنذ

 تصب فم صنل  المنظم  .
 واتخنذ القرارات فم المنظم  التم تمس  دارةتعز ز دور العنمل ف فم المنظم  للمشنره  فم ام

 عملهـ وتشج عهـ عل  ذلؾ وضمنف تن  ذهن هونهـ شنرهوا فم وضع خط  العمؿ . 
 التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية   5.1.2.6
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  المنظم  عل  تحق ؽ التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص   وااللتزامنت  هتمنـإتعز ز
 العنلل   للعنمل ف لرفع معنو نتهـ و ضمف وال هـ للمنظم  .

  ًتعمؿ عل  اشبنع احت نجنت لهم  تمتع  ومعنو نً  العمؿ عل  تقد ـ خدمنت للعنمل ف منل ن
  سر   هندل  ممن  ؤثر عل  معنو نتهـ .أالعنملوف بح نة 

 
  الوظيفي اإلثراء  6.1.2.6

 وضوح وس س  المهنـ الوظ     وقدرات وجهود العنمل ف وترؾ  دارةالعمؿ عل  مراعنة ام
مسنح  لهـ فم تن  ذهن لهم  تسن  للمنظمنت   ر الحهوم   الحصوؿ عل  اقص  انتنج   

 وأدا  لعنمل هن .
 تصرؼ للموظ  ف فم المنظم    ر العمؿ عل  اعطن  مسنح  م لم  للرقنب  الذات   وحر   ال

 الربح   .

 العمل . أخالقياتالتوصيات المتعمقة ب 2.2.6

  العمؿ عل  مهنفبة العنمل ف الملتزم ف بنللوال  والقوان ف   ذوي السلوؾ االخ قم السل ـ فم
 مهنفآت منل   . أوترق نت  أومعنو ن مف خ ؿ تهر مهـ بتقد ـ جوالز  أوالعمؿ سوا  مند ن 

 السلوه نت االخ ق   داخؿ المنظم    ر الحهوم   مف خ ؿ وضع مدون   تشج ع ودعـ
سلوؾ اخ ق   واضح  ومعممه عل  الجم ع داخؿ المنظم  لتوض  الق ـ التنظ م   والقواعد 

 االخ ق   .
   عداد تن  ذ البرامج التدر ب   وورش العمؿ والمحنضرات والنشرات التوعو   إالعمؿ عل

 العمؿ.   بخ ق نتالمتعلق  ب
 المؤسسي: األداءالتوصيات المتعمقة ب     3.2.6

  العمؿ عل  دعـ أنشط  البحث والتطو ر مف أجؿ االرتقن  ببدا  المنظم   وعقد ورش عمؿ
 .األدا لبحث سبؿ تطو ر 

   ضرورة اعتمند انظم  تق  ـ لألدا  مهن   قنلم  عل  اسنس المهنفبة والتطو ر تسنهـ عل
 الموظ  ف مف خ ؿ مبدأ الثواب والعقنب .تحق ؽ الرضن لدى 
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  عل  فترة  األدا المؤسسم فم المنظمنت  والعمؿ عل  ق نس  األدا تطو ر مؤشرات ق نس
محددة  وعمؿ مقنرننت مستمرة  واستخ ص النتنلج وطرح وتطب ؽ التوص نت وتخص ص 

 دا  وفؽ مؤشرات مت ؽ عل هن.أفضؿ أجوالز سنو   ألفضؿ منظم  حققت 
 (: خطة عمل زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة2-6رقم ) جدول

 جودة الحياة الوظيفية في المنظمات غير الحكومية 
 المتغيرات

 التوصيات 
الجية المسئولة عن 

 التنفيذ
 اإلطار )الفترة الزمنية(

 األجور
 والمهنفآت

مف خ ؿ  األدا والمهنفآت به ن ة  األجورالعمؿ عل  ربط -
 التقنر ر الدور   ألدا  العنمل ف. 

العمؿ عل  تطب ؽ نظنـ الرواتب حسب السلـ المتعنرؼ عل ه -
لدى المنظمنت   ر الحهوم    راعم الجهد المبذوؿ وطب ع  

 العمؿ والمهنـ الذي  ؤد ه الموظؼ. 

شؤوف الموظ  ف  إدارة
فم المنظم  بنلتنس ؽ 

 إدارةمع مجلس 
 المنظم    ر الحهوم  

خ ؿ ست  أشهر  مع 
 المتنبع  والتق  ـ.

االستقرار 
 األمنفو 

الوظ  م 
. 

العمؿ عل  عقد لقن ات وندوات مع العنمل ف لتعز ز شعورهـ  -
فهـ فم و نهم تهـ بنلعمؿ وت ن د مخأبنالستقرار فم المنظم  و 

االستغنن  عف خدمنتهـ لتحق ؽ والؤهـ والحصوؿ عل  افضؿ 
 لهـ .دا  أ
المنظمنت   ر الحهوم   بتوف ر موارد  إدارةالعمؿ عل  ق نـ  -

منل   ل هوف ل هن القدرة عل  اال  ن  بنلتزامنت المنل   تجن  
 هنف  العنمل ف.    

شؤوف الموظ  ف  إدارة
فم المنظم  بنلتنس ؽ 

 إدارةمع مجلس 
 المنظم    ر الحهوم  

 مستمر

برامج 
 التدر ب

 

بتطو ر قدرات العنمل ف مف خ ؿ الدورات تعز ز االهتمنـ  -
التدر ب   المتخصص  التم تخص عملهـ واالرتقن  بمستواهـ 

 التعل مم ممن  نعهس ذلؾ ا جنبن لدى العنمل ف .
م المنظم  تواهب العمؿ عل  تطو ر س نسنت التدر ب ف -

هداؼ المنظم  واهداؼ العنمل ف أوتت  ـ مع التطور العنلمم 
 . ف هن عل  حد سوا 

شؤوف الموظ  ف  إدارة
فم المنظم  بنلتنس ؽ 

التن  ذ     ر  دارةمع ام
 الحهوم  

 مستمر

مشنره  
 العنمل ف

 

العمؿ عل  من  العنمل ف المز د مف الص ح نت والسلطنت - -
التم تت  ـ مع قدراتهـ ومؤه تهـ التم تمس عملهـ داخؿ 

تصب المنظم  ل منهـ لحؿ المشه ت واتخنذ القرارات التم 
 فم صنل  المنظم  .

شؤوف الموظ  ف  إدارة
فم المنظم  بنلتنس ؽ 

التن  ذ    دارةمع ام

 
 مستمر
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واتخنذ  دارةتعز ز دور العنمل ف فم المنظم  للمشنره  فم ام -
القرارات فم المنظم  التم تمس عملهـ وتشج عهـ عل  ذلؾ 

 وضمنف تن  ذهن هونهـ شنرهوا فم وضع خط  العمؿ . 

 الحهوم  للمنظم    ر 

التوازف 
ب ف 
الح نة 

الشخص   
 والوظ    

 

تعز ز اهتمنـ المنظم  عل  تحق ؽ التوازف ب ف الح نة  -
الوظ     والشخص   وااللتزامنت العنلل   للعنمل ف لرفع 

 معنو نتهـ و ضمف وال هـ للمنظم  .
العمؿ عل  تقد ـ خدمنت للعنمل ف منل ن ومعنو ن تعمؿ عل   -

سر   هندل  ممن ت نجنت لهم  تمتع العنملوف بح نة أاشبنع اح
  ؤثر عل  معنو نتهـ . 

