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شكر وتقدير
اللهممللممحالكمممدبممملالل وممكلعممم لعهممحلالمماللكمملحللحماللهممللممحالكمممدكمممداب ال م ارحال مملم لربممل
مم االكممملاتلاورالمممل اللهممململاللهممل م لكممللل مملرحالمماكممالدال لم أعمعممالسكممالدللمكمممد

الحممل راومممالسملامت ممل للممل الل ممك مملكاسالالممملكمملل :مممس الشممبراللمملس الشممبراس رلا 
الترمذيمفإلمالحالبلكأساكع لقفةشبرتلدالرلب مسلمفض الا عداسكم كللممكملااقمدل
لاالملألأكديلكل الكةألمكلادةإلتملل ذ الركللةل رلعهلإلكالللرلأ ص للذح

أكتلذيالفلض الدبتلر/لائ مكمد ل تلتفضلم لإلشرافالاركللتكملالذيللالد رعهدافما
در كتاالتهلئكمسإلعلزالركللةمبملاتلدل لافرالشبرلالتلدالرواضلالعلمة
تلعالهك ركل ة 

المللقش ممةال ممدبتلر /ارم ممزازم ممك ممدالرلال ممدبتلر/ل الم م ا ممدش ممع لسالل مملحلتفض مملهمل ل ممل مللقش ممة
ركللتكملاإل لةالمكبمالسالذالسمل للالا تلعالهلتهللآرائهلالرشالدةفاتكباللأداةالدراكة.
لالشممبرمل ممل إلممكمعمممجالعلمملعلمعممةا ز ممر-غمزةممم لممة بلالممةا قت مملدلالعلممللا دارالممةلالمما
لعمال

لصبلفةأاضلاالهالئةالتدرالكالةفاقكلإدارةاواممل ملبمذلحامملدةالد اركملتالعلالملم

لملقدمل مستكهالمتلمكلادةلك.
بممملأتلعممم للشممبرلالتلممدالرلالعرفمملسإلممالالممديالك ال ممالسلأ ملاتكملرفاللممةدر ممكزلعتممكالعزال مزةم
لب مس لجلكمعرلفلملإلكعمالجاإل لةلاو دقلا.
ل ألك مماش ممبرام ممكأ مملأل ممسالكك مملكال ممذيدامل ممكلش ممععلكال مماال ممدلال ك ممتبمل رك ممللتكم
لإلضلفةإلكالل لئحلاإلرشلداتالتكأللرتالدربفكمكالرةدراكتكلدرعةالملعكتالر.

ل بم م إ مممصلتل ممدالرلارف مملس للعمالم م أتل ممدل للش ممبرل مماخاوك ممتلذ /ممدراوغ مملللقلف ممم ع مملل ك

لكلادلكفكالعلزالركللةفع از اسالك الرالعزاا.





ج

الباحث

ممخص الدراسة

مدفتالد اركممةللتع ممرفالمماأ ممرع مملدةالكالمملةالللالفالممةف ممكتعزالممزا لت مزالالتللالم ممكلممد ال مملك الس

ا عتملاالالسفكل ازرةالشؤلسا عتملاالة لحلعغزة.

لق ممدتب مملسمعتم ممجالد ارك ممةم ممسال مملك السا عتم مملاالالسف ممكل ازرةالش ممؤلسا عتملاال ممةال ممللدا ممدد ل
)ملاكممت دلال لكممثالمممله الل ممفكالتكلاللممكللد ارك ممةمل لإلضمملفةإلممكذلممحاكممت دلال لك ممث
( 159
حراللممةالمكممحالشمملم فممكالد اركممةمكالممثتمملتلزالممج()159اكممت للةملقممدتمملاكممترداد()148اكممت للة
لك ةاكتعل ة%93ملقداكت دلال لكثا كت للةبأداةلعمجال اللللت.

أهم نتائج التي توصمت إليها الدراسة:

 -1أله ممرتلت مملئ الد ارك ممةأسالمتلك ممحالكك ممل كالبل ممكلمك ممتل ع مملدةالكال مملةالللالفال ممةل ممد 
ال مملك السا عتممملاالالسفممكقحمملعغمزةمممسلعهممةللممر لمقممد لوممت( )4.33مملزسلكم ك%43
ل كدرعةمل فضة.

متل ا لتمزالالتللالمممكلممديال مملك الس
 -2ألهممرتلتمملئ الد اركممةأسالمتلكممحالككممل كالبلممكلمكم 
ا عتممملاالالسفممكقحمملعغ مزةمممسلعهممةللممر لمقممد لوممت( )4.98مملزسلك م ك%50ل ممك

درعةمتلكحة.

 -3اللعممدتممأ الرذلد لممةإك مملئالةالممدمكممتل ( (α≥0.05لعمملدةالكالمملةالللالفالممة(اوعمملر-
العمقمملتا عتملاالممة-ا كممتلرارلاوممملسالممللالفك-الكممللحاللالمملديلاإلش مرافالمماالعم م -

لذاللررات)فكتعزالمزا لتمزالالتللالممكلمديال ملك السا عتمملاالالسفمكل ازرة
ا
المشلربةفكات

الشؤلسا عتملاالة لحلعغزة .

 -4تلعدفرل ذاتد لةإك لئالةفكاكتعل لتأفرادااللةالدراكةكل علدةالكاللةالللالفالمة
تعممز للمتوال مراتالش

ممالة(المؤ م العلمممكمكممللاتال مرة) ملاممداالعمملسمالعم مرمل 

تلعدفرل ذاتد لةإك لئالةفكاكتعل لتأفرادااللةالدراكةكل ا لتزالالتللالمكتعز 

للمتوالراتالش

الة(المؤ العلمكمكللاتال رةمالعلسمالعمر) .

 كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها :
 -1ضرلرةا

مكلزارةالشمؤلسا عتملاالمةمممس مم 
فجمكتل علدةالكاللةالللالفالةف 

تملل ر

التللل رفالرلاتبلتلفالرمتحل لتا كتلرارلاوملسالللالفك.

 -2إتلكممةالفر ممةأمممللال مملك السا عتم ملاالالسللمشمملربةفممكات مملذالل م ارراتممممملالزالممدال لممةفممك
قدراتهللمهلراتهل.

د

Abstract
The study aimed to identifying The Impact of The Quality of Work life in
enhancing Organizational Commitment of Social Workers at The Ministry of
Social Affairs in Gaza strip.
The study population consisted of all social workers in the ministry of social
affairs whose number is (159) .the researcher used analytical descriptive
approach to analyze the study. In addition, the researcher used census method,
where 159 questionnaires were distributed and 148 questionnaires were
returned with a response rate of 93%.
The researcher used the questionnaire as a tool to collect data
The most important result of the study:
1. The result of the study showed that total arithmetic average for the
level of quality of work life to the social workers in the Gaza strip from
their viewpoint amounted to (4.33) with relative weight of 43% and is
low degree.
2. The result of the study showed that total arithmetic average for the
level of organization commitment to the social workers in the Gaza
strip from their viewpoint amounted to(4.98) with relative weight of
50% and is a medium degree
3. There is a statistical significance effect on the level (α≥0.05) for the
quality of work life (salaries, social relations, safety and job stability ,
leadership behavior and supervision on the work , participate in
decision making) in enhancing the organizational commitment to the
social workers in The Ministry of Social Affairs in the Gaza strip.
4. There are significant differences in the response of the sample
concerning the quality of work life due to personal variables
(qualification, years of experience), "except for sex, age. There are no
statistically significant differences in the responses of sample
concerning the organization commitment due to personal variables
(qualification ,years of experience, sex, age)
The study offered many recommendation such as:
1. The necessity of raising the quality of work life level in the ministry of
social affairs through the regularity of salaries, and providing the needs
for stability and career safety.
2. Giving the social workers the opportunity to participate in decision
making which enhances trust in their capacities and skills.
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لتلئ ا ت لر()LSDللتعرفالام درالفرل فكعلدةالكاللةالللالفالةت عللمتوالر
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5.23

لتلئ ا ت لر()ANOVAللتكل مسالفرل فكعلدةالكاللةالللالفالةت عللمتوالر

124

5.24

لتلئ ا ت لر()LSDللتعرفالام درالفرل فكعلدةالكاللةالللالفالةت عللمتوالر

125

5.25

لتلئ ا ت لر()Tللتكل مسالفرل فكا لتزالالتللالمكت عللمتوالرالعلس
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5.26

لتلئ ا ت لر()ANOVAللتكل مسالفرل فكا لتزالالتللالمكت عللمتوالرالعمر
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5.27

لتلئ ا ت لر()ANOVAللتكل مسالفرل فكا لتزالالتللالمكت عللمتوالرالمؤ 
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العمر

المؤ العلمك
المؤ العلمك
كللاتال رة
كللاتال رة

ي

العلمك
5.28

لتلئ ا ت لر()ANOVAللتكل مسالفرل فكا لتزالالتللالمكت عللمتوالركللات

ال رة
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قائمة األشكال
عنوان الشكل

رقم
الشكل
1.1

رقم
الصفحة
8

العمقة السمتوالراتالدراكة

قائمة المالحق
عنوان الممحق

رقم

الممحق

رقم

الصفحة

1

أكملاالمكبمالس

151

2

اكت للمالدراكةق التكبالل

152

3

اكت للمالدراكةفا لرتهلاللهلئالة

158

4

الدراكةا كتحماالة

163

5

بتلبتكهال مهمة

164

6

أادادلتلزالجال لك السا عتملاالالس

165

ح

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

1.1

المقدمة

1.1

فرضيات الدراسة

1.1

مشكلة الدراسة

1.1

متغيرات الدراسة

1.1

أهمية الدراسة

1.1
1.1

أهداف الدراسة

مصطلحات الدراسة

1

1.1

المقدمة :
يت ازيددا امتمددنظ مت مددن

حجدا األادنا ااد

األعمددن بمختلددت تخاا ددنتدن بددلاا را اام درااا اابلددايو منا ددنملر م ددظ

تبتد عليد اامت مدو تجنحنتددن رمدظ اامحدا ااايياد اتحقيده امداامدن رمادداا

اافكا رااتطريا رمظ ااقناار على تلغي بنق اامرااا اامتنحو المت مو.
ااتد تغطيددن إااار اامدرااا اابلدايو بدداما مد اات نمد مدف اامر دت متد اختيددنا

رتتتدر ااجراتد

رت يتد د رحتد ددى ب ددا اتتدني د د مد د اا م د د مد ددار اا ب ددناجدرا اات د د تا ددتدات تحقيد دده ااتفنعد د بد ددي اا د ددنملي

رتطدريامظ مدتيددن رتحقيده اات دراز بددي مادلحو اا ددنملي راامت مدو رتددرميا بييددو عمد محببددو رمحف دزر

ر ا ا ين إاى تحق يه اماات اامت مو رتا

ااانبقو م محرا راحا رمر االمتمنظ

جميف ااجرات

بنا نملي بنامت مو ( ابر ليخو  2010ص. )23- 29
ري دا م ااترجدن

ااانبقو ا احا امظ ارج االمتمنظ بنا نملي مر االمتمدنظ بجدرار حيدنتدظ

اار يفيو رترميا بييو عم متنابو ادظ تلج دظ على ااقينظ بأعمنادظ .
لاع

اقدا بدداا االمتمددنظ بجددرار ااحيدنر اار يفيددو ااخ د االدداكن

اإلاا اا م اا ايا م االاكن

راامت مدن

راامت مدن

م د عددنظ 0791ظ حي د

ااكبيد را مد إعدااا ملدنايف لدنملو رمتكنملدو اتحاد

إتتنجيو ااقرى اا نملو رتطريا ااايدن رااتخلص م اا قبن

اات تحر ار تقامدن رتطرامن
(اابلبيا

رت ا باامج جرار ااحينر اار يفيو اات تتبتنمن ااكثيدا مد كبدا اامت مدن

احددا اقددر عتنا ددا ج د

اا دنملي

راا ددتبقنم اا ددنملي حيد د

 2012ص .)2

مد اادار اامتقامدو

ا تطبيدده م د اابد داامج يادددظ مد د إلددبن حنج ددن

رياددنعامظ م د تحقيده امدداامدظ إضددنمو إادى مددن يحقق د ااتت ديظ م د ااجددن

راالتتمنم" ( جنا اادا

عنايدو م د اا درالم

 2005ص  )5منا مد مد بييدو تت يميدو محفد رز يضدف االد را بناثقدو بدي

اا ددنملي راام دداياي ريلد د امظ بقيمددتدظ مم ددن ي دداعظ االات دزاظ ااتت يمد د ر ي ددام دظ ال م د راالتج ددنز بفنعليد د

ركفنمر ( جرامن رآخار

ريؤكددا ا د الدديا ااد د

 2004ص. )229

يلدديا إاددى ا عاااددو اينا ددن

اامنايو ألاام اا م م امظ م ز از

االاتزاظ ااتت يم

إااار اام درااا اابلددايو رمتناددبو اابيي ددو

( اليا  2004ص .)167

رت ات جرار ااحينر اار يفيو اتدن تمث اإليفنم بنالحتينجن

ااتتدنمظ اا نايددو بددي راجبددن

اا م د رمجمرعددو محدارار م د االحتينجددن

اابلايو م اا م م خال ااجو

تؤا إاى تحاي ااحينر اار يفيو ال نمل ي رزينار ابحيو ركفنمر اامت مو

اااددحيو راالجتمنعيددو راات د

).)Khosrow-pour, 2001: p378

2

إم ددن إيم ددن ااف دداا بنامت م ددو رقيمد ددن رام دداامدن إا ددى ااااج ددو ااتد د تج لد د يتا دددا ريت ددامج ميدد ددن

ريفتخدا بنالتتمدنم إاىدددن ممدن يام د إاددى بد

ااجددرا اامطلربددو مد مجدن عملددو راادت ااا اتحمد اعبددنم

عم إضنميو راامبنا را م اج إتجنح اامت مو رتقامدن ميام بنالاتزاظ ااتت يم "
( حلا  2012ص. ) 39
رال يقتاا ت زي ز راعظ االاتزاظ ااتت يم م خال ترميا حينر ر يفيو متنابو على اامت من

االقتاد دنايو بد د يت د دداى اد د إاد ددى اامت م ددن
اياتدامدن اابنح

ااخامي ددو راات د د ت تب ددا ر از را االد ددؤر االجتمنعي ددو اات د د

م م ااااااو راحار متدن.

رتانمظ ر از را االؤر االجتمنعيو مد قطدن مد رز بدارا حيدر مد تحقيده األمداات اارطتيدو مد

ااتتميو االجتمنعيو راالقتانايو رتانمظ م تحاي ترعيو رامن اامتتف ي ربناتنا ااحا م ملكلت

اافقا راابطناو متجنح اار از را م عملدن رااتمااا ااايدن بفنعليد ي دا امد اا منمدن اديا مد اجد اا دنملي
ميدن مقط ب م اج اامجتمف كك

تجنح اار از را ي تما على االمتمدنظ بجدرار ااحيدنر

رأل احا اابن

اار يفيدو ال دنملي ربناتحايدا اابدنحثي االجتمدنعي " عيتدو ااا ااادو" ريامدف مد قدااتدظ ركفدنمتدظ علددى
االا د ددتجنبو احنجد د ددن

اامتتف د د ددي م د د د ااخد د ددامن

االجتمنعي يزااا بنزاينا ااتزامدظ ااتت يم

ااتد د د تقد د ددامدن ااد د ددر از را رأل تلد د ددنط ركفد د ددنمر اابد د ددنحثي

مل تدرميا بييدو عمد رجدرار حيدنر ر يفيدو ماليمدو تدؤثا

مى ت زيز االاتزاظ ااتت يم ربناتنا تحاي ااام اار از را حتى تاتما رتتقاظ م ا

ارامن االجتمنع

رتأايو ااناتدن اارطتيو .
رم ضرم من ابه عما اابنح

اكلت طبي دو رحجدظ تدأثيا جدرار ااحيدنر اار يفيدو

إاى ااا

م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعي بقطن مزر.
1.1

مشكلة الدراسة :
ااتل ا اابنح

مد خدال عملد خدال ااادترا

ااخمدا اامنضديو مد ر ازار خاميدو رمد ر از را

اال ددؤر االجتمنعيد ددو مد د قطد ددن مد د رز ا متد ددن ضد د ت مد ددى ما ددتر االات د دزاظ ااتت يمد د اد ددا اابد ددنحثي

االجتمددنعيي

ر اد د مد د خ ددال ت ددأخامظ عد د اا دداراظ ار ع دداظ ع ددراتدظ ال مد د ب ددا االتتد ددنم مد د اابحد د

اامياات .
حي د

ارا

رم خال إطال اابنح

على ب ض اااااان

ااانبقو متدن ااااو ( ابر جناا )2010

ا د ددا رجددرا ااتد دزاظ تت يم د بااج ددو متراددطو ا دداى مددر ف ر از اا
بتقايظ مكنمدت

ااا ددلطو اافلاددطيتيو كد د ا

منايدو رم تريدو المدر في اامتميدزي ااد ي ي ددار مادترى عنايدن مد االاتدزاظ

ممن ي م على زينار ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى اامدر في
3

كمدن اراد

بضدار را إلد اا اامدر في

مد اتخددن ااق د اا اا م د اادر از اا

اافلاددطيتيو امددن ا اااددو ( ابدر تدداا  )2007مأرا د

عم إيجنبيو بي اااييا رااماؤراي

امن ا تل اا القدن

ااالركيو اامؤث را على االاتزاظ ااتت يم م اار از اا
رقا ا دا اا ايا م اااااان
بفنعلي اامت من

ببتددنم عالقددن

مد اثدنا إيجنبيدو علدى اا ايدا مد اامتغيد اا

اافلاطيتيو .

األجتبيو راا ابيو بأ االاتزاظ ااتت يمد مؤلدا مدنظ ر عالقدو

ك ا مقا اابح االاتزاظ ااتت يم احا م نييا جرار حينر اا م
(جايتباج ربنار .)805 :2004

م خال ااااااو االاتطالعيو اات قنظ بدن اابنح

ااااااو االاتطالعيو على قنيمو ااتقانم مكرتو م

االجتمنعيي تظ اختينامظ بلك علراي
تتنيج ااااااو تات

االجتمنعيو حي

ا

حي

ماترى االاتزاظ ااتت يم

م تحايا ربلر را ملكلو اابح

اب و اايلو ا اا (  )20م

تظ ااتخااظ مقينا ايكا ااخمنا
ااى اابنحثي

اامتراط ااحانب ااتاب

االجتمنعيي

حي

اعتما

اابنحثي
ا دا

اتجن ر ازار االؤر

يانر  % 53.08رمر اق م  60%رماترى

اااالاو يانر  0.033رم اق م  0.05ممن ي ت ا االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي
م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن م رز ض يت رال يا إاى ااماترى اامطلر .
جدول رقم()1

الدراسة االستطالعية
االنحراف الوزن
المتوسط
المعياري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

1

سأكون بغاية السعادة إذا ما قضيت حياتي المهنية في
وزارة الشؤون االجتماعية

3.105

1.100

62.11

-2.183

*0.043

2

اعتبر إنه ليس من الصواب ترك عملي حتي لو حصلت
على عروض أفضل منظمات أخرى .

2.947

1.026

58.95

0.417

0.682

3

اعتبر أن مشاكل الوزارة هي مشكلتي الخاصة .

2.263

0.806

45.26

-0.224

0.826

4

ال أرغب بالعمل في منظمات أخرى

2.684

0.946

53.68

-3.986

*0.001

2.368

1.065

47.37

-1.455

0.163

2.895

1.150

57.89

-2.585

*0.019

2.316

1.293

46.32

-0.399

0.695

18.579

4.834

53.08

-2.306

0.033

رقم
الفقرة

5
6
7

الفقرة

اعتبر إن وظيفتي الحالية ربما ال تتوافر في المنظمات
األخرى .
عندما أتغيب عن عملي فإنني اشتاق إلىه
أنا على ثقة تامة أن وزارة الشؤون االجتماعية تضع
مصالح العاملين فوق كل اعتبار.
الدرجة الكلية للمجال

4

رم خال من ابه تبلرا مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :
" ماا أثار جاود الحياا الوييييااة فاي تعزياز االلتازام التظييمااي لاد البااحثي االجتمااعيي فااي وزار
الشؤو االجتماعية في قطاع غز ؟ "

ويظبثق مظها التساؤالت اليرعية التالية :
 .0من ماى تطبيه جرار ااحينر اار يفيو م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر ؟

 .2من ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو مزر ؟
 .3م يرجا تأثيا اجرار ااحينر اار يفيو بأب نامن م
ااالر ااقينا راإللاات بنا م

اا القن

ااااااو (ااملناكو م

اتخن ااق اا اا

االجتمنعيو األجرا االاتقااا راألمن اار يف )

م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي بقطن مزر ؟

 .4م ترجا ماره ا

االاو إحانييو م ااتجنبو اامبحرثي حر جرار ااحينر اار يفيو ت زى

 .5م ترجا ماره ا

االاو إحانييو م ااتجنبو اامبحرثي حر ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى

المتغي اا
اابنحثي

االخايو ااتنايو :ااجتا اا ما اامؤم اا لم

االجتمنعي م

ر ازار االؤر االجتمنعيو بقطن

ااتنايو :ااجتا اا ما اامؤم اا لم
1.1

اترا

اترا

ااخب را ؟

مزر ت زى المتغي اا

ااخبار ؟

متغيرات الدراسة :

 .0المتغير المستقل :يتمث م جرار ااحينر اار يفيو بأب نا ااتنايو:
 ااملناكو م اتخن ااق اا اا .

 ااالر ااقينا راإللاات مى اا م .
 اا القن

 األجرا.

االجتمنعيو.

 االاتقااا راألمن اار يف .
 .2المتغير التابع  :ت زيز االاتزاظ ااتت يم .

 .3المتغيرات الشخصية  ( :ااجتا اا ما اامؤم اا لم

5

اترا

ااخب را ).

االخايو

تلم ااااااو على متغيا ماتق

م ظ اااااان

رمر جرار ااحينر اار يفيو ريلتم على خماو اب دنا تكداا مدى

ااانبقو جار اقظ( )2

جدول رقم()1

أبعاد جود الحيا الويييية التى تظاولتها الدراسات السابقة
المتغير
المشاركة فى اتخاذ القرارات

الدراسات السابقة
(منض  ( )2104عنات  ( )2 100اامغاب
(.)Daud,2010

السالو القيااادا واالشاراف فااى منض ( ( )2104عنات ( )2100اامغاب
العمل
العالقات االجتماعية

)2114
.)2114

) ( )Hashemi and others,2014اناح )2103
( ( )Abbasi and Sajjed,2014تانا )2103
(.)zin,2004 ( )Daud,2010

األجور

منض (( )2104اابلبيا
(عنات )2100

 ( )2102ابااميظ )2100

)( )Tabssum,2012ااطبن )2114

).)zare and others 2014
األستقرار واألما الويييي

حالرر (( )2105األاتن ( )2105منض
( )2103ااطبن

.)2114

هذا الجدول م اعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة

6

 ( )2104اناح

1.1

فرضيات الدراسة:

اليرضاية الرئيسااية األولاي  :يرجدا تددأثيا ر االادو إحادنييو عتدا ماددترى ((α≥0.05

اجدرار ااحيددنر

اار يفيدو مد ت زيدز االاتدزاظ ااتت يمد اداى اابدنحثي االجتمدنعيي مد ر از را االدؤر االجتمنعيدو بقطددن

مزر.
ريتفا متدن اافاضين

اافاعيو ااتنايو :

 .0يرجا تأثيا ر االاو إحانييو عتا ماترى ( (α≥0.05الملناكو م اتخن ااق اا اا م ت زيز
االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر.

 .2يرجا تأثيا ر االاو إحانييو عتا ماترى ( (α≥0.05الالر ااقينا راإللداات مد اا مد
مد ت زي دز االات دزاظ ااتت يمد ادداى اابددنحثي االجتمددنعيي مد ر از را االددؤر االجتمنعيددو بقطددن
مزر.

 .3يرجددا تددأثيا ر االاددو إحا ددنييو عتددا ماددترى ((α≥0.05

ال الق ددن

االجتمنعيددو م د ت زيد دز

االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر.

 .4يرجا تأثيا ر االاو إحانييو عتا مادترى ( (α≥0.05األجدرا مد ت زيدز االاتدزاظ ااتت يمد
ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر.

 .5يرجا تأثيا ر االاو إحانييو عتا ماترى ( (α≥0.05االاتقااا راألمن اار يف م ت زيز
االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعي م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر.
اليرضااية الرئيسااية الثاظيااة :ترجددا مدداره ا
ااتجنبن

االاددو إحاددنييو عتددا ماددترى االاددو ((α≥0.05

اامبحرثي حر جرار ااحينر اار يفيو ت زى المتغي اا

مد د

االخايو ااتنايو ( ااجتا – اا مدا –

اامؤم اا لم – اترا ااخبار ).
اليرضاية الرئيساية الثالثاة  :ترجدا مداره ا

االادو إحادنييو عتدا مادترى ( (α≥0.05مد اادتجنبو

اامبحرثي حر ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر ازار االؤر االجتمنعيو بقطن

م رز ت زى المتغي اا

االخايو ااتنايو (ااجتا – اا ما – اامؤم اا لم – اترا
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ااخب را ).

الشكل رقم ( )1.1يوضح العالقة بي متغيرات الدراسة.
شكل رقم ( : )1.1العالقة بي متغيرات الدراسة

متغيرات الدراسة  ( :الجظس  ،العمر ،المؤهل العلمي ،سظ وات الخبر

المتغير المستقل

المتغير التابع

جود الحيا الويييية

.0
.2
.3
.4
.5

)

ااملناكو م اتخن ااق اا اا

تعزيز االلتزام التظييمي

ااالر ااقينا ر اإللاات م اا م
االجتمنعيو

اا القن
األجرا.

االاتقااا راألمن اار يف .

المصدا :إعااا اابنح
1.1

أهداف الدراسة :

 .0اات ددات عل ددى مدداى تطبي دده اب ددنا ج ددرار ااحيددنر اار يفي ددو م د ر از را اال ددؤر االجتمنعيددو رم دداى
تأثيامن على ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي .

 .2اات ات على ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي .
 .3ترضد دديح اافد دداره م د د اا د ددتجنبن
االجتمنعيو ت زى المتغي اا

االخايو .

 .4ترضديح اافدداره مد ااددتجنبن
ت زى المتغي اا

االخايو .

اامبحد ددرثي حد ددر جد ددرار ااحي د ددنر اار يفيد ددو م د د ر از را اال د ددؤر

اامبحددرثي حدر االات دزاظ ااتت يم د اداى اابددنحثي االجتمددنعي

 .5ااترا د إا ددى ع دداا مد د ااترا ددين

اات د يمكد د ا تفي ددا ر از را اال ددؤر االجتمنعي ددو رااب ددنحثي

راامدتمي بد ا اامجن .
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1.1

أهمية الدراسة :

أو اال :األهمية العلمية  :تتمث امميو ااااااو ميمن يل -:
 .0تددا را ااا ااا ددن ااتد د تتنراد د ت ددأثيا ج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو مد د ت زيد دز االاتد دزاظ ااتت يمد د ا دداى
اابنحثي االجتمنعي م اابييو اافلاطيتيو – على حا علظ اابنح .

 .2قلو اااااان

اافلاطيتيو اات تتنرا

جرار ااحينر اار يفيو.

 .3قددا تفيددا ااا اااددو ااحناي دو مد د إث داام اامكتبددو اا ابيددو راافلا ددطيتيو م د مجددن ااا اااددن

اات اي ددو

اامت لقو بجرار ااحينر اار يفيو.
ثاظيا :األهمية العملية :
يتمثد بدر از را االددؤر االجتمنعيدو ا

تتبدف امميدو م د ااا ااادو مد امميددو مجدن تطبيقددن راا د

األثددا

االجتمنع راالقتاناى م اامجتمف اافلاطيت .
ثالثا :األهمية للباحث :
يدتظ اابنح

بااجو كبيار بمرضر ااااااو كرت احا اابنحثي

االجتمنعيو ربناتنا مدر يقف تح
البنح

م ااتنحيو اا لميو راا مليو.

1.1

مصطلحات الدراسة :

االجتمنعيي

م

ر ازار االؤر

ااتأثيا اامبنلا املكلو ااااااو كمن ت ا م ااااااو إثاام مكاين

أوالا :مصطلح جود الحيا الويييية:
ت ايت جرار ااحينر اار يفيو " مر ااترج اا

ي تبا اامر في احا اار اامت مو باال م

اعتبنامظ تكلفو عليدن ريفتاض م ا ااترج ا ااام اامر في يكر امض عتا ااامنح ادظ بلااار عملدظ

بأتفادددظ رااماددنممو م د اتخددن ااق دااا م د ا ااترج د يحفددز اامددر في بتلبيددو احتينجددنتدظ اافادديرارجيو إاددى

جنت

احتينجنتدظ االقتانايو " ( .)Indumathy .R and , kamalarj, 2012 .p265

ثاظيا :مصطلح االلتزام التظييمي :
ت ايت االاتزاظ ااتت يم  " :مر اقتتن اافاا بنامت مو رقيمددن رامداامدن إادى ااااجدو ااتد تج لد

يترامده م ددن ريتدامج ميدددن ممدن يام د إادى ب د
ع اات ااا اب

مجدراا

اامجددراا

اامطلربدو مد مجددن عملد اا دنا

مضددال

إضنميو تطرعيو م لأتدن إتجنح اامت مو رتحقيه تقامدن رامنميتدن"
( اار از
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 2006ص.) 36

ثالثا :مصطلح وزار الشؤو االجتماعية :
رااديين

م

إحاى اجدزر ااالطو ااتتفي يو تؤا

ار اا تخااين م

إطنا تكنمل مف بقيو اار از اا

ااحكرميو اامختلفو إلاانم ااقراعا االجتمنعيو األانايو الاراو اافلاطيتيو رمه ااا حايثو

ابتنم اامجتمف اااليظ رامف ماترى م يلت اضمن ااحينر ااكايمو اإلتان اافلاطيت
( ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر .) http://www.mosa.gov.ps
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة

المبحث األول  :جود الحيا الويييية
المبحث الثاظي  :تعزيز االلتزام التظييمي
المبحث الثالث  :وزار الشؤو االجتماعية
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املبحث األول
جودة احلياة الوظيفية

 1.1.1مقدمة
 1.1.1ميهوم جود الحيا الويييية
 1.1.1أهمية تطبيق جود الحيا الويييية
 1.1.1أهداف جود الحيا الويييية
 1.1.1أبعاد جود الحيا الويييية
 1.1.1طرق قياس جود الحيا الويييية
 1.1.1عوائق تطبيق جود الحيا الويييية
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 1.1.1مقدمة :
ااتت يمد

ت ددا ج ددرار ااحيددنر اار يفي ددو م د اامراض دديف االااايددو اامدم ددو م د ااا را اامد درااا اابلددايو رااا ددلر
امدن ادد ا اامفددرظ مد تدأثيا مبنلدا مدى اادارح اام تريدو ال تادا اابلدا

ربناتدناى علدى ااام

اامت مو.
مرضر جرار ااحينر اار يفيو رتحايتدن بنمتمنظ اامتخااي بنا القن

اا ح

اإلتانتيو

راادتااددو اابل ددايو ام ددار تزي ددا عد د  51عنم ددن ريتطل دده م د ا االمتم ددنظ مد د ما ددلمو مفنام ددن حنج ددو األمد دااا
اا نملي م اامت مو إاى اجرام عم جيار م اج ااام اا م بارا متنابو رم متن مدل ااددات
االاناد مد محددنرال

را

تحادي ترعيددو حيدنر اا م د يتمثد م د اعدااا قددرر عمد ااضدديو رمتام دو رمحف د رز

رالم عن العمنادن ر على ااجو عنايو ر قاا منيق م اإلباا ر االبتكنا
(ااديتى  2113ص . )292
رياى  sheel and othersا االمتمنظ بمفدرظ جرار ااحينر اار يفيو باا م اراخا اااتيتين

م ااقا اا لاي

كطايقو تدتظ بتأثيا اا مد علدى ااادحو راالحتينجدن

بلدك إيجددنب علدى جددرار خبد را اا م د االخاديو حت د متتادت اااددب يتن
امتمنظ ااحن
اامت مدن

األعمن يتاكز على تاميظ اا م رتحاي

مفد اراخددا اااددب يتن

راراي د ااثمنتيتددن

اإلتادنتيو ركطايقدو تدؤثا
مد ااقددا اا لداي كددن

ارت اا م ( تانا  2103ص .)01

ت ااجددف االمتمددنظ راتخفض د

األتلددطو اات د تمناادددن

اتحقيدده جددرار ااحيدنر اار يفيددو ممددن ج د بداامج جددرار ااحيددنر اار يفيدو تددأت م د ااماتبددو

ااثنتريو خال م اافت را ر إ اختلت األمدا علدى مختلدت اامادترين

اامحليدو رااارايدو ربناتدنا علدى

كفنمر األاام االقتاناى المت مو رمن ت تتق م قيظ رامكنا تت له بنامرااا اابلايو
(اليا ر مطا  2100ص .) 297
رمت د متتاددت ااثمنتيتي دن

م د ااقددا اا ل دداي حتددى اآل زاا االمتمددنظ م د را اخدداى بب داامج ج ددرار

ااحينر اار يفيو ياجف ا إاى ض ت اامرقت ااتتنما اللاكن

األمايكيو ر ااتأكا م ا رالم ر

ااتزاظ اا نملي م امايكن اتخفض بكثيا ع ميا م بنق ار اا ناظ راقا اكز باامج جرار ااحينر
اار يفيدو باايدو مد اافتد را ا درام علدى مادترى اامت مدن

جرار ااحينر اار يفيو راتتنجيو اا نملي ( جنا ااا
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ااادغيا ار ااكبي دار علدى اا القدو بدي

 2112ص. )02

ب داامج

 1.1.1ما ميهوم جود الحيا الويييية:
اا كد مد  )2009,p22( Dahi and Guillenا مفددرظ جدرار ااحيدنر اار يفيدو اادتحر

علدى امتمدنظ اابدنحثي راا لمدنم را ت دداا
بييو اا م

مدن مضددمرتدن راحدا ياد

رتتدر اات ايفدن

مد تحاددي

رحينر اا نملي ميدن .