المنظم   دارةمجلس ام
   ر الحهوم   

مستمر  مع المتنبع  
 والتق  ـ

 امثرا 
 الوظ  م

وضوح وس س  المهنـ الوظ      دارةالعمؿ عل  مراعنة ام -
وقدرات وجهود العنمل ف وترؾ مسنح  لهـ فم تن  ذهن لهم 
 تسن  للمنظمنت   ر الحهوم   الحصوؿ عل  اقص  

 نتنج   وأدا  لعنمل هن .إ
العمؿ عل  اعطن  مسنح  م لم  للرقنب  الذات   وحر    -

 التصرؼ للموظ  ف فم المنظم    ر الربح   

التن  ذ   للمنظم   دارةام
  ر الحهوم   ومجلس 

 المنظم   إدارة

مستمر  مع المتنبع  
 والتق  ـ

 العمل بالمنظمات غير الحكومية  أخالقيات
 المتغيرات

 التوصيات 
الجية المسئولة عن 

 التنفيذ
 اإلطار )الفترة الزمنية(

 

 أخ ق نت
 العمؿ

العمؿ عل  مهنفبة العنمل ف الملتزم ف بنللوال  والقوان ف   وذوي 
معنو ن مف  أوالسلوؾ االخ قم السل ـ فم العمؿ سوا  مند ن 

 مهنفآت منل   . أوترق نت  أوخ ؿ تهر مهـ بتقد ـ جوالز 

المنظم   دارةمجلس ام
   ر الحهوم    

خ ؿ ست  أشهر  مع 
 المتنبع  والتق  ـ

تشج ع ودعـ السلوه نت االخ ق   داخؿ المنظم    ر 
الحهوم   مف خ ؿ وضع مدون  سلوؾ اخ ق   واضح  
ومعممه عل  الجم ع داخؿ المنظم  لتوض  الق ـ التنظ م   

 والقواعد االخ ق   

ف و نوبنلتع دارةمجلس ام
مع منظمنت   ر حهوم   

  اخري

خ ؿ ست  أشهر  مع 
 المتنبع  والتق  ـ

العمؿ عل  اعداد تن  ذ البرامج التدر ب   وورش العمؿ 
 العمؿ.   بخ ق نتوالمحنضرات والنشرات التوعو   المتعلق  ب

 فم شؤوف الموظ  ف إدارة
 مع بنلتنس ؽ المنظم 

 دارةمجلس ام

مستمر  مع المتنبع  
 والتق  ـ
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 المنظمات غير الحكومية  في المؤسسي األداء

 التوصيات  المتغيرات
 عن المسئولة الجية

 التنفيذ
 الزمنية( الفترة) اإلطار

 األدا 
 المؤسسم

رتقن  ببدا  أنشط  البحث والتطو ر مف أجؿ ام العمؿ عل  دعـ
 .األدا المنظم   وعقد ورش عمؿ لبحث سبؿ تطو ر 

 فم شؤوف الموظ  ف إدارة
 مع بنلتنس ؽ المنظم 

 دارةمجلس ام

 مع أشهر  ست  خ ؿ
 والتق  ـ المتنبع 

ضرورة اعتمند انظم  تق  ـ لألدا  مهن   قنلم  عل  اسنس 
المهنفبة والتطو ر تسنهـ عل  تحق ؽ الرضن لدى الموظ  ف مف 

 خ ؿ مبدأ الثواب والعقنب .

 فم شؤوف الموظ  ف إدارة
 مع بنلتنس ؽ المنظم 

  دارةمجلس ام

 مع أشهر  ست  خ ؿ
 والتق  ـ المتنبع 

المؤسسم فم المنظمنت  والعمؿ  األدا تطو ر مؤشرات ق نس 
عل  فترة محددة  وعمؿ مقنرننت مستمرة   األدا عل  ق نس 

واستخ ص النتنلج وطرح وتطب ؽ التوص نت وتخص ص جوالز 
سنو   ألفضؿ منظم  حققت افضؿ ادا  وفؽ مؤشرات مت ؽ 

 عل هن.

البرننمج الوطنم لمؤشرات 
ل   بوزارة الداخ األدا 
 مف الوطنمواأل

 المتنبع  مع مستمر 
 والتق  ـ

 المصدر : مف إعداد البنحث                            

 دراسات مستقبمية مقترحة:   3.6
فم ضو  من تـ توصؿ إل ه البنحث مف نتنلج وتوص نت   مهف اقتراح الدراسنت المستقبل   

 التنل  :
   المؤسسم دراسنت مقنرن  ب ف   األدا أبعند جودة الح نة الوظ     ودورهن فم تحس ف جودة

 المنظمنت   ر الحهوم   والمنظمنت الحهوم   .
 المؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم   . األدا العمؿ ودورهن فم تحس ف جودة  أخ ق نت 
    التخط ط االسترات جم ودور  فم تحس ف جودة الح نة الوظ     فم المنظمنت   ر الحهوم 
  المؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم  . األدا الوظ  م ودور  فم تحس ف مستوى  امثرا 
  المؤسسم مثؿ )الب ل  التنظ م   والت ه ر  األدا دراس  عوامؿ اخرى مف الممهف أف تؤثر فم

 ..الخ(االسترات جم 
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 ممخص الفصل السادس
استعرض البنحث فم هذا ال صؿ النتنلج التم توصؿ إل هن مف خ ؿ نتنلج التحل ؿ امحصنلم  

النتنلج لوجود مستوى موافق  مرت ع  عل   أبعند جودة الح نة الوظ     المتمثل  فم  أشنرتح ث 
 امثرا )البرامج التدر ب     مشنره  العنمل ف   والتوزاف ب ف الح نة الوظ     والشخص     

الوظ  م  األمنفوالمهنفآت   واالستقرار و  األجورالوظ  م( وجود مستوى موافق  متوسط  لبعدي )
العمؿ. وهذلؾ  أخ ق نتإضنف  لوجود درج  مرت ع  مف الموافق  بدرج  هب رة عل  مجنؿ (  

المؤسسم وب نت النتنلج وجود  األدا وجود درج  مرت ع  مف الموافق  بدرج  هب رة عل  مجنؿ 
العمؿ  أخ ق نتالمؤسسم وهذلؾ توجد ع ق  ب ف  األدا ب ف جودة الح نة الوظ     و ع ق  

ضحت و أو المؤسسم . األدا العمؿ و  أخ ق نتنة الوظ     وا ضًن توجد ع ق  ب ف وجودة الح 
 المؤسسم.  األدا العمؿ دورًا وس طن فم الع ق  ب ف جودة الح نة الوظ     و  أخ ق نتالنتنلج لعب 

العمؿ  أخ ق نتحوؿ مدى توافر مهوننت  إحصنل  وظهرت النتنلج بعدـ وجود فروؽ ذات دالل  
تعزى للمتغ رات الشخص   )الجنس   العمر     المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد 

 ضًن أالوظ  م (. و  الُمسم العمؿ تعزى لمتغ ر ) أخ ق نتفروؽ حوؿ مدى توافر مهوننت 
حوؿ مدى توافر ابعند جودة الح نة الوظ       إحصنل  ضحت بعدـ وجود  فروؽ ذات دالل  أو 
ى للمتغ رات الشخص   )العمر   المؤهؿ العلمم   سنوات الخدم  ( ب نمن توجد فروؽ ذات تعز 

 الُمسم تعزى لمتغ ر )الجنس   جودة الح نة الوظ    حوؿ مدى توافر مهوننت  إحصنل  دالل  
المؤسسم  تعزى  األدا حوؿ مدى توافر مستوى  إحصنل  توجد فروؽ ذات دالل  و  الوظ  م (.

( لصنل  حمل  الثننو   العنم  فبقؿ المؤهؿ العلمم ( لصنل  الذهور( ومتغ ر)نس )الج لمتغ ر
 10ال  اقؿ مف  5لصنل  الذ ف تنحصر خبراتهـ من ب ف سنوات الخدم  (  وهذلؾ لمتغ ر)

تعزى لمتغ ر االدا  المؤسسم حوؿ مدى توافر  إحصنل  ب نمن ال توجد فروؽ ذات دالل  سنوات . 
 لوظ  م (.ا الُمسم )العمر   

العمؿ وجودة  أخ ق نت ف لدراسنت مستقبل   بخصوص و نوأخ رًا اقترح البنحث مجموع  مف العن
 المؤسسم. األدا الح نة الوظ     و 
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 المصادر والمراجع
 
 ًل: المصادر:أو 
 .القرآف الهر ـ 
 الحد ث الشر ؼ 

 ثانيًا: المراجع العربية والفمسطينية
 ( 2011الػػػدراجم   جبػػػنر ):  أخػػػ ؽ العمػػػؿ االداري فػػػم الػػػوزارات العراق ػػػ  مػػػف وجهػػػ  نظػػػر

   جنمع  سننت هل منتس العنلم     بغداد .(  ر منشورة   رسنل  دهتورا)الموظ  ف   
 ( تمهػػ ف العػػنمل ف همػػدخؿ لتحسػػ ف جػػودة الح ػػنة الوظ   ػػ  فػػم قطػػنع 2014د ػػوب  أ مػػف : )

  مجلػػ  جنمعػػػ  دمشػػػؽ للعلػػـو االقتصػػػند   والقننون ػػػ    المجلػػػد  ن ػػػ  دراسػػػ  م دا–االتصػػنالت 
 ( .1(   العدد )30)
 ( 2010الغنمػػدي   سػػع د ننصػػر): العمػػؿ ضػػرورة تنمو ػػ  ومصػػلح  شػػرع   عػػػدد  أخ ق ػػنت

 العنم  لإلع ـ والثقنف  . دارةام    مه  المهرم  242
 ( 2007البغدادي  عندؿ):التنظ مػم دراسػ  تطب ق ػ   األدا  ع ق  تػنث ر الػذاهرة التنظ م ػ  فػم

   العراؽ.65العدد   واالقتصند  دارةفم ع ن  مف الشرهنت الصننع  العنم   مجل  ام
  االعمنؿ هم ػزة  أخ ق نت( : 2012ؿ وس ل  )أو ابف ننم   فنطم  الزهرة   والعشعنشم  تنبت

مسػػتغننـ   بحػػػث تننفسػػ   لمنظمػػنت االعمػػنؿ : دراسػػ  حنلػػ  علػػ  المطػػنحف الهبػػرى للظهػػرة ب
 محهـ   الجزالر.

 ( منظمػنت االعمػنؿ الم ػنه ـ والوظػنلؼ "  ط2004جودة   مح وظ " : )دار والػؿ للنشػر 1  
 والتوز ع  عمنف  االردف.

 ( 2004عبػػد الهػػندي   عػػزت ) :  سػػع لػػدور المنظمػػنت االهل ػػ  ال لسػػط ن   فػػم عمل ػػ  أو رؤ ػػ
    فلسط ف.التنم     مرهز ب سنف للبحوث واالنمن    راـ اهلل

 ( جودة الح نة الوظ     2008جند الرب   س د ": )OWL  "   فم منظمنت األعمػنؿ العصػر
  دار ال هر العربم للنشر   مصر.

 دار المسػػ رة للنشػػر 1المعرفػػ   ط إدارة إلػػ :"المػػدخؿ (2006لعلػػم   عبػػد السػػتنر وآخػػروف )ا 
 والتوز ع .

 (   قػػػػػننوف ر 2000السػػػػػلط  الوطن ػػػػػ  ال لسػػػػػط ن : )( لسػػػػػن  1قػػػػػـ )بشػػػػػنف الجمع ػػػػػنت  2000
 (  زة . 32واله لنت االهل   ال لسط ن     مجل  الوقنلع ال لسط ن     العدد )
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 ( 2013العطوي  عواد محمد): رسػنل   )    األدا العمؿ ودورهػن فػم تحق ػؽ ه ػن ة  أخ ق نت
نػػن ؼ العرب ػػػ    هل ػػ  الدراسػػنت العل ػػػن  جنمعػػ  امدار ػػػ  قسػػـ العلػػـو  (منجسػػت ر   ػػر منشػػػورة

 للعلـو األمن  : الممله  العرب   السعود  .
 ( 2009السػػػػهنرن   بػػػػ ؿ خلػػػػؼ): "لػػػػ   دار المسػػػػ رة للنشػػػػر و العمػػػػؿ" الطبعػػػػ  األ أخ ق ػػػػنت

 .والتوز ع والطبنع   عمنف  األردف
 ( 2012 ن م   محمد عبد ال تنح): دار والؿ للنشر والتوز ع    1  ط دارةفم ام خ ق نتاأل

 .عمنف  
 ( 2009الرومػػػػم   سػػػػل منف سػػػػ ـ):  درجػػػػ  التػػػػزاـ المشػػػػرف ف التربػػػػو  ف فػػػػم محنفظػػػػنت  ػػػػزة

   ( رسػػػنل  منجسػػػت ر   ػػػر منشػػػورة)المهنػػػ  مػػػف وجهػػػ  نظػػػرهـ وسػػػبؿ تطو رهػػػن    بخ ق ػػػنتب
   زة . امس م  الجنمع  

 ( 2012السػػػهنرن    بػػػ ؿ خلػػػؼ) : الصػػػورة الذهن ػػػ  فػػػػم  إدارةالعمػػػؿ وأثرهػػػن فػػػػم  أخ ق ػػػػنت
دراسػػػ  م دان ػػػ  علػػػ  شػػػرهنت االتصػػػنالت االردن ػػػ    مجلػػػ  هل ػػػ  بغػػػداد  –منظمػػػنت االعمػػػنؿ 

 (407-373)ص ص  33للعلـو االقتصند   الجنمع     العدد 
 ( 2008العنمري   صنل    الغػنلبم   طػنهر) : دار والػؿ للنشػر عمػنف  واالعمػنؿ  دارةام   

 االردف .
   االعمػػنؿ  أخ ق ػػنتالمسػػلول   االجتمنع ػػ  و  :(2005الغػػنلبم   الطػػنهر ) العػػنمري   محسػػف

 االردف .  دار والؿ للنشر عمنف 
 مهنػػػ   بخ ق ػػػنتمػػدى التػػػزاـ مػػػد ري المػػػدارس االسنسػػ   الػػػدن ن ب:( 2008طبػػػ خ  هشػػػنـ ) أبػػو

  هل ػػ   (رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة)التعلػػ ـ فػػم محنفظػػنت  ػػزة مػػف وجػػه نظػػر المعلمػػ ف .
   زة . امس م  الترب     الجنمع  

 ( 2014الز نػػػػػػنتم  أسػػػػػػنم  محمػػػػػػد خل ػػػػػػؿ) : المهنػػػػػػ  فػػػػػػم تعز ػػػػػػز المسػػػػػػلول    أخ ق ػػػػػػنت"دور
رسػػنل  )االجتمنع ػػ  فػػم المستشػػ  نت الحهوم ػػ  ال لسػػط ن   )مجمػػع الشػػ ن  الطبػػم نموذجػػًن("  

 سط ف. والس نس     زة  فل دارة  أهند م   ام( منجست ر   ر منشورة
 ( 2013زقػػػػوت   خل ػػػػؿ):  واقػػػػع تخطػػػػ ط المػػػػوارد البشػػػػر   وع قتهػػػػن بقػػػػدرة المؤسسػػػػنت   ػػػػر

رسػنل  منجسػت ر )الحهوم   فم قطنع  زة عل  الح ػنظ علػ  االعػداد االزمػ  مػف المػوظ  ف   
    زة. امس م    قسـ المحنسب  والتمو ؿ   هل   التجنرة   الجنمع   (  ر منشورة

 المهنػػػػ  لقواعػػػػد  خ ق ػػػػنتمػػػػدى التػػػػزاـ مراجعػػػػم الحسػػػػنبنت أل :(2015)   محمػػػػودعبػػػػد العػػػػنؿ
  قسػـ المحنسػب  والتمو ػؿ   هل ػ  التجػنرة    (رسػنل  منجسػت ر   ػر منشػورة)السلوؾ المهنػم   

    زة . امس م  الجنمع  
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 ( 2015الشػػػػنطم  نهػػػػند عبػػػػد الػػػػرحمف):   واقػػػػع الح ػػػػنة الوظ   ػػػػ  فػػػػم المؤسسػػػػنت الحهوم ػػػػ "
والس نسػػػػ   دارة  أهند م ػػػػ  ام( رسػػػػنل  منجسػػػػت ر   ػػػػر منشػػػػورة)العمػػػػؿ"  بخ ق ػػػػنتوع قتػػػػه ب