ولقاد تعاددت وتبايظات التعريياات التاي أوردهااا البااحثو والمهتماو بموضاوع جاود الحيااا

الويييية ،وذل م خالل وضع تعريف محدد لمعظي جود الحيا الويييية ومضموظها  ،وسييهر
ذل م خالل التالي :

 اقا عامدن اااناظ ( 2117ص )351بأتدن ":ااافن

ااماتبطو ببييو اا م كمن ياامن ار يااكدن اا نملر " .

ار ااجرات

االيجنبيو ار ميا االيجنبيو

 رعامدن  )p2 2013( Surya and Shaniبأتدن " :ااجو ااتميز ااتنجمو ع

ارت اا م

ر اا القو بي اا نم ربييو إضنمو إاى ااب ا اإلتانت اات تانمظ بمجملدن م اااضن اا نظ

رتطرا األاام على ماترى اافاا ثظ على ماترى اامت مو كك ".
 امد ددن جد ددنا اا د ددا (  2117ص  )277مقد ددا عامد د ددن بأتدد ددن " :مجمرع د د مد د د اا مليد ددن
اامخططو رااماتم را راات تاتدات تحاي مختلدت ااجراتد

ال ددنملي رحيد ددنتدظ االخا دديو رايضد ددن راا د د

اامتكنمل د ددو

ااتد تدؤثا علدى ااحيدنر اار يفيدو

يا ددنمظ بد ددارا م د د تحقي دده األمد دداات اإلاد ددتااتيجيو

المت مو راا نملي ميدن راامت نملي م دن ".
 رم د تف ددا االتج ددن ي امد ددن منضد د (  2104ص )23بأتد ددن "مجمرعد د مد د األت م ددو راابد داامج
ااماتبطو بتحاي رتطريا مختلت ااجرات

ااخناو بااا اامن اابلا المت مو راات م

لدأتدن ا تدؤثا علدى حيددنر اا مد األمدااا ربييدتدظ االجتمنعيددو رااثقنميدو رااادحيو رااد
يددت كا ايجنبي ددن علددى ما ددترى األاام ااددر يف ال ددنملي

اامت مو راافاا ركنمو األطاات ا

بددارا

رم د ث ددظ ياددنمظ مد د تحقيدده ام دداات

اا القو ".

 رع ددات  Suttleمفدد ددرظ ج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو بأتدد ددن اقاد د ااجد ددو يا ددتطيف اعضد ددنم مت مد ددو
األعمدن اارادر إاىد مد تلبيدو االحتينجددن

م اا م

االخاديو اادنمدو مد خدال تجدنابدظ ار خبدداتدظ
( .)Fredrick , 2002. pp273-274
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اات كدن يقدرظ بددن اامدايار

 ري امدن اتااار بأتدن ":تمث زينار ملناكو اا نملي م ااق اا اا

كمدن تدت كا مد ادر را تحادي اإلتتنجيدو مد خدال االادتخااظ األمثد األمدااا بادر را اكثدا مد

مد د ا إضددنموإاى تحا ددي األم د رااا ددحو اار يفيددو رمل ددناكو اا نيددا رتحا ددي اااض ددن

األم درا

اار يف " ( اناح  2103ص .)024
 رياكز  Lawerم ت ايفو اجرار ااحينر اار يفيو على ااخانيص اار يفيو ر ارت اا م

ياى ا ااب ا ااجرما اجرار حينر اا م ااكليو م اامت مو يتمث م تحاي امنميو

حي

األمااا اإلتتنجيو ( ماا  2101ص.)341
 رعامددن  )2002, p502( Werther and Davisبأتددن ":إلداات جيدا رماتبدن
رمكنمن

رم ازيدن

جيار رقاا م االمتمدنظ رااتحدا بنار يفدو رتتحقده جدرار حيدنر اا مد مد خدال

ملادفو عالقددن

اا ددنملي اات د تلدجف ااددتخااظ جددرار ااحيددنر اار يفيدو إلعطددنم اا ددنملي مدداص

اكبا التأثيا على ر نيفدظ راامانممو ااف ناو على ماترى اامت مو كك ".

م ضرم من ابه ي امدن اابنح

إجاايين جرار ااحينر اار يفيدو بأتددن " :مجمرعدو مد األتلدطو راابداامج

االدنملو اات د تقدرظ بدددن اامت مددو مد اج د تحادي مختلددت جرات د

لددأتدن ا تددؤثا علددى اضددن اا ددنملي رتزيددا م د اات دزامدظ ااتت يم د

ترعيدو ااحيددنر اار يفيدو راات د م د

مد د ثددظ تاددنمظ مددى تحقيدده ام دداات

اامت مو راا نملي ميدن ".
 1.1.1أهمية تطبيق جود الحيا الويييية:
يداى  sirgyراخداي ا امميدو تطبيده جدرار ااحيدنر اار يفيدو يمكد ا يت دا اددن مد رجددو
حي

ت ا اامت من

ياى ا اا نملي ااا اام مظ األكثا ااام ر يف رااتزاظ تت يم رامبو م اابقنم

م اامت مو ررالم المت مو راكثا إتتنجيو ربناتنا جرار إتتنج رخفض تكلاىت
(باا

 2101ص .) 251

رمد تنحيدو اخداى كددا مااد ا امميدو جددرار ااحيدنر اار يفيدو مد تحقي ده اا ايدا مد اافرايددا

راامتدنمف االيجنبيدو رااتد تلدم  :تخفديض م داال

ااغيددن

ال تادددظ م د ت زي دز ق ددا را اامت مددو علددى اا ددتقطن

اا ددنملي األكفددنم محا د

االاتجنبن

رار اا اا مد

كمدن اتددن تدؤثا م تريدن علددى

ااالركيو ال نملي مث اادريو ااتت يميو راااضن اار يف راا زاو االخايو مضال ع اتدن

ااتتنمايو" (بار

 2103ص . )522
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بد د ت ددزز ايضددن ق دداااتدن

رتاجف امميو باامج ترعيو حينر اا م بأتدن تمث ااب ار األانايو اتجنح ااكثيا م اامت من
امن ياا عليدن م زينار بنإلتتنجيو رم اارق
( اا تز

رمتطلبنتدظ جمي ن بنا م

راقددا ك ددا  Geraldاتد د اعد د
ااىدن ملكال

اامت من

را

تفا تحقيه امن اا نملي م خدال إلدبن حنجدنتدظ

اناح  2117ص .) 43

اا اي ددا مد د األاددبن

عايار متدن  (:اامغاب

إا ددى االمتم ددنظ بج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو حيد د

 :2114ص )225

إ

 .0اتخفنض ااجرار رلار اامتنماو .
 .2مار

اا من م اا م .

 .3ا اتاميظ ااتقليا الر نيت اظ ي ا يكف إللبن حنجن

 .4اتخفنض اا رام االجتمنعيو راإلتانتيو م جر اا م .

األمااا .

 1.1.1أهداف جود الحيا الويييية:

تدات باامج جرار ااحينر اار يفيو كمن يليا جنا ااا ( 2112ص )03إاى:
 .0تحقيه ماترين
 .2تحقيه ماترين
 .3تحقيه ماترين

عنايو م اااضن راارالم ااتت يم ال نملي .

عنايو م اضن اا مالم راابييو ااخناجيو المت مو.
عنايو م اضن ااحن

األعمن .

كمدن يدؤا االات دزاظ ببداامج جددرار ااحيدنر اار يفيدو إاددى تحادي مختلددت ااجراتد

ااتد تددؤثا علدى ااحيددنر

اار يفيددو ال ددنملي رحيددنتدظ االخادديو م د خددال تددرميا بييددو عم د اكثددا مارتددو رتتنما دديو ررالم

راام ي (اناح  2103ص. )022

رم تنحيو اخاى ياى  Losebyرآخار ا جرار ااحينر اار يفيو تحقه اا ايا م اامزاين ألابن
اا م حي

تادظ م

ترميا قرر عم اكثا مارتو ررالم راام يو

رت يظ قاار اامت مو ااتتنمايو

). )Adhikar and Gautama, 2010 :p3
ريداى اامغاب د ا اامت مددن

تا د

ااحينر اار يفيو رم  ( :عبا اااحم
.0
.2
.3

إادى تحقيدده اام ازيددن راألمدداات اامت داار تتيجددو تبتيدددن اب داامج جددرار
 2100ص )33

ترميا ارت عم محات رمطرا م رجدو ت ا اا نملي .

ااتأثيا االيجنب على األاام ااتاريق .

اات ددأثيا االيجد ددنب علد ددى ممنااد ددن

رااتقطن

اا نملي .

إااار اام د درااا اابلد ددايو مث د د ااتد ددااي
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راتتقد ددنم مايد دده اا م د د

ريضيت اااناظ ( 2117ص )350اباز األماات اات تا
خال باامج تطريا جرار حينر بييو اا م من يل :
ال دنملي

 .0ج د بييدو اا م د ماداا ج د

اامت مو رعاظ اادج را إاى اامت من

إادى تحقيقددن إاا را اامدرااا اابلدايو مد

ااجيدداي راامادنعار علددى زيدنار اتتمددنم اا دنملي إاددى

األخاى.

 .2زي ددنار اتتمد ددنم اا ددنملي رراليدد ددظ رتحقيد دده ااتكنمد د رااتفد ددنعلى بد ددي ام دداات اامت مد ددو رامد دداامدظ
رتقليص عاا ااحراا

رحجمدن رترعدن إاى اات ماترى ممك .

 .3اامانممو م ت زيز ااجرار راات لظ ر اإلباا
 1.1.1أبعاد جود الحيا الويييية:
تتر اابنحثر راا لمنم م تحايا اب نا رعتناا جرار ااحينر اار يفيو اد ا اديتتنر اابنحد
م م اآلاام اات كتب


ب ضدن

حر عتناا ااحينر اار يفيو كناتنا :

ك ددا ج ددنا اا ددا ( 2112ص  )2ا ج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو تاتك ددز عل ددى األب ددنا راا تناد ددا

ااتنايددو رم د

تددرميا بييددو عم د اددحيو رآمتد د م د ااتددرتا رااقلدده راألم دااض رااملددناكو مد د

اتخ ددن ااق د دااا رت ددرميا متطلبد ددن

االا ددتقااا راألمد ددن اار يف عااا ددو ت د ددظ األج ددرا راامكنمد ددت

رااحرامز اامنايو راام تريو.
 راضنت  Waltonا عرام جرار ااحينر اار يفيو تمث كال م اا تناا ااتنايو  :ااتما
بقراتي اا م

راا القن

رااتراز بي ااحينر راا م

االجتمنعيو م حينر اا م
(.)Beh and others, 2006.p62

 ريل دديا ا ددناح راا تد ددز (  2117ص  )51إا ددى ا اج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو اب ددناا تتمث د د :
بكفنيو اااات

رعااات

احيو ارت اا م

ماص ااتمر اار يف

رااتكنم االجتمنع

اامرازتو بي اا م رااحينر ااتما بمباييو اا م ااتت يم .
 حي د د

قاد ددظ اااد ددناظ (  2117ص  )353اب د ددنا جد ددرار ااحيد ددنر اار يفيد ددو إاد ددى قاد ددمي  :ااب د ددا

اإلتاد د ددنت ريلد د ددم عد د ددار جرات د د د

االقتاناى ريلم ااارات

االجتمد د ددنع رااجنت د د د

ااجنتد د د د

اام تد د ددر راا قل د د د

راألجرا عالج األمااض ماه رجمنعن

رااب د د ددا

اا م .

 ريل دديا اااحد ددارح( 2105ص )02إاد ددى اب د ددنا اجد ددرار ااحي ددنر اار يفيد ددو تتمث د د م د د  :اا القد ددن
اإلتانتيو ااملناكو م اتخن ااق اا اا

اال را بنااضن اار يف
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اابييو اامااايو راااحيو.

يرجا تبني ملحر بي اابنحثي على اب نا جرار ااحينر اار يفيو ربتنم عليد تدظ اختيدنا األب دنا ااتد
رم ااتحر ااتنا :

يجمف عليدن م ظ ااكتن

 .1المشاركة في اتخاذ القرار:
ح دد

رحد د د د

راابد د ددنحثي

رالي د د از مرض د ددر ملد ددناكو اا د ددنملي مد د د اد ددتف ااق د د اا اا

بنمتم د ددنظ اا ايد ددا م د د ااكت د ددن

اا اي د د ددا م د د ددتدظ عل د د ددى اممي د د ددو ملد د ددناكو األمد د د دااا مد د د د عملي د د ددن

اامت من (.حايظ  2114ص )235ريقر احا ااكتن

ا د د ددتف ااقد د د د اا اا مد د د د

ب ا إجاام مااج دو الا ااادن

راألبحدن

مد مد ا

اامجددن " :ا ااملددناكو عملي ددو تفادديو ا ددلركيو تاددنعا األمد دااا علددى إل ددبن حنج دنتدظ إا ددى تحقيدده ااد د ا

كم ددن يج د ااف دداا يحددا بأمميتد د را ا د ار اا يا دددظ م د ترجيد د اا م د ار اتخ ددن

رااتقددايا االجتمددنع

ااقد دااا رت تبد ددا اامل ددناكو مطلبد ددن ايمقااطي ددن م د د اإلااار يمكد د م د د خالاد ددن زيد ددنار منعليد د اإلاا را رتتميد ددو
اا نملي رتاايبدظ رزينار ااتبنطدظ ب ملدظ" (عنما رقتاي  2101ص . )093

رت تبدا ملدناكو اا دنملي مد اتخدن ااقد اا اا ماا دو إلبداام ااد اا رتالديا ااقد اا اا
ااماؤرادي رتحقيده االتادجنظ مد بييدو اا مد  (.اا ميددن

يدؤا إادى امدف م تريدن

رم اابييو تتاجظ مف ااملناكو ال دنملي راألمدا ااد

األمدا اا د

 2115ص)317

يزيدا مد تحادي طداه اا مد ريخفدض اااد اا

ترعن ركمن بي اا نملي ريامف ماترى االتاجنظ م بييو اا م (اامغاب  0775ص. )315
ريبار جلين ممن تقاظ ا

ماترى اامت من

اااايظ تحر اعظ عملين

ااا

ملناكو اا نملي رااتراف ميدنعلى

ارحت على ماترى اااراو ا منيباا ت اا امزاين رعرايا عملين

ت كا متدن على ابي اامثن ال الحاا اامزاين ااتنايو (:جنا ااا )93 2112
 .0تحقيه ااجن

عنايو م اااضن راالاتزاظ اار يف ااى اا نملي

 .2زينار االتتنجيو رتخفيض م اال
 .3ااحار على آاام راقتااحن
 .4اامانممو م ح ااملكال

رااتنات راافنقا.

ااحراا

رامكنا إبااعيو رابتكنايو.

راتخن ااق اا اا

 .5تحقيه اااضن ااكنم الحتينجن

بطاه اكثا ايمقااطيو.

اا مالم رامبنتدظ رطمرحنتدظ.

 .1العالقات االجتماعية:
عام

محيط اا م

اا القن

ااملناكو راات

االجتمنعيو بأتدن ا اامياا م اإلاا را اا

بنالك اا

يام دظ ريحفزمظ إاى اا م

يدات إاى ااتكنم بي األمااا مد

مف حارادظ على إلبن حنجنتدظ ااطبي يدو

رااتفايو راالجتمنعيو( .االترات  0772ص )479رقي ايضن م ت ايدت اا القدن
تلددم تتميددو رب ت ددنم عالقددن

االجتمنعيدو بأتددن

متاابط ددو ااخ د اا مد د ابتددنم مت مددو متكنمل ددو يمل د اا ددنملر ميدددن ااحاي ددو
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تتمثد د بنات ددنر رااثق ددو اامتبناا ددو ميد ددن تاددنعامظ عل ددى اتج ددنز اعم ددنادظ راالد د را

بنا م د را ددط عالق ددن

بمغزى إتجنزاتدظ ( اا تز راناح  2117ص.)54

ريلديا عددنما رقتددا ( 2101ص  )090ا ااناددين
األاا ااتنايو:

 .0رجراااامبو ااى اا نملي م اات نر

اا القددن

االجتمنعيددو يتبغ د ا تاكددز علددى

م اج اناح اا م .

 .2ترما ااثقو بناتفا ااى جميف اا نملي بنامت مو.

 .3إيمن ك ماا م ااجمنعو بقيمو األمااا األخاي راحتااظ امبنتدظ.
 .4ااتاات برضرح م ضرم اماات اا م .

 .5تابيا اامراقت راا ارت اات تانعا األمااا على تجنح اا م بمن يحقه األماات اامتلرار.
رم د د تنحيد ددو اخد ددا
اإليجنبيو ال القن

كد ددا اااحد ددارح (  2105ص  )02تقد ددال ع د د (عقي د د

 2112ص  )42اآلثد ددنا

االجتمنعيو بمن يل :

 .0امف ااارح اام تريو ااى اا نملي .
 .2إلنعو ارح االطميتن راألاتقااا.
 .3تمتف اامر في بنااحو ااتفايو.
 .4ااام اا م بارح اافايه ااراحا.
 .5اينار االتجنمن

اامرجبو بي اا نملي .

 .2إ كنم ارح ااتتنما االايت بي اا نملي .

رم ضرم اا اض ااانبه تحنر اإلاا را م خال اا القن

االجتمنعيو اكتلنت اادارابط ااتد

تقرظ بي اا من ربناتنا قا را اات نم م دظ رم ا م اج خله متنخ عمد محفدز ال دنملي راادى امدج

كنم اك عنم م راط عمل أل االبو رم نايو اامؤااو مبتيو علدى اادنا ااثقدو اامتبناادو بدي
اا من راإلااار من يؤا إاى االاتفنار ااملتاكو اكليدمن( ترا ر كرات  2100ص . )71

 .1السلو القيادا واإلشراف على العمل
عام

ااقينار بأتدن عبن را ع عمليو تفنع بي اااييا رااماؤراي

يكر اااييا خالادن

قناا على ااتأثيا اإليجنب م الركينتدظ رملنعامظ رترجيددن رجدو م يتو يامبدن ريايامن رااقيدنار
ا
ااتنجحو م اات تتاه بي جدرا ااماؤراي

اددبي تحقي دده ام دداات اامت مددو (.عقيلد د

رتحثدظ على اا م رتام دظ إاى ع اقتتن رامبو م

 0772ص )225كم ددن عامد د

بأتدددن" ااتل ددنط ااد د

يمناا ددو

اإلااا م مجن إاااا ااق اا اا راادااا األرامدا راإللداات اإلااا علدى األخداي بنادتخااظ ااادلطو
ااااميو رع طايه ااتأثيا راالاتمناو بقاا تحقيه مات م ي " ( اااكنات  2101ص. )02
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رعات ااانعا ااالر ااقينا بأت " مر ا ااتاات اا

ااماؤراي م اج ج لدظ يتجزر االماات" ( اااق

يالك اامايا التأثيا على الر

 2117ص . )32

امدن اإللداات مي ددات علدى اتد عمليددو إااايدو تددات إاددى ترجيد تلدنط اا ددنملي رااتتاديه بددي

يب ا ا اييا تحر ماؤرايو م ااتنحيو

جدرامظ بمن يؤا اتحقيه اماات اامت مو مدر ااجدا اا

اإلااايو راافتيو راإلتانتيو م اج إتجنز األعمن رتحقيه اماات اامتلأر (.ااايحنت  2114ص )2
دأثيا الدتمط ااقيدنا ااادنيا مد اادارح اام تريدو اداى اا دنملي رعلدى
رتجاا االلنار ا متن ت ا

عمليدو اإلل داات االااا علديدظ ربلددك عدنظ متددن ثالثدو اتمددنط مت دنات عليد دن مد ااقيددنار راإلل داات
االااا اك متدن تأثيا م ي م ااارح اام تريو ( عقيل

 0772ص .)227

أما أبرز األظماط التي أشار إلى ها الباحثو فهي:
 القياد األوتوقراطية

ي تبا ااقنيا األرترقااط ار اامتحكظ اقا إاى اااييا مت إادى ااقنيدا ألتد يدتحكظ مد ماؤراديو بغيدا

إاااتدظ ري تبا ماكز اتخن ااق اا اا رال ي ط امتمنمن كبي اا آلاام ميا م ااماؤرادي رمنابدن منيتادت
بناادااحو راإليجنبيددو راامضدرعيو مدددر ي دات منياى دا ريف د م د ادبي

ص.)020

 القياد الديمقراطية

تلبف ااقينار ااايمقااطيو – على تقيض ااقيدنار االادتبااايو – حنجدن
اتددن تتاددظ بدنالحتااظ اامتبددنا

ا د منيلدنم( عبددنا 2114

كد مد ااقنيدا رااماؤرادي

كمدن

رتقبد ااماؤراددي قنيدامظ بددارح اااضدن ريت ددنرتر م د مختددناي مددات

ااجمنعو رااقيظ اات تؤم بدن ( عبنا  2114ص. )020
 القياد الحر

م ا األادلر مد ااقيدنار اليملد

ريطله علي ايضن :ااقينار ااتااليو راامتانملو راامرجدو رم

ااقني ددا اد ددلطو ااد ددميو راتمد ددن يمث د د ام د د از المت مد ددو ريتد ددا حايد ددو كنملد ددو الماؤراد ددي م د د تحايد ددا امد دداامدظ

( اا مين

 2115ص .)222

بتنم على منابه رجا ارتي راتاتجا ا تمط ااقينار راإللاات عنم اييا محاا اطبي و

اامتنخ ااتت يم مل ا كن تمط ااقينار راإللاات تالطين رماكزين مل
ميا اح ال نملي بحي

ا ايؤا

يحا م مبنااتدظ رمانممتدظ الت نم مف ااملكال

إاى متنخ تت يم

اإلااايو من كن

ااملات ايمقااطين ياتمف ال نملي األخاي ريلج دظ على تقايا امكنامظ رمقتاحنتدظ من

متنخن تت يمين احين ريزيا م ثقو اا نملي بأتفادظ ربناتنا
 0773ص .)220
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ا يخله

يزيا م اتتمنيدظ المت مو ( ااقايرت

 .1األجور :

ي ات األجا ار اااات

عمل ار جدا اا

رعلي ي تمار م

األانا بأت

إلبن حنجنتدظ ااضارايو (عقيل

ار بنألابر ال من اااتنعيي
رمدنات م اا م

ا اامبلغ ااتقا اا

يب ا م اامتلأر مدر يمث بناتابو ال نملي اامااا اااييا اازقدظ رم يلتدظ

على ات جميف اترا رالكن اامكنمت
ريمك

يامف المر ت ار اا نم اقنم

 0772ص  ،)021- 057كمن عات األجا

اات يحا عليدن األمااا رتتضم  :األجا بناانعو ار بنايرظ

راامدنين االدايو ال من رااماياى ( ااماتخ  2114ص .)53- 52
ار ثم

ت ايت األجا بأت مقنب

م

ار منيب ا اا نم

مجدرا عضل

رعقل

راألجا بناتابو ال نم يمث اخال يدم اامحنم و على ماترا ب رزيناتو امال م

رم اامدظ ا يرما األجا قينانرملمران

امف ماترى م يلت رالبن حنجنت م ااالف رااخامن
رعناال اجدا اافاا (ماطف  2112ص. )449
تدتظ امل

اا

اامت من

األجرا رااارات

بت نظ

ااكالاا ( 2100ص  )042بأ ات مو األجرا رااارات
اافاا راتامنج م

رااارات

عمل رتحقيه اااضن اار يف

تانمظ بفنعلي م

ج

ااحن

ااىو

ااكفنما

رعااات

رالنا إاى

ا

م امظ األت مو راكثامن اث اا م ااتقااا
منألماات اامطلربو م

راامؤمال

اات

تادظ م

ات مو األجرا
تحقيه اماات

اامت مو.
راضدنت جايتبيداج ربدنار (  2114ص )203إادى اد بقراد اتد حيتمدن ي تقدا ااتدنا اتدددظ

يحالر على اجرا رمكنمت

ميا عنااو مل

ا م لأت ا يخله اايدظ إحانا ب اظ اااضن

ا ا البا ا تحداص االداكو علدى بتدنم ت دنظ األجدرا راام ازيدن اإلضدنميو ياتلد ا م د األمدااا بنا دا

م اام نملو .

رم د تف ددا االتج ددن ي دداى عب ددنا ( 2113ص )222ا اا اااددو مد د اا ددامف مد د لد د را اا نمد د

بناماددنرار ميم ددن يتاددلم مقنبد د عملددو رمت ددن ترعددن مد د اا اااددو مد د اا اااددو ااااخلي ددو راات د تل دديا إاد د

ماترى األجرا اامامرعو الر نيت م اامت مو يتتنا
تليا إاى ل را اا نم بأ األجرا راااراتد

األجرا اتل اار نيت ااممنثلو م اامت من

 .1االستقرار واألما الويييي:

مف قيمو اار نيت امن اا اااو ااخناجيدو مدد

اامامرعدو الر دنيت مد اامت مدو ااتد ي مد ميددن مادنرين

األخاى.

ي دات األمدن مدر االطميتدن ااتدنظ رتدرميا ااحمنيدو رمدر عبدن را عد إحادنا ياتلد ا اافدداا

ك ااح ددو م د د اا ددتفا راابد ددن ( اا تيب د د
ااضمنتن

 2101ص  ) 31كم ددنعات األم د د اا ددر يف بأت د د مجمرعد ددو

راامتنمف اار يفيو اات يتطلبدن اا نملر مث األم م مقاا اار يفيو ار اابن لاعيو
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راألم د مد د إجد دااما

إاااي ددو ت اددفيو األم ددا ااد د

ي ددؤا إا ددى االاددتقااا ااتفاد د رام ددف اا ددارح اام تري ددو

ربناتنا ترثيه األاام رترثيه اارالم ( اامغاب  0775ص. )314

رتقددرظ مك د را األم د ااددر يف علددى إحاددنا اامر ددت بنامطأتيتددو علددى مادداا اخل د رعلددى ااددتقااا م د
عمل رعاظ ت اض الاااعن

ااتت يميو راالخايو رضغرط اا م (ااارا  2105ص. )7

ربناتنا يتضح ممن ادبه ا األمد اادر يف يدرما المر دت ااتابدو ااخادبو ااتد يتمدر ميددن

ريطدرا تفاد ريحا د مد ااايددو حيد

ماداا ازق د ااد

ي ددي

عليد

إ م د اكثدا منيخلددن اا نمد مددر مادل م د ااخامدو ا م د

را كثي د اا مد اامؤااددن

تحداص ك د ااحداص علددى تدرميا اال د را

بنالاتقااا ال نم حت تحقه ا م ا االاتقااا (عاكر  2102ص .)29
 1.1.1طرق قياس جود الحيا الويييية :
يحاا رااتر ثمنتيو م نييا اتقايا رتقييظ باامج جرار ااحينر اار يفيو م :
 .0ماى كفنيو رعاااو ت نظ االجرا راات ريضن .
 .2ماى تراما ارت عم احيو رآمتو.
 .3اافاص اامتنحو الاتخااظ رتتميو قا اا

(جنا ااا  2117ص)204

اا نملي .

 .4اافدداص اامتنحددو م د ااماددتقب التمددر راالمددن ااددر يف رتحقيدده األمددن ااددر يف ال ددنملي م د
ااماتقب .

 .5ااتكنم االجتمنع م عم اامت مو.

 .2حقره اا نملي ااااترايو م اامت مو مث ااخارايو راامانرار راات بيا ع اا اا .
 .9امميو ااتزاظ اامت مو بمايراين

االجتمنعيو.

 .2ااتراز بي ااحينر اار يفيو ال نم رحينت االخايو.

رتلديا ا ااادو  )2010, pp20-26) koonmee and othersإادى اتد يمكد قيدنا جدرار ااحيدنر
اار يفيو م خال اامقنييا ااتنايو :
 .0االاتزاظ ااتت يم .
 .2اااضن اار يف .

 .3اينار ارح اافايه ااخ اامت من .
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 1.1.1عوائق تطبيق جود الحيا الويييية :
ريليا اابلبيا (  2102ص )04تقال ع ) )kalia,2006:23إا ا امظ اام يقن

اااييايو اات

تراج تطبيه باامج جرار ااحينر اار يف م منيل :
 .1موقف اإلدار :
يتطل

تطبيه باامج جرار ااحينر اار يفيو إضفنم ااايمقااطيو م مكن اا م

ميج

ا تكر اداى

اامااام ااامبو م ملدناكو ادالحيو اتخدن ااقد اا اا مدف مدر فيدظ رمدتحدظ ماادو اات بيدا عد آااممدظ

رااملناكو بفنعلي م جميف اتلطو اامت مو إال ا

ا ا

ااتتفي أل كثيا م اامااام ي تبار

ااتخلدى عد جدزم مد ادالحينتدظ بمثنبدو ااتدايدا ارجددرا مظ اد ا يبدار م ناضدو مد ااتخلد عد قددرر

اتخن ااق اا اا

ااناح مر فيدظ.

 .2موقف االتحادات والظقابات العمالية:
قدا يترادا عد االتحددناا

رااتقنبدن

اا منايدو لد را بددأ بداامج جدرار ااحيدنر اار يفيددو تاد

ااام اا م رتحاي اإلتتنجيو ار امف عرايا كنميو ال نملي

إادى تاددايف

ا ا باامج جرار ااحينر اار يفيو مدن

م إال رايلو الاتخااج اامزيا م األاام راإلتتنجيو م اا نملي .
 .3التكلية المالية:
اإلاا را تداى بدأ ااتكلفدو اا ااادمنايو راامادنايت اايرميدو ااتلدغيليو ابداامج جدرار ااحيدنر اار يفيدو ضددخمو
تفدره قدا را اامت مدن

على م اامخنرت يج

عدالرر علدى اتد ال يرجدا مدن يضدم منعليد رتجدنح تطبيده مد اابداامج رالدداا
تطبيه م ااباامج ب تنيو رح ا ضم ميزاتيو محاار مابقن الرار التتنيج

ااماجرر .
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املبحث الثاني
تعزيز االلتزام التنظيمي

 1.1.1مقدمة
 1.1.1ميهوم االلتزام التظييمي
 1.1.1أظواع االلتزام التظييمي
 1.1.1أهمية االلتزام التظييمي
 1.1.1مراحل االلتزام التظييمي
 1.1.1خصائص االلتزام التظييمي
 1.1.1طرق قياس االلتزام التظييمي
 2.1.1أساليب تعزيز االلتزام التظييمي.
 2.1.1جود الحيا الويييية وعالقتها ب االلتزام التظييمي.
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 1.1.1مقدمة
ي ا االاتزاظ ااتت يم م اامرضرعن

اامدمو مى حينر اابلايو امن يتطر علي م تتنيج

ايجنبيو على ماتقب اامت مو .
اا

منالاتزاظ ااتت يم مر حناو تفايو تتمث م تما اافاا بمت مت راقتتنع بأماامدن

يت كا على الركينت حي

اامفنميظ اات تتنرا

ي م على تحقيه اماات اامت مو ريا ى إلتجنحدن

االاتزاظ ااتت يم إاى كرت طرعين يتبف م إااار اافاا ربنختينا

يتطر على اإل عن اا

األما

راكز

رايا قااين

يفاض على اافاا ع طايه قرى خناجيو بمن ميدن ااقراتي راات ليمن

(ابر تاا  2119ص .)022

مرضر االاتزاظ ااتت يم امميو كبيار ااى اابنحثي م مجن ااالر ااتت يم

اقا اكتا

م اا قرا ااثالثو األخيار ر ا ال إااار اامت من

اابح

ال ت تما م تحقيه اماامدن على ااجو

رالم اامر في المت مو راماامدن راتمن اابح يمتا ايلم ااجو ااتزاظ مؤالم اامر في بتحقيه تل

األماات ربناتنا

ا تبح

يج

ااحايثو على من مر اكثا م

إااار اامت من

تكري اتجنمن

رملنعا ايجنبيو امر فيدن ر ا م خال ااتدييو ااجيار امتنخ اا م ااىدن برضف ت نظ عم جيا
يلتزمر ب

ريتم الر االاتزاظ اايدظ ممن يت كا على ااايدظ رتطريا قاااتدظ اإلبااعيو

( يرات  0777ص .)250
ا ا تا ى اامت من

الحار على ااتزاظ لنم الفاا حين اامت مو راكتدن تاا م

إ مث م ا االاتزاظ قا يكر م ااا

ااحار علي اايمن راجميف األمااا

يكر الفاا ااتزاظ على ماترى م ي م اامت مو ب يتبغ تلجي

ا

اارق

ا ا مد ال تامض ا

رارال إاى ااتزاظ اراف ( اا تز

راناح  2117ص .)90
االاتزاظ ااتت يم اابح يل

ار اا منمن م ملافو إااار اامرااا اابلايو

اا رام ااتت يميو ااااخليو رقا اابح
ااتكنم

بي

االاتزاظ ااتت يم

اينان

اتأثيا م مجمرعو م

إااار اامرااا اابلايو تامظ على اانا تحقيه

المر ت رجرا اا م

تفا بمن ي ظ ااف نايو ااتت يميو المت مو

( .)Armstrong , 2006, pp 272-273
ممن الل مي حنجو اامؤاان

ااحكرميو اااااو االاتزاظ ااتت يم

ت اا ألمميت اامتزايار

راآلثنا اامتاتبو علي ارام على اافاا ار على اامت مو رارت يات اض اابنح
مفدرظ االاتزاظ ااتت يم

رخانيا راب نا ر امميت رمااحل رااناي

االاتزاظ ااتت يم .
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ضم م ا اابح

ت زيز االاتزاظ رطاه قينا

 1.1.1ميهوم االلتزام التظييمي:
اقا تطاه اا ايا م اابنحثي إاى مفدرظ االاتزاظ ااتت يم م عار جرات
رالرقرت على حقيقو مفدرظ االاتزاظ ااتت يم يراا اابنح

اات ايفن

 ري ات اراي ( 2102ص  )021االاتزاظ ااتت يم
ااتت يظ تفا م اجلدن

رقا اجتدارا م ت ايفدظ ا

ااتنايو:

بأت مر اإليمن بناقضيو اات

ربتار اا

ربنألماات اات يتخ من

رمر االات ااا ااكنم االتضمنظ إاى تت يظ رمقن اد ا اإليمن

يكاا

اارار إاى م األماات

رتحم ااتب ن

رااماؤراين

اامتاتبو على ا .
 كمدن عددات جايتبيدداج ربدنار ( 2114ص )205االات دزاظ ااتت يم د بأتد يت لدده بااجددو اتددامنج
اافداا بنامت مدو رامتمنمد بنالاددتمااا ميددن رمفددرظ االاتدزاظ ااتت يم د مختلدت تمدنظ عد مفدددرظ

أل اافاا قا يكر ااضينَ ع عملد راكتد يكدا اامت مدو ااتد ي مد ميددن

اااضن ع اا م

ريدرا ممنااددو تفدا اا م د م د مت مدو اخدداى ربددنا كا مقدا يح د

م يت

راكت يكا اا م اا

اافدداا اا مد م د مت مددو

يمناا .

 رعام بيتاار على ات قرر إيمن اافاا رقبرا بأماات اامت مو رقيمدن رااامبو ميب

قاناى

ااجدرا ااناحدن ر اامحنم و على عضريت ميدن ).(Kiesler,1991,P13
 امن عنا

رحاي

مقا عام ن االاتزاظ ااتت يم

اامت مو اات ي م ميدن رقيمدن رامبت م ب

ميدن حتى ار تراما

بأت " اقتتن

اافاا ااتنظ رقبرا ألماات

اكبا جدا ممك ااناحدن رعاظ تا اا م

ارت عم امض م مت مو اخاى ( مناا  2104ص .)091

 رعام حايظ ( 2114ص )22بنعتبنا اتجن منابن بأت " ااامبو االايار اإلاتمااا عضرا م
مت مو م يتو

راتتمنم اامر في

راات ااا اب
المت مو

مجدرا عن المت مو "

رب بنار اخاى " إت اتجن حر رالم

رمر عمليو ماتمار يقرظ اا نملر م

اامت مو م

خالادن

بنات بيا ع امتمنمدظ رحاضدظ على اامت مو رااتمااا تجنحدن ربقنيدن " .
 بيتمن ياى ابا ( 0779ص ) 257ا االاتزاظ ااتت يم "من مر إال مفدرظ مطنبه الرالم
ااتت يم مف تطرا اافكا اإلااا

رقا عام بأت قرر تطنبه اافاا مف مت مت رااتبنط بدن

رم ثظ من اافاا ي د ا ماترى عناين م اارالم ااتت يم تجن مت مو من ارت يكر ااىو
عار افن

متدن االعتقنا ااقرى بقبر اماات رقيظ اامت مو

ممك تينبو ع اامت مو.
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راات ااا اب

اقا جدا

 رياى ااخلارظ (  2100ص )093ا االاتزاظ ااتت يم " يليا إاى ترعيو اا القو بي اافاا
راامت مو

ريااخ اال را اإليجنب

رامبت م ا يبق عضرا منعال ميدن .

ااى اامر ت تجن مت مت

ري كا ماى ااتبنط

 ريليا (1991.p63) Meyer and Allenإاى ا االاتزاظ ااتت يم مر حناو م االاتبنط
ااتفا بي اامر ت راامت مو كمن ات يتلك تتيجو ااامبو ( االاتزاظ اارجاات )

( االاتزاظ االاتمااا ) راال را بناراج

( االاتزاظ اام ينا ) .

 امن مليو رعبا اامجيا( 2115ص  )222مي امن

االاتزاظ ااتت يم

رااحنجو

بأت " عمليو اإليمن

بأماات اامت مو رقيمدن راا م بأقا طنقو اتحقيه م األماات رتجايا تل ااقيظ".

رم ضرم من ابه يمك البنح

رضف ت ايت إجاايين االاتزاظ ااتت يم  :مر ماى ااتانه اافاا

بنامت مو ر إيمنت بأماامدن رااامبو بناتضحيو م اج اامت مو راات ااا اب

اكبا جدا ممك تينبو

ع اامت مو.
 1.1.1أظواع االلتزام التظييمي:
يفاه ااخباام بي ثالثو اترا م االاتزاظ ااتت يم رم :
 .1االلتزام االستمرارا :

يلديا إادى قدرر امبددو اافداا يبقد مد اا م د بمت مدو م يتد العتقدنا بددأ تدا اا مد ميددن يكلفددو

ااكثيددا مكلمددن طنا د

اارق

( اين

ااخام د م د اامت مددو مددن تاك د ادددن ادديفقا ااكثيددا ممددن ااددتثما ميدددن علددى مددااا

 2111ص . )421

 .1االلتزام العاطيي :

مدر ي بدا عد قدرر رامبدو اافداا مد االادتمااا مد بنا مد مد مت مدو م يتد

امداامدن ريايددا ااملددناكو م د تحقيدده تلد األمدداات  (.جايتبدداج ربددنار

ألتد مرامده علدى

 2114ص )209ك د ا

يت له بتتناه األماات ريليا اامبو االخص م االاتمااا مد اا مد اترامقد م د رامبتد مد ااام
ا ( الطن

 2114ص.)217

 .1االلتزام المعيارا :

يليا إاى ل را اافاا بأت ملتزظ بنابقنم م

اامت مو باب

ضغرط األخاي

منأللخنص

اا ي يقر اايدظ االاتزاظ اام ينا يأخ ر م حانبدظ إاى حا كبيا من ا يمك ا يقرا اآلخار ار
تا اا م بنامت مو ( جايتباج ربنار

 2114ص.) 209
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 1.1.1أهمية االلتزام التظييمي :
كا عبا اابنق (  2114ص )022ا متن عار اابن

قا اا

إاى االمتمنظ اامتزايا بد ا اامفدرظ

رم :
 .0ا

االاتزاظ ااتت يم

يمث احا اامؤل اا

رخناو م ا ار اا اا م

االانايو التتبؤ بنا ايا م ااتراح

ااالركيو

مم اامفتاض ا األمااا ااملتزمي ايكرتر اطر بقنم م

اامت مو راكثا عمال تحر تحقيه اماات اامت مو .

 .2ا مجن االاتزاظ ااتت يم قا ج
م كرت الركن مامربن مي .

كال م ااماياي رعلمنم ااالر اإلتانت ت اا امن يمثل

 .3إ االاتزاظ يمك ا يانعاتن إاى حا من م تفايا كيفيو إيجنا األمااا مامن ادظ م ااحينر.

ر كا مناا (  2014ص  )171ات يمك
اامت من

بنالت :

ا تتمث امميو االاتزاظ ااتت يم

بي األمااا ااخ

 .0زينار تمنا األمااا رثقتدظ بنامت مو ربناتنا تحقيه االاتقااا ااتت يم .

 .2كلمن زاا م ا ااترامه بناقيظ راألماات بي اافاا راامت مو ااى ا إاى ااتفن ااارح اام تريو
األمااا .

األاام راإلتتنجيو .

 .3زينار م اال

ار اا اا م .

 .4اتخفنض ماترين

رااخالمن .

 .5اتخفنض ااملكال

ريضيت حمناا (  2112ص )29ا ااكثيا م األتمنط ااالركيو اات تؤا إاى كلف عنايو رخامو
اييو ماج دن إاى عاظ االاتزاظ ااتت يم م قب ااماياي راا نملي
جنم ا كامن ااى  Bateman and strassم اممدن:

ر ا الاتبنط ب اا م اا رام

 .0الر اافاا رتلنطنت مث  :اااضن اار يف رااملناكو رااترتا اار يف .
 .2ااتبنط بامن
رااغمرض .

رارا اامر ت بمن ميدن االاتقإلاىو راامايرايو رتر اار يف را اا األاراا

 .3ااتبنط بناامن
 .4م اا القن

ك من تظ كا ي ط

االخايو المر ت مث اا ما رااجتا رااحنجو اإلتجنز .

تلتق م ا االاتزاظ ااتت يم مرقت ماتقا تابين مف اارق .
مك عنم م م

االاتزاظ ااتت يم امميو

ربناتنا إتتنجيو اامت مو .
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اا رام ياتبط بلتتنجيو اافاا

 1.1.1مراحل االلتزام التظييمي :

رياى ااخلناى (  2003ص  )127ا االاتزاظ ااتت يم يما بثالثو مااح اييايو رم :
 .0مرحلة االذعا

وااللتزام  :يبت

عليدن را ا يتقب األخاي
اامت مو .

ااتزاظ اافاا بنامت مو على اافرايا راامكنا

ريلتزظ بمن يطل

اات

يحا

مت ا ين الحار على اافرايا اامختلفو م

 .2مرحلة التطابق بي اليرد والمظيمة  :يتقب اافاا الطن

اا م بنامت مو مدر يل ا بنافخا راالعتزاز التتمني ادن.

األخاي اامبت م االاتمااا م

 .3مرحلة التبظي  :ا قبر اافاا بأماات رقيظ اامت مو كمن ار كنت

اماام رقيمو ااخناو.

ري كا راتل رالم ا اافاا يما ب ار مااح م االاتزاظ ااتت يم رقا حاامن م ماحلتي :
 .0ماحلو اتضمنظ اافاا المؤااو اات ياىا ا ي م بدن رم ااغنا
اات يترقف ا تحقه امبنت رتطل نت .

 .2ماحلو االاتزاظ ااتت يم

حي

اامؤااو رتدرض بدن ( اار از

ا

يقف اختينا على اامؤااو

كبيا م
ا
اافاا يحاص ب ا جداا

اج

تحقيه اماات

 2112ص.)37

 1.1.1خصائص االلتزام التظييمي:
ب ا مااج و عنمو ألابين
اات تميز االاتزاظ ااتت يم

االاتزاظ ااتت يم رم خال اإلطال على من كا اابنحثر ع ااخانيص
يمك ااتخالص عار خانيص امفدرظ االاتزاظ ااتت يم .

كا حمناا ( 2112ص  )22م خانيص االاتزاظ ااتت يم من يل :
 .0ا االاتزاظ ااتت يم حناو تفايو تات اا القو بي اافاا راامت مو .

 .2يؤثا االاتزاظ ااتت يم على قااا اافاا ميمن يت له ببقني ار تاك المت مو.
 .3يتاددت األمد دااا ااد د ي ا ددايدظ ااتد دزاظ تت يمد د بنااددفن
األانايو راإليمن بدن رب

ااتناي ددو  :قب ددر ام دداات رق دديظ اامت م ددو

اامزيا م ااجدا اتحقيه اماات اامت مو ررجرا ماترى عدن

م االتخااط م اامت مو افت را طريلو ررجرا اامي اتقريظ اامت مو االيجنب .

29

ريداى اامدامر رااجدزاار ( 0775ص  )512ا متدن مجمرعدو مد ااخادنيص ااتد تميدز االات دزاظ
ااتت يم رم :

 .0االاتزاظ ااتت يم حناو ميا ملمراو ياتا عليدن م خدال
الر رتاامن

دراما تت يميدو تتدنبف مد خدال

األمااا اا نملي م ااتت يظ راات تجاا ماى ااتزامدظ .

 .2االات دزاظ ااتت يم د حا دديلو تفنع د اا ايددا مد د اا رام د اإلتاددنتيو رااتت يمي ددو ر دراما إاااي ددو
اخاى ااخ ااتت يظ

 .3االاتدزاظ ااتت يمد

اد ياد إاددى مادترى ااثبدن

اامطلده ال ااجددو ااتغييدا ااتد تحاد مي د

تكر اق تابين م ااجو ااتغييا اات تتا بنا راما اإلااايو األخاى .

رقا اضنت اا تز خانيص اخاى االاتزاظ ااتت يم م ( :ااجايا  2101ص )51

 .0ا االاتزاظ ااتت يم يمث ل ر اا تفاين امقااا رماترى االاتبنط بي اامر ت راامت مو.
 .2إ االات دزاظ ااتت يمد د تاددب يحتمد د ا ياتف ددف ار يددتخفض رمق ددن ألا ددبن
بناثبن

ااتاب ترعن من مقناتو بنا راما اإلااايو األخاى .

عددار راكتد د يتمي ددز

 .3إ االاتدزاظ ااتت يمد ااماتفددف يحتمد ا ياددنمظ مد قبدر امدداات اامت مدو رب د
اتحقيقدن رمحنراو اابقنم رااتمااا عضريو اامر ت بنامت مو.

جددا كبيددا

 .4إ ماددترى االات دزاظ ااتت يم د يراج د ا د ربو مد د قيناددو بلددك مبنلددا ريمك د قينا د بل ددك
امض م خال آثنا اا نم را على ل را اامر ت تجن اامت مو .
 1.1.1قياس االلتزام التظييمي :
إ عمليو قينا االاتزاظ ااتت يم ت تبا نم را إااايو راعيو رمنامو تجت متدن اامت مو راا نملي

متدن مرايا كثي را م م اافرايا ( :اراي

 2102ص )075- 074

 .0يقاظ قينا االاتزاظ ااتت يم اإلاا را اا لين م اامت مو مؤل اا ااا على ماترى األاام اار يف
 .2عمليو ااقينا تاخ م تاكي

اب نا منايو رم تريو راتانتيو تتمث مد ااملدنعا راالتجنمدن

ااكثيا م األمرا اات ادن عالقو بنا نملي راامت مو على حا ارام .

تحدر

 .3إ قينا االاتزاظ ااتت يم مر بمثنبو ااار لخايو جيار ت تما اإلااار رااقينار ااف ناو م اامت مو
على ااتخاامدن اقينا رم امو ااملكال
على إيجنا ااحلر اامتنابو .

 .4تحقدده مد د ااقينا ددن

راألبح ددن

راام رقن

اات تراج االمااا راامجتمف رم ثدظ اا مد

مني ددار كبيد د را المت م ددو مد د اا مد د مد د حيد د

تغييد اا م د اإلاا را ر ددارت اا م د

حي د

اات قا تؤثا م امف ار خفض اام ترين

اامق ددا را عد د إح دداا

ي تبدا قيددنا االات دزاظ ااتت يم د ااار اتلددخيص ااتقددنط

ال نملي م اامت مو .
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حيد

كدا خضديا رآخدار (  0772ص  )97ا متدن عدااا كبي ادا مد اامقدنييا االاتدزاظ ااتت يمد

ت كا ب ضن م م اامقنييا رمتدن:

 .0مقيددنا ث ددراتت  :رق ددا احت ددرى م د ا اامقي ددنا عل ددى  2مقد د اا اااادديو االا ددتجنبو اقي ددنا االاتد دزاظ
كمن تضم  9مق اا

ااتت يم

اخاى ابنعيو رخمنايو االاتجنبو تقيا االاتزاظ اامدت .

 .2مقيدنا بدراتا رزماليد  :رقدا اطلده عليد إادتبنتو االاتدزاظ ااتت يمد ( )QCQريتكدر اامقيدنا
مد  05مقد را تاددتدات قيدنا ااجددو ااتدزاظ األمدااا بنامت مددو راادت ن بمقيددنا ايكدا
اتحايا ااجو االاتجنبو .

 .3مقينا منا رمنماى :حي

اااددبنع

قامن مقينان االاتزاظ ماى ااحينر ريتكر م  4مق اا رقا ااتخاظ

كأاار اقينا إا اا اافداا اكيفيدو ت ميده االاتدزاظ مداى ااحيدنر رت زيدز ااتحادن اامت مدو رحد
اافاا على االاتزاظ بقيظ اا م

راخي اا إبااز تيو اافاا البقنم م اامت مو.

 .4مقينا جراج رزمالي  :رمر محنراو اقينا االاتزاظ ااتت يم مد خدال  2مقد اا عبدا متددن
ع راحار م ااقيظ ااتنايو :







ااتخااظ اام امو راامدنار

زينار اام امو م مجن تخاا
اا م مف اازمالم بكفنمر علاىو.
بتنم ام

جيار.

اا م على مراجدو ااا ربن

رااتحاين .

اامانممو بأمكنا جيار م حق ااتخاص.

 2.1.1أساليب تعزيز االلتزام التظييمي :
يرجدا اا ايدا مد األاددناي

على اامت من

ااتد تادنمظ مد ت زي دز االاتدزاظ ااتت يمد اداى اا ددنملي مد اامت مدو منت د

اا م على االمتمنظ بناجرات

ااتنايو )Dessler, 2008,p496(:

 .0ال اا اا نملي م رضف اماات اامت مو رايضنحدن ادظ .
 .2تحقيه اا اااو ااتت يميو.

 .3ت زيز ااملنعا االجتمنعيو رتلجيف اامر في على ااتفنع مف ب ضدظ .
 .4ااتزاظ اامت مو تجن اامر في ربقنؤمن ااعمو ادظ.

ريضيت الطن (  2114ص  )200ا متن ب ض اا رام اامحاار االاتزاظ ااتت يم تخاج ع
تطدنه اامدايا ااتتفيد

كتدراما عدداا كبيدا مد اافداص راار دنيت ممددن يقلد مد تادبو االاتدزاظ ريمك د

الاؤانم تلجيف االاتزاظ ااتت يم اامؤثا ع طايه:
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 .1إثراء الويائف:

إعطدنم األمدااا ماادن جايدار الدتحكظ مد طايقدو تأايدو ر دنيفدظ رتقدايامظ إلاددنمنتدظ اادنمدو رقدا تجحد

م د ااطايق ددو مد د ل دداكو م ددراا بباتددنمج إلد د اا اا م ددن رق ددا تمت د درا بقدداا كبي ددا مد د االا ددتقال مد د ااام

اعمنادظ ركن ح م ن جاا ازينار االاتزاظ .

 .1ربط مصالح الشركة بمصالح مويييها :

ا عتامن يكر ادظ تفا االمتمنمن

رااتفف رم ا يتطبه على االاكن

مد االابددنح رااب داامج ااتلددجي يو المددر في

اات تطبه ايناو ااملناكو

ربدد ا تج د اامددر في يددار ا ماددناحدظ االخادديو

تتفه مف ماناح االاكو رعتامن تترامه م ااماناح يكر االاتزاظ عناين .
 .1استقطاب واختيار الوافدي الجدد( العمالة الجديد ):

اا ي تتفه قيمدظ بلار مف قيظ اامؤااو مكلمن زاا ااترامده بدي مبدنال اامؤاادو رمبدنال اا دنملي بددن

كلمن اابحرا اكثا ااتزامن م مليو ااتجتيدا ال تكمد امميتددن مد إمداااتن بللدخنص تتفده قديمدظ مدف قيمدو
اامت مو ب ايضن باب

ااقرى اامحاكو ااتنب و م عمليو ااتجتيا اتدن.

ااى اا نملي راات يج

ا تأخ من اامت مو ب ي االعتبنا رم كناتنا :

ريضيت  Armstrongات يرجا اا ايا م األاناي

 .0ابتكنا ااناي

إلبااز قيظ راماات راتجن از

 .2إا اا اإلااار بد ددأ االاتد د دزاظ م د د عملي د ددو ا
بلادنمن

اات تانمظ م ت زيز ماترى االاتزاظ ااتت يمد

اامت مو بلك يج
اتجد ددنمي

)ابر جين

 2104ص )23

اا نملي مخراي بنالتتمنم.

بم تد د د ا علد ددى اامت م د ددو االعتد د داات

رماناح األمااا م اج ااحار على ااتزامدظ.

 .3خله متنخ م ااثقو م خال عاااو اام نملو رااماااقيو رحفد اارعدرا مد قبد اامت مدو
ر اب دداام االاد ددت ااا ااد ددمن اامالح د ددن

رالااكدظ.

راالقت ااحد ددن

ااخنا ددو بد ددنألمااا م د د خد ددال ااتلد ددناتدظ

 .4اا م د عل ددى ام ددج األمد دااا بنامت مددو مد د خ ددال اامكنم ددت
بنألابنح ار ااملناكو بناملكيو .

اامت لقددو ب ددنألاام رخط ددط اامل ددناكو

 .5خله اال را برحار اامايا مف جميف اامر في رااتخلص م ثقنمو تح رمظ.
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 2.1.1جود الحيا الويييية وعالقتها ب االلتزام التظييمي.
اادات األانا م باامج جرار ااحينر اار يفيو م رجدو ت ا اا نملي مر تحاي

اا م

اااااان

م اال

بيتمن اادات االانا م رجدو ت ا اامؤااو مر زينار اافنعليو ااتت يميو حي
بأ اباامج جرار ااحينر اار يفيو اثنا إيجنبيو على اامؤااو حي

ااغين

رااار اا اار يف رزيناار اااضن اار يف

االاتقنم بنالاام اار يف
اامؤااو م ااتقطن

بي اامر في

رت زيز االاتزاظ بأت مو اا م
ر ر اامؤمال

ااكفنما

يؤا

اا

ارت

ا دا

ت م على تخفيض

منااضن اار يف ضارا
ااام عن

بارا إا

رتمك

اا نايو كمن اتدن تزيا م اام يو رمارتو ررالم ااقر

اا نملو راات ت تبا ضار را اتتنما اامؤااو ( اااحارح  2105ص )42
اات اجاي

على جرار ااحينر اار يفيو ا تحاي ااحينر اار يفيو

اقا ا دا عايا م اااااان

رايتتنر اابنح

ب ضن م اا رام اامدمو ألب نا جرار ااحينر اار يفيو

راألمتمنظ بأب نامن رباامجدن اامختلفو ايؤا حتمن إا ت زيز االاتزاظ ااتت يم

اااضن مى مت من

األعمن

اات تؤثا على االاتزاظ ااتت يم رم كنالت :

راألاتقنم بماترين

 .1المشاركة فى اتخاذ القرارات

ي با مفدرظ ملناكو اا نملي ع ااطاه رااراني اات تاتخامدن اإلااار اا لين مى اى مت مو تحر

امج اا نملي مى اامت مو رزينار اااالحين

اار يف ربتنم عالقن

اامخرا ادظ مى ااام عملدظ

إتانتيو م ناو ( جنا ااا  2112ص )93

ا ا إ ملناكو اا نملي مى اتخن ااقاا اا

بمن يؤا

تزيا م اارالم راالاتزاظ ااتت يم ال نملي

إا اااضن

حي

اتنحو

اافااو ال نملي اإلادنظ بأمكنامظ رتلجي دظ اتحم اامايرايو م لأتدن تقريو ااارابط رايجنا ااجر

ااتفا راالجتمنع اابتنم مى بييو اا م ( ااقايرت  0773ص )220
راقا ايا

مجمرعو م اااااان

راابحر

اب نا جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم

مى اتخن ااق اا اا

كمن ترال

ادن اثا إيجنب

ااانبقو على رجرا تأثيا الملناكو مى اتخن ا ااق اا اا كأحا
مقا اكا

ااااو (اازعب

على االاتزاظ ااتت يم ال نملي مى اامت مو.

ااااو(  )Daud.2010اات

ترال

إا رجرا عالقو رتأثيا ايجنب

اتخن ا ااق اا اا راالاتزاظ ااتت يم اا اا نملي مى اامؤاان
إ

 )2101على ا ااملناكو

 .1السلو القياددا واالشراف على العمل:

ااماؤراي مى اامت مو بحنجو اايمن إا

ااحكرميو .

ااثقو رااتلجيف

راا

اعظ اؤانمظ

يايار على ااطايه اااحيح رم ا بناتأكيا ايت كا على اضنمظ رااتزامدظ ااتت يم

منيقت إمكنتن

ااماؤرا كل را بأ اييا ميا مبن بمن يقرظ ب م راجبن

ترج على اااؤانم اتبن االر تلناك م ااقينار ( منض
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الملناكو مى

 2104ص )71

ايتأكارا اتدظ
رايا متن

ر يفيو ربناتنا

ريليا ابر ام (  2100ص )90تقال ع ))AL-Hussami,2008:288ا ااتمط ااقينا يؤثا
تأثي اا بناغن على اتجنمن

األمااا تحر ااثقو مى اامت من

اات يفتقامن ااكثيا م اا نملي

ااتمط ااقينا مى ااحفن على اامرااا اابلايو اا نملو مى اامت من

م خال تحقيه ااجو عنايو م

ااتمااامظ مى اامت مو رااتزامدظ ااتت يم .
اااضن اار يف ال نملي بمن يضم بقنممظ ر ا
عايا م اااااان

رقا اراا

ااااو ( ااتريقو  )2105اات
ااتت يم .

م ا من اكا

ا ااالر ااقينا يؤثا على االاتزاظ ااتت يم اا اا نملي
ترال

إا

رجرا اثا ايجنب

يليا اااناظ( 2117ص )351ا اامتنخ ااتت يم االجتمنع ر طبي و اا القن
بي اا نملي مى مكن اا م يمك تحايا ماترين
 اا القن
اا

 اا القن

م اا القو بنالت :

بي ااماؤراي

االجتمنعيو ااانيار

بي اااؤانم

بي اااؤانم رااماؤراي .

إ تطبيه مبنا ماا القن

االجتمنعيو مف اا نملي مى اامت مو يزيا م اال را بنااضن اا

اا نملي ريزيا م ل رامظ بنالاتزاظ ااتت يم

ملنعامظ رتتم ثقتدظ مى اتفادظ ( ااايا راخار

امن اتل اا القن

م مبنا م تحتاظ اا نملي رتتنلا

 2112ص )427

ربناتنا على اامت مو اا م على ت زيز م اا القن
مل

راالاتزاظ

اافلاطيتيو مى قطن مزر.

 .1العالقات االجتماعية.

 اا القن

رمتدن

ألتمنط ااقينار مى ت زيز االاتزاظ

علي ااااو ( ابر تاا  )2119إا رجرا عالقو ايجنبيو بي ااتمط ااقينا

ااتت يم اا مر ف اار از اا

كمن يؤثا

ا يؤا إا ت زيز االاتزاظ ااتت يم .

االجتمنعيو الفاا اا نم مف مجمرعو اا م

مقا اكا

ااااو (  )Hashemi and others.2014ا اا القن

كمن اكا

ااااو ( اازعب  )2117رجرا عالقو ايجنبيو بي ااماتر ااماتفف ال القن

ااتت يم اا مر ف بت ميلل .

االجتمنعيو تؤثا على االاتزاظ
االجتمنعيو مى

اا م رك م االاتزاظ ااتت يم راال را بناامن ااتفا مى اا م .
 .1األجور.

إ األجرا منم إال راني إللبن امبن

األمااا ار مجمرعو م اا رام اات

تامف اا نملي مى

اارحار اإلتتنجيو إا اا م بك قرامظ اتحقيه األماات ااماارمو ا ا مل تراما ات مو متناب م

األجرا يؤا إا زينار اااضن ع اا م رع اامت مو كك ربناتل زينار مى االاتزاظ ااتت يم ( ابر

ام

 2100ص .)92
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رقا عما

مجمر م اااااان

االاتزاظ ااتت يم

إا ااااو تأثيا األجرا كب ا م اب نا جرار ااحينر اار يفيو على

مف ااااو (  )smeenk and others, 2006ترال

بي األجرا راالاتزاظ ااتت يم اا اا نملي بناجنم ن

امن ااااو ااااو ( حلا  )2102اات

إا

اكا

إا رجرا عالقو طاايو

اادراتايو.