  زة. –للدراسنت العل ن 
  درجػػ  ممنرسػػ  مػػد ري المػػدارس الثننو ػػ  للق ػػندة األخ ق ػػ  وع قتهػػن  (:2013)العت بػػم  أحمػػد

  (ةرسنل  منجسػت ر   ػر منشػور )  بق مهـ التنظ م   مف وجه  نظر المعلم ف فم دول  الهو ت
 سط.و هل   العلـو التربو     جنمع  الشرؽ األ

 ( 2003اله تػػم   خنلػػد عبػػد الػػرح ـ)" : دار والػػؿ  "المػػوارد البشػػر   مػػدخؿ اسػػترات جم إدارة  
 .    عمنف للنشر والتوز ع

  ( 2009السػػػػنلـ   مؤ ػػػػد )أثػػػػرا  للتوز ػػػػع المػػػػوارد البشػػػػر   مػػػػدخؿ اسػػػػترات جم تهػػػػنملم  إدارة  
 . عمنف   والنشر

 (  2013نصنر  إ منف): رسػنل  )   جػودة ح ػنة العمػؿ وأثرهػن علػ  تنم ػ  االسػتغراؽ الػوظ  م
 .   زة  امس م  االعمنؿ   هل   التجنرة   الجنمع   إدارة  قسـ  (منجست ر   ر منشورة

 ( 2014منضم   خل ؿ):  الػوظ  م للعػنمل ف  األدا جودة الح نة الوظ     وأثرهن عل  مستوى
  قسػـ االعمػنؿ    (رسنل  دهتػورا    ػر منشػورة)" دراس  تطب ق   عل  الجنمعنت ال لسط ن   " 
 هل   التجنرة   جنمع  قننة السو س  مصر.

 ( دور جػػػػودة الح ػػػػنة الوظ   ػػػػ  فػػػػم الحػػػػد مػػػػف ظػػػػنهرة امحتػػػػراؽ 2016البربػػػػري   مػػػػرواف : )
رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر )عػػ ـ واالنتػػنج ال نػػم   الػػوظ  م لػػدى العػػنمل ف فػػم شػػبه  األقصػػ  لإل

 والس نس     زة   فلسط ف . دارة  أهند م   ام (منشورة
 (  جودة الح نة الوظ     وأثرهن عل  2010البلب سم   اسنم " :) الوظ  م للعػنمل ف فػم  األدا

  الجنمعػػػػ  (رسػػػػنل  منجسػػػػت ر   ػػػػر منشػػػػورة )المنظمػػػػنت   ػػػػر الحهوم ػػػػ  فػػػػم قطػػػػنع  ػػػػزة   
  زة . امس م  

 ( 2012ع قػػػػػػم   مػػػػػػدنم: )مهتبػػػػػػ  خػػػػػػواـز التعل م ػػػػػػ   جػػػػػػدة     4طالمػػػػػػوارد البشػػػػػػر      إدارة
 السعود   

 ( 2006هشواي  بنري): الموارد البشر    القنهرة   دار ال نروؽ . إدارة 
 ( دور 2014النبهنن ػػػ    عنلػػػدة :) الػػػوظ  م فػػػم تطػػػو ر أدا  مػػػد ري مػػػدارس التعلػػػ ـ  امثػػػرا

  هل   العلـو واآلداب  جنمع  نػزوى ( دراس    ر منشورة)مسقط  -سم بمحنفظ  ظ نر االسن
 ُعمنف. –
 (   دور إسترات ج   التصد ر فػم تحسػ ف 2015هح لم   الجبنر : ) دراسػ  –المؤسسػم  األدا

  هل ػػػ  العلػػػـو (دراسػػػ    ػػػر منشػػػورة )حنلػػػ  مؤسسػػػ  حػػػدود سػػػل ـ لتوضػػػ ب وتصػػػد ر التمػػػور  
 والتجنر    جنمع  محمد خ ضر  بسهرة  الجزالر.االقتصند   
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 فػػم الترب ػػ  هل ػػنت ق ػػندات لػػدى االسػػترات جم التخطػػ ط مهػػنرات" (:2014حسػػن   أحمػػد ) أبػػو 
  ػػػػػر  منجسػػػػػت ر رسػػػػػنل )"  لهػػػػػن المؤسسػػػػػم األدا  بتحسػػػػػ ف وع قتهػػػػػن ال لسػػػػػط ن   الجنمعػػػػػنت

 . زة   امس م   الجنمع    التجنرة هل    (منشورة
 (  الق ندة االسترات ج   وأثرهن فم تحس ف جودة الح نة الوظ     2016السراج   آال :)-  دراس

م دان   علػ  المنظمػنت   ػر الحهوم ػ  بقطػنع  ػزة   )رسػنل    ػر منشػورة (  هل ػ  االقتصػند 
 والعلـو امدار     جنمع  االزهر   زة .

 ( المنظمػػػ  المتعلمػػػ  ودورهػػػن فػػػم 2017الشػػػوبهم   رنػػػن :) دراسػػػػ  –تعز ػػػز أخ ق ػػػنت العمػػػؿ
م دان ػػػػ  علػػػػ  المنظمػػػػنت   ػػػػر الحهوم ػػػػ  فػػػػم قطػػػػنع  ػػػػزة   )رسػػػػنل    ػػػػر منشػػػػورة (  هل ػػػػ  

 االقتصند والعلـو امدار     جنمع  االزهر   زة .
 ( 2011الزطم   نضنؿ محمد :)دراسػ  تطب ق ػ  علػ  األدا المعرفػ  وأثرهػن علػ  تم ػز  إدارة :

  (رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة)  المتوسػػط  العنملػػ  فػػم قطػػنع  ػػزة الهل ػػنت والمعنهػػد التقن ػػ 
 بغزة. امس م  هل   التجنرة  الجنمع  

 ( ق ػنس 1999مخ مر  عبػد العز ػز وآخػروف :) المؤسسػم لألجهػزة الحهوم ػ   المنظمػ   األدا
 .امدار  العرب   للتنم   

 ( المقنرنػػ  المرجع ػػ  مػػدخؿ لتحسػػ ف 2011ربنع ػػ   فنطمػػ :) المؤسسػػم فػػم المنظمػػنت  األدا
  جنمعػ  مؤتػ   )العػدد   مجلػدراس  تطب ق   عل  المجلس األعل  للعلـو والتهنولوج ػن -العنم 

 .164-121( ص1
 ( عمل ػػػػنت 2014المػػػػدهوف  محمػػػػود " :)المؤسسػػػػم  األدا المعرفػػػػ  وع قتهػػػػن بتم ػػػػز  إدارة– 

رسػنل  منجسػت ر   ػػر )نفظػنت  ػزة"  دراسػ  تطب ق ػ  علػ  وزارة الترب ػ  والتعلػ ـ العػػنلم فػم مح
 .والس نس  للدراسنت العل ن دارة  أهند م   ام( منشورة

 ( 2015جبػػػػػر  نجػػػػػوى :) األدا التق ػػػػػ ـ الػػػػػذاتم والتخطػػػػػ ط االسػػػػػترات جم وع قتػػػػػه بتحسػػػػػ ف 
والس نس  للدراسػنت  دارة  أهند م   ام (رسنل  منجست ر   ر منشورة) المؤسسم وزارة الصح  

  زة. –العل ن 
 ( العمػػػؿ المؤسسػػػم  ط2002العػػػدلونم  محمػػػد أهػػػـر :)دار ابػػػف حػػػـز للطبنعػػػ  والنشػػػر و 1  

 التوز ع  ب روت.
 ( امسترات ج   والتخط ط االسترات جم منهج معنصر  2007حمداف  خنلد   وادر س  والؿ :)

   دار ال نزوري العلم   للنشر والتوز ع  األردف.1ط
 ( استرات ج   تحسػ ف وتطػو ر 2011الشبلم  ه ثـ  والخزاعم  حس ف  وجنبر  نصر الد ف :)