رجرا عالقو بي ااحرامز راامكنمن

راالاتزاظ

ااتت يم اا اا نملي .
 .1االستقرار واألما الويييي:

يليا  )2005,p33( Buitendachإا اإليجنبين

اات يحققدن األم اار يف المر ت منيل :

 يانمظ األم اار يف مى امف ااجو اضن اار يف ريت كا ا على حب ار يفت رااتفن

ارح اام تريو رتاكيز جدا مى ااام اا م راتجنز اامدنظ اامركلو إاي ممن يزيا م م نايت

راليضيف رقت مى اات ما ار اابح

ع عم جيايا.

 إ اامر في يتطرا ت لقدظ بنامت مو اات

ممن ي دا ماترين

ي ملر بدن بمارا اارق

عنايو م االاتزاظ راااض ن رااثقو راافخا بنامؤااو راك م ااملنعا يداامن ات ااظ األم

اار يف .

رقا كا اامغاب ( 0775ص  )314ا األاتقااا راألم اار يف مر مجمرعو م ااضمنتن
راامتنمف اار يفيو اات يطلبدن اا نملر مث األم م مقاا اار يفيو ار اابن
إجااما

إااايو ت افيو االما اا

األاام رترثيه اارالم ااتت يم .
رمتن اا ايا م اااااان

يؤا إا االاتقااا ااتفا رامف ااارح اام تريو ربناتنا تحاي

اات امتم

ااااو ( ااطبن  )2114اات ترال

بنا القو بي األم اار يف راالاتزاظ ااتت يم متدن :

إا رجرا عالقو قريو بي األمن راالاتقااا اار يف راالاتزاظ

ااتت يم اا اا نملي مى لك را ااتاا األامار.

ك ا اكا

لاعيو األم م

ااااو ( )smeenk and others, 2006إا رجرا عالقو ا

بي األم اار يف راالاتزاظ ااتت يم اا اا نملي بناجنم ن
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اادراتايو.

االاو إحانييو طاايو

املبحث الثالث
وزارة الشؤون االجتماعية

 1.1.1مقدمة
 1.1.1رسالة الوزار .
 1.1.1أهداف الوزار .
 1.1.1سياسات و إجراءات الوزار .
 1.1.1برامج الوزار .
 1.1.1الهيكل التظييمي للوزار .
 1.1.1أهم المشاكل اإلدارية واليظية التي تواجة وزار الشؤو االجتماعية.
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 1.1.1مقدمة
ي تبا ااقطن ااحكرم اافلاطيت حاي

رحت عنظ  0774قطنعن حكرمين رطتين باب

ااتلأ حي

اا ارت اات ت اض

ترقي ف اتفنه إعال اامبأاىم اافلاطيت اإلاااييل م ااثنا

رترا ااالطو اافلاطيتيو ماؤراينتدن م
بر نيفدن حي

ما اار از اا

ااب ض ار ااتحاا

األااض اامحاار قنم
 2114ص. )20

رقا اااااااييا ااااح االديا يناا عامن

 0774 /17/05ظ
ااتلاي ن

ادن مت مطلف م ا ااقا ممف

علا م ايلر  /ابتمبا عنظ 0773ظ
بلتلنم ر ازااتدن ااحكرميو التدرض

اافلاطيتيو بنا ايا م ااتغي اا م حي

ر از اا جايار ( كال
اا

اظ ت ات ملاطي م تنايخدن ااحاي

امج اار از اا رااحنقدن بب ضدن

م مقا م ترتا ااقنتر اقظ ( )5اااناا م

تص على ا تؤر الالطو اارطتيو اافلاطيتيو جميف ااالطن

اارااار م

رااقراتي راامااايظ راامتلر اا راألراما ااانايو اام مر بدن م ااضفو ااغابيو رقطن م رز

رااتتناا ا ا باا اااييا عامن

بتلكي ار حكرمو ملاطيتيو م مقا م ترتا ثظ ااتكملدن ب ا

اخرا إاى اااض ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو ( اااقى  :2112ص . )93
ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو مت األينظ األرا اقينمدن على األاض عنظ  0774ظ

اقا راجد

تحا بتنم رتلكي اار از اا

رااديين

رتتيجو الرضف ااخنص

اامختلفو إلااار االأ اا نظ اافلاطيت

كبيا
اا ما ب اار از اا اافلاطيتيو تتيجو االحتال إلاااييل تجا ا ااالطو اارطتيو تحمل عبين اَ
على ماترى اا ايا م اادينك رااارايا ااحكرميو اامتاملو رم ا من ااتاعى ااالطو اارطتيو
اافلاطيتيو اابام م

تقطو ااافا ابتنم م

الالطو بار را متاناعو رتم
رتادلم

اار از اا

اار از اا راامؤاان

راامؤاان

ااحكرميو ( كال

را ا

تراف ااجدنز اإلااا

 :2114ص . )27

ااادديار  /اتتاددنا اادرزيا إاا را ر از را االددؤر االجتمنعيددو ر اد حتددى عددنظ 2115

إ ر از را االددؤر م د إحدداى اجد د رز اااددلطو ااتتفي يددو اات د تا د ى إاددى إااددنم اامجتمددف اااددليظ رااتتمي ددو

ااما ددتاامو رض ددمن ااحي ددنر ااكايم ددو اإلتا ددن اافلا ددطيت رام ددف ما ددترى م يل ددت بايتنميكي ددو ت ددؤا إا ددى

االعتمنا على اا ا

رااتحر م مجتمف م ن إاى مجتمف ااتثمنا يحقه األماات اامتلرار

( بايار  :2117ص.)23
رم

م ا اامبح

راينان

راجااما

ارت يتظ اات ات على ر ازار االؤر االجتمنعيو رطبي و عملدن رااناتدن راماامدن
اار از را رايضن اات ات على باامجدن رميكلدن ااتت يم بلختانا.
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 1.1.1رسالة الوزار :
ر از را االددؤر االجتمنعيددو م د إحدداى اجد د رز اااددلطو ااتتفي يددو تددؤا ار اا تخااددين م د إطددنا
ااحكرمي ددو اامختلف ددو إلاا ددنم ااقراع ددا االجتمنعي ددو األانا دديو الارا ددو

تكددنمل م ددف بقي ددو اا ددر از اا رااديي ددن

اافلاطيتيو رمه ااا حايثو ابتنم اامجتمف اااليظ رامف ماترى م يلت اضمن ااحينر ااكايمو اإلتان

اافلاطيت .
رتاكددز ااددناو ااددر از را علددى تحقي ده ااتتميددو االددنملو راألم د االجتمددنع رااتمددر االقتا دنا اكد د

اا د را ملاددطيتيو را درال الامددن االجتمددنع ابتددنم اامجتمددف اااددليظ رامددف ماددترى اام يلددو اضددمن ااحي ددنر
ااكايمو اإلتان اافلاطيت رعلى ااا اامانرار ار تمييز عاق ار جتا ار عقنيا ار طنيف م

إطددنا عملي ددو تتا دديقيو ل ددنملو مددن ب ددي ااقط ددن اااا ددم ر األملد د رااخددنص بم ددن يلب ددى متطلب ددن
بأقاى ااجن

اا مد د

ااكفنمر راامارتو
( ااديكليو رااخطو ااتطرياىو ار از را االؤر االجتمنعيو كنتر األر

 2114ص .)2

 1.1.1أهداف الوزار :
مام

ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو م إتلنم ر از را خناو بنالؤر االجتمنعيو إاى تحقيه مجمرعو م

األماات  ( :ر از را االؤر االجتمنعيو ااتقايا اااتر
 .0تحاي ااماترى اام يل الفين
االجتمنعيو ااخناو بفين

 2104ص )4

اامدلدمو مد اامدا ر ااايدت ر اامخيمدن

ر تطدريا اابداامج

اام رقي ر ااماتي ر األطفدن ر األاد را ر األحداا

مد د اام دداااا ر ام ددف ما ددترى اات ددنر ر ااتتا دديه م ددف اامت م ددن
اتحقيه تتميو لنملو متكنملو امجتم تن اافلاطيت .

 .2ت زيز االعتمنا على اا ا

األملي ددو ر اامجتم ددف اامد ددات

رااقضنم على ااتب يو االقتادنايو ااقنيمدو م خدال تتميدو اامدرااا

اابلايو اامحليو ر تف يد ااتجم دن
اا مليو اإلتتنجيو المجتمف.

ر اامتادابي

اافقيدار رتمكدي ااقدا اا

اامؤملدو مد ااملدناكو ااف ليد مد

 .3اعظ ااتقااا األا را رتمناكدن بنعتبنامن االبتو األانايو م بتنم اامجتمف.
 .4ام ددف ما ددترى اا ددرع اامجتم
ااالبيو م اامجتمف.

 .5تحاددي ماددترى ااام ر قددا اا
ممك .

بدد ددات ت زيد دز ااق دديظ راالتجنمد ددن

ااددر از را الاق د بخ ددامن
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اإليجنبي ددو رمكنمح ددو اا د دراما

اااعنيددو االجتمنعيددو ااددى امض د ما ددترى

 .2اامادنممو مد ارا تنلدط مد ااتتميدو االقتاددنايو راالجتمنعيدو رااحدا مد اافقدا رملدناكو اراددف
الطنقو اإلتتنجيو الماار.

 .9اامانممو م تحقيه ااحمنيو االجتمنعيو .
 1.1.1سياسات و إجراءات الوزار

ت م ر از را االؤر االجتمنعيو رمه اينان

ر إجااما

محاا رمتدن :

(ر از را االؤر االجتمنعيو ااتقايا اااتر  2010ص)2
 .0تقايظ اامانعاا
 .2اات ددااي

االجتمنعيو أللا اافين

ر ااتأمي د د اد ددب ض اافي ددن

محاار.
مق اا ضم لارط ر م نييا ّ

اامدلد ددمو بدد ددات تمكيتدد ددن مد د االعتمد ددنا علد ددى اا د د ا

اامتاابي م ااماااا ر ااجنتحي .

خاران ااتانم اام ّرقي األحاا
 .3تادجي ااجم يدن ااخيايد و ر تت ديظ ااخدامن

االجتمنعيدو ااتد تقدامدن اامؤاادن

خددال اإلل داات اإلااا ر اام دنا ر اامدت د علددى باامجدددن ر اعددظ م د اامؤااددن
اامانعاا

األمليدو مد

اا يتيو ر اامنايو ر تر يت كرااا مدتيو ال م ميدن.

 .4تاددي حاددر امدااا ااقضددنين االجتمنعيددو علدى ااخددامن
ااحكرميو ر األمليو م خال ت نظ ااتحري .

 .5اعد ددظ اامل د ددنايف اإلتتنجيد ددو التا د ددنم راام د ددرقي
بنإلضنمو إاى اعظ تلغيلدظ م اامؤاان

م د خ ددال

االجتمنعيددو اامتدرم را م د اامؤااددن

بناتتاد دديه م د ددف مؤااد ددن

اامدتيو اامختلفو .

اإلقد د دااض األملي د ددو

 .2حمنيدو األطفددن رااتادنم اال درات يت اضد ال تددت ر اإلي د ام مد خددال اتخدن إج دااما
إليقددنت اإلي د ام بناتتادديه مددف جدددنز االدداطو رر از را اا ددا

ااتدداخ

رتددأمي م ااكددز حمنيددو تضددم ادددظ

األم رااتأمي راعنار ااامج م بييتدظ ااطبي يو ب ا تدييتدن ا ا .

 .9اعنيو ااماتي راام رقي اا ي يفتقار إاى اااعنيو األاايو .

 .2تقايظ اإلالنا ااتفا ر االجتمنع األطفن ر األاا اا ي ي يلر م

ارت خطار.

 .7تدرميا اإلالددنا رااترعيدو األا د را علددى حقرقددن اامختلفددو اااينادديو ر ااماتيدو ر االجتمنعيددو اات د
اقامن ااقنتر ر كفلتدن ادن اامراثيه ااارايدو مف ضدمن ااحفدن علدى امدج ااتدر االجتمدنع مد

جميف اينان

ر باامج اار ازار.
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 1.1.1برامج الوزار

تتتددر ب داامج ااددر از را كناتددنا  :باتددنمج مكنمح ددو اافقددا باتددنمج اعنيددو ر االحتينجددن
اعنيدو األاد را اافقي دار رباتدنمج اااعنيدو رااتأمي د االجتمدنع الفيدن

قددا اا

ااخنا ددو رباتنمج

اامدملددو رباتدنمج مأاادو رتطددريا

درزار ربات ددنمج ااتتميددو االجتمنعي ددو ( ااديكليددو رااخط ددو ااتطرياى دو ا ددر از را االددؤر االجتمنعي ددو
ااد ا

كنتر األر

 2114ص .)7

1.1.1الهيكل التظييمي للوزار
تقرظ ر از را االؤر االجتمنعيو بأعمنادن رتا ى اتحقيه األماات اات رجا م اجلدن م خال ميك

تت يم تظ إعااا م عنظ  2114ظ حي

يترز اامر فر على اإلاا اا

اا نمو اامختلقو طبقن ادد ا

ااديكد ااتت يم د ريبلددغ عداا اامددر في ( )449مر ددت رمر ف د مدرزعي علددى عدداا ( )4ااا اا عنمددو
خناو رعلى ماياىن

اانايو بنإلضنمو ا ار رحاا

االؤر االجتمنعيو اامتتل را م كنمو محنم ن

قطن م رز .
ربخارص اإلاا اا

اا نمو م ر از را االؤر االجتمنعيو تتقاظ إاى ااتنا :

( ر از را االؤر االجتمنعيو ااديكليو ااتت يميو رااخطو ااتطرياىو  2114ص)59
اإلدار العليا ( :اارزيا رااركي

.0
اارحدداا

ااتنب ددو ال ددرزيا رح ددار ل ددؤر مجل ددا اا ددرزاام رااماتل ددنار

اا نمو راألعالظ راااقنبو رااتفتي
.1

رااركي اامانعا رااماتلنار )

ااااخل

مكت

رح ددار ل ددؤر اامد داار راا الق ددن

اارزيا ركلدن تنب و اماؤرايو اارزيا مبنلار.

اإلدارت العامة بالوزار :
 اإلدار العامااة للحمايااة االجتماعيااة تخااتص باإلشااراف :تقددايظ االقت ااحددن
بنامادنعاا

راألت مددو ااخنا ددو

راا مد علددى تدرميا ااحمنيددو االجتمنعيدو راالقتاددنايو رمحنابدو اافقددا اداى اافيددن

اامدملو مى اامجتمف.

 اإلدار العامة للرعاية االجتماعية :تختص بنإللاات على اامؤاان
ااخنا ددو بناما ددتي

م ددى ااقط ددن ااحك ددرم راالملد د رعل ددى مؤاا ددن

ااط ددنبف اارق ددني راا الج د د رمااقب ددو ااا ددلر األحد دداا

راااجتنم مى مااكز اإلاالح رمااكز ااتااي

ا

مد د ضد ددنيقو

اامدتيو األطفن اامتاابي م ااماااا.

اامنايو راالااايو حا
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اا ددامن االجتم ددنع

ااج ددنتحي رم ااك ددز اافتيد ددن

 اإلدار العاماة للشاؤو المالياة واالدارياة :تقدرظ اإلاا را بتتفيد اااينادن
م قب اار از را رمتنب و اات ليمن

رمااكز رماااا اااعنيو

راادت ظ راالدرايح اامقد را

ااقراتي ااتن مو اد ا اا م .

.1

ال وحدات الميداظية:
 مايايو االؤر االجتم نعيو رم اارحار ااتت يميو ااميااتيو اامتكنملو ااممثلدو اتلدنط اادر از را مد
اامحنم ددو راامادديراو ع د تتفي د ااق دراتي راامل ددارعن

اادر ازار رتتكددر م د مكنت د

ماعيددو متتل د را مد مددا رمتددنطه اامحنم ددو حي د

االؤر االجتمنعيو  5ماياىن
 مااكز ااتااي
 مؤاان

رااتأمي

االجتمنعيددو اامختلفددو م د تطددنه اينا ددو

م مزر  10ماياين

يرجددا م د ر از را

ااضفو ااغابيو

اامااكز اامحميو اامااكز ااتتمريو.

ااحمنيو راااعنيو االجتمنعيو.

 1.1.1أهااام المشااااكل اإلدارياااة واليظياااة التاااي تواجاااة وزار الشاااؤو االجتماعياااة ( :ر از را اال ددؤر
االجتمنعيو ااديكليو ااتت يميو رااخطو ااتطرياىو  2114ص .)5
 إحاا

ااتغي اا

الديك ااتت يم بار ااااو رعاظ إل اا اامر في راضطالعدظ على تتفي

مدنظ اار ازار بناديك ااتت يم ربقي

حك اا على ااب ض مقط.

 ااتف ددن ااج ددو ااماكزي ددو راات قي ددا عل ددى طبي د ددو ااديكد د ااتت يمد د ال ددر از را تتيج ددو ع دداظ االاد ددتقااا
اارزاايو.

رااتغي اا

 ر ازار االؤر االجتمنعيو ميكلدن ااتت يم مدر في ميدا متخاادي رخنادو مدى اامادترين
اإلااايو اا لين راظ تانمظ مى ااتغال اامرااا اابلايو األمث ا اظ رجرا ار ت يي ااكفنما .
 ااتغيد اا

ااديكليددو ادظ تاددنعا علدى تطددريا ااام اامدر في اامرجددراي مد خددال بداامج تاايبيددو

متخااو ار ترجدن

اخا الاتقطن

ااكفنما

رزيناتدن.

 جمرا ااديك ااتت يم الر از را رعاظ تطريا م قب ااقنيمي على إااات رااتضنا رااتدااخ
مدى اااددالحين

راالتاددنال

اإلااايددو ا دداظ رجددرا رادت ر يق د راضددح رمحدداا اك د ر يفددو

على حار.
 عاظ ترامه ااديك ااتت يم ربقي

حك اا على ااب ض مقط.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 1.1مقدمة
 1.1الدراسات المتعلقة بجود الحيا الويييية
 1.1الدراسات المتعلقة بااللتزام التظييمي
 1.1الدراسات التي ركزت على عالقة جود الحيا الويييية وااللتزام التظييمي
 1.1التعقيب على الدراسات السابقة
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 1.1مقدمة :
ادرت يتتدنر اابنح د

مد م د ا اافاد عدداا مد ااا اااددن

ااادنبقو ر اات د تتنراد

اار يفي ددو ر مح ددرا االات د دزاظ ااتت يمد د ر مح ددرا آخد ددا تت ددنر اا اااد ددن
اار يفيو ر االاتزاظ ااتت يم

لبكو االتتات
مقام

حي

تظ ااترا إاى مد ااا ااادن

ااتد د ابطد د

محددرا جدرار ااحيددنر
بد ددي ج ددرار ااحيد ددنر
ااتقليايدو ر

مد خدال اامكتبدن

.

م اااااان

محليو ر اااان

إاى اااان

اجتبيو ر تظ ترضديح كد مد

إقليميو ر اااان

مات ااااااو ر اامتدج ااماتخاظ ر مجتمف ااااااو مف بين امظ تتنيجدن .
ر اقددا ت ددظ تاتي د
مفا بحا

مد د ااا اااددن

ااحايثددو إا ددى ااا اااددن

زمتي ددن م د ااا ااا ددن

ااقايم ددو ر ا د ب دداض

اامرضف ر ا على ااتحر ااتناى :

 1.1المحور األول :الدراسات المتعلقة بجود الحيا الويييية :
 1.1.1الدراسات المحلية :
 .1دراسة (األستاذ )2015،
بعظوا  " :جود حيا العمل وعالقتها باإلبداع اإلدارا فاي شاركة االتصااالت الخلوياة اليلساطيظية -
جوال " .
مدام

ااا اااددو إاددى اات ددات علددى جددرار حيددنر اا م د رعالقتدددن بنإلبدداا اإلااا م د لدداكو االتاددنال

ااخلريو اافلاطيتيو -جرا .
مظهجية الدراسة :

اعتمدا

ااا اااددو اامدتدج ااراددف ااتحليل راعتمدا اابنح د

اا ددنملي م د د االد دداكو حيد د
اافلاطيتيو -جرا محنم ن

كأاار ايياو اجمف اابينتن

لد ددمل

اادلر

ااحاددا االدنم اجميددف اامددر في

ااا اااد ددو جمي ددف اافد ددار اا نمل د دو ا دداى لد دداكو االتاد ددنال

م رز (جبناين مزر ايا اابلح خنتيرتا امح) رااتخاظ اابنح

حي

تظ ااتاجن ( )035ااتبنتو م اا ( )075ااتبنتو.

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا ااجو عنايو م اامرامقو م قب امااا ااااااو حي

حادل

مد اامجدنال

ااخلريد ددو

االاتبنت

مجتم دو علدى

رز تاب قاا ( )%97.31را دا تتنيج ااااااو رجرا ااجو عنايو م اامرامقو على مق اا
(اإلباا اإلااا ) برز تاب قا را (.)%23.20

 را ددا ااتتدنيج رجدرا عالقدو ايجنبيددو بدي اب دنا جدرار حيدنر اا م د (:ملدناكو اا دنملي مد اتخددن
ااق د د د د اا اا

االاد د د ددتقااا راألمد د د ددن ااد د د ددر يف

ت د د د ددظ ااتاقيد د د ددو رااتقد د د دداظ ااد د د ددر يف
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ب د د د داامج اات د د د ددااي

راات لظ ااا د ددحو راااد د ددالمو اامدتي د ددو األجرا) راإلبد د دداا اإلااا م د د د ل د دداكو االتاد د ددنال
اافلاطيتيو  -جرا .

 رال ترجا ماره ا

ااتجنبن

االاو إحانييو بي متراطن

حيدنر اا مد رعالقتدددن بنإلبداا اإلااا م د لداكو االتاددنال

المتغي اا (ااجتا اا ما ااخبار اامؤم اا لم

اامبحرثي حر اا القو بي جرار

ااخلريدو اافلاددطيتيو  -جدرا ت ددزى

ااحناو االجتمنعيو).

 يرجا ماره م تريو عتا اامجن اافاع ملناكو اا نملي م اتخن ااق اا اا

ت زى الجتا ركنت

ااتتيجو ااناح ااد كرا ايضدن عتدا اامجدن اافاعد ااادحو رااادالمو اامدتيدو كنتد

ت دزى اادناح اامؤمد اا لمد "ركنتد

ااخلريد د ددو

متدن مداره

ااتتيجدو اادناح اابكدنارايرا ركد ا عتدا اامجدن اافاع د

األجرا متن ماره ت زى ااناح اامؤم اا لم ركنت

ااتتيجو ااناح اابكنارايرا.

 .2دراسة ( حالو )2015 ،

بعظوا " :غموض الحيا الويييية وأثرها على األداء الويييي ( دراسة تطبيقية على موييي القطاع
الحكومي المدظيي في قطاع غز ) " .

ااا ااا ددو إاددى محنرا ددو ااكلددت عد د مجمرعددو اا الق ددن

مددام

اامحتملددو ب ددي األب ددنا اااييا دديو ا تنا ددا

ممرض ااحينر اار يفيو اثا تل اا تناا على األاام اار يف المر في .
مظهجية الدراسة:
ااتخاظ اابنح

اامتدج ااراف ااتحليل

رقنيمو االاتقانم كدأاار ايياديو اجمدف اابينتدن

ترزيف ( )260ااتبنتو رقا ااتاا ) (250طبق
اارطت

راالتانال

رتكترارجين اام لرمن

وتوصلت الدراسة إلى :
 ترجا عالقو ا

ااااااو على ثال

حيد

تدظ

ر از اا ماتيدو رمد  :االقتادنا

رايرا اااقنبو اامنايو راالااايو.

االاو إحانييو بي ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف .

 متن تأثيا ر االاو إحانييو اغمرض ااحينر اار يفيو على األاام اار يف .
 متدن مدداره ا

االاددو إحاددنييو بددي ااام اامبحددرثي حددر ممددرض ااحيددنر اار يفيددو راألاام

ااد ددر يف ت د ددزى المتغي د د اا

االخاد دديو ااتنايد ددو  ( :اامؤم د د اا لم د د

اد ددترا

ااخب د د را اافيد ددو

اار يفيددو اا مددا ااحناددو االجتمنعيددو ) بيتمددن ا ددظ ت دددا اى مدداره بددي ااايدددظ ت ددزى امتغي ددا

ااجتا.

 ا دا ااااااو مرامقو امااا عيتو ااااااو م اا نملي على عاظ ل رامظ بنالاتق اا اار يف .
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 .3دراسة (ماضي)2014،

بعظوا  :جود الحيا الويييية وأثرها على مساتو األداء الاويييي للعااملي " دراساة تطبيقياة علاى
الجامعات اليلسطيظية" .
مام

ااااااو إاى اات ات على جرار ااحينر اار يفيو راثامن على ماترى األاام اار يفيو ال نملي م

ااجنم ددن

اافلا ددطيتيو راختب ددنا اا الق ددو ب ددي اب ددنا ج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو اااييا دديو راافاعي ددو راألاام

اار يف ال نملي .

مظهجية الدراسة:

راعتما اابنح

على اامتدج ااراف ااتح ليل

رااتخاظ قنيمو االاتقانم كأاار اجمف اابينتن

حجظ اامجتمف ( )3254رعيتو ااااااو( )344ركنت
توصلت الدراسة إلى :

 ترجا عالقو ا
 ترجا ماره ا

اا يتو علراييو طبقيو .

ربلغ

االاو إحانييو بي إب نا جرار ااحينر اار يفيو راألاام اار يف ال نملي .
ااتجنبن

االاو إحانييو بي متراطن

اامبحرثي ميمن يت له بتاايدظ حر

جددرار ااحي ددنر اار يفي ددو راثام ددن عل ددى األاام ااددر يف ال ددنملي مد د ااجنم ددن
االخادديو اار يفيددو بيتمددن الترجددا مدداره ا

اامؤم اا لم – اترا

ت ددزى المتغيد د اا

االاددو ت ددزى إاددى اامتغي د اا ( اافيددو اا ماي ددو –

ااخامو  -رمار اا م ) .

 ا دا ااتتنيج ات يرجا تأثيا مدظ ر االاو إحانييو ألب نا جرار ااحينر اار يفيو را امدظ
األب د ددنا ت د ددأثي اَا مد د د األاام اا د ددر يف تتمثد د د مد د د م د دداص ااتاقد د د رااتق د دداظ اا د ددر يف
ااملد ددناكو م د د اتخ ددن ااق د د اا اا

االجتمنعي ددو االاد ددتقااا راألمد ددن اا ددر يف

راات لظ ااتراز بي ااحينر االخايو رااحينر اار يفيو .

 ا ددا تتددنيج ااا اااددو رجددرا ااجدو مرامقددو ماتف د علددى رجدرا عالقددن
اا نملي .

اا القد د ددن

ب د داامج ااتد ددااي

اجتمنعيددو حميمددو بددي

 .4دراسة ( ظصار )2113 ،

بعظوا  :جود حيا العمل وأثرها على تظمية االستغراق الويييي " دراساة مقارظاة باي دائار التربياة
والتعليم في وكالة الغوث ووزار التربية والتعليم الحكومي" .
مام

ااغر

ااااااو إاى اات ات علدى مادترى جدرار حيدنر اا مد مد كد مد اايد را ااتابيدو راات لديظ مد ركنادو
رر از را ااتابيو راات ليظ ااحكرم

المر في اا نملي م منتي اامؤااتي

مد كلتدن اامؤااددتي

تحايا اثا عرام جرار حينر اا م على االاتغااه اادر يف

ثظ مقناتو اثامن على االاتغااه اار يف المر في اا نملي

إضدنمو إادى تقددايظ ب دض ااترادين

راالاتغااه اار يف م اامؤااتي ااانبقتي .
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اات د تادنمظ مد تحاددي جدرار حيدنر اا م د

مظهجية الدراسة:

رقدا اادتخاظ اابنحثدو اامدتدج اارادف ااتحليلدى رتكددر مجتمدف ااا ااادو مد اا دنملي مد اايد را ااتابيددو

راات ليظ م ركناو ااغر

راا نملي م ر از را ااتابيو راات ليظ رااحكدرم

ك د م د م دايا ماااددو رماددنعا مددايا ماااددو م د اامؤااددتي

()1257مر دت رقددا تددظ اختيددنا عيت د طبقيددو عل دراييو بلغ د
اابنحث االاتبنتو كأاار اجمف اابينتن

توصلت الدراسة إلى :

 رج ددرا عالق ددو ا

.

حي د

رقدا تدظ تطبيده ااا ااادو علدى

بلددغ اا دداا ااكل د ادددنتي اافيت ددي

()416مددايا ماااددو رقددا ااددتخام

االا ددو إحا ددنييو ب ددي جد ددرار حي ددنر اا مد د رتتمي ددو االا ددتغااه اا ددر يف

اامؤااتي اات تظ تطبيه ااااااو عليدمن .

مدد

 كمددن ا دددا ااا اااددو ا اب ددنا جددرار حيددنر اا م د متددرم را م د كلتددن اامؤااددتي بااجددو متراددطو

رمقبراو را ااجو االاتغااه اار يف ااى اامر في ميدمن جيار جاا إال ا ماترى جرار
حينر اا م رااجو االاتغااه اار يف ااى اا نملي م ااي را ااتابيو راات ليظ م ركنادو ااغدر

امض مت ااى اا نملي م ر از را ااتابيو راات ليظ ااحكرم .

 رجددرا مدداره ب ددي متراددطن
اا ما رمكن اا م

مجتم ددو م ددن ت ددزى إا ددى

تقدداي اا عيت ددو ااا اااددو ح ددر اامجددنال

راامامى اار يف .

 تدتظ رزاار ااتابيو راات ليظ رركناو ااغر

بلتلنم عالقن

عم جيار .

 .5دراسة (البلبيسي )2012،

بعظوا " :جود الحيا الويييية وأثرها على األداء الويييي للعاملي في المظيمات غير الحكومية في
قطاع غز ".
مام

ااااااو إاى اات ات على ماترى جرار ااحينر اار يفيو م اامت من

ميا ااحكرميدو مد قطدن

مد دزر رااج ددو االاتد دزاظ بتطبي دده عتنا ددامن ااخد د اارقتد ددن راات ددات عل ددى ما ددترى األاام اا ددر يف اد دداى
اا نملي المت من

ميا ااحكرميو رماى تأثامن بتطبيه باامج جرار ااحينر اار يفيو م عام .

مظهجية الدراسة:

راعتما اابنح

على اامتدج ااراف ااتحليل

رقا تكر مجتمف ااااااو م اا دنملي مد اامت مدن

ميددا ااحكرميددو رعدداامن( )887مت مددو ميددا حكرمي ددو حي د

طبق د

حكرميو رتظ اختينا عيتو طبقيو علراييو بلغ ( )265مر ت .

توصلت الدراسة إلى :
 اامت مددن

ااا اااددو علددى ( )53مت مددو مي ددا

ميددا حكرمي ددو م د قطددن مد د رز تتمتددف بحيددنر ر يفي ددو ا

اا نملي م اامت من

جددرار جيددار كم ددن ا ااام

ميا ااحكرميو م قطن م رز يمتنز بناكفنمر اا نايو رااماترى ااااق .
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 رجرا عالقو ايجنبيو بي جرار ااحينر اار يفيو ااخ اامت من
راألاام اار يف ا نمليدن .

 رجرا ماره ا

االاو إحانييو م ااتجنبو اا نملي حر جرار ااحينر اار يفيو راثامن علدى

األاام اار يف ال نملي م اامت من

 ال ترجدا مدداره ا

ميا ااحكرميو م قطن م رز ت زى إاى ااجتا.

االادو إحاددنييو مد ااددتجنبو اا ددنملي حدر جددرار ااحيدنر اار يفيددو راثامددن

على األاام اار يف ال نملي م اامت من

اامؤم اا لم

ميا ااحكرميو مد قطدن مد رز

ميا ااحكرميو م قطن م رز ت زى إاى( اا مدا

ااحناو االجتمنعيو ااخبار).

 1.1.1الدراسات اإلقليمية:

 .1دراسة (صالح .) 2113،

بعظوا  " :واقع جود حيا العمل لد أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة سلما ب عبد
العزيز " .
مدام

ااا اااددو إاددى اات دات علددى راقددف جددرار حيدنر اا م د ادداى اعضددنم مييدو ااتدداايا بكليددن

بجنم و المن ب عبا اا زيز ر اات ات على ب ض اامتغي اا

راألكنايميو راترا

ااايمرجااميو مث ااتخادص رااماتبدو

ااخي را ق ااجنم و على ماترى جرار حينر اا م

امااا ااااااو ميمن يت له بزينار ماترى جرار حينر اا م .

مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

على اامتدج ااراف ااتحليل

( )91عضر م اعضنم مييو ااتاايا بكلين

قنظ اابنح

ااتابيددو

راات ات على آاام رمقتاحن

بتطبيه االاتبنتو على عيتو تكرت

ااتابيو بجنم و المن ب عبا اا زيز .

م

توصلت الدراسة إلى :

 ماترى اال را بجرار حينر اا م ااى امااا اا يتو متراط .

 ادديا متددن م دداره اااددو إحاددنيين ب ددي ام دااا اا يت ددو ت ددزى ( ااب د  -علمد د ) ااااجددو اا لمي ددو
اترا

ااخب را بناجنم و .

 متن تات مى ل را اعضنم مييو ااتاايا بنألمن اار يف .

 .2دراسة ( عارف )2011،

بعظاوا " جاود الحياا الويييياة ودورهاا فاي تطبياق معاايير الجاود الشااملة  :دراساة تطبيقياة فااي
المستشييات الحكومية بورسعيد " .
م ددام

ااا ااا ددو إا ددى اات د ددات إا ددى ج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو رارام ددن مد د تطبيد دده م ددنييا ااج ددرار االد ددنملو

بناتطبيه على ااماتلفين

ااحكرميو مد برااد يا رمد ثدظ تدأثيا علدى جدرار ااخامدو ااطبيدو اامقامدو

الماض م قب اا نملي م م ااماتلفين

.
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مظهجية الدراسة :
على االر

اعتما اابنح

راالاتبنتو اجمف اابينتن

اامقنبال

حي

بددرا م دؤاا اا ددنظ رماتل ددف ااتضددنم ااحكددرم مد د براا د يا رلددمل

(  )230مر ت م اا نملي

اجاي

ااااااو على ماتلف

عيت ددو اابح د

ماتلددف برامد دؤاا

ر ) ) 202مر ت م ماتلف ااتضنم ااحكرم .

توصلت الدراسة إلى :

 ترجددا عالق ددو ااتب ددنط ا
راتتنجيو اا نملي .

االا ددو ب ددي ج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو رتطبي دده م ددنييا ااج ددرار اال ددنملو

 ترجدا عالقدو ااتبددنط بدي جدرار ااحيددنر اار يفيدو رتطبيده إاا را ااجددرار االدنملو مد ااماتلددفين
ااماتدامو .

 ترجا عالقو ااتبنط ا

االاو بي جرار ااحينر اار يفيو رتطبيه م نييا ااجرار االنملو راضن

اا مالم ( ااماضى ) ع جرار ااخامن

اااحيو اامقامو .

 .3دراسة(إبراهيم )2111،

بعظوا  " :جود الحيا الويييية وأثرهاا علاى األداء فاي شاركات القطااع الخااص والشاركات متعادد
الجظسيات ( دراسة ميداظية مقارظة ) " .
مام

ااااااو إاى تحايا اب نا جرار ااحينر اار يفيو مد االداكن

مت داار ااجتادين

رلداكن

ااقطدن

ااخنص ر تحايا ماى اختالت تأثيا اب نا جرار ااحينر اار يفيو على األاام ااتت يم م االاكن

مت اار ااجتاين .
مظهجية الدراسة:

اعتمددا اابنح د
ااا ددتنعن

مجتمف اابح

علددى اامددتدج ااراددف ااتحليل د

ااغ ايي ددو بماي ت ددو اا نل ددا مد د امض ددن
يتكر م  3مجمرعن

ااتتفي ي و اعتما اابنح

االنم .

توصلت الدراسة إلى:

 ترجا ماره ا

مت اار ااجتاين

 ترج ددا مد دداره ا
االاكن

يتكددر مجتمددف اابح د
حيد د

م د االدداكن

يق دداا ع دداا اال دداكن

اا نملددو بقطددن

( )417لد دداكو رأل

م اإلاا را ااتتفي يو راإلاا را ااراطى راإلاا را اا لين م اإلاا را

على اا يتو ااطبقيو اا لراييو اإلاا را ااتتفي يو رااراطى اعتما علدى ااحادا

االاو م تريو بي اب نا جرار ااحينر اار يفيو ااماتبطو بنا نملي م االاكن
رلاكن

ااقطن ااخنص بناتابو اإلاا را اا لين .

االاد ددو م تريد ددو بد ددي اب د ددنار ج ددرار ااحيد ددنر اار يفيد ددو ااماتبطد ددو بنا د ددنملي م د د

مت اار ااجتاين

رلاكن

ااقطن ااخنص اامحل بناتابو اإلاا را ااتتفي يو .
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 .4دراسة ( عبد العزيز )2115،

بعظوا  " :دور الظقابات العمالية في تحسي جود الحيا الويييية للعاملي ( دراسة ميداظية )
ااا ااادو إادى اا مد علدى كلدت ااطداه راألاددناي

مدام

ااتد يمكد التقنبدو مد خالاددن تحادي ااحيددنر

اار يفيو ال نملي ااخ اامت مو رخناجدن ممدن يدؤثا علدى اإلتتنجيدو ر اات دات علدى رجدرا مداره بدي
االداكن

اات د يرجدا بدددن مد االجددن ميمددن يت لده بجددرار ااحيددنر

اات د يرجدا بدددن اجددن تقنبيدو راالدداكن

اار يفيو .

مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

ااكيمنرين

على اامتدج ااراف ااتحليل

اا نملو مد قطدن

التم مجتمف ااااااو على االاكن

بماي تو اا نلا م امضن رم ( )214لاكو عيتو ااااااو اا نملي بنالاكن ( )311

راعضنم االجن ااتقنبيو ) )54حاا لنم

اعضنم اإلااار اا لين ( )61حاا لنم .

توصلت الدراسة إلى:

 ال ترجا ماره م تريدو بدي اا دنملي راعضدنم الجدن ااتقنبيدو راعضدنم اإلاا را اا ليدن ميمدن يت لده
بتأثيا مكرتن

 ترجا ماره ا

جرار ااحينر اار يفيو على اإلتتنجيو ااكليو المت مو.
االاو م تريو بي االداكن

بدن م االجن بي مين

ااااااو ااثالثو .

ااتد يرجدا بددن اجدن تقنبيدو راالداكن

ااتد اديا

 .5دراسة ( المغربي )2114 ،

بعظوا  " :جود حيا العمل وأثرها في تظمية االستغراق الويييي " .
مام

ااااااو إاى اات ات على طبي و جرار حينر اا م ربين اثامن على االاتغااه اار يف ال نملي

بنامااكز ااطبي و اامتخااو بجنم و اامتارار.

مظهجية الدراسة :
اتبف اابنح

اامتدج ااراف ااتحليل اتحقيه اادات بناتخااظ قنيمدو ااتقادنم رقدا تدظ ترزيدف قنيمدو

االاتقانم على اا يتو اامكرتو م ( )351عنمد مد اا دنملي ااداايمي مد ميدن

راا فتيي بنامااكز ااطبيو اامتخااو بجنم و اامتار را .
توصلت الدراسة إلى :

اإلااايدي راألطبدنم

 إ اامااكز ااطبيو ت نت م اتخفنض م جرار ااحينر اار يفيو ااخلدن حي

اتفده اا دنملي

بددن بجميددف ميددنتدظ علددى تلد اات د را اجددرار ااحيددنر اار يفيددو راكد اخددتالت م د آاايدددظ بلددأ

األجرا ر اامكتمن

راالر

إلاات اااييا .
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 إ اب ددنا ج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو تتمثد د مد د  :ددارت بيي ددو اا مد د اام تري ددو اا ددلر
اادداييا األجددرا راامكنمددت

ااق اا اا .

رجمنع ددو اا م د

رخاددنيص اار يف ددو رااملددناكو م د اتخ ددن

 تحتدنج ب ددض عتنادا جددرار ااحيدنر اار يفيددو اامتمثلددو مد األجددرا راامكتمدن
اا م اام تريو رجمنعو اا م

 عدداظ رجددرا اخددتالت بددي آاام ميددن

راالر

اامااكز ااطبيو .

إلد داات

ر ددارت بييددو

إلاات اااييا إاى اامزيا م ااتاعيظ رااتطريا.

ااا اااددو حددر ماددترى االاددتغااه اامددتخفض اامتراجددا م د

 تؤثا عتناا جرار ااحينر اار يفيو على ماترى االاتغااه اار يف مدتن عالقو طاايو بدي
عتناا جرار ااحينر اار يفيو راالاتغااه اار يف .

 3.2.3الدراسات األجظبية:
 .1دراسة ) ( zare and others , 2014
" Identification the components of quality of work life and measuring them
"in faculty members of Tehran University Iranian
بعظاوا ":التعارف علاى أبعااد ومقااييس جاود الحياا الويييياة باي أعضااء هيئاة التادريس بجامعااة
طهرا " .
مام

ااااااو إاى اات ات إاى اب نا رمقنييا جرار ااحينر اار يفيو  ،و ااااو رقينا اا رام اامت لقو

بنامحترى اار يف بي اعضنم مييو ااتاايا .
مظهجية الدراسة :

ضظ مجتمف ااااااو اعضنم مييو ااتااي ا بجنم و طد اا اإليااتيو حي

بلغ حجظ اامجتمدف ()235

عضر مييو تاايا ربلغ حجظ اا يتو ( ) 184رعضر ر ااتخاظ اابنح

الااااو.

قنيمو االاتقانم كأاار

توصلت الدراسة إلى :

 عداظ اضدن اعضدنم مييدو ااتداايا عد اا رامد االقتادنايو اجدرار ااحيدنر اار يفيدو اامتب دو م د
ااجنم و ر ا بمتراط ااتجنبو (  )2.7رم اق م ااااجو اامتراطو (.)3

 ا مرامقو اعضنم مييو ااتاايا ع اافق اا ااخناو بتحقيه ااتراز بي اا م رااحينر جنم
بااجو متراطو ( محنيا ) بمتراط ااتجنبو ( .)3.11
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 ا مرامقو اعضنم مييو ااتاايا ع اافق اا
ي ت د ا متددن مرامقددو علددى م د ا اامجددن

على اات متراط ااتجنبو بلغ ()2.5

ااخناو بنامحترى اار يف بمتراط()3.22مد ا

إال ا مق د را ااملددناكو علددى اتخددن ااق د اا اا حاددل

 .2دراسة ( Tabassum ،2012( :
Interrelations between Quality of Work Life Dimensions" and Faculty
"Member Job satisfaction in the Private Universities of Bangladesh
بعظ اوا ":العالقااة المتبادلااة بااي أبعاااد جااود حيااا العماال والرضااا الااويييي لااد أعضاااء الكليااة فااي
الجامعات الخاصة في بظغالدش " .

ااا اااد ددو ات ددات علد ددى اا الق ددن

م ددام

ألعضنم ااكليو م ااجنم ن

اار يفيددو مد د قطددن ااجنم ددن

ااااخليد ددو ب ددي اب د ددنا ج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو راااضد ددن ااد ددر يف

ااخناو م بتجالا

ر تحايا اا رام راألب نا ااحاناو اجرار ااحينر

ااخنا ددو رم امددو اى اا رامد د األكثددا ت ددأثي اا عل ددى مفدددرظ ج ددرار ااحي ددنر

اار يف يو راااضن اار يف ألعضنم ااكليو راكتلنت اا القو اامتبنااو بي اب نا جرار ااحينر اار يفيو

راااضن اار يف ألعضنم ااكليو.
مظهجية الدراسة :

لد ددمل

عيتد ددو ااا اااد ددو ) )72ااا اد ددحيحن ألعضد ددنم ااكلي د ددن

رجمددي دظ م د اامددر في اا د ي ي مل ددر بت ددنظ اارق د

م د د ااجنم د ددن

ااكنم د مد د ااجنم ددن

ااخناد ددو م د د ب د ددتجالا
راعتمددا

ااا اااددو عل ددى

تمدر ج رااتددر مد قيددنا مداى تددأثيا اب دنا جددرار ااحيدنر اار يفيددو علدى اااضددن اادر يف المددر في م د

ااجنم ن

ااخناو م بتجالا .

توصلت الدراسة إلى:

 رجرا عالقو قريو بي اب نا جرار ااحينر اار يفيو متفاار ربي اااضن اار يف ال نملي .

 رجرا عالقو قريو بي اب نا جرار ااحينر اار يفيو مجتم و ربي اااضن اار يف ال نملي م
ااجنم ن

 كدن تاتيد

ااخناو م بتجالا

.

األب دنا ااخنادو بجددرار ااحيدنر اار يفيدو علدى ااتحددر ااتدنا  ( :عااادو ركفدنمر ت ددظ

االجرا ر اات ريضن

 -ارت عم احيو رآمتو  -اافاص اامتنحو اتتميو قا اا

اا نملي

 -اافدداص اامتنحددو ماددتقبال التمددر راألمددن اا ددر يف ااتكنم د االجتمددنع م د اا م د  -حق ددره

اا نملي ااااترايو م اامت مو  -ااتزاظ اامت مو بنامايرايو االجتمنعيو ) .
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 .3دراسة ()koonmee and other ،2009
"Ethics instituonalization quality of work life, and employee job –related
" outcomes: A survey of human resource managers thailland
بعظوا  " :أخالقيات المؤسسة وجود الحيا الويييية واألداء الويييي للموييي في تايالظد  :مسح
لمديرا الموارد البشرية فى تايالظد"
مام

ااااااو إاى ااتحقه م اا القو بي اخالقيدن

المر في م تنيالتا .
مظهجية الدراسة  :حي

تظ جمف اابينتن

 514مايا مرااا بلايو م االاكن

ع طايه ااتبينتن

ااتنيالتايو م اابرااو .

توصلت الدراسة إلى :

 رجدرا عالقدو إيجنبيددو بدي اخالقيدن
االحتينجن

تظ إاانادن عبا اابايا االاكتارت إاى

اامؤااددو ركد م د جدنتب جدرار ااحيددنر اار يفيدو اادداتين (

اااحيو راألمتيو راالقتانايو راا نيليو) راا لين ( االحتينجن

رااحنجو التقايا رتحقيه اا ا
راالاتزاظ ااتت يم

االجتمنعيو رااكملاىو

راام امو).

 إ اجد ددرار ااحي د ددنر اار يفيد ددو راخالقي د ددن
اار يف

اامؤاادو رجدرا ااحيدنر اار يفيدو راألاام اادر يف

اامؤاا د ددو ادد ددن اث د ددا ايجد ددنب ااام اام د ددر في ( اااض د ددن

رارح اافايه ) رم ثظ على إتتنجيتدن .

 : 33.المحور الثاظي :الدراسات المتعلقة بااللتزام التظييمي

 1.3.3الدراسات المحلية

 .1دراسة ( غالى)2015،

بعظوا " :القياد الخادمة وعالقتها بااللتزام التظييمي دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غز "
م ددام

ااا ااا ددو إا ددى ا ااا ددو اا الق ددو ب ددي ممناا ددو ااقي ددنار ااخنام ددو رتحقي دده االاتد دزاظ ااتت يمد د ال د ددنملي

االكناىميي راإلااايي م جنم ن

قطن م رز ر اات ات علدى مداى ممناادو ااجنم دن

ألب دنا ااقيددنار ااخنامددو رارج د االخددتالت م د ممنااددو تل د ااجنم ددن

محد ااا ااادو

ادددن راات ددات علددى اافدداره بددي

ماترى ااقينار ااخنامو م ااتجنبن

اامبحرثي ت زى المتغي اا ( ااجنم و طبي و اا مد

ااتت يم ااى اا نملي م ااجنم ن

مح ااااااو .

ااحنادو االجتمنعيددو اا مددا ااماددترى اات ليم د
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اددترا

ااجدتا

ااخب د را ) رك د ا م امددو ماددترى االات دزاظ

مظهجية الدراسة :

ااااااو على ااااااو على اامتدج ااراف ااتحليل

اعتما

رقنظ اابنح

اابينتن

رااتخااظ االاتبنت كأاار ايياديو اجمدف

بناتخااظ طايقو اا يتو ااطبقيو اا لراييو رتظ اختينا عيتو بلغ حجمدن ()400

لخص م اا نملي ربلغ مجتمف ااااااو (  )2,157لخص .
توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو طااي بي ممنااو ااقينار ااخنامو ربي االاتزاظ ااتت يم .
 رج د ددرا ماد د ددترى عد د ددن م د د د االات د د دزاظ ااتت يمد د د اد د دداى اا د د ددنملي بناجنم د د ددن
(.)%76.4

 رجدرا مدداره مد ماددترى االاتدزاظ ااتت يم د تب دن امتغيددا ادترا
اا دنملي ااددحن

كنت د

اددترا

ااخب دار ركنتد

اافلاد د ددطيتيو بلغ د د د
ااتتيجددو ااددناح

ااخبد را األعلددى رك د ا رجدرا مدداره م د مادترى االات دزاظ ااتت يم د

ااددناح اا د كرا بناددتثتنم اامتغيد د اا

طبي و اا م ) .

ااتنايددو ( ااحناددو االجتمنعيددو ااماددترى اات ليمد د

 .2دراسة ( عبد الحي )2015،

بعظوا  " :درجة رضا العاملي في دائر التعلي م بوكالة الغوث الدولية ع ظيام تقييم األداء وعالقتها
بدرجة االلتزام التظييمي لديهم ".

ااااااو إاى قينا ااجو اضن اا نملي م ااي را ااتابيو راات لديظ اا دناى مد ركنادو ااغدر

مام

ااارايدو

ع ت نظ تقييظ األاام ر تحايا ااجو االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي مد اايد را ااتابيدو راات لديظ بركنادو
ااغ ددر

ااارايد ددو  ،و اات د ددات إا ددى االاد ددو اافد دداره مد د متراد ددطن

ااتت يم د اددايدظ تب ددن امتغي د اا

ااخامو)

ااا اااددو ( ااج ددتا ااماددمى ااددر يف

مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

مد ركنادو ااغدر

راجمف اابينتن

تقد دداي اا

على اامتدج ااراف ااتحليل

امد دااا اا يتد ددو اااجد ددو االات د دزاظ

اامتطقددو اات ليميددو ا ددترا

تكر مجتمف ااااااو م جميف مااام ااماااا رترابدظ

ااارايدو راابدناغ عداامظ ( )492رقدا تدظ اختيدنا عيتد طبقيدو علدراييو بلغ د

ااتخام

االاتزاظ ااتت يم .

()270

اابنحث ااتبنتتي اقيدنا ااجدو اااضدن عد ت دنظ تقيديظ األاام راقيدنا ااجدو

توصلت الدراسة إلى :

 ا ااجدو اضدن اا ددنملي مد ااي د را اات لديظ بركناددو ااغدر
بااجو كبي را برز تاب ()%79.92
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ااارايددو عد ت ددنظ تقيديظ األاام جددنم

 ا ااجو االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي م ااي را ااتابيو راات ليظ بركناو ااغر
بااجو كبي را برز تاب (.)%79.92

 ترجا ماره ا

االاو إحانييو ع ماترى ( )α≤ 0.05بي متراطن

ااارايدو جدنم

تقاي اا امااا اا يتو

اااجو اضنمظ ع ت نظ تقييظ األاام ت زى امتغيا ااجتا ر ا ااناح اا كرا .

 ال ترجا ماره ا

االادو إحادنييو عتدا مادترى ( )α≤ 0.05بدي مترادطن

اااج ددو االات د دزاظ ااتت يم د د ت ددزى المتغي د د اا

اات ليميو – اترا

تقداي اا

اا يتدو

ااتنايد ددو  (:ااج ددتا –ااماد ددمى ااد ددر يف  -اامتطقد ددو

ااخامو م اإلاا را اامااايو) .

 .3دراسة ( أبو جياب )2114،

بعظوا  " :مداخل تظمية االلتزام التظييمي لد ضباط الشرطة اليلسطيظية في قطاع غز " .
مددام

ااا ااا ددو إا ددى اات ددات عل ددى عالق ددو مددااخ تتمي ددو االاتد دزاظ ااتت يم د بما ددترى االاتد دزاظ ااتت يمد د

بماددترى االاتد دزاظ ااتت يم د ا دداى ضددبنط جد ددنز االدداطو اافلا ددطيتيو م د قط ددن م د رز ر اارق ددرت عل ددى

ماترى االاتزاظ ااتت يم بأب نا ااثالثو( اا نطف – االاتمااا  -اام يدنا ) اداى مدؤالم ااضدبنط ر

ماى تطبيه جدنز االاطو امااخ تتميو االاتزاظ ااتت يم .
مظهجية الدراسة :

اعت ما اابنح

على اامتدج ااراف ااتحليل

ضنبطن م اتبو مالزظ حتى عقيا .

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو طاايو ا

طبق

ااااااو عيتو علراييو طبقيو بلغ () 481

االاو إحانييو عتا ماترى ( (α≥0.05بي مااخ تتميو االاتزاظ

ااتت يم راالاتزاظ ااتت يم ااى ضبنط االاطو اافلاطيتيو .

 تمتف ضبنط االاطو اافلاطيتيو بااجو كبيار م
. %76.74

 ترجا ماره ا

االاو إحانييو بي متراطن

ت زى إاى اا ما راااتبو راامحنم و
تقاي اا عيتو ااااااو حر مجنال

راامؤم اا لم .

االاتزاظ ااتت يم

تقايا
ا

بمتراط حانب

تاب

ااااااو حر ب ض مجنال

ااااااو

ااااااو ت زى ااى ااحناو االجتمنعيو رعاا اترا

ااخامو

بيتمن ال ترجا ماره ا
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االاو إحانييو بي متراطن

 .4دراسة ( األغا وحجاج )2014 ،

بعظوا " :العالقة بي برامج العالقات العامة ومستو االلتزام التظييمي للعاملي اإلداريي في جامعة
األزهر – غز " .

ااااااو إاى اات ات على اا القو بي باامج اا القن

مام

جنم و األزما – مزر .
مظهجية الدراسة :

قنظ اابنحثن بناتخااظ اامتدج ااراف ااتحليل

رطبق

اا نمو رماترى االاتزاظ ااتت يم

رااتخااظ االاتبنتو كأاار اييايو م جمف اابينتن

ااااااو على عيتو طبقيو علراييو م مجتمف اامكر م (  ) 245مر ت حي

( ) 151ااتبنت رقا بلغ االاتبنتن

ااماتاار ( . )95

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو طااي اااو إحانيين بي ااااجو ااكليو اتلنط اا القن
ال نملي االااايي بجنم و االزما – م رز .

 رجرا اثا ى االاو إحانييو امجن
ااتت يم .

 ال ترجا ماره ا

م

تظ ترزيف

اا نمو راالاتزاظ ااتت يم

تحقيه ااام و ااطيبو الجنم و على ااجو االاتزاظ

االاو إحانييو ماترى االاتزاظ ااتت يم عتا اا نملي ت زى المتغي اا

االخايو ( اا ما رااماترى اات ليم رااخب را ) .

 .5دراسة ( فارس)2114 ،

بعظوا " :العالقة بيي الثقة التظييمية وااللتزام التظييمي – دراسة ميداظية على جامعة األزهر عز "
مدام

ااا اااددو إادى اات ددات علددى ااقدو ااتت يميددو راالات دزاظ ااتت يمد مددى جنم ددو االزمدا بغ دزر راات ددات

على ماتر االاتزاظ ااتت يم ال نملي مى جنم و االزما  -مزر.
مظهجية الدراسة:
اعتما اابنح

على اامتدج ااراف ااتحليل

رتكر مجتمف ااااااو م اا نملي اإلااايي مى جنم و

األزما بغ رز ريبلغ عاامظ ( )171مر فن إاااين رتدظ اادتخااظ اامادح االدنم امجتمدف ااا ااادو حيد

ااتاااا  125ااتبنتو بتابو ااتاااا (. )%73.5
توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو ااتبنط طايايو ض يفو بي ااثقو بزمالم اا م راالاتزاظ ااتت يم .
 متن عالقو طاايو متراطو بي ااثقو بلاا را ااجنم و راالاتزاظ ااتت يم .
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تدظ

 .6دراسة ( حلس) 2112 ،

بعظوا  " :دور إدار التغيير في تعزيز االلتازام التظييماي لاد العااملي – حالاة دراساية علاى بلدياة

غز " .
مام

ااااااو إاى اات ات على ارا إااار ااتغييا م م ت زيز االاتزاظ ااتت يم
راامانممو م

بلاي و مزر

ااتت يم .

تطريا األاام اإلااا م

مظهجية الدراسة :

على اامتدج ااراف ااتحليل

اعتما اابنح

ااااااو () 253مر ت رمر ف

رااتخاظ اابنح

اامؤااو م

االر

 مين

م إعااا اادينك ااتت يميو .

ااارح اام تريو ااى اا نملي ر ا باب

تقايا اإلاا را الجدا اا

 متن

عالقو ا

راامكنمت

يب ا اا نملي .

االاو إحانييو بي

رااتكترارجين

ااى اا نملي .

 رجرا ماره ا

االاو إحانييو م

مين

عاظ رجرا خباام رمتخااي م
ااتحفيز اام تر راامنا ال نملي رعاظ

حنرا إااار ااتغييا م (ااديك

راات ظ راإلجااما

رقا تكر مجتمف

ااحاا االنم .

 ض ت عمليو ااتغييا م ااديك ااتت يم ر ا باب
ااحن

ت زيز مفدرظ االاتزاظ

قنظ تاميظ اغاض جمف اابينتن

توصلت الدراسة إلى :

ااكفنما

خال

ااى اا نملي م

اإلااايو

ااتت يم

اامرااا اابلايو ) راالاتزاظ ااتت يم

ااام امااا اا يتو حر ( ارا إااار ااتغييا م

االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي ) ت زى إاى ااجتا ااناح اا كرا.

 عاظ رجرا ماره م

رااحرامز

ت زيز

ااام امااا اا يتو حر ار اااار ااتغيا م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى

اا نملي ت زى إاى اا ما راامامى اار يف راامؤم اا لم راترا

ااخبار.

 .7دراسة ( أبو سم )2111 ،

بعظوا  ":التطوير التظييمي وعالقته باااللتزام التظييماي ما وجهاة ظيار العااملي بمؤسساات وكالاة

غوث وتشغيل الالجئي اليلسطيظيي في قطاع غز " .
مام

ااااااو إاى ااكلت ع ماترى ااتطريا ااتت يم م مؤاان

اا نملو م

قطن م زر م رجدو ت ا اا نملي

ركناو ااغر رتلغي ااالجيي

راات ات على ماترى االاتزاظ ااتت يم ال نملي

راات ات على طبي و اا القو بي ااتطريا ااتت يم راالاتزاظ ااتت يم رماى تأثا م اا القو بب ض

اامتغي اا

االخايو ( ااجتا اا ما اامؤم اا لم ااماترى اار يف مار ااخامو )
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مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

حي

طبق

األال .

على اامتدج ااراف

ااتحليل

االاتبنت بغاض جمف اابينتن

رقا ااتخاظ اابنح

ااااااو على عيتو علراييو طبقيو عاامن ( )411مر ت بتابو  %4م مجتمف ااااااو

توصلت الدراسة الى :

 متن ماترى متراط م ااتطريا ااتت يم بلغ تابو . %68

 متن ماترى متراط م االاتزاظ ااتت يم بلغ تابو %67.47اى متن ماترى متراط م
االاتزاظ.

 ترجا عالقو إيجنبيو اااو إحانيين بي ماترى ااتطريا ااتت يم ( ااقينار اا القن
اابلايو

األماات راالاتااتيجين

االاتزاظ ااتت يم .

 ال ترجا ماره م

ااتجنبن

ااديك ااتت يم

اامرااا

ااتكترارجين ااماتخام ) رماترى
ي ز المتغي اا

امااا عيتو ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم

االخايو( ااجتا اا ما ااماترى اار يف ) منعاا مار ااخامو .

 .8دراسة ( أبو ظدا ) 2117 ،

بعظااوا  " :تحلياال عالقااة بعااض المتغياارات الشخصااية وأظماااط القياااد بااااللتزام التظييمااي والشااعور
بالعدالة االجتماعية :دراسة ميداظية على الوزارات اليلسطيظية في قطاع غز " .
مام

ااااااو إاى تحلي عالقو ب ض اامتغي اا

بنا اااو االجتمنعيو م

اار از اا

اافلاطيتيو م قطن مزر ر تحاي ماترى ااتتميو اابلايو راااار

اامرااا اابلايو ااى اا نملي م اار از اا
مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

ربلغ

االخايو راتمنط ااقينار بنالاتزاظ ااتت يم راال را

اافلاطيتيو.

على اامتدج ااراف ااتحليل

ر از اا ملاطيتيو

رقا ضظ مجتمف ااااااو مر ف ا

حجظ اا يتو عيتو علراييو طبقيو ( ) 652

توصلت الدراسة إلى :

المتغيا
ا
 يرجا ماره بي آاام عيتو ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز
اامؤم اا لم

ااجتا اترا

ااخب را اااات

االخايو ( اا ما

ااحناو االجتمنعيو ) .

 يرجا ماره بي آاام عيتو ااااااو حر اال را بنا اااو ااتت يميو ي ز المتغي اا االخايو
بناتثتنم متغيا اااات .

 ترجا عالقو بي االاتزاظ ااتت يم راال را بنا اااو ااتت يميو ااى مر ف اار از اا
بقطن م رز .
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اافلاطيتيو

 اارز ااتاب امجنال
االاتزاظ ااتت يم .

االاتزاظ ااتت يم

تانر  %67.43ي ت رجرا ماترى متراط م

 رجرا عالقو ايجنبيو بي ااتمط ااقينا راالاتزاظ ااتت يم ااى مر ف اار از اا م قطن مزر
2.3.3الدراسات اإلقليمية:

 .1دراسة ( الظويقة )2015 ،

بعظوا " :أثر األظماط القيادي ة في تحقيق االلتزام التظييمي لموييي وزار الداخلية – األرد "
مام

ااااااو إاى اات ات علدى مادترى اتمدنط ااقيدنار اإلااايدو مد ر از را ااااخليدو مد األاا راثامدن مد

تحقيه االاتزاظ ااتت يم .

مظهجية الدراسة :
اعتمدا اابنحد

علدى اامدتدج ااراددف

ر اد مد خدال ا ااادو تطبيقيددو علدى كنمدو اامدر في مد ماكددز

اادر از را م د عمددن راابدناغ عدداامظ ( )260مر فددن تددظ ترزيدف االاددتبنت علددى كنمدو ام دااا مجتمددف ااا اااددو

( ماح لنم ) .

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا اثا ايجنب ألتمنط ااقينار م ت زيز االاتزاظ ااتت يم .
 رجرا ماترى ماتفف ألتمنط ااقينار راالاتزاظ ااتت يم .
 ترجدا مدداره ا
المتغي اا

االاددو إحاددنييو مد تقدداي اا

ااتنايو ( اا ما اامؤم اا لم

اامبحددرثي حددر مادترى ااقيددنار اإلااايددو ت ددزى

اامامى اار يف ) بناتثتنم ااخبار .