  مجلػ  العلػـو - امدار ػ أنموذج مقترح لضمنف الجػودة  –المؤسسم للجنمعنت العرب    األدا 
 .69-37(  35االنسنن    جنمع  منتوري  قسنط ن   الجزالر  العدد )
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 (2008عػػػػن ش   شػػػػندي):  المؤسسػػػػم "دراسػػػػ   األدا الجػػػػود الشػػػػنمل  علػػػػ   ارةإدأثػػػػر تطب ػػػػؽ
   (رسػنل  منجسػت ر   ػر منشػورة) العنمل  فم قطنع  زة   امس م  تطب ق   عل  المصنرؼ 
 بغزة. امس م  هل   التجنرة  الجنمع  

 ( 2001عب ػػػدات   ذوقػػػنف  وعػػػدس  عبػػػد الػػػرحمف  وعبػػػد الخػػػنلؽ   هن ػػػد):    البحػػػث العلمػػػم
 . عمنف دار ال هر م هوم   ادواته  واسنل به 

 ( 2006حػػػنجم   أنمػػػنر أمػػػ ف   والصػػػواؼ   مح ػػػوظ حمػػػدوف): لعنمػػػ  الوظ   ػػػ  ا أخ ق ػػػنت
-7( )ص 96  العػػدد ) واالقتصػػند دارةمجلػػ  هل ػػ  ام   عمػػنؿواثرهػػن علػػ  أدا  منظمػػنت األ

20). 
 (: فػػرؽ العمػػؿ وع قتهػػن بػػبدا  العػػنمل ف فػػم األجهػػزة األمن ػػ  2008  سػػنلـ برهػػ  )ال ن ػػدي– 

  جنمعػػ  نػػن ؼ للعلػػـو األمن ػػ   (رسػػنل  دهتػػورا )دراسػػ  مقنرنػػ  بػػ ف األجهػػزة بمد نػػ  الر ػػنض  
 الر نض  السعود  .

 ( امبػداع االداري وع قتػه بػ2003رضن  حنتـ علم حسػف :) الػوظ  م: دراسػ  تطب ق ػ نألدا  
  (رسنل  منجسػت ر   ػر منشػورة)عل  االجهزة االمن   بمطنر الملؾ عبد العز ز الدولم بجدة  

 من    السعود  .أهند م   نن ؼ العرب   للعلـو األ
 امداري:  األدا فػم تحسػ ف  امدار ػ (: ع قػ  نظػـ المعلومػنت 2013هر ـ  أ مف محمد ) أبو

رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر )الحهوم ػػ  بقطػػنع  ػػزة  دراسػػ  م دان ػػ  بػػنلتطب ؽ علػػ  المنظمػػنت   ػػر 
   جنمع  األزهر.امدار    هل   االقتصند والعلـو ( منشورة

 ( تطب ػؽ التخطػ ط االسػترات جم وع قتػه بػبدا  المؤسسػنت األهل ػ  2010ص نـ  آمنؿ نمر :)
  امدار ػػ   هل ػػ  االقتصػػند والعلػػـو ( رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة)النسػػو   فػػم قطػػنع  ػػزة  

 جنمع  األزهر بغزة.
 ( ممنرسنت الق ندة االسترات ج   وع قتهػن بتم ػز 2017عبد    رنن : ) المؤسسػم دراسػ   األدا

  هل ػػ  ( رسػنل  منجسػػت ر   ػر منشػػورة)تطب ق ػ  علػػ  الهل ػنت الجنمع ػػ  فػم محنفظػػنت  ػػزة   
   جنمع  األزهر بغزة.امدار  االقتصند والعلـو 

  دور تمو ؿ المشروعنت الصغ رة فم تحق ؽ التنم   االقتصند   " :(2013ي   وسنـ )و الرم 
غ رة الممولػ  مػف المنظمػنت   ػر الحهوم ػ  العنملػ  فػم دراس  تطب ق ػ  علػ  المشػروعنت الصػ

 –والس نسػػػ  للدراسػػػنت العل ػػػن  دارةأهند م ػػػ  ام  (رسػػػنل  منجسػػػت ر   ػػػر منشػػػورة) قطػػػنع  ػػػزة "
  زة.

 ( 2013شػػػب ر   محمػػػد):  المنظمػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ  وقضػػػ   العنػػػؼ الس نسػػػم فػػػم فلسػػػط ف
  جنمعػ  امدار    هل   االقتصند والعلـو ( رسنل  منجست ر   ر منشورة ) ( 2005-2010)

 األزهر بغزة.
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 نظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ  علػػ  الم إدارةأثػػر القػػدرات ال ن ػػ  لػػدى  :(2012ي   طلعػػت )و نالجرجػػ
 بغزة. امس م    هل   التجنرة  الجنمع   (  ر منشورة رسنل  منجست ر) مواؿ  تجن د األ

  (2016المصري   روز):  الق ندة النسنل   ب ف التبندل   والتحو ل   وأثرهن فم تحق ؽ االهػداؼ
  هل    (رسنل  منجست ر   ر منشورة)االسترات ج   للمنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة   

 بغزة. امس م  التجنرة  الجنمع  
 تق ػػػ ـ مػػػدى التػػػزاـ المنظمػػػنت   ػػػر الحهوم ػػػ  فػػػم قطػػػنع  ػػػزة  :(2010حسػػػن    خنلػػػد ) أبػػػو

  هل ػ  االقتصػند والعلػـو ( رسػنل  منجسػت ر   ػر منشػورة)المخػنطر البر طػننم    إدارةبمعن  ر 
   جنمع  األزهر.امدار  

 جػػػرا ات العمػػػؿ المػػػؤثرة فػػػم تحق ػػػؽ التػػػوازف بػػػ ف  : (2015) خنلػػػد   سػػػلطنف أبػػػو س نسػػػنت وا 
الح نة العمل   والخنص  مف وجه  نظر العنمل ف فم المنظمنت   ر الحهوم   فم قطػنع  ػزة 

 بغزة. امس م    هل   التجنرة  الجنمع  (رسنل  منجست ر   ر منشورة  )
 ( 2007الن نر   حسنـ ) : االسػت ندة مػف الب ننػنت المنل ػ   علػ  امدار ػ القػرارات  متخػذيقػدرة

 (رسنل  منجست ر   ر منشورة)  دراس  م دان   عل  المنظمنت   ر الحهوم   فم قطنع  زة 
 بغزة. امس م    هل   التجنرة  الجنمع  

 ( 2010حمند   رشند) :    رسػنل  )تق  ـ المشػنر ع فػم المنظمػنت   ػر الحهوم ػ  بقطػنع  ػزة
   جنمع  األزهر.امدار  والعلـو  قتصنداال  هل   ( منجست ر   ر منشورة

  المهنػ  ودورهػن  خ ق ػنتممنرس  العنمل ف فم حقؿ المعلومنت أل :(2016) مشته    أشرؼ
   دارة برنػػػنمج الق ػػػندة وام (رسػػػنل  منجسػػػت ر   ػػػر منشػػػورة)فػػػم تعز ػػػز األمػػػف المعلومػػػنتم   

 والس نس  للدراسنت العل ن:  زة. دارةأهند م   ام
 الػوظ  م للعػنمل ف  األدا المهنػ  ودروهػن فػم  أخ ق ػنت:" (2015الهنس  المعتصػـ بػنهلل ) أبو

برنػػنمج الق ػػندة    (رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة )فػػم المنظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ  بقطػػنع  زة"
  زة.  والس نس  للدراسنت العل ن دارة  أهند م   ام دارةوام

 (دور متطلبػػنت 2016منضػػم  خل ػػؿ ":) المنظمػػ  األخ ق ػػ  وجػػودة الح ػػنة الوظ   ػػ  فػػم الحػػد
منظمػػنت   ػػر الحهوم ػػ  فػػم قطػػنع  ػػزة  مػػف ظػػنهرة ال سػػند امداري  دراسػػ  تطب ق ػػ  علػػ  ال

 منف .أجؿ النزاهه والمسن ل   أااللت ؼ مف 
 ( دور 2014الز ننتم  أسنم  محمد خل ؿ" )المهن  فم تعز ز المسلول   االجتمنع    أخ ق نت