 .2دراسة ( البقمي ) 2112 ،

بعظوا  ":االلتزام التظييمي وعالقته باألداء الويييي للعاملي بجوازات مظطقة مكة المكرمة "
مددام

ااا اااددو إا ددى اات ددات علددى ما ددترى االات دزاظ ااتت يمد د ال ددنملي بج درا از مك ددو اامكامددو رعالقتد د

بنألاام .

مظهجية الدراسة:
اعتمددا اابنح د

علددى اامددتدج ااراددف ااتحليل د

بناددتخااظ االاددتبنتو كددأاار الا اااددو مجتمددف ااا ااا ددو

اا نملر م جرا از مكو اامكامو رعاامظ( )431مفاار ( ضنبط رماا ).
توصلت الدراسة إلى :

 رجرا ماترى ماتفف تابين م االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي بجرا از متطقو مكو اامكامو
 رجرا ماترى ماتفف تابين م االاام ااى اا نملي بجرا از متطقو مكو اامكامو .
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االا ددو إحاد ددنييو عت ددا ما ددترى االاد ددو ( )1.15ب ددي ااام اامبح ددرثي حد ددر

 ال ترج ددا م دداره ا

محدنرا ااا اااددو ( االات دزاظ ااتت يم د راألاام اادر يف ) رمقددن المتغي د اا
اامؤم اات ليم

اااتبو اا ما اترا

ااخب را )

االخادديو راار يفيددو (

 .3دراسة ( الزعبي)2010 ،

بعظوا  " :أثر المشاركة في اتخاذ القرارات على االلتزام التظييمي  :دراسة ميداظية على العاملي في
المؤسسات الحكومية األردظية المتخصصة باإلقراض ".
مام

ااااااو إاى م امو اثا ملناكو اا نملي م عمليو اتخن ااق اا اا على ماترى االاتزاظ ااتت يم

ااى اا نملي م اامؤاان
ب ض اامتغي اا

اامنايو ااحكرم يو اامتخاادو بدنإلقااض مد األاا

اااىمرمااميو ( ااجتا اامؤم اا لم

على ماترى ااملناكو م اتخن ااق اا اا
اامؤم اا لم

ر اات دات إادى اثدا

ااخب را اا لميو اا ما اامامى اار يف )

ر اات ات إاى اثا ب دض اامتغيد اا

اااىمرمااميدو ( ااجدتا

ااخب را اا لميو اا ما اامامى اار يف ) على ماترى االاتزاظ ااتت يم .

مظهجية الدراسة :
ااددتخاظ اابنح د

اامددتدج ااراددف ااتحليل د

حكرميو متخااو بنإلقااض م األاا

تمث د مجتمددف ااا اااددو م د قطددن خمددا مؤااددن

حي

عيتو علراييو بايطو م جميف اا نملي بلغ

ملاىد دو

بلغ عاا اا نملي ( )1332مر فن رمر فو تظ اخ

عيتو ااااااو (  )666مر فن رتظ ااتخااظ االاتبنت

كأاار الااااو .
توصلت الدراسة إلى :
 متددن اث د اا ااال إحا ددنيين ع د ما ددترى ( (α≥0.05المل ددناكو م د اتخددن ااقد د اا اا م د االاتد دزاظ
ااتت يم .

 ا متن مارقن اااو إحانييو عتا ماترى االاو ( (α≥0.05اتار اا
مد اتخدن ااقد اا اا
اار يف

ت دزى المتغيد اا

اا ما ) .

اااىمغااميدو ( ااخبد را اامؤمد اا لمد

 ا متن مارقدن ااادو إحادنييو عتدا مادترى االادو ( (α≥0.05اتادر اا
ااتت يم ت زى المتغي اا

اا ما).

اااىمغااميو ( ااخب را اامؤم اا لم
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اا نملي تحر ااملناكو

ااجدتا اامادمى

اا دنملي تحدر االاتدزاظ

ااجتا اامامى اار يف

 .4دراسة ( الزغبي )2009 ،

بعظااوا " جااود عالقاااات العماال االجتماعيااة وعالقتهاااا بمسااتو االلتاازام الاااويييي والرفاااي الظيساااي

للموييي – دراسة ميداظية على مصظع إلظتاج األغذية المعلبة المملكة العربية السعودية " .
ااا ااادو إادى بحد

مدام

اا مد االجتمنعيدو ( اا القدو بدي اادزمالم راا القدو بددي

عالقدو جدرار عالقدن

اااؤانم ) اماترى االاتزاظ اار يف رماترى ل رامظ بناامن ااتفا م اا م .
مظهجية الدراسة :

قا ااتخاظ اامتدج ااراف ااتحليل

تظ قا تظ جاام ااااااو على (  )159مر فن رعنمال ي مال م
االاتبنت كأاار اجمف اابينتن

ماتف إلتتنج األم يو اام لبو رتظ رااتخاظ اابنح
توصلت الدراسة إلى :

 رجدرا عالقددو إيجنبيدو بددي اامادترى ااماتفددف ال القدن
اار يف راال را بناامن ااتفا م اا م .

.

االجتمنعيددو مد اا م د ركد م د االات دزاظ

 .5دراسة ( الغامد )2009 ،

بعظوا  ":الظمط القيادا لمدير المدرسة وأثري على االلتزام التظييمي للمعلمي فاي المادارس الثاظوياة
الحكومية بمحافية جد باستخدام ظيرية الشبكة اإلدارية " .

ااااااو إاى اات ات إاى ااتمط ااقينا امايا ااماااو راثا على االاتزاظ ااتت يم الم لمدي مد

مام

ااماااا ااثنتريو ااحكرميو بمحنم و جار بناتخااظ ت ايو االبكو.

مظهجية الدراسة :

اام ددتدج ااراد ددف ااما ددح

اا ددتخاظ اابنحد د

رق ددا اا ددتدام

ااا اااد ددو جمي ددف م لمد د ااماحل ددو ااثنتريد ددو

بناماااا ااحكرميو ااتدنايو ااتنب و امكتب ااتابيو راات ليظ بناتايظ راالاه بمحنم و جار راابناغ عاامظ

(  )1123م لمدن رتدظ اختيددنا عيتد عل دراييو بلغد
اابينتن

(  )325رااددتخاظ اابنحد

.

االاددتبنت كدأاار اجمددف

توصلت الدراسة إلى الظتائج اآلتية :

 إ ماددترى االات دزاظ ااتت يم د ادداى اام لمددي م د اامدداااا ااثنتريددو بمحنم ددو جددار جددنم بااج ددو
ماتف

.

 ال ترجا ماره ا

االاو إحانييو بي متراطن

ااتجنبن

امااا عيتو ااااااو حر مادترى

االات دزاظ ااتت يمد د ام لم د اام دداااا ااثنتريددو ااحكرمي ددو بمحنم ددو جددار مد د رجدددو ت ددامظ رمق ددن

المتغي اا ( اخا مؤم علم

تر اامؤم

اترا

ااخب را ) .

 رجرا عالقو ااتبنطي انابو بي االاتزاظ ااتت يم ااى م لم ااماااا ااثنتريو بمحنم و جار
رك م ااتمطي ااقينايي ااتنايي  :ااقينار ااالبيو راألبريو.
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 .6دراسة ( العوفي) 2115 ،

بعظوا " الثقافة التظييمية وعالقتها بااللتزام التظييمي _ دراسة ميداظية على هيئة الرقابة والتحقياق
بمظطقة الرياض " .
مددام

ااا اااددو إاددى اات ددات علددى ااقدديظ اااددنيار اامكرتددو الثقنمددو ااتت يميددو م د مييددو اااقنبددو رااتحقيدده

ر اات ات على ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى متارب مييو اااقنبو رااتحقيه.
مظهجية الدراسة :
اعتمددا اابنحد د

عل ددى اام ددتدج اارا ددف ااتحليلد د بأاددلر ا ااا ددو ااحنا ددو يتك ددر مجتم ددف ااا ااا ددو مد د

اا نملي م ااماات
رااتخاظ االر

ااراق و بي ااماتبو األراد رااماتبدو ااثناثدو علدا ربلدغ عداامظ ( )241مر فدن

ااحاا االنم .

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو ااتبنطيد مرجبدو قريدو بدي ااثقنمدو ااتت يميدو بلدك عدنظ راالاتدزاظ ااتت يمد
ااقيظ اامكرتو الثقنمو ااتت يميو راالاتزاظ ااتت يم .

ربدي

 عدداظ رجددرا عالق ددو ا

االاددو إحا ددنييو بددي ااخا ددنيص االخادديو رااثقنم ددو ااتت يميددو رب ددي

 عاظ رجرا عالقو ا

االاو احانييو بي ااخانيص االخايو رماترى االاتزاظ ااتت يم .

ااخانيص االخايو رااقيظ اامكرتو الثقنمو ااتت يميو .

 3.3.3الدراسات االجظبية:

 .1دراسة () Lashkarzehi, and Saeidian ,2114

"The Relationship between Emotional Intelligence, Job Satisfaction, and
Organizational Commitment in Elementary School Principals Iranshahr,
"Iran, in the School Year 2012-13-Iran
بعظ اوا  ":العالقااة بااي الااذكاء العاااطيي والرضااا الااويييي وااللت ازام التظييمااي لااد ماادير الماادارس
االبتدائية في مديظة إيزاظشهر –إيرا للعام الدراسي  2012-2013إيرا " .
مام

ااااااو إاى ااااو اا القدو بدي ااد كنم اا دنطف راااضدن اادر يف راالاتدزاظ ااتت يمد اداى مداياى

ااماااا االبتااييو م مايتو إيزاتلدا – اي اا ال نظ اااااا .2012-2013

مظهجية البحث :
لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ارتببفا ت بنفو مجتمف الدتاسف مف جمیف مفدري المفدات
اربتدائی ف مدرن إريانشهيللعام الدتاس  2012 - 2013راابناغ عاامظ (  )260مداي اا رقدا تكرتد

عيتو ااااااو ( )155ماي اا عيتو علراييو طبقي رقا ااتخاظ اابنح
اا يت .
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ثال

ااتبنتن

اجمف اابينتن م

توصلت الدراسة إلى :

 متددن عالقددو ا

االاددو إحاددنييو إيجنبيددو ب ددي اا د كنم اا ددنطف راالات دزاظ ااتت يم د

اار يف راالاتزاظ ااتت يم

 متن ماره ا

 متن ماره ا

راا كنم اا نطف راااضن اار يف .

االاو إحانييو م ااجن

االادو إحادنييو مد ااجدن

راااض ددن

اااضن اار يف بي اام لى اا كرا راإلتن .

االاتدزاظ ااتت يمد بدي اام لمدي ااحنادلي علدى

ااج ددو اامنجاد ددتيا ممد ددن مد ددره راام لمد ددي ااحنا ددلي علد ددى لد دددنار ااثنتريد ددو اا نمد ددو ار االد دددنار

ااجنم يو .

 .2دراسة ( )Garipagaoglu , 2013
– " Examining Organizational Commitment of private school teacher
"Turkey
بعظوا  " :دراسة االلتزام التظييمي لمعلمي المدارس الخاصة  -تركيا" .
ااااااو إاى اات ات إاى ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى اام لمي م ااماااا ااخناو م تاكين

مام

م اج تحايا ماترى االاتزاظ ااتت يم الم لمي راحار م اكبا الالو ماااا (  )k-2رمدظ إ ا من

كن يختلت ماترى االاتزاظ ااتت يم بنختالت اامتغي اا .
مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

ثالث

مفاار .

على اامتدج ااماح

األب نا ااخنص بنالاتزاظ ااتت يم

رقا ااتخاظ اابنح

تمر ج منيا

إاي رامي

( )1993

رطبق على جميف امااا اامجتمف اابناغ عاامظ ()146

توصلت الدراسة إلى :

 عاظ رجرا عالقو اااو إحانيين بي متغيا ااجتا راا ما رااخبار اا لميو ااكليو الملناكي
على ماترى االاتزاظ ااتت يم اايدظ .

 يرجا عالقو اااو إحانيين بي متغيا ااحناو االجتمنعيو رماترى اات ليظ ر ااماحلو اات
يااادن ااملناكر راترا

ااخب را م اا م ااحنا على ماترى االاتزاظ ااتت يم اايدظ .

 .3دراسة ( )omay and kursad،2010

"The relationship between leadership behavior and organizational
"commitment in Turkish primary schools- turkey
بعظوا  :العالقة بي السلو القيادا وااللتزام التظييمي في المدارس االبتدائية التركية – تركيا ".
مدام

ااا اااددو إاددى ا اااددو اا القددو بددي االات دزاظ ااتت يمد ادداى اام لمددي راااددلر ااقيددنا ادداى مدداياى

ااماااا.
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مظهجية الدراسة :

رقا ااتخاظ اابنحثن اامتدج ااماح اتحقيه اماات ااااااو رقا تكرت

عيتدو ااا ااادو مد ( )211

م لظ م ااماحلو االبتااييو رااد ي ي ملدر مد مداااا مختلفدو مد ماي تدو اتقد را رااحنادلي علدى ااجدو
بنادتخااظ مقيدنا ااادلر ااقيدنا رمقيدنا االات دزاظ

اامنجادتيا مد جنم دو اتقد را رقدا تدظ جمدف اابينتدن

ااتت يم .

توصلت الدراسة إلى :

اام لمددي ع د االات دزاظ ااتت يم د راااددلر ااقيددنا

 متدن عالقددو إيجنبيددو م تااددو بددي تاددر اا
ااااعظ اماياى ااماااا.

 رجرا عالقو البيو بي االاتزاظ ااتت يم رااالر ااترجيد اماياى ااماااا .
 .4دراسة ))Smeenk and others , 2006
"The effects of HRM practices and antecedent on organizational
"commitment university among university employees
"بعظوا :أثار ممارسة ادار الموارد البشارية والخصاائص الدىمغرافياة علاى االلتازام التظييماي لاد

العاملي بالجامعات الهولظدية" .

ااااااو إاى اات دات علدى طبي دو اا القدو بدي ممناادن

مام

اادراتايو حي

بناجنم ن

راامل ددناكو رااتد ددااي

راالتانال

تظ اختينا  9ممناان

إلاا را اامرااا اابلايو رم ( ااالماكزيو اات ريض
رااتف ددنعال

رااتط ددريا راألم د د ااد ددر يف

مظهجية الدراسة :
بدراتاا .

االجتمنعيد ددو رااد ددلر اإلاا را

رتقييظ األاام) ،و اات ات على اثا ااخانيص اااىمغااميدو علدى االاتدزاظ ااتت يمد اداى

اا نملي رم ( اا ما رااجتا رااماترى اات ليم
اعتما

إاا را اامدرااا اابلدايو راالاتدزاظ ااتت يمد

ااااااو االاتبنتو كمااا جمف اابينتن

توصلت الدراسة إلى :

 رجد د ددرا عالقد د ددو ا

رااماترى اار يف

حي

كن حجظ اا يتو ) )412مر ف م كليتي

االاد د ددو إحاد د ددنييو طااي د د د بد د ددي مختلد د ددت ممنااد د ددن

( ااالماكزيدو اات دريض رااملدناكو رااتددااي
االجتمنعيو راالر

 رج ددرا مد دداره ا

رااحناو االجتمنعيو ).

اإلاا را راالتانال

رااتطدريا راألمد اادر يف

رتقييظ األاام) راالاتزاظ ااتت يم .

االاد ددو إحا ددنييو طااي د د علد ددى اا ددتجنبن

ااتت يم ت زى اك م ( اا ما رااماترى اار يف ) .
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إاا را اام د د درااا اابلد د ددايو
رااتفددنعال

ام د دااا اا يتد ددو عل ددى ااجد ددو االات د دزاظ

 رج ددرا م دداره ا

االاد ددو إحا ددنييو عكا دديو علد ددى اا ددتجنبن

امد دااا اا يتد ددو عل ددى ااج ددو االات د دزاظ

ااتت يم ت زى اك م ( اامادترى اات ليمد ) عداظ رجدرا مداره ا
ااد ددتجنبن

االادو إحادنييو علدى

ام د دااا اا يتد ددو عل د ددى ااجد ددو االات د دزاظ ااتت يم د د ت د ددزى اك د د م د د ( ااجد ددتا رااحنا د ددو

االجتمنعيو ) .

 1.1المحااور الثالاااث  :الدراسااات التاااي تبحااث فاااي العالقاااة بااي جاااود الحيااا الويييياااة وااللتااازام

التظييمي.

 1.1.1الدراسات اإلقليمية :

 .1دراسة ( الطبال )2004 ،

بعظوا  " :جود الحيا الويييية وعالقتها بااللتزام التظييمي للعاملي – دراسة ميداظية".
مام

ااااااو إاى ااااو رتحلي راا القو بي جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم رماترى إتتنجيو

اا ددنملي مد د ل دداكو ااتا ددا األاددمار رااا ددتنعن

ااكيمنري ددو بناا ددريا م د حيد د

طبي ددو مد د اا الق ددو

راتجنمدن رماى قرتدن ر اات ات على ماى تأثيا جرار ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم حا
ااماترى اإلااا .

مظهجية الدراسة :
اعتما اابنح

على اامتدج ااراف ااتحليلد

اختيدا عيتدو قرامددن  395مفداار مد اا دنملي الداكو

ااتاا األامار مقام إاى عيت علراييو طبقيو  265مفاار م اعضنم اإلاا را اااتين  59مفاار م

اعضنم اإلااار اا لين  69مفاار م اعضنم اإلاا را ااراطى رااتخاظ االر

م ن.

توصلت الدراسة إلى :

 رجددرا عالق ددو طااي د قري ددو ا

اا يتو رااحاا االنم

االاددو احا ددنييو ب ددي جددرار ااحي ددنر اار يفيددو ( بيي ددو اا مد د

األمن راالاتقااا اار يف _ ماه اا م – ات مو ااتحفيز راااام يو ارام اامنايو راام تريو –

عالقدو االاا را بناتقنبدو – ااخدامن

ماترى مين

اابح

ااثال

االجتمنعيدو ) راالاتدزاظ ااتت يمد ال دنملي مد االداكو علدى

مجتم و رعلى ماترى ك إاا را .

 رجدرا تبدني راخددتالت األمميدو ااتاددبيو امتغيد اا جدرار ااحيددنر اار يفيدو مح د ااا ااادو راامددؤث را
على االاتزاظ ااتت يم ال نملي بنختالت ااماترى االااا .

 رجرا عالقو ااتبنطي إيجنبيدو بدي جدرار ااحيدنر اار يفيدو راالاتدزاظ ااتت يمد ال دنملي رمادترى
إتتنجيتدظ.

 اال را بااجو اكبا م اامتراط ميمن يت له بنألمن اار يف .
 اتخفنض ااجو ملناكو اا نملي م إحاى االاكن
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اااتنعيو .

 الدراسات األجظبية:

 .1دراسة ( ) Hashemi and other, 2014
"The Relationship between th Quality of Work life and the Organizational
"Commitment of the MelliStaff of the Guilan Province in Years 2010-11
بعظاوا " :العالقاة بااي جاود الحياا الوييييااة وااللتازام التظييمااي لماوييي بظا ميللااى فاي مقاطعااة
جيال للعام 2012-11".
مام

ااااااو إاى م امو اا القو بي جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم .

مظهجية الدراسة :
اعتمدا اابنحد

علدى اامدتدج اارادف االاتبدنطى مجتمدف ااا ااادو مد مدر ف بتد ميللدى مد مقنط دو

جيال ال نظ حي

تظ اختينا عيتو علراييو طبقيو راابناغ عاامظ (  )210م

اامختلفو رااتخاظ اابنح

االاتبنت كأاار اجمف اابينتن

.

توصلت الدراسة إلى :

 متن عالقو رتأثيا ألب نا جرار ااحينر اار يفيو ( ارات
ترميا ماص ااتمر تلاي ن

رمكنمت

ماتم را م اامؤااو اا القن

ر ااماترين

اار يفيو

كنميو عم ام رادح

االجتمنعيو تطريا ااقا اا

اابلايو ااتراز بي ااحينر اا مليو راالخايو ) راالاتزاظ ااتت يم .
 .2دراسة ( ) Abbasi and Sajjad ,2014
"Studying the relationship between Quality of work life and Organizational
"Commitment
بعظوا  " :دراسة العالقة بي جود الحيا الويييية وااللتزام التظييمي " .
مام

ااااااو إاى ااااو اا القو بي مجمرعو مد األب دنا اجدرار ااحيدنر اار يفيدو رمد (عااادو األجدرا

راا القدن

االجتمنعيدو بييددو آمتد راددحيو ااتماد بنامبددنال اااادترايو ااتمددر راألمد

بي ااحينر راا م

مظهجية الدراسة :

تطريا ااقا اا

اادتخاظ اامدتدج ااراددف االاتبدنط

اات دراز

اابلايو ) رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم .
عيتدو ااا اااددو ( )196مد مدر ف ااجمددنا مد مقنط دو مدديال

م إي اا م اا ) )411رااتخاظ االاتبنت كأاار اجمف اابينتن

.

توصلت الدراسة إلى :

 رجرا عالقو ايجنبيو بي مجمرع م اب نا جرار ااحينر اار يفيو رم ( بييو احيو رآمت
تطدريا ااقددا اا

اابلددايو ااتما د بنامبددنال ااااددترايو اا القددن

ااحينر االخايو راا م ) راالاتزاظ ااتت يم .

االجتمنعيددو اات دراز بددي

 ال ترجا عالقو بي جرار ااحينر اار يفيو ( عاااو األجرا رااتمر راألم ) راالاتزاظ ااتت يم

65

 .3دراسة ()2010 ،Daud
"Investigating the relationship between Quality of Work life and
"Organizational commitment amongst Employees in Malaysian firm
بعظاوا " :العالقااة باي مجموعااة ما األبعاااد لجاود الحيااا الويييياة وااللت ازام التظييماي فااي أوساااط
العاملي في الشركات الماليزية " .

ااا ااا ددو إا ددى اات ددات إاد ددى اا الق ددو ب ددي مجمرع ددو مد د األب د ددنا اج ددرار ااحي ددنر اار يفي ددو راالات د دزاظ

م ددام

ااتت يمد مد ارادنط اا دنملي مد االداكن

اامنايزيدو مد خدال اختبدنا عدار متغيد اا ايياديو اجدرار

ااحيدنر اار يفيددو رم د ( ااملددناكو م د اددتف ااقدااا ااتمددر رااتطددرا راإلل داات راألجددرا رااح درامز

راا القدن

االجتمنعيدو ) رعالقتددن بدنالاتزاظ ااتت يمد

خال اختبنا مكرتن

مظهجية الدراسة :

ا عتما اامتدج ااراف ااتحليل

تظ تجميف اابينتن

ااااااو ( )511مر ت م ااماترين

توصلت الدراسة إلى :

م ( )61مت مو اعمن ملاىزيو رلمل

اإللاام يو راامايراي ااتتفي ي م االاكن

 رج ددرا عالق ددو رت ددأثيا ايجد ددنب ب ددي
اا الق ددن

ر اات ددات إادى مادترين

راترا االاتزاظ ااتت يم .

اامنايو ال م

 ا د ددا ااتت ددنيج ما ددترين

عيتو

اامختلفو م منايزين

اب ددنا ج ددرار ااحيد ددنر اار يفي ددو راالاتد دزاظ ااتت يمد د

االجتمنعي ددو اامل ددناكو األج ددرا راامكنم ددت
).

االاتدزاظ ااتت يمد م د

رم د د (

ااتم ددر رااتط ددرا اإللد داات اابييد ددو

ماتف د د م د د اااض ددن ا دداى اا ددنملي ع د د ثالث ددو اب ددنا اج ددرار ااحيد ددنر

اار يفيو ( اإللاات ااتمر رااتطرا راا القن

االجتمنعيو ) .

 .4دراسة () 2004،zin
"Perception of Professional Engineers Towards Quality of Work life and
")Organizational Commitment (Case Study
بعظوا  ":تصور المهظدسي المهظية تجاي جود الحيا الويييية وااللتزام التظييمي ( دراسة حالة) "
م ددام

اااااا ددو إا ددى تحايد ددا تم ددط اا الق ددو بد ددي عرامد د ج ددرار ااحي ددنر اار يفيد ددو راالاتد دزاظ ااتت يمد د م د د

اامدتااي اامنايزي ممن ي ملر م ااقطن ااخنص .
مظهجية الدراسة:

عيت ااااااو م اامدتااي اامنايزي ممن ي ملر م ااقطن خنص حي
علدى اامت مددن

ااماددتدامو رتدظ تحلي د ( (152رلددمل

رااتط د د ددرا ااملد د د ددناكو اابييد د د ددو اامنايد د د ددو ال م د د د د
االجتمنعيو رتكنم اا م ).

تظ ترزيف ( )250ااتبنت

عرامد جددرار ااحيددنر اار يفيدو م د ( ااتمددر

راإلل د د د داات راألجد د د ددرا راات ريضد د د ددن
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راا القد د د ددن

توصلت الدراسة إلى :

 تتكر جرار ااحينر اار يفيو م اب و اب نا رم ااتمر رااتطدريا رااملدناكو راابييدو اامنايدو
ال م

راإللاات رت نظ ااامف راات ريضن

راا القن

االجتمنعيو رتكنم اا م .

 رجرا عنملي مقط م عرام جرار ااحينر اار يفيو ( ااتمر رااتطدرا راألجدرا راات ريضدن )
ادظ اثا مدظ م تحقيه االاتزاظ ااتت يم .

 5.3التعقيب على الدراسات السابقة
 .0بالظسبة للمتغيرات:
ت قيبدن علددى ااا اااددن

اااددنبقو ااتد اات اضدددن اابنح د

بدنختالت األمدداات ااتد ا د

اات د تم د

يتض دح ا مد ااا اااددن

إادى تحقيقدددن راخدتالت اامرضددرعن

ميدددن مم د م د ااا اااددن

قددا ت دداا

راختلف د

ااتد تتنراتدددن راخدتالت اابييددن

منتت ددنر مرضددر جددرار ااحيددنر اار يفيددو رب ض ددن تتددنر مرض ددر

االاتزاظ ااتت يم رب ضدن تتنر األثتي م ن رم كناتنا :
 دراسات تظاولت جود الحيا الويييية:
اتقام

اااااان

مد ااام اامت مدن

اات تتنرا

جدرار ااحيدنر اار يفيدو إادى قادمي احداممن تتنراد كمتغيدا مادتق يدؤثا

ار ااتدزامدظ راألخدا تتنراد كمتغيدا تددنبف ممد ااا ااادن

ااتد تتنراد

جدرار ااحيددنر

اار يفيو ار احا مجنالت كمتغيا ماتق منيل :
 ااااو( عنات  )2100اات ااا

جرار ااحينر اار يفيو رارامدن مد تطبيده م دنييا ااجدرار

االنملو رااااو ( )Tabassum,2012اات ااا جرار ااحينر اار يفيو بمختلت مجنالتدن

رعالقتدن بنااضن اار يف .
 ا ااا د ددو ( منض د د د

 )2104را ااا د ددو (األاد د ددتن  )2105را ااا د ددو (حد د ددالرر  )2105را اااد د ددو

( تاد د د ددنا  )2103را اااد د د ددو ( اابلبيا د د د د

 )2102را اااد د د ددو ( اب د د د دااميظ  )2100ا اااد د د ددو

(  )koonmee and other, 2009رااتد اااد
مجنالتدن على ااام اامت من
رتتفدده م د ااا اااددن

تدأثيا جدرار ااحيدنر اار يفيدو بمختلدت

.

اااددنبقو مددف ااا اااددو ااحناي دو بناددتخاامدن جددرار ااحيددنر اار يفيددو كمتغيددا ماددتق

رتتلنبو مف ااااااو ااحنايو م ترضيح ماى تأثيا جرار ااحيدنر اار يفيدو علدى م نايدو اامت مدو خنادو
على األاام راكتدن تختلت ا جمي دن اظ تتتنر اثا جرار ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم .
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امن ااااااو اات تتنرا

جرار ااحينر اار يفيو كمتغيا تنبف كمن يل :

 ا اااددو ( عب ددا اا زيددز  )2115ااتد د تتنرا د

اا مناي دو مد د تحاددي ج ددرار ااحي ددنر

ارا ااتقنب ددن

اار يفيو.
رقا كنت

م ااااااو تت نم مف جرار ااحينر اار يفيدو كمتغيدا تدنبف حيد

مدام

إادى تحايدا اا رامد

اات تحا جرار ااحينر اار يفيو رم ااااااو تختلت ع ااااااو ااحنايدو ااتد ت تد بجدرار ااحيدنر
اار يفيو كمؤثا على االاتزاظ ااتت يم .
 دراسات تظاولت االلتزام التظييمي:
اتفق

اات ااا

منابيو اااااان

االاتزاظ ااتت يم م اتدن تتنرات كمتغيا تدنبف متدأث اا إمدن ب رامد

اابييو ااتت يميو ار بنا رام اااىمغااميو كمن يتضح م اااااان
 ااااو( منا


)2105اات تتنرا

ااادو( عبدا ااح د
ر ا

ااتنايو :

ااقينار ااخنامو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم .

 ( 2105ااتد تتنرا د

ااجدو اااضددن عد تقيدديظ األاام رعالقتددن بااجددو

االاتزاظ ااتت يم


ا ااا ددو( األم ددن رحج ددنج  )2104ااتد د تتنراد د

اا الق ددو ب ددي بد داامج اا الق ددن

اا نم ددو راالاتد دزاظ

ااتت يم .
 ااااو(مناا  )2104اات تتنرا

اا القو بي ااثقو ااتت يميو راالاتزاظ االت يم .

 )2115اات تتنرا

ااثقنمو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم .



رااااو (اا رم



ااااو ) )Lashkarehi, and saeidian,2014اات تتنرا

اا القو بي اا كنم اا نطف

راااضن اار يف راالاتزاظ ااتت يم .
 ا ااادو ( )Smeenk and other, 2006ااتد تتنراد

آثدنا ممناادو ااا را اامدرااا اابلدايو

رااخانيص ااايمغااميو على االاتزاظ ااتت يم .
رقدا ارضدح
اختلف

م د ااا ااادن

م بين اثا اامتغي اا

م اامتغي اا حي
ت زى المتغي اا

تبنيت

رجددرا عالقدو إيجنبيددو بدي االات دزاظ ااتت يمد راامتغي د اا

اااىمغااميو راالخا يو كناجتا راامؤم اا لم راترا

تتنيج اااااان

اامادتقل إال اتدددن
ااخب را رميامن

م تأكيا رجرا اافاره م ماترى االاتزاظ ااتت يم رااتد

االخايو ااانبقو.
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 دراسات تظاولت عالقة جود الحيا الويييية وااللتزام التظييمي:
رم اااااان

عالقو جرار ااحيدنر اار يفيدو ار احدا مجنالتددن كمتغيدا مادتق مدؤثا مد االاتدزاظ

تتنرا

ااتت يم كمتغيا تنبف رم اااااان

تتفه مدف ااا ااادو ااحنايدو ااتد تدااا اثدا جدرار ااحيدنر اار يفيدو

على االاتزاظ ااتت يم راكتدن تختلت م ا ااكثيا متدن تتنر احا مجنال

جرار ااحينر اار يفيو مقط

كمن يل :
 ااااو ( ابر ام

 )2100رااااو( ابر تدا  )2119را ااادو ( ااتريقدو  )2115را ااادو

( ااغنماى  )2117رااااو(  )omay and kursad,2010اات تتنرا

كمجن م مجنال

األالر ااقينا

جرار ااحينر اار يفيو مف االاتزاظ ااتت يم .

 ا اااددو (اازمب د  )2117اات د تتنرا د

اا م د االجتمنعيددو كمجددن م د مجددنال

عالقددن

جددرار

ااحينر اار يفيو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم .
 ااااو ( اازعب

ااملناكو م اتخن ااق اا اا كمجدن مد مجدنال

 )2101اات تتنرا

جدرار

ااحينر اار يفيو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم .
امدن ا اااددو ( ااطبددن

 )2114را ااادو (  ) Hashemi and other, 2014را اااددو

( )Dauad,2010رااااو ( )zin,2004رااااو ( )Abbasi and Sajjad ,2014راات تتنرا

جرار ااحينر اار يفيو رعالق تدن بنالاتزاظ ااتت يم
حي

اتفق

مكنت

اكثا اااااان

تلنبدن مف ااا ااادو ااحنايدو

ااااااو م اامتغيا ااماتق رمر جرار ااحينر اار يفيو راامتغيا ااتنبف االاتدزاظ ااتت يمد

ميمد ددن ت د ددظ اا د ددتخااظ اب د ددنا مختلفد ددو اج د ددرار ااحي د ددنر اار يفي د ددو مف د د ا ااا د ددو ( ااطب د ددن  )2114اا د ددتخام

( ااخامن
ااتخام

االجتمنعيو ماه اا م

بييو اا م )

( بييو احيو ر آمتو تطريا ااقا اا

رامن ااااو ()Abbasi and Sajjad ,2014

اابلايو ااتماد بنامبدنال اااادترايو ااتدراز بدي

ااحيدنر االخاديو ر اا م د ) ربيتمدن م د ا ااادو ) ) Hashemi and other, 2014ااددتخام

( تطدريا ااقددا اا

اات دراز بدي ااحيددنر اا مليددو راالخاديو تلدداي ن

ما دتم را مد اامؤااددو تددرميا

مداص ااتمددر عم د آم د رادح ) بيتمددن تتددنر ( )Dauad,2010جددرار ااحيدنر م د جنت د

رااتطريا ) امن ااااو) ) zin,2004ااتخام
 .1بالظسبة لبيئة الدراسة :تلنبد
اا م م مؤاان

( ااتمر رااتطريا اابييو اامنايو ال م

ب ض ااا ااادن

( ااتمددر

تكنم اا م )

ااادنبقو مدف ااا ااادو ااحنايدو مد تتنراددن ابييدو

حكرميو مثد ا ااادو (تادنا  )2103را ااادو (حدالرر  )2105را ااادو

( ابرتاا  ،)2119رااااو ( اازعب
ااحنايددو بل ددك ع ددنظ مق ددا تتنراد د

 ،)2101راختلف

مد د ااا ااا ددن
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ب ض اااااان

ااقط ددن ااخ ددنص راال دداكن

ااانبقو مف ااااااو
رااجنم ددن

مثد د

ا ااا د د د د د ددو( االا د د د د د ددتن  )2105را ااا د د د د د ددو ( منضد د د د د د د

 )2104را ااا د د د د د ددو(اابلبياد د د د د د د

)2102

)zare

را اااد ددو

را اااد ددو( ا د ددناح  )2103را ااا د ددو( اب د دااميظ  )2100را ااا د ددو ( عب د ددا اا زي د ددز )2115
را اااد ددو ( اامغاب د د  )2114ا اااد ددو( 2014
( .)Tabassum,2012

 .1بالظسااابة لماااظهج الدراساااة واداتهاااا :اتفق د

and

other,

ااا ااا ددو ااحناي دو م ددف م ددظ ااا اااددن

ااا ددنبقو مد د

ااددتخاامدن االاددتبنتو ك ددناار الا اااددو راامددتدج اارا ددف ااتحليل د الراددر إا ددى اام امددو اااقيق ددو

حر مث م ا ااتر م اااااان
 .4بالظساابة لعيظااة الدراسااة :اختلف د

.
ااا اااددن

اااددنبقو مددف ااا اااددو ااحناي دو م د ااددتداامدن ا يت ددو
منابيتدد د ددن اامدتااد د ددي راا د د ددنملي

ااا ااا د ددو م د د د مرضد د ددر جد د ددرار ااحيد د ددنر اار يفي د ددو إ ااد د ددتدام

رااماااد د د د د ددي مث د د د د د د ا ااا د د د د د ددو(م د د د د د دنا  )2105ا اااد د د د د ددو( عب د د د د د ددا ااح د د د د د د
األمنرحجنج  )2104ااااو( حلا  )2102ااااو( ابر ادم

 )2117ا اااددو ( منضد د
امن م ااااااو ااتدام

 )2104ا ااا ددو ( اابلبيا د

 )2105ا ااا د د د د د ددو(

 )2100را ااادو( اازعبد

 )2102ا ااا ددو (األا ددتن )2105

اابنحثي االجتمنعيي .

أوجه االستياد م الدراسات السابقة:
اقا ااتفنا اابنح

م اااااان

 .0إثاام ااجنت

ااانبقو م امرا كثيا متدن:

اات ا م ااااااو.

 .2بتنم ااار ااااااو ( االاتبنتو)
 .3كتنبو اإلطنا اات ا ميمن يت له بمرضرعن
 .4تحايدا متغي د اا

ااا ااادو بم امددو مجدنال

ااااااو ااحنايو.

جددرار ااحيدنر اار يفيددو رمدر اامتغيددا اامادتق رم امددو

اب نا االاتزاظ ااتت يم رمر اامتغيا ااتنبف.
 .5عاض ااتتنيج رمتنقلتدن ر اات قي

عليدن رابطدن بنااااان
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ااانبقو.

ما تميزت به الدراسة الحالية ع الدراسات السابقة:
 .0ت تب ددا مد د ااا اااد ددو – مد د ح ددارا علد ددظ اابنحد د

– ار ا ااا ددو تتطد دداه امرض ددر ج ددرار ااحيد ددنر

ااحكرميدو اافلادطيتيو ربخناددو ر از را

اار يفيدو راثامدن مد ت زيدز االاتدزاظ ااتت يم د مد اادر از اا
االؤر االجتمنعيو .

على قطن حير م قطنعن

 .2تميز م ااااااو اتدن اجاي
االؤر االجتمنعيو راات تل
 .3ااتدام

ااا اااد ددن

اامجتمف اافلاطيت رم ر از را

ار اا حيرين م ت زيز امرا اال

اافلاطيت .

ااااااو ااحنايو جميف اابنحثي االجتمنعيي خنا بيتمن اكز ااغنابيو اا م م
اااد ددنبقو علد ددى اا د ددنملي راامدتااد ددي راالااايد ددي ار جمي د ددف اامد ددر في اامد دداتيي مد د د

مرضر جرار ااحينر اار يفيو .
جار اقظ()3

اب نا جرار ااحينر اار يفيو م اااااان
اامااا  :جاا برااطو اابنح

الرقم

اسم الباحث

1

األاتن 2015

2

حالرر 2015

3

منض 2014

4

Zare and

5

تانا 2013

أبعاد المتغير المستقل

المتغير التابع

الدراسات المتعلقة بجود الحيا الويييية

ملناكو اا نملي م اتخن ااق اا اا

االا ددتقااا راألمددن اا ددر يف

ااددر يف

ت ظ ااتاقي رااتقاظ
ب داامج اات ددااي

راات ليظ اااحو راااالمو اامدتيو األجرا.

االاد د د د ددتقااا اا د د د د ددر يف
ااتقييمد د ددن

راامانرار.

other,2014

ااانبقو

ااجراتد د

ا د د د د ددرم األحد د د د د درا االقتا د د د د ددنايو

اامبتيد د ددو علد د ددى عد د دداظ ااكفد د ددنمر عد د دداظ اا اااد د ددو

ااتت يمي ددو راار يفي ددو

ددارت اا مد د اامنايد ددو

راام تريو ااجرات

اامنايو راالقتانايو.

اامحتر اار يف

اا رام االجتمنعيو.

اإلباا اإلااا

األاام اار يف

األاام اار يف

اا رامد د د د االقتا د د ددنايو اات د د د دراز ب د د ددي ااحي د د ددنر راا م د د د د

-

ددارت اا م د د اامناي ددو رميد ددا اامناي ددو تحقيد دده اا د د ا

االاتغااه اار يف

عالقن

اا م

ااغاا را رااتقنبن

ااتراز بي ااحينر راا م

اات نر بي

اا مناو ااتقلي م ااضغرط اامدتيو.
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2

اناح 2013

7

اابلبيا 2012

اااض د د ددن عد د د د اا مد د د د

اا د ددر يف

تحقيه اا ا

8

اا الق د د ددن

االجتمنعي د د ددو األم د د ددن

اامل د ددناكو مد د د اتخ د ددن ااقد د دااا

-

االاد د ددتقالايو

األرضن اامنايو راالقتانايو.

دارت اا مد اامنايدو امنميددو اا دنملي

األاام اار يف

عرامد منايددو

بييددو عم د اددحيو آمت ددو ملددناكو اا ددنملي مد د اإلااار
إجااما

تقريظ اام ناظ ااتراز بي ااحينر راا م .

 Tabssum,2012عااا د ددو األجد د ددرا راات ريضد د ددن

د ددارت عم د د د اد د ددحيو

رآمتو اافاص اامتنحو اتتميو ااقا اا
اامادتقبليو التمددر راألمددن

اااضن اار يف

اابلدايو اافداص

ااحقددره ااااددترايو ال ددنملي

بنامت م د ددو ااتكنم د د د االجتمد د ددنع مد د د عم د د د اامت مد د ددو

ااتد د د دراز بد د د ددي ااحي د د ددنر اار يفيد د د ددو راالخا د د دديو ال نم د د د د
اامايرايو االخالقيو راالجتمنعيو المت مو.

9

عنات 2011

10

ابااميظ 2011

11

Koonmee and

12

اامغاب 2004

د ددارت بيي د ددو اا مد د د

راامكنمدت

تخن ااق اا اا

اادلر

ااخا د ددنيص اار يفي د ددو األج د ددرا

ااداييا مد اإللداات ااملدناكو مد
ااحدرامز راامكنمدت

اااعنيددو اااددحيو اامل ددناكو م د اتخددن ااقد د اا اا
اا اتيو باامج ااتااي

other,2009

راات ليظ.

اااد ددحيو راألمتيد ددو ااحنجد ددن

راا نيليدو االحتينجددن
التقايا رتحقيه اا ا

ت ددظ

اإلاا را

االقتاد ددنايو

األاام اار يف

راام امو

د ددارت بيي د ددو اا مد د د اام تري د ددو خا د ددنيص اار يفي د ددو

األجدرا راامكنمدت

األاام اار يف

االجتمنعيددو رااكمنايددو ااحنجددو

جمنعددو اا مد

ااددلر

اإللاات ااملناكو م اتخن ااق اا اا .
1

االنملو

جمنعو اا م .

ااحفدن علدى ك اامدو اا دنملي

االحتينج ددن

م نييا ااجرار

ااداييا م د

االاتغااه اار يف

الدراسات المتعلقة بجود الحيا والويييية وعالقتها بااللتزام التظييمي

Hashemi and
other,2014

اراتد د

رمكنمد ددت

كنميد ددو عم د د آم د د راد ددح

م دداص ااتم ددر ااتماد د بتل دداي ن
االجتمنعيو تطريا ااقا اا

راا م .
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تد ددرميا

اامؤاا ددو اا القد ددن

اابلايو ااتر از بي ااحينر

االاتزاظ ااتت يم

بييددو ا ددحيو رآمتد د

2

Abbasi and

Sajjed,2014

بنامب د د ددنال ااااد د د ددترايو اات د د د دراز بد د د ددي ااحيد د د ددنر راا م د د د د

3

Daud,2010

ااملدناكو مد ادتف ااقدااا رااتمدر رااتطدريا راإلل داات

االاتزاظ ااتت يم

4

Zin,2004

ااتمد د د ددر رااتطد د د ددرا ااملد د د ددناكو اابييد د د ددو اامنايد د د ددو ال م د د د د

االاتزاظ ااتت يم

اا القن

تطددريا ااق ددا اا

اابل ددايو ااتماد د

االجتمنعيو.

راالجرا رااحرامز اا القن

االجتمنعيو.

راإللد د د د د د د د داات راألجد د د د د د د د ددرا راات ريض د د د د د د د ددن
اإلجتمنعيو تكنم اا م .

ااطبن

5

2004

االاتزاظ ااتت يم

ااخ ددامن

اا القد د د د د د د د ددن

االجتمنعي ددو ات م ددو ااتحفي ددز راااام يد د ا د درام

اامناي د د د ددو راام تري د د د ددو عالق د د د ددو االاا را بناتقنب د د د ددو األمد د د د ددن
ماه اا م

راالاتقااا اار يف

االاتزاظ ااتت يم

بييو اا م .

متن اختالت بي اا لمنم راابنحثي ميمن يت له بنألب نا راامتغي اا

اات تظ ااتاكيز عليدن م جنت

ااثغ اا

اابحثيو راإلادنظ م اا ثغ اا

ك ااااو ممن يج
ااجنت

اابن

اام ام ار ااتطبيق م مرضر جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم

ار االختالت يثا اام امو م
اامتغي اا

مفترحن أل

بنح

ااا م

جرات

– م رجدو ت ا اابنح

اا م اإلااا

ممن اتنح اافااو البنح

 -متنابو الملكلو قيا اابح .
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كمن ا

ا ااتتر

م

اختينا اكثا
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اليصل الرابع
اإلجراءات المظهجية للدراسة
 1.1مقدماااااة
ت تبدا متدجيدو ااا ااادو راجااماتددن مجدنال اييادين مد اابحد

علددى ااجنت د

ااتطبيق د رااحاددر علددى اابينت ددن

ااتتنيج رتفايامن م ضرم األابين
اات اض اابنح

حيد

اتد يدتظ مد خالاددن ااتاكيددز

اامطلربددو إلج داام ااتحلي د اإلحاددني الترا د إا ددى

اامت لقو بمرضر ااااااو ربناتنا تحقيه اماات ااااااو.

م م ا اافا اإلجااما

تحايددا مددتدج (اا ددلر ) ااا اااددو رتحاي ددا مجتمددف اابح د

اامتدجيو البح  .رقا تمثّل
راا ددلر جمددف اابينت ددن

م اإلجااما

راعددااا ااار ااا ااا ددو

(االا د ددتبنت ) رتا د ددحيحدن .بنإلض د ددنمو اا ااا د ددو اد د دداه ااار ااا ااا د ددو رثبنتد د ددن رتحاي د ددا اا د ددناي
اإلحاني اات تظ االعتمنا عليدن م تحلي بينتن

م

ااتحلي د د د

ااااااو.

 1.1مظهج الدراسة
اعتما

ااااااو على اامتدج ااراف ااتحليل اا

عااا م اامتنمج راألاناي

ي تبا بمثنبو م لو راا و رماتو تتضم

اافاعيو مث اامارح االجتمنعيو رااميااتيو كمن ا م ا اامتددنج مد اكثدا

اامتددنمج ااددتخاامن م د ا اااددو اا دراما االجتمنعيددو راإلتاددنتيو رألت د يتنا د
حي د

اا ددنمار مرضددر ااا اااددو

ا اام ددتدج اارا ددف ااتحليل د ياتك ددز عل ددى ااددنا تحاي ددا خا ددنيص اا ددنم را ررا ددت طبي تد ددن

رترعيو اا القو بي متغيااتدن راابنبدن راتجنمنتدن رمن إاى ا م جرات

تارا حدر ملدكلو ار دنم را

مدن بددات مددظ مضدمرتدن راات دات علدى حقيقتددن مد ااض ااراقدف ربلدك عدنظ ي دات اامدتدج ااراددف

كنميو راقيقو ع مرضر محداا

ااتحليل على ات االر م ااناي

ااتحلي ااماتكز على م لرمن

مرضددرعيو بمددن يتاددجظ مددف اام طيددن

ااف لي د ال ددنم را (عمي دار  0720ص( )72عبيدداا

مد د خ ددال متد د اا زمتي ددو مح ددارار ر اد د مد د اج د د ااحا ددر عل ددى تت ددنيج عملي ددو ي ددتظ تفا دديامن بطايقد ددو
رآخددار

 0777ص.)42
رم م ااااااو تظ ااتخااظ اامتدج ااراف ااتحليل اا ااادو "أثر جاود الحياا الويييياة فاي تعزياز
االلتزام التظييمي لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية بقطاع غز ".
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 1.1مجتمع الدراسة وأسلوب جمع البياظات
يتمثد مجتمددف ااا اااددو اابدنحثي االجتمددنعيي م د ر از را االدؤر االجتمنعيددو بقطددن مد رز راابددناغ عدداامظ

( )057بنحد د

رااتخطيط

إحاد ددنيين

حا د د

(ر از را اال ددؤر االجتمنعيد ددو م د د قط ددن م د د رز االاا را اا نمد ددو التتميد ددو

 )2015ملحه اقظ ( )2رقا ااتخاظ اابنح

االر ااحاا االنم اجمف اابينتن م

امااا مجتمف ااااااو اضمن تمثي جميف اافين
جدول رقم ( )1يوضح أعداد وتوزيع الباحثي االجتماعيي
م
1
1
1
1
1

المحافية

مزر

العدد
22

االمن

30

ااراط

22

خن يرتا

24

امح

21
112

المجموع

المصدر/االدار العامة للتظمية والتخطيط – وزار الشؤو االجتماعية1111 ،

 1.1ظسبة االسترداد
ااتتناا إاى االر

ااحاا االنم اامتبف م جمف اابينتن

قنظ اابنح

جميف امااا مجتمف ااااااو رب ا االتتدنم م عمليو جمف اابينتن

بترزيدف ( )159اادتبنتو علدى

اات تظ ترزي دن

رااتاااا االاتبنتن

تظ ااتاااا ( )148ااتبنت اناحو التحلي م اا ( )159ااتبنتو مرزعو ربتنم عليد بلغد

االاددتاااا االاددتبنتن

تادبو

اامرزعددو ( )%93رت تبددا م د ااتاددبو ممثلددو امجتمددف ااا اااددو ربتددنم علي د يمك د

االعتمنا عليدن م ااتكمن اإلجااما

ااتحليليو الااااو.

 1.1خطوات إعداد أدا الدراسة (االستباظه)
إلعااا ااتبنتو اااااو اثا جرار ااحينر اار يفيو م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي
م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر قنظ اابنح

بمااج دو ااا ااادن

ااادنبقو ا

ااااااو راالاتفنار متددن مد بتدنم االادتبنتو ااخنادو با ااادتدن رمد ثدظ قدنظ اابنحد
االادتبنتو مد اجد تقييمددن ر اد ب اضددن علدى ااملدامي
االاتبنتو رمتغيااتدن اقينا من رض

حيد

تدظ ااتقدن

اا القدو بمرضدر

بلعدااا مادرار ارايدو

م ددظ حدر ماليمدو مق د اا

اقينا رقااتدن علدى اات بيدا عد مضدمر اابحد
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ب دا مااج دو

ااملددامي االا ددتبنتو ت ددظ إع ددنار تاتيد د

اات ايال

اات اباامن ااملامي .

االا ددتبنتو راع ددنار ا ددينمو ب ددض اافقد د اا رم دده

اب ددنا رمجددنال

رم ثظ تظ تاميظ االاتبنتو م اراتدن األرايو رعاضدن على عاا م اامحكمي م
ااد ددنت رمختاد ددي

ر ااخبد را مد

رااملح د دده اقد ددظ ( )0يب د ددي ااد ددمنم اعضد ددنم اجت د ددو ااتحكد دديظ راخيد د د اا م د د ض د ددرم آ اام

اامحكمي تظ ت اي ب ض مق اا

ااح ت ار اإلضدنمو ار اات داي اتادتقا االادتبنتو

االاتبنتو م حي

م اراتدن ااتدنييو كمن م ملحه اقظ (.)3

 1.1محتويات أدا الدراسة ( االستباظة)
تكرت

االاتبنتو م ثالثو اقانظ اييايو القسم األول :عبدنار عد اامتغيد اا

ااا اااددو راامتمثل ددو مد د (ااجددتا اا م ددا اامؤمد د اا لمد د

اددترا

االخاديو ألمدااا مجتمدف

ااخبد دار) القسااام الثااااظي :ي ب ددا عد د

اامتغيا ااماتق بأب نا اامختلفو ريتكر مد ا ااقادظ مد ( )25مقد را مرزعدو علدى خمادو اب دنا رالقسام

الثالث :ي با ع اامتغيا ااتنبف ضم ريتكر م ( )09مقار .رااجار اقظ ( )4.0ااتن يرضح ا .
جدول رقم ()1.1

يوضح توزيع فقرات أدا الدراسة على المجاالت واألبعاد المكوظة لها
المجاالت

المجال األول

عدد اليقرات

األبعاد
األجور

1

العالقات االجتماعية

1

االستقرار واألما الويييي

1

السلو القيادا واإلشراف على العمل

1

المشاركة في اتخاذ الق اررات

1

جود الحيا الويييية (المتغير المستقل )
المجال الثاظي

11

االلتزام التظييمي (المتغير التابع)

11

مجموع اليقرات

11

 1.1تصحيح أدا الدراسة ( االستباظة):
ااتخاظ اابنح

تداايجن رمده مقيدنا مكدر مد  11تقدنط اتادحيح ااار ااا ااادو بحيد

االادتبنتو علددى اامادتجيبي ريطل د

ااجو تتاارح بي ( )11- 1ااجن
اامرامقو راقت اا

ت داض مقد اا

مدتدظ إبدداام ماددترى مدرامقتدظ علددى مد اافق د اا مد خددال إعطددنم

بحي

ا اقت اا

ااااجو م اااقظ  11يا على ماترى ماتفف م

ااااجو م اااقظ  1يا على ماترى متخفض م اامرامقو ار عاظ اامرامقو.
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راتحايا ماترى اامرامقو على ك مقار م اافق اا رك ب ا رك مجن ضم ااار ااااااو تظ االعتمنا
علدى قيمددو اارادط ااحاددنب رقيمدو ااددرز ااتادب رااجددار اقدظ ( )4.2ااتددن يرضدح ماددترين
(متخفض جاا متخفض متراط ماتفف ماتفف جاا) .

ااتتناا اخماو ماترين

اامرامقددو

جدول رقم ()1.1

مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مستو الموافقة

مظخيض جد ا
اق م
08.2
اق م

الوسط الحسابي
الوز الظسبي

%0.82

مظخيض

متوسط

مرتيع

08.2 – 08.2

.802 – 08.2

.802 – .802

%0.82 - %0.82

%.082 - %0.82

%.082 - %.082

رم ا ي ط االاو راضحو على ا اامتراطن

مرتيع جد ا
.802
مأكثا
%.082
مأكثا

اات تق ع ( )2.21تا على رجرا ااجو متخفضو

جاا م اامرامقدو علدى اافقدار ار ااب دا ار اامجدن بم تدى رجدرا ااجدو ماتف دو جداا مد عداظ اامرامقدو امدن
اامتراطن

اات تتداارح بدي ( )4.2- 2.21مدد تدا علدى رجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو بم تدى

ااجو ماتف و م عاظ اامرامقدو علدى اافقد اا

ار األب دنا راامجدنال

بيتمدن اامترادطن

ااتد تتداارح بدي

( )6.4- 4.20مد تا علدى رجدرا ااجدو مترادطو مد اامرامقدو ار رجدرا ااجدو حينايدو تجدن اافقدار ار
ااب ا ار اامجن اامقارا كمن ا اامتراطن

ماتف دو مد اامرامقدو مد حدي ا اامترادطن

اات تتاارح بي ( )8.2- 6.40تا على رجرا ااجدو

ااتد تادنر رتزيدا عد ( )8.20تدا علدى رجدرا ااجدو

ماتف و جاا م اامرامقو رم ا ااتقايظ تظ تحايا رمه اامقينا ااماتخاظ م ااااااو ااتتناا إاى خما
مين

تاتيبيو.

 2.1صدق وثبات أدا الدراسة ( االستباظة):
اداه رثبددن

ااار ااا اااددو مم دن ااددلربن اقيددنا مداى جددرار ااار ااا اااددو حي د

على ات قاار ا يقيا اامقينا مدن رضدف اقيناد حيد

ركيفيو اعتبنا م اابينتن

اتد يت لده بنابينتدن

يمك د ت ايددت ااادداه

رتلد ااطداه اامادتخامو

اقيقو راحيحو رايضن يمك ت ايت ااااه علدى اتد م امدو مداى تمكد

االختبنا م قيدنا مدن يدااا قيناد ام امدو مداى إمكنتيدو االادتاال مد تتدنيج االختبدنا ار مد اامقدنييا

األخاى رايضن م امو ااجو تحقيه اادات ااد

حن ااتخااظ بنح

آخا اتفا ااار ااااااو تح

ي ت د ا ااا ااا ددو اات د تتمت ددف بناثبددن

اادتخاظ مد اجلد  .مد حدي ا ااثبدن

ي تد اتد مد

تفا اا ارت ايترا ادتفا ااتتدنيج تقايبدن رمد ا

مد د ا ااا ددو متاددقو رج ددايار بناثقددو ا اتد د يمك د االعتم ددنا عل ددى

تتنيجدن (8)Javed and Iqbal, 2008, p.27
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أ .صدق أدا الدراسة

 .1الصدق المرتبط بالمحتو (الصدق الياهرا):

ي دا مد ا األادلر

مفد ددااا

ي تد مد ا األادلر اداه

ااخطدرر األرايدو التأكدا مد اداه ااار ااا ااادو حيد

االختبد ددنا رااتبنطدد ددن بنا د ددنمار اامقناد ددو رتمثيلدد ددن اجميد ددف ااجراتد د د

اا نمار كمن ي تما م ا األالر

اامفتد دداض قيناد دددن مد د د

على ااتحكيظ ااكل ااتخميت  .ياتخاظ م ا األالر ام امو ماى

تمثي ااار ااقينا (االاتبنتو) التطنه ااالرك ال نمار اامااا االاتاال عليددن ا يجد

اامحترى ممثال تمثيال جياا اتطدنه اامفدااا

اااددو متطقيددو رايا د

متدظ إباام رجدو ت امظ م محتريدن

ريطل

ر

ااار ااا ااادو

ااالزمو م رجدو ت امظ (ابا  2115ص.)51

ربتدنم علددى اد تددظ عداض االاددتبنتو علدى عدداا مد اامحكمددي مد مختلددت ااجنم دن
حي

اد يتطلد

إحا ددنييو رم د ا ي تمددا علددى األحك ددنظ ااتقييميددو امجمرعددو م د اامحكم ددي

ااخبار راامختاي بنا نمار قيا اابح

رااخن اات ايال

ااد

يدتظ تحايدا مادبقن (اامجتمدف) مدل

ا يكدر

قاظ ااانار اامحكمي اا ايا م اات ايال

راعددنا اددينمو االاددتبنتو م د ضددرم اامالح ددن

على ااار ااااااو رقنظ اابنح

ااتد د قددامدن اامحكمددي

رااتخااددن

بنألخ بد اات ايال

حتددى اخ د

االاددتبنتو ل ددكلدن

ااتدني ( ملحه اقظ .)1
 .2صدق األبعاد اليرعية:
يتظ حان

م نم االاتبنط بي ااااجو ااكليو االاتبنتو راامجنال

م ااه ااار ااااااو بناتخااظ طايقو ااه األب نا اافاعيو حي

اقدظ ( )4.3ا م دنمال

راالب دنا اافاعيدو اامكرتدو اددن التأكدا
يتضح م خال ااتتنيج بناجار

االاتبددنط علدى ماددترى األب دنا اافاعيدو المجددن األر تاارحد

بددي ()1.513

ر ا اب ا "األجور" ر ( )1.214ر ا اب ا "المشاركة في اتخاذ القرارات".
رعلى ماترى اامجنال

كك بلغ م نم ااتبنط اامجدن األر "جود الحياا الويييياة" بناااجدو ااكليدو

االا ددتبنتو ( )1.253بيتمد ددن بلد ددغ م نم د د ااتب ددنط اامجد ددن ااثد ددنت "االلتاااازام التظييمااااي" بناااجد ددو ااكليد ددو
االاددتبنتو ( )1.990ركنتد د

جمي ددف م ددنمال

االاتب ددنط (ااا دداه) ا

 1.15ريليا ا ارجدرا ااجدو جيدار مد اداه األب دنا اافاعيدو راامجدنال
جم دن م امااا مجتمف ااااااو.
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االاددو إحا ددنييو عت ددا ما ددترى
ااايياديو البينتدن

ااتد تدظ

جدول رقم ()1.1

معامالت االرتباط (الصدق) بي الدرجة الكلية لالستباظة والمجاالت واالبعاد اليرعية
عدد

معامل

اليقرات

االرتباط

األجور

5

*..5.0

....5

العالقات االجتماعية

5

*..5.0

....0

االستقرار واألما الويييي

5

*..5.0

....0

السلو القيادا واإلشراف على العمل

5

*.....

.....

المشاركة في اتخاذ الق اررات

5

*....0

.....

55

*...50

.....

0.

*....0

.....

المجال

المجال األول

البعد

المجال ككل (جود الحيا الويييية)
المجال الثاظي

االلتزام التظييمي

مستو الداللة

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

 .1صدق االتساق الداخلي:

يقاا بنالتانه ااااخل ماى اتانه ك مقار م مق اا

االاتبنتو مف ااب ا ار اامجن اا

مد اافقدار ريددتظ ااتحقده مد رجددرا اداه االتادنه ااددااخل مد خدال حاددن

ااجدو كد مقدار رااااجدو ااكليدو الب دا ار اامجدن ااد
االادتبنتو ككد

األب نا راامجنال

م دنمال

تتتم إاى

االاتبدنط بددي

تتتمد إاىد ر اد بددات ااتحقده مد مداى ادداه

رميمدن يلد عداض اتتدنيج ااتحقده مد اداه االتادنه اادااخل افقد اا
اات تتكر متدن .

االادتبنتو حاد

جدول رقم ()1.1

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات البعد األول "األجور"
اليقر

رقم

معامل

مستو

االرتباط

الداللة

*...50

.....

*...0.

.....
.....

1

يتالءم الراتب الذا أتقاضاي مع الوضع االقتصاد في قطاع غز .

1

اعتقد بأ الراتب الذا أتقاضااي مظاساب مقارظاة بماا يحصال علياه البااحثي االجتمااعيي

1

أشعر بالرضا م العال وات والزيادات التي تضاف للرواتب سظويا.

*...0.

1

أشعر بالسعاد بما أحصل عليه م دخل م عملي.

*....0

.....

1

يظاسب الراتب طبيعة ومهام وواجبات العمل.

*....5

.....

في ظيس المجال في المؤسسات األخر .

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضدح مد خدال ااجدار ( )4.4ا م دنمال

جمي ددن ا

ادداه االتادنه اادااخل افقد اا

االادو إحادنييو عتدا مادترى  1.15حيد
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تاارحد

قديظ م دنمال

ااب دا األر "األجااور"

اداه االتادنه افق د اا

ااب ددا ب ددي ( )1.957الفقد د را األرا ددى ااتد د ت ددتص عل ددى "ياااتالءم الراتااااب الاااذا اتقاضااااي ماااع الوضااااع

االقتصاد في قطاع غز " ر ( )1.222الفق را ااخنماو اات تتص على "يظاسب الراتب طبيعة ومهام
وواجبات العمل".

جدول رقم ()1.1

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات البعد الثاظي "العالقات االجتماعية"
رقم

معامل االرتباط

اليقر

مستو
الداللة

1

يتبادل الباحثو االجتماعيو في العمل الزيارات االجتماعية في المظاسبات.

*....5

.....

1

تسود عالقات التقدير واالحترام المتبادل بي الرؤساء والباحثي االجتماعيي في العمل.

*...55

.....

1

تعمل الوزار على تعزيز مبادئ اإلخاء والتعاو بي الباحثي االجتماعيي .

*....0

.....

1

يسود بي الباحثي االجتماعيي في العمل التعاو وروح اليريق الواحد.

*...55

.....

1

تتيح الوزار فرصة التياعل واالتصال بي الباحثي االجتماعيي وكافة المستويات االدارية األخر .

*.....

.....