رسػنل  منجسػت ر   ػر )لمستش  نت الحهوم   ال لسط ن   )مجمع الش ن  الطبم نموذجًن("  فم ا
 والس نس     زة  فلسط ف.  دارة  أهند م   ام( منشورة

 (  درجػػػػ  التػػػػزاـ مػػػػد ري المػػػػدارس الثننو ػػػػ  الحهوم ػػػػ  فػػػػم دولػػػػ  2013الخمػػػػ س   منتهػػػػ ": )
المدرسػػػ   وع قتهػػػن بػػػنلوال  التنظ مػػػم للمعلمػػػ ف مػػػف وجهػػػ   دارةمهنػػػ  ام بخ ق ػػػنتالهو ػػػت ب
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والمنػػنهج   هل ػػ  العلػػـو التربو ػػ     دارة  قسػػـ ام(رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة )نظػػرهـ "   
 سط   االردف .و جنمع  الشرؽ األ

 (  2017الحمضػػ نت   محمػػود)":  الػػدور الوسػػ ط لػػراس المػػنؿ ال هػػري فػػم الع قػػ  بػػ ف جػػودة
المحنفظػنت الجنوب ػ   –مؿ وتحق ؽ التم ز المؤسسم بوزارة الداخل   واألمف الػوطنم الح نة الع

والس نسػػػػػػ   دارة  أهند م ػػػػػػ  ام دارة برنػػػػػػنمج الق ػػػػػػندة وام(رسػػػػػػنل  منجسػػػػػػت ر   ػػػػػػر منشػػػػػػورة )  
 للدراسنت العل ن:  زة..

 ( 2015الدحدوح   حسنم:)نفظنت " جودة الح نة الوظ     لدى معلمم المرحل  األسنس   بمح
  زة . امس م    الجنمع   ( رسنل  منجست ر   ر منشورة) زة وع قتهن بمستوى أدالهـ   

 (   جػػػػػودة الح ػػػػػنة الوظ   ػػػػػ  وع قتهػػػػػن بنمبػػػػػداع امداري لػػػػػدى 2015محمػػػػػود   مصػػػػػط ": )
الر نضػ      دارة  قسػـ ام (رسنل  دهتورا )مسلولم األنشط  الترو ج   بنلجنمعنت المصر     

 لترب   الر نض     جنمع  اس وط  مصر.هل   ا
 ( جودة الح نة الوظ   ػ  ودورهػن فػم تطب ػؽ معػن  ر الجػودة الشػنمل  2011عنرؼ   محمد ": )

  قسػػـ المحنسػػب  والمراجعػػ    هل ػػ  التجػػنرة   جنمعػػ  قنػػػنة  (رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة)  
 السو س   مصر. 

 الػوظ  م فػم وزارتػم  األدا علػ   امدار ػ  خ ق نتأثر األ(: "2016 نلم  مجدي أم ف ) أبو
  هل ػػ  االقتصػػند  (رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر منشػػورة)"  العمػػؿ والشػػؤوف االجتمنع ػػ  بقطػػنع  ػػزة

  زة. –  جنمع  األزهر امدار  والعلـو 
 ( 2015حسػػػ ن   قلبػػػو :) المؤسسػػػم: دراسػػػ  حنلػػػ  هل ػػػ   األدا المعرفػػػ  فػػػم تحسػػػ ف  إدارةدور

رسػػنل  منجسػػت ر   ػػر )  العلػػـو االقتصػػند   والتجنر ػػ  وعلػػـو التسػػ  ر بجنمعػػ  محمػػد خ ضػػر
  هل ػػ  العلػػـو االقتصػػند   والتجنر ػػ  وعلػػـو التسػػ  ر  جنمعػػ  محمػػد خ ضػػر  بسػػهرة   (منشػػورة
 الجزالر.

 التم ػػز المؤسسػػم  (: " دور التخطػػ ط االسػػترات جم فػػم تحق ػػؽ2014ر ػػن  مػػنهر فػػرج ) أبػػو– 
  ( رسػنل  منجسػت ر   ػر منشػورة)دراس  تطب ق ػ  علػ  وزارتػم العمػؿ والشػؤوف االجتمنع ػ  "  

 والس نس  للدراسنت العل ن   زة دارةأهند م   ام
 ( :مهػػنرات التخطػػ ط االسػػترات جم لػػدى ق ػػندات هل ػػنت الترب ػػ  فػػم 2014حسػػن    أحمػػد ) أبػػو

   ر منشورة( رسنل  منجست ر)المؤسسم لهن    األدا تحس ف الجنمعنت ال لسط ن   وع قتهن ب
    زة   فلسط ف . امس م    الجنمع  

 (  بعنػػػواف: " دور االسػػػتثمنر فػػػم تهنولوج ػػػن المعلومػػػنت فػػػم 2012فػػػرج اهلل   أحمػػػد موسػػػ )
)رسػػػنل  منجسػػػت ر   ػػػر  المؤسسػػػم فػػػم مؤسسػػػنت التعلػػػ ـ العػػػنلم ال لسػػػط ن  . األدا تطػػػو ر 

    زة   فلسط ف . امس م  منشورة(   هل   التجنرة   الجنمع  



079 

 

 (مننهج البح2006الحمدانم  موفؽ .)عمنف األردف.ث العلمم    مؤسس  الوراؽ للنشر   
 مطبعػػ  أبنػػػن  الجػػػراح   2  ط(. القواعػػػد المنهج ػػ  لبنػػػن  االسػػػتب نف2010ي  ز ػػػند )و نالجرجػػ  

 فلسط ف.
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 الم حؽ
 (: خطنب التحه ـ1ملحؽ رقـ )

 (: أسمن  المحهم ف2ملحؽ رقـ )

 االستبنن  (:3ملحؽ رقـ )

  االستهشنف  (: الدراس  4ملحؽ رقـ )

  إفندة تحل ؿ إحصنلم(: 5ملحؽ رقـ )
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 (: خطاب التحكيم1ممحق رقم )
 
 
 

 بسم اهلل الزمحن الزحيم 

 البرنامج المشترك بٌن جامعة األقصى               
 غز -والسٌاسة للدراسات العلٌا  دار و أكادٌمٌة اإل         

 الدولة و الحكم الرشٌد إدار تخصص   
 

 
 

 .اهلل كحفظ                    الدكتور الفاضل/      
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 تحكٌم استبٌان /الموضوع

 إل بدا   أتوجه إل هـ بنلتقد ر واالحتراـ وُأثمف جهودهـ الهب رة فم خدم  البحث العلمم  بنمشنرة 
الدور )ألجؿ إعداد رسنل  منجست ر تحت  م دان   دراس  الموضوع أع   فإننم أقـو بإجرا 

دراسة  -المؤسسً األداءالعمل فً العقاقة بٌن جود  الحٌا  الوظٌفٌة و خقاقٌاتالوسٌط أل

فم  وذلؾ ضمف متطلبنت ن ؿ شهندة المنجست ر  على المنظمات غٌر الحكومٌة ( -تطبٌقٌة
وقد قنـ البنحث بص ن   استب نف لجمع المعلومنت حوؿ  الدول  والحهـ الرش د  إدارةبرننمج 

لذا نرجو مف حضرتهـ التهـر بإبدا  رأ هـ السد د ومقترحنتهـ بشبف فقرات موضوع الدراس   
المحور المخصص  إل   ر صنل   ومدى انتمن  هؿ عبنرة  أواالستب نف ف من إذا هنف صنلحًن 

تعد  ت ترونهن مننسب  لتحق ؽ أهداؼ  أونلهن اللغوي  وأي اقتراحنت لهن وخدمتهن له  وبن
 الدراس .

 وتقبموا منا جزيل الشكر والمتنان.

 البنحث                                                                   
 سمرة أبوعمر محمود 

0599-189044 
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 أسماء المحكمين(: 2ممحق رقم )

 
 مكان العمل االسم م

 سالميةالجامعة اإل د. يوسف عبد عطية بحر أ. 1
 سالميةالجامعة اإل الروس أبود. سامي عمي  2
 سالميةالجامعة اإل د. ياسر الشرفا 3
 سالميةالجامعة اإل د. خالد عبد دىميز 4
 والسياسة دارةأكاديمية اإل د. محمود عبد الرحمن الشنطي 5
 كمية فمسطين التقنية األيوبي محمد عميد. منصور  6
 ديوان الموظفين د. نبيل عبد شعبان الموح 7
 جامعة القصى د. عالء الدين خميل السيد 8
 جامعة األزىر د. وفيق حممي األغا 9
 جامعة فمسطين د. عماد سعيد لبد 10
 جامعة القدس المفتوحة د. محمد عبد اشتيوي  11
 والمواصالتوزارة النقل  د. ايمن راضي 12
 باحث ومحمل احصائي جياد عكاشة . أ 13
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 الستبانة(: 3ممحق رقم )
 

 بسم اهلل الزمحن الزحيم 

 البرنامج المشترك بٌن جامعة األقصى               
 غز -والسٌاسة للدراسات العلٌا  دار و أكادٌمٌة اإل         

 الدولة و الحكم الرشٌد إدار تخصص   
 

 
      اخي الكريم .....اختي الكريمة     
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

 املوضوع / تعبئت استببنت دراست علميت

التطب ق     الواقع   بنلجوانب النظر   الجوانب ربط خ ؿ مف إال تحق قه  مهف ال العلمم التقدـ إف
العمل فً  خقاقٌاتالدور الوسٌط أل)حوؿ  بدراس  البنحث  قوـ الم دان   البحث لطب ع  ونظراً 

على المنظمات غٌر -دراسة تطبٌقٌة -المؤسسً األداءالعقاقة بٌن جود  الحٌا  الوظٌفٌة و

الدول  والحهـ  إدارة فم المنجست ر درج  عل  الحصوؿ لمتطلبنت استهمنالً  وذلؾ الحكومٌة (
 الدراس . لهذ  ال زم  الب نننت لجمع المرفق  االستبنن  البنحث الرش د   و ستخدـ

برجن  مف س ندتهـ التهـر بنمجنب  عل  عبنرات قنلم  االستقصن   وذلؾ بوضع ع م  )/( ف  
  توجهنن إل هـ  لتعبل  الخنن  الت  تمثؿ وجه  نظر س ندتهـ نحو هؿ عبنرة مف العبنرات الواردة 

قبلهـ    رج  قرا ة فقرات االستبنن  المرفق  ف المطلؽ مف و نهذ  االستبنن  و هلنن أمؿ أف نجد التع
واخت نر امجنب  التم تعهس الواقع ال علم  علمًن ببف المعلومنت التم ستعبب مف قبلهـ ستعنمؿ 

 بسر   تنم   ولف ُتستخدـ إال أل راض البحث العلمم.

 وتقبموا منا جزيل الشكر والمتنان.

 الباحث                                                                         
 سمره أبوعمر محمود محمد 
189044-9-059 
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 ًل: البيانات الشخصية و الوظيفية :أو 

 (  فم المهنف الذي  تننسب مع حنلتؾ : √برجن  وضع ع م  ) 
 :الجنس 

 ذهر               انث            
 :العمر 

 سن  40أقؿ مف  30سن                        مف  30أقؿ مف          
 سن  فبهثر   50سن                   50أقؿ مف  40مف          

 :المؤىل العممي 
 ثننو   عنم  فنقؿ           دبلـو متوسط            بهنلور وس           دراسنت عل ن      
 الوظيفي الُمسمى 

 موظؼ اداري / فنم                  رل س قسـ /منسؽ                        
 مد ر تن  ذي                           ر ذلؾ...............            

 : عدد سنوات الخدمة 
 سنوات فنهثر              00          سنوات  00اقؿ مف  -5          اقؿ مف خمس سنوات     
 :مكان العمل 
 محنفظ  رف               محنفظ   خنن ونس               محنفظ  الوسط                                                     

 

 محافظة غز                 محافظة شمال غز         

  ثانيًا/  جودة الحياة الوظيفية :

  –الوظ  م   األمنفاالستقرار و  –والمهنفآت األجورتشمؿ جودة الح نة الوظ      عل  مػػػػػػن  لم: ) 
 الوظ  م   امثرا  –التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص    –مشنره  العنمل ف  –البرامج التدر ب   

 العبارات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غـيــــر 
 موافق

غـير 
موافق 
 بشــدة

 والمكافآت: األجورًل : أو 
      تتبع الجمع   نظنـ أجور مننسب وم لـ للوضع االقتصندي للبلد . 1.
       تننسب الراتب مع خبراتؾ ومؤه تؾ العلم   . 2.
       تننسب الراتب مع المهنـ الموهل  للموظؼ  3.

.4 
الوظ  م  األدا  توافر فم الجمع   نظنـ مهنفآت عندؿ  رتبط مع 

 للموظؼ .
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 العبارات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غـيــــر 
 موافق

غـير 
موافق 
 بشــدة

.5 
 عتبر الراتب مننسبن للموظؼ عند مقنرنته بنظرالؾ العنمل ف فم 

 ن س المجنؿ مع جمع نت اخرى .
     

 :  الوظ  م األمنفاالستقرار و  ثانيًا :

.1 
اممهنن نت المند   والمعنو   ال زم  لتوف ر تمتلؾ الجمع   

 االستقرار الوظ  م للعنمل ف .
     

.2 
 شعر العنملوف بنلجمع   بنالستقرار الوظ  م وال  عننوف مف 

 إمهنن   االستغنن  عف خدمنتهـ .
     

      واالستقرار الوظ  م  نألمنف توفر فم الجمع   مننخ تنظ مم  تسـ ب 3.

.4 
 ر ب العنملوف بنلبقن  فم الجمع   اطوؿ فترة ممهن  لشعورهـ 

 بنالستقرار الوظ  م. 
     

      تعزز الجمع   شعور االستقرار الوظ  م لدى العنمل ف 5.
 :البرامج التدر ب   ثالثًا: 

      الجمع   اهتمنمًن هب رًا لبرامج التدر ب  إدارةتمن   1.

      تلبم الدورات التدر ب   حنجنت المتدرب ف المستقبل    2.

      تتم ز أهداؼ البرامج التدر ب   بنلوضوح بنلنسب  للمتدرب ف  3.

      الجمع   س نس  واضح  للتدر ب . إدارةتتبع  4.

      . قتنع المشنرهوف بنلبرامج التدر ب   واهدافهن 5.
 :مشنره  العنمل فرابعًا : 

      الجمع   س نسنت تمهف العنمل ف فم اتخنذ القرارات . إدارةتتبع  1.

.2 
الجمع   للعنمل ف فم اتخنذ  إدارةتوجد ممنرسنت عمل   لمشنره  

 القرارات.

     

.3 
 تمتع العنملوف بقدرات عنل   تمهنهـ مف المشنره  ب نعل   فم 

 اتخنذ القرارات. 
     

      مشه ت العمؿ . سنهـ العنملوف فم حؿ  4.

.5 
  سنهـ العنملوف فم بنن  الخطط التطو ر    للجمع  .

 
     



088 

 

 العبارات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غـيــــر 
 موافق

غـير 
موافق 
 بشــدة

 :التوازف ب ف الح نة الوظ     والشخص  خامسًا : 

.1 
تقدـ الجمع   التسه  ت التم تمهف الموظؼ مف تحق ؽ التوازف 

 .ب ف الح نة الشخص   والح نة الوظ     
     

.2 
توفر الجمع   للعنمل ف خدمنت متنوع  )منل     استشنر     قننون   

   صح   (.
     

.3 
 ت  ـ وقت الدواـ الوظ  م مع ام  ن  لمتطلبنت الشخص   

 .للموظؼ 
     

.4 
تعتبر القوان ف واالنظم  واللوال  و نظنـ امجنزات )االعت ند     
 المرض     الطنرل  ( المعموؿ به فم الجمع   مننسب  وهنف   .

     

      العنلل   للعنمل ف . تتقوـ ثقنف  الجمع   عل  احتراـ االلتزامن 5.
 :الوظ  م   امثرا سادسًا : 

.1 
 لتطو ر منهن سع نً  الوظنلؼ مجنالت توس ع إل  الجمع   تعمد

 .الشخص   الموظ  ف وامهنن نت مهنرات

     

.2 
 العنمل ف لتمهف المهنـ وتوس ع الوظنلؼ إثرا  إل  الجمع   تسع 
 .بنستمرار جد دة ومهنرات متجددة معرف  تعلـ مف

     

.3 
 أنواع إضنف  خ ؿ مف التح  زي  العمؿ تز د الجمع   محتوى

 .والمسلول نت الواجبنت مف متنوع 

     

.4 
 المهنـ ز ندة خ ؿ مف والتصرؼ الحر   مف الجمع   مز د  تمن 

 .للموظ  ف الوظ    

     

      .واحد آف فم وعمقه( العمؿ مدى)نطنؽ تحسف الجمع     5.
 

 العمل أخالقياتثالثًا : 
 

موافق  العبارات م.
غـيــــر  محايد موافق بشدة

 موافق
موافق غـير 

 بشــدة

3. 

  وجد لدى الجمع   منظوم  ق ـ ومبندئ مهتوب  لسلوؾ ال رد .
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موافق  العبارات م.
 محايد موافق بشدة

غـيــــر 
 موافق

غـير موافق 
 بشــدة

8 

العمل    هـبواجبنت  قوموابق ـ النزاه  و  هـفم سلوهالعنملوف   لتـز
 .قوان ف ولوال  العمؿفم حدود 

     

      .تطو ر الذات أخ ق ن وبنستمرار إل  سع  العنملوف  .1

4. 

للعمؿ  ف مستعد واهون بنحتراـ وتقد ر و  العنملوف ف من ب نهـعنمؿ  ت
 .واحد   ر ؽه

     

5. 

الجمع   قدوة للمرؤوس ف مف خ ؿ ممنرسنتهن  إدارةتمثؿ 
  .األخ ق  

     

.6 
  والوفن  والرحم  مع األمننالجمع   بص نت الصدؽ و  إدارةتلتـز 

 .العنمل ف

     

.7 
ومدرا  الجمع   القدرة عل  تمه ف العنمل ف وا جند ب ل   إدارة متلؾ 

 ن   فم العمؿ.و نتع

     

      .الجمع   النمط التشنرهم فم الق ندة واالشراؼ إدارةتتبع  8.

.9 
إشنع  الق ـ والمعتقدات التم  إل ومدرا  الجمع    إدارةتسع  

 تنسجـ مع الس نس  المتبع  فم الجمع  .
     

.10 
الجمع    بمهنفل  الملتزم ف بنلسلوؾ األخ قم فم  إدارةتقـو 
  .العمؿ

     

.11 
تعمؿ الجمع   عل  عقد دورات منتظم  لتنم   العنمل ف فم مجنؿ 

 .العمؿ أخ ق نت
     

      الجمع   عل  المعن  ر األخ ق   أثنن  إنجنز العمؿ . إدارةتؤهد  12.
 

  المؤسسي : األداءرابعًا/ 

 العبارات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غـيــــر 
 موافق

غـير 
موافق 
 بشــدة

      .والتطو ر الوظ  م األدا الربط ب ف تق  ـ  إل الجمع     إدارةتسع   1.

.2 
 تسـ اله هؿ التنظ مم بنلجمع   بوضوح األدوار والمسؤول نت ب ف 

 .الموظ  ف والمدرا  
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 العبارات م.
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غـيــــر 
 موافق

غـير 
موافق 
 بشــدة

.3 
المؤسسم فم  األدا  وجد مؤشرات ق نس محددة ومننسب  لق نس 

 الجمع   .
     

.4 
ى والمقترحنت المقدم  مف المست  د ف و نالشهتبخذ الجمع   بنلحسبنف 

 .األدا مف خدمنت الجمع    لتحس ف 
     

.5 
 تـ تن  ذ األعمنؿ والمهنـ المطلوب  فم الجمع   وفقًن للخطط المعدة 

 مسبقًن.
     

      تقدـ الجمع   خدمنتهن للمست  د ف بجودة وه ن ة عنل  . 6.

7. 
متنبع  المست  د ف الذ ف حصلوا عل  تعمؿ الجمع   بنستمرار عل  

 مشنر ع مف الجمع   بعد تن  ذهن.

     

8. 
تسع  الجمع   لتطو ر أدالهن وخدمنتهن للمست  د ف  بنستخداـ وسنلؿ 

 تهنولوج   حد ث  ومتطورة.

     

9. 
تسع  الجمع   للق نـ بمس  م دانم وتوز ع استبنننت ب ف فترة و 

 .عف خدمنتهن أخرى لق نس مدى رض  المجتمع

     

فم   األدا  تمتع العنملوف بنلقدرة عل  ابتهنر الحلوؿ وتطو ر  30
 الجمع  .

     

      . وجد وصؼ وظ  م واض  للعنمل ف فم الجمع    .33

38. 
الجمع   س نسنت االخت نر والتع  ف مف خ ؿ وضع  إدارةتتبع 

 .الشخص المننسب فم المهنف المننسب
     

      . األدا استخداـ اسلوب التح  ز لتحس ف  إل الجمع    إدارةتسع   .31
      تعمؿ الجمع   عل  استثمنر الموارد البشر   المتنح . .34

35. 
 األدا  تمتع العنملوف بنلجمع   بنلقدرة عل  ابتهنر الحلوؿ وتطو ر 

 المؤسسم.
     

      استثمنر قدرات العنمل ف والطنقنت الهنمن  لد هـ. إل تسع  الجمع    .36
 

 نكم ،،،            و انشكر لكم حسن تع
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 الستكشافيةالدراسة (: 4ممحق رقم )
 

 
 حفظو اهلل                            األخ الفاضل    

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
 استكشافيةالموضوع/ دراسة 

 استهشنؼ أجؿ ( مفالمؤسسم فم المنظمنت   ر الحهوم    األدا حوؿ) استهشنف  دراس   بإجرا قـو البنحث  
  لذا االستط ع   دراس هذ  ال بعمؿ قنـ البنحث فقد  وواقع   دق  أهثر بشهؿ الدراس  مشهل  فم البحث وتعز ز

أمنـ امجنب  المتوافق  مع رأ هـ  (√جنب  عف البنود المرفق  أدنن  ووضع إشنرة ) نرجو مف حضرتهـ التهـر بنم
الهر ـ  مؤهد ف لحضرتهـ أف جم ع الب نننت ستستخدـ أل راض البحث العلمم فقط  وس تـ التعنمؿ معهن بسر   

 تنم .

موافق  الفقرة #
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      التنظ مم للمنظم . األدا  لق نس ومننسب  محددة ق نس مؤشرات  وجد 1
      .لهـ الخدمنت تقد ـ بعد من المست  د ف متنبع  عل  المنظم  تعمؿ 2
      .به ن ة عنل   المست  د ف لجمهور خدمنتهن المنظم  تقدـ 3
      .خدمنتهن تقد ـ فم الحد ث  التهنولوج   الوسنلؿ تستخدـ المنظم  4
      .فم المنظم  العنمل ف رضن مستوى عل  للتعرؼ خص صنً  مصمـ نموذجنً   وجد 5
      تحرص المنظم  عل  توف ر الب ل  الم لم  لإلبداع والتم ز فم العمؿ. 6
      .أدالهن التنظ مم فم للتم ز وشنمل  واضح  خط  المنظم  لدى  توفر 7
      المختل  . المجتمع حنجنت لمعرف  مستمرة استط عنت بإجرا  تقـو المنظم  8
      حوسب  إجرا اتهن وعمل نتهن المختل  . إل تسع  المنظم  جنهدة  9
تتعنط  المنظم   بقوة مع أفهنر موظ  هن حوؿ مشه ت العمؿ ومقترحنت  10

 التطو ر لد هن.
     

 نكم ،،،و انشكر لكم حسن تع
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 (: إفادة تحميل إحصائي 5ممحق رقم )

 
 
 