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضدح مد خدال ااجدار ( )4.5ا م دنمال

االجتماعياااة" جمي د ددن ا
االتانه افق اا

اداه االتاددنه اادااخل افقد اا

االاددو إحا ددنييو عت ددا ماددترى  1.15حيد د

ااب دا ااثدنت "العالقااات
قدديظ م ددنمال

تاارحد د

ا دداه

ااب ا بي ( )1.292الفق را األراى اات تتص على "يتبادل الباحثو االجتماعيو في

العمل الزيارات االجتماعية فاي المظاسابات" ر ( )1.294الفقد را ااثناثدو ااتد تدتص علدى "تعمال الاوزار

على تعزيز مبادئ اإلخاء والتعاو بي الباحثي االجتماعيي ".
جدول رقم ()1.1

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات البعد الثالث "االستقرار واألما الويييي"
رقم

معامل

اليقر

مستو

االرتباط

الداللة

1

أشعر باالستقرار واألما الويييي في الوزار وال اعاظي م خطر االستغظاء ع خدماتي.

*..0.5

...0.

1

اعمل في مظاخ تظييمي يتسم باألما والثقة المتبادلة بي جميع أطراف العمل.

*...00

.....

1

يقوم الباحثو االجتماعيو بتظييذ مهام خارج اختصاصهم الويييي.

*..00.

...0.

1

تتوفر الماوارد المادياة واالقتصاادية لاد الاوزار بماا يمكظهاا ما اإلييااء بالتزاماتهاا المالياة

*....5

.....

1

تتبع الوزار سياسة التدريب واالحتياي بالباحثي االجتماعيي المهر .

*..050

...05

اتجاي الباحثي االجتماعيي .

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضح م خال ااجار ( )4.2ا م نمال
واألما الويييي" جمي دن ا

ااه االتادنه اادااخل افقد اا

االاو إحانييو عتا ماترى  1.15حي
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ااب دا ااثناد

تاارح

"االساتقرار

قيظ م نمال

ااه

االتانه افق اا

ااب ا بي ( )1.432الفق را ااثناثو اات تتص على "يقوم الباحثو االجتماعيو بتظييذ

مهام خارج اختصاصهم الويييي" ر ( )1.907الفق را ااثنتيو اات تتص على "أعمل في مظاخ تظييمي

يتسم باألما والثقة المتبادلة بي جميع أطراف العمل".

جدول رقم ()1.1

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات البعد الرابع "السلو القيادا واإلشراف على العمل"
معامل

مستو

االرتباط

الداللة

1

تشجع الوزار في العمل على المبادر واإلبداع في اتخاذ الق اررات.

*...00

.....

1

تستخدم الوزار طرق الظقد اإليجابي مع الباحثي االجتماعيي عظد ارتكاب األخطاء.

*.....

.....

1

تمظح الوزار الباحثي االجتماعيي صالحيات تتالءم مع قدراتهم.

*.....

.....

1

تؤكد الوزار على مبدأ المساءلة.

*...5.

.....

1

تتبع الوزار في العمل الظمط التشاركي في القياد واإلشراف.

*...0.

.....

اليقر

رقم

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضدح م د خددال ااجددار ( )4.9ا م دنمال

القياادا واإلش اراف علاى العماال" جمي ددن ا

م نمال

ااه االتانه افق اا

ادداه االتاددنه ااددااخل افقد اا

ااب ددا اا اابددف "الساالو

االادو إحادنييو عتددا مادترى  1.15حيد

تاارحد

قدديظ

ااب ا بي ( )1.203الفق را األراى اات تتص على "تشجع الوزار في

العمال علاى المبااادر واإلباداع فاي اتخاااذ القارارات" ر ( )1.229الفقد را ااثناثددو ااتد تدتص علدى "تمااظح
الوزار الباحثي االجتماعيي صالحيات تتالءم مع قدراتهم".
جدول رقم ()1.2

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات البعد الخامس "المشاركة في اتخاذ القرارات"
معامل

مستو

االرتباط

الداللة

1

تشجع الوزار الباحثي االجتماعي على المشاركة في اتخاذ الق اررات.

*..000

.....

1

يشار الباحثو االجتماعيو في بظاء الخطط التطويرىة للعمل.

*...00

.....

1

تستجيب الوزار لألفكار والمقترحات المطروحة.

*...00

.....

1

يشار الباحثو االجتماعيو في حل مشكالت العمل.

*.....

.....

1

يوجااد شاايافية فااي كيييااة صااظع الق ارار علااى كافااة المسااتويات المختليااة فااي

*...50

.....

اليقر

رقم

الوزار .
*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضح م خال ااجار ( )4.2ا م نمال
فااي اتخاااذ القااارارات" جمي دددن ا

ااه االتانه ااااخل افق اا

االاددو إحاددنييو عت ددا ماددترى  1.15حي د
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ااب ا ااخنما "المشاركة
تاارح د

قدديظ م ددنمال

ااه االتانه افق اا

ااب ا بي ( )1.957الفق را ااخنماو اات تتص علدى "يوجاد شايافية فاي كييياة

صظع القرار على كافاة المساتويات المختلياة فاي الاوزار " ر ( )1.703الفقد را األرادى ااتد تدتص علدى

"تشجع الوزار الباحثي االجتماعيي على المشاركة في اتخاذ القرارات".
جدول رقم ()1.2

معامالت صدق االتساق الداخلي ليقرات المجال الثاظي "االلتزام التظييمي"
رقم

معامل

اليقر

مستو

االرتباط

الداللة

1

أشعر بالسعاد إذا ما قضيت حياتي المهظية في وزار الشؤو االجتماعية.

*..5.0

....0

1

أعتبر أ مشاكل الوزار هي مشكلتي الخاصة.

*..555

....5

1

أشعر باليخر باظتمائي لوزار الشؤو االجتماعية.

*...05

.....

1

تتوافق قيمي مع قيم الوزار التي اعمل بها.

*....5

.....

1

استمتع بالحديث ع وزار الشؤو االجتماعية امام اصدقائي خارج العمل.

*...50

.....

1

أعتبر أ ويييتي الحالي ة ربما ال تتوافر في المظيمات األخر .

*...0.

.....

1

أشعر أ لد القليل م الخيارات واليرص للتيكير في تر عملي.

*..500

.....

2

أقبل أا مهمة أكلف بها مقابل استمرارا في العمل في هذي الوزار .

*..000

.....

2

تستحوذ المكاسب المادية على اظدفاعي ظحو عملي.

*..0..

...50

*.....

.....

*..5..

....0

*...00

.....

*...00

.....

 11يدفعظي التزامي االخالقي تجاي زمالئي للبقاء في الوزار .

*....0

.....

 11أستمر في عملي الحالي لتجظب اللوم والتوبيخ م األخري إذا قمت بتركه.

*...5.

.....

 11تعتبر وزار الشؤو االجتماعية هي المكا الذا أفضل العمل فيه.

*...5.

.....

 11تستحق وزار الشؤو االجتماعية إخالصي ووالئي لها.

*....0

.....

 11أشااعر أ تاار عملااي فااي وزار الشااؤو االجتماعيااة يساابب لااي العديااد ماا
المشاكل واالضطرابات.
 11اليوائد التي أحصل عليه ا م وزارتاي هاي إحاد األساباب الرئيساية الساتمرارا
للعمل فيها.

 11أستمر في عملي الحالي حتى لو أ الازمالء االخارو فضالوا العمال فاي وزار
أخر .

11

هظا فضل لوزارتي في بظاء حياتي الويييية.

*اااو إحانييو عتا ماترى .1.15

يتضح م خال ااجدار ( )4.7ا م دنمال

التظييمااااي" جمي د ددن ا
االتانه افق اا

اداه االتادنه اادااخل افقد اا

االاد ددو إحا ددنييو عتد ددا ماد ددترى  1.15حيد د

تاارح د د

اامجدن ااثدنت "االلتازام
ق دديظ م د ددنمال

اد دداه

اامجن بي ( )1.419الفق را ااتنا و اات تتص على "تستحوذ المكاسب المادية على
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اظااادفاعي ظحاااو عملاااي" ر ( )1.951الفق د را اااناا ددو عل ددا اات د ت ددتص عل ددى "تعتبااار وزار الشاااؤو
االجتماعية هي المكا الذا أفضل العمل فيه".

ب .ثبات أدا الدراسة:
 .1طريقة التجزئة الظصيية:
يتظ قينا ااثبن

اافق اا
اافق اا

م اابينتن

اامااا قينا ااثبن

بناتخااظ طايقو ااتجزيدو ااتادفيو حيد

ادن إاى تافي

اازرجيو رم ثظ يتظ حان

ااتات األر يضظ اافق اا

ت تمدا مد ااطايقدو علدى تجزيدو

اافاايو رااتات ااثنت يضظ
 2116ص)7

م نم االاتبنط بي ااتافي (ابر منلظ حا

رم ثظ يدتظ ت ايلد بنادتخااظ م ناادو ادبيامن بدارا ( )Spearman-Brownرااجدار اقدظ ()4.11
ااتن يرضح تتيجو ا .
جدول رقم ()1.11

ثبات أدا الدراسة باستخدام طريقة التجزئة الظصيية
عدد

معامل االرتباط قبل

معامل االرتباط بعد

األجور

اليقرات

التعديل

التعديل

5

1.211

1.211

العالقات االجتماعية

5

1.211

1.222

االستقرار واألما الويييي

5

1.111

1.122

السلو القيادا واإلشراف على العمل

5

1.211

1.211

المشاركة في اتخاذ الق اررات

5

1.121

1.222

المجال ككل (جود الحيا الويييية)

11

..0.5

1.212

االلتزام التظييمي

0.

1.221

1.212

11

1.221

1.212

المجال

المجال األول

المجال الثاظي

البعد

االستباظة ككل

يالحد مد خدال ااجددار اعدال ا م نمد االاتبددنط اام دا بنادتخااظ م نااددو ادبيامن بداار التجزيددو
ااتاددفيو المجددن األر "جاااود الحياااا الويييياااة" بلددغ ( )1.747حي د

تاارحد د

م ددنمال

االاتب ددنط

اام ااو األب نا اافاعيو المجن األر بي ( )1.277اب دا "االساتقرار واألماا الاويييي" ،ر ()1.730

اب دا "السالو القياادا واإلشاراف علاى العمال" كمدن يالحد ا م نمد ااتبدنط ادبيامن اام دا افقد اا

اامجددن ااثددنت "االلتااازام التظييماااي" بل ددغ ( )1.732ربلددك عددنظ بل ددغ م نم د ا ددبيامن بددارا اام ددا
االادتبنتو كك د ( )1.737رتادتتتج م د خدال
ياا على رجرا ااجو عنايو م ااثبن

ا د ا جميددف م دنمال

م اابينتن
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االاتبددنط اام اادو ماتف ددو ممددن

اات تظ ااحار عليدن م امدااا مجتمدف اااااادو

ميمد ددن يت ل د دده بأب د ددنا ج د ددرار ااحيد ددنر اار يفي د ددو راثامد ددن عل د ددى ت زي د دز االاتد د دزاظ ااتت يم د د مد د د ر از را اال د ددؤر
االجتمنعيو بقطن مزر.

 .1طريقة ألياكروظباخ:
اد ددمم

بم تد ددى مد د د جميد ددف مقد د د اا

مد د د ااطايقد ددو كمقي د ددنا االتاد ددنه اا د ددااخل الفقد د د اا

ااار ااا ااا د ددو

(االاتبنتو) تقيا تفا اا رام اات يقيادن اامقينا؟ تتاارح قيمو م نم اافنكارتبنخ بي ( )0- 1حي

كلمن اقتاب

قيمت م  0كلمن زاا االتانه ااااخل افق اا

ااار ااااااو راتضح تجنتا اامقيدنا م تدامن

يكر اامقينا متجنتان مل ك مق را ميد تقديا تفدا اا رامد اا نمدو ااتد يقياددن اامقيدنا (George

) .and Mallery, 2003, p.53تظ ااتخااظ م نم اافنكارتبنخ م م ااااااو اقينا ااثبن

م ك

ب ا رك مجن م االاتبنتو رااجار اقظ ( )4.00يرضح ا .
جدول رقم ()1.11

ثبات أدا الدراسة باستخدام طريقة ألياكروظباخ
المجال

المجال األول

عدد اليقرات

معامل ألياكروظباخ

البعد
األجور

1

1.212

العالقات االجتماعية

1

1.211

االستقرار واألما الويييي

1

1.111

السلو القيادا واإلشراف على العمل

1

1.212

المشاركة في اتخاذ الق اررات

1

1.221

11

1.211

11

1.211

11

1.211

المجال ككل (جود الحيا الويييية)

المجال الثاظي

االلتزام التظييمي

االستباظة ككل

يرضح ااجار ااانبه تتنيج ثبن

ااثبددن

بطايق ددو اافنكارتبددنخ كنتد د

ااار ااااااو بناتخااظ طايقو اافنكارتبنخ حي

ماتف ددو بلددك ع ددنظ اجميددف اب ددنا رمج ددنال

مادترى اب دنا مجددن جدرار ااحيدنر اار يفيددو تجدا ا م ددنمال
( )1.404الب ا ااثنا

ااثبدن

تالح ا م نمال

االاددتبنتو حيد د

بطايقدو اافنكارتبددنخ تاارحد

عل ددى
بددي

"االستقرار واألما الويييي" ر ( )1.224الب ا ااخدنما" المشاركة فاي اتخااذ

القارارات" رعلدى مادترى اامجدنال

( )1.700كمن بلغ م نم ااثبن

تجدا ا م نمد ااثبدن

المجدن األر "جاود الحياا الويييياة" بلدغ

المجن ااثنت "االلتزام التظييمي" (.)1.712
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ربلك عنظ تالح ا م نم ااثبن

ااكل االاتبنتو بطايقو اافنكارتبنخ بلغ ( )1.721رتليا جميف

ااتتدنيج ااادنبقو ارجددرا ااجدو ماتف دو م د ااثبدن

ااتد تددظ جم ددن مد ام دااا ااا ااادو رعلي د

م د اابينتدن

يمك االعتمنا عليدن رتحليلدن رتفايا تتنيجدن رت ميمدن على مجتمف ااااااو.

 2.1التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يادتخاظ اإلحاددنيير تدرعي م د االختبدن اا

اإلحاددنييو الختبدنا اافاضددين

اام لميو (  )Parametric Testsرااتر ااثنت االختبن اا

ريلد ددتاط الاد ددتخااظ االختب د ددن اا
البينتن

لاط ااترزيف ااطبي

( )31مفاار بيتمن اا يتن

ااالم لميدو ( )Non Parametric Tests

اام لميد ددو ل د دداط ااترزيد ددف ااطبي د د د البينتد ددن

اإلحانييو عليدن بيتمن تاتخاظ االختبن اا
راك

ااتدر األر االختبددن اا

ااالم لميو كباي االختبن اا

ا يكر مقط مد حدن اا يتدن

اامد د دااا إج د داام االختب د ددن اا

اام لميو م حن عاظ تحقه

ااادغيا ااتد يقد حجمددن عد

اات يزيا حجمدن ع ( )31مفاار يمك ااتخل ع لاط ااترزيف ااطبي

ر اد د د د د د د رمق د د د د د ددن ام د د د د د ددن تق د د د د د ددا ت اي د د د د د ددو ااتدني د د د د د ددو ااماكزي د د د د د ددو (ابي د د د د د ددف  2119ص )000كم د د د د د ددن ترا د د د د د د د
اام لميدو مدف بينتدن

(  )Geoff Norman,2010, p.31إادى اتد يمكد اادتخااظ االختبدن اا

ايكا ااخمنا بغض اات ا ع حجظ ا كبي اا ار اغي اا ربغض اات ا ع اابينتدن
ااطبي د اظ ال رمد مد ااا ااادو اديتظ ااددتخااظ االختبدن اا

االجرم التحقه م لاط ااترزيف ااطبي

مقيدنا

تتبدف ااترزيدف

اام لميدو رمقدن الادببي ااادنبه كددامظ ار

البينتن .

 11.1األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتما

م ااااااو بلك اانا على ااتخااظ ااحزمو اإلحانييو ال لرظ االجتمنعيو ( Statistical

 )Package for Social Sciences-SPSS V.22م م ناجو رتحلي اابينتن

عليددن مد خددال ااار ااا ااادو (االاددتبنتو) رميمدن يلد امددظ األادناي
اات تظ ااتخاامدن م م ناجو بينتن
معامال ارتبااط سابيرما باروا

اإلحا دنييو اارادفيو راالاددتاإلاىو

م ااااااو:

) (Spearman-Brownاقيدنا ااثبدن

معامل ألياكروظباخ ) (Cronbach's Alphaاقينا ااثبن م اابينتن
ر ا د ام امددو م دداى ااتفددن ار اتخف ددنض ااددتجنبن

مفددااا

ااايياددو االاددتبنتو االظحاااراف المعياااارا (Deviation
اادتجنبن

مفدااا

 )Sample T-testالختبنا متراطن
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الوسط الحسابي ()Mean

 )Standardالت ددات عل ددى مدداى اتحد داات

قيمتد د م د ااا ددفا تاكددز االا ددتجنبن
اإلجنبن

بطايقدو ااتجزيدو ااتادفيو

ااا ااا ددو علددى اافقد د اا راألب ددنا راامج ددنال

ااا ااادو اكد مقد را مد اافقد اا عد رادطدن ااحادنب

ااايياددو مكلم ددن اقتاب د

اات تظ ااحار

إادى جنتد

األب دنا راامجددنال

راتخف ددض تلددتتدن اختباااار (

على مق اا راب نا رمجنال

One

االاتبنتو عتا ااتقطو

( )5.5ااتد ت بددا ع د ااااجددو ااحيناي دو معاماال ارتباااط بيرسااو ( Pearson Correlation
 )Coefficientاقينا ااااه بطايقو ااه االتانه ااااخل

 )ANOVAالختبنا اافاره م ااتجنبن

مد مجمددرعتي رعلي د اختبددنا ماضددين

تحليل التباي االحأد ( one way

امدااا ااا ااادو اادتتناا المتغيد اا

ااا اااددو ا

اااددلو اختبااار أقاال فاارق معظااوا ( Least

 )Significant Differences-LSDر ا د إلج داام اامقناتددن
اامتغيد اا

االخاديو ااتد تضدظ اكثدا

اازرجيددو بددي ك د زرج م د ميددن

اااىمرمااميدو ر اد مد حدن إلدنار اختبدنا تحليد ااتبدني ارجدرا مداره ا

اختباار ( )Independent Samples T-testالختبدنا اافداره مد اادتجنبن
امتغيا ااجتا رعلي اختينا ماضين

 )Percentagesارات اامتغي اا

ااااااو ا

االادو إحاددنييو

امدااا ااا ااادو اادتتناا

ااالو التكرارات والظساب ( & Frequencies

االخايو الماتجبي

ظموذج االظحدار الخطي البسايط اقيدنا

تددأثيا ك د متغيددا ماددتق علددى حددا علددى اامتغيددا اات ددنبف كمددن تددظ ااددتخااظ ظمااوذج االظحاادار الخطاااي

المتعاادد اقيددنا تدأثيا اامتغي د اا
ااتت يم ) م خال حان

ااماددتقلو (اب ددنا جدرار ااحيددنر اار يفيددو) علدى اامتغيددا ااتددنبف (االات دزاظ

م نمال

اتحااا اامتغيا ااتنبف على اامتغيد اا

م نم ااتحايا اتحايا تابو مانممو اامتغي اا

اامادتقلو رحادن

قيمدو

ااماتقلو م تفايا تبني اامتغيا ااتنبف كمن تظ حان

م نم تضخظ ااتبني ( )Variance Inflation Factor-VIFاك متغيا م اامتغي اا ااماتقلو م
تمر ج االتحااا افحص االزاراج ااخط بي اامتغي اا
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ااماتقلو.

الفصل اخلامس
حتليل البيانات وتفسري ومناقشة النتائج

 1.1مقدمة .
 1.1الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة.
 1.1ظتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة.
 1.1اختبار ومظاقشة فرضيات الدراسة .
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اليصل الخامس
تحليل البياظات وتيسير ومظاقشة الظتائج
 1.1مقدمة:
م م ا اافا يات اض اابنح

تحلي اابينتن

راختبنا ماضين

ااا ااادو ر اد مد خدال

اإلجنب ددو علد ددى ااد دديلو ااا ااا ددو رااد ددت ااض ابد دداز تتد ددنيج االا ددتبنتو راات د د تد ددظ ااتراد د إاىدد ددن م د د خد ددال

اإلجااما

اإلحانييو ااتحليليو كمن رتظ رات مجتمف ااااااو حا

اجاام اام ناجن

اإلحادنييو البينتدن

اامتغي اا االخايو رك ا تظ

اامتجم دو مد اادتبنتو ااا ااادو راامت لقدو بفقد اا راب دنا رمجدنال

ااا ااادو إ تددظ ااددتخااظ باتددنمج ااحددزظ اإلحادنييو ال لددرظ االجتمنعيددو ( )SPSSالحاددر علددى تتددنيج
ااااااو اات تظ عاضدن رتحليلدن م م ا اافا .

 1.1الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة:
.1توزيع أفراد الدراسة حسب متغير الجظس
يرضح ااجار اقظ ( )5.0ترزيف امااا ااااااو حا

متغيا ااجتا.

جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد الدراسة حسب متغير الجظس
الجظس

العدد

الظسبة %

اتثى

25

43.7

اامجمر

042

011.1

كا

حي

52.0

23

تالح ا ( )%52.0م إجملاى امااا ااااااو كرا براقدف ( )23بنحد

تابو اإلتن

اجتمدنع

بيتمدن بلغد

( )%43.7براقف ( )25بنحثو اجتمنعيو.

يعزو الباحث ذل إلى :
ا اا م د بددر از را اال ددير االجتمنعيددو كبنحد د

اامددر في حاد د

آاي ددن

اجتمددنع ال ي ت ددا بددناجتا مم ددن يددا اتد د يددتظ اختي ددنا

ااتر ي ددت اامتب ددو ااخد د اا ددر از را كم ددن ت كددا مد د ااتتيج ددو م دداى امتم ددنظ ر از را

االؤر االجتمنعيو بتحقيه اامانرار م اار نيت بي اا كرا راالتن
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.

.1توزيع أفراد الدراسة حسب متغير العمر
متغيا اا ما.

يرضح ااجار اقظ ( )5.2ترزيف امااا ااااااو حا

جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد الدراسة حسب متغير العمر
اق م  31اتو

العدد
30

الظسبة %

العمر

م  31إاى اق م  41اتو

29

52.2

م  41إاى اق م  51اتو

21

03.5

 51اتو مأكثا

01

2.2

اامجمر

042

011.1

حيد

21.7

يتضدح ا مدن يزيدا عد تادت امدااا ااا ااادو تتداارح اعمدنامظ مدن بدي  31إادى اقد مد  41اددتو

بتادبو ( )%52.2براقددف ( )29بنحد

ع  31اتو براقف ( )30بنح

اجتمددنع

اجتمنع

ر( )%21.7مد إجم دلاى امدااا ااا اااددو تقد اعمددنامظ

م حي بلغ

إاى اق م  51اتو ( )%03.5براقف ( )21بنح

تابو األمااا اا ي تتداارح اعمدنامظ مد 41

اجتمنع

رااتابو اامتبقيو ( )%2.2اعمنامظ 51

اتو مأكثا براقف ( )01بنحثي اجتمنعيي .
يعزو الباحث ذل

إلى :

ا اابنحثي االجتمنعيي اا نملي

بر از را االير االجتمنعيو يتاارح اعمدنامظ مدن بدي  31إادى اقد مد

 41اددتو ممددن ي ددا علددى ا عتاددا اال ددبن

مددر اااددنيا مد د اا م د

ر ا د اكثد د را ضددغرط اا مد د

ر

ا ربو اات نم مف ااجمدرا رمتن تحتدنج إادى جيد لدبنب قدناا علدى اات نمد ر اا مد بلدك ااه ر

ااا .
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.1توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
يرضح ااجار اقظ ( )5.3ترزيف امااا ااااااو حا

اامؤم اا لم .

جدول رقم ()1.1

توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

الظسبة %

بكنارايرا

005

99.9

منجاتيا

02

01.2

اامجمر

042

011.1

ابلرظ

حي د

بنح د

00.5

09

يتض ددح ا منابي ددو امد دااا ااا ااا ددو يحملددر ااج ددو اابك ددنارايرا بتا ددبو ( )%99.9براق ددف ()005

اجتم ددنع

( )%00.5يحمل ددر ااج ددو اا ددابلرظ براقددف ( )09بنحد د

( )%01.2يحملر ااجو اامنجاتيا براقف ( )02بنح

اجتم ددنع

رااتا ددبو اامتبقي ددو

اجتمنع .

يعزو الباحث ذل إلى :
ا اا مد بدر از را االدير االجتمنعيددو كبنحد

اامطلددر

ر اد د بمددن يتتناد د

ااحار على ااجن

اجتمدنع

يحتدنج إاددى ااجدو اابكدنارايرا مد ااتخاددص

م ددف اامدددنظ اامركل ددو إاددى اابنحد د

اعلى مث ااجو اامنجاتيا .
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االجتم ددنع

مددف إمكنتي ددو ااتط ددرا ر

 .1توزيع أفراد الدراسة حسب متغير سظوات الخبر
يرضح ااجار اقظ ( )5.4ترزيف امااا ااااااو حا

ااخبار.

اترا

جدول رقم ()1.1

توزيع أفراد الدراسة حسب متغير سظوات الخبر
سظوات الخبر

العدد

الظسبة %

اق م  5اترا

22

02.7

23

52.0

م  01إاى اق م  05اتو

27

07.2

 05اتو مأكثا

2

5.4

اامجمر

042

011.1

م  5اترا

حيد

تالح د بددأ ( )%52.0م د ام دااا ااا اااددو تتداارح اددترا

( )23بنح

 05اتو بلغ
 5اترا

اترا

إاى  01اترا

اجتمنع

كمن تالح ا تابو األمدااا ااد ي ادترا

( )%07.2براقف ( )27بنح

( )%02.7براقف ( )22بنح

اجتمنع

اجتمنع

خبدداتدظ بددي  5إاددى  01اددترا

بيتمن بلغ

م حي بلغ

براقددف

خبداتدظ تتداارح بدي  01ادترا

إادى

ااتابو األق ( )%5.4ركنت

ام

تابو م تق اترا خباتدظ ع

خباتدظ  05اتو مأكثا براقف ( )2بنحثي اجتمنعيي .

يعزو الباحث ذل إلى :

ا اابدنحثي االجتمدنعيي اا دنملي

إادى اقد م د  01ادترا

مدر اض د اا

بدر از را االدير االجتمنعيدو يتداارح ادترا

ااخبد را ادايدظ مدن بدي 5

اا ايدا م د مدر ف ر از را االدؤر االجتمنعيددو ااى إادى تر يددت

بداي اددظ مد قب د ااحكرمدو ااحنايدو اادا ااف داال ااقدنيظ امدن تادبو اامددر في ااد ي مدا علدديدظ 05 - 01
منكثا مظ اا ي عملرا قب االتقانظ اافلاطيت رمنزاارا على ااا عملدظ.
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 1.1ظتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة.
أ .تحليل الظتائج المتعلقة بالمجال األول "جود الحيا الويييية"
 .1الظتائج المتعلقة بالبعد األول "األجور".
ميمن يل عاض ألمظ تتنيج ااتحلي اإلحاني افق اا
األر "جود الحيا الويييياة" حيد
اك مق را م مق اا

تدظ حادن

ااب ا رم ثظ تظ حادن

ااب ا األر "األجور" اا

يتااج تح

اامجدن

اارادط ااحادنب راالتحداات اام يدنا راادرز ااتادب

اامترادط اا دنظ راالتحداات اام يدنا راادرز ااتادب الااجدو

ااكليو الب ا كمن تظ ااتحقده مد مادنرار مترادطن

اإلجنبدو علدى مقد اا

ااب دا القيمدو ( )5.5ااتد ت بدا

ع ااااجو ااحينايو بناتخااظ اختبنا ( )One Sample T-Testرااجار اقظ ( )5.5يرضح تتنيج
ااتحلي .
جدول رقم ()1.1

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات بعد "األجور"
م

0
5
0
0
5

الفقرة

يتالءم الراتب الذي أتقاضاه مع الوضع االقتص ادى
في قطاع غزة.
اعتقد بأن الراتب الذي أتقاضاه مناسب مقارنة بم ا
يحصل عليه الباحثين االجتماعيين في نفس المجال
في المؤسسات األخرى.
أشعر بالرضا من العالوات والزيادات الت ي تض اف
للرواتب سنويا.
أشعر بالسعادة بما أحصل عليه من دخل من عملي.
يناسب الراتب طبيعة ومهام وواجبات العمل.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

3.66

2.21

37%

-10.14

*0.000

0

3.55

2.03

35%

-11.71

*0.000

3

2.94

1.99

29%

-15.68

*0.000

5

4.05
3.26

2.38
1.98

40%
33%

-7.37
-13.71

*0.000
*0.000

2
0

3.48

1.73

35%

-14.18

*0.000

األوزا الظسبية في الجدول مقربة أل قرب عدد صحيح* ،دالة احصائية عظد مستو .1.11

يتضح م خال ااجار اقظ ( )5.5ا اافقد را ااااب دو ااتد تدتص علدى " أشاعر بالساعاد بماا أحصال

عليااه ماا دخاال فااي عملااي" جددنم

م د ااماتبدو األراددى م د حي د

قيمدو ااراددط ااحاددنب اات د بلغ د

( 4.15مد  )01بدرز تادب  %41ريلديا اد ارجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو علدى مد اافق د را

م قب امااا ااااااو.
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يعزو الباحث ذل إلى :

 ات د اددلر طبي د د تددنتج ع د مقنات ددو اابددنحثي االجتم ددنعيي ألجددرامظ م د اا ددر از را مددف األج ددرا
البددنحثي م د مؤااددن
اامؤاان

اخدداى أل اجددرا اابددنحثي االجتمددنعيي متخفضددو جدداا مقناتددو مددف

األخاى اا نملو م قطن مزر.

 عاظ مقا را ااحكرمو م م رز على امف ارات

امن م ااماتبو األخيار م حي

اامر في ااحكرميي على مااا عار اترا

قيمو ااراط ااحانب افق اا

.

ااب ا تجا اافقد را ااثناثدو ااتد تدتص علدى

"أشعر بالرضا م العاال وات والزياادات التاي تضااف للرواتاب ساظويا" برادط حادنب ( 2.74مد )01
ررز تادب  %27رتلديا م د ااقيمدو ارجدرا ااجددو متخفضدو جداا م د اامرامقدو علدى م د اافقد را ر ا د
م رجدو ت ا امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى :
 عاظ رجرا عالرا
من يتلقن اابنح

ر زينار على اااخ األانا خاران عالرر مالم اام يلو رم ا يؤكا بأ

االجتمدنع كحدرامز ميدا كنميدو رال تدؤا إادى اضدن اابدنحثي

يت كا البن على الرك

 احتان

اامياات خال مت اا

تكنايت اابح

مد ا مد لدأت

اااراظ على تفقو اابنحثي االجتمنعيي .

ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط االجنبن
ااقيمو ( )5.5اات ت با ع اامرقت ااحيأاى ألمااا ااااااو اظ ال كنت

عتا ماترى  1.15ركنت
على ك مق را م مق اا

جميف اامتراطن

جمي دن ا

يزيا ع

االادو إحادنييو

تق ع ااقيمو ( )5.5ريليا ا ال متراط االجنبو

ااب ا يق ع ااقيمو (.)5.5

ربلددك عددنظ يالح د ا ااراددط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 3.42م د  )01بددنتحاات م يددنا
( )0.93ررز تاب  %35ريليا ا ارجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو علدى مقد اا

م قب امااا ااااااو.

يعزو الباحث ذل إلى:

ا ااضنيقو اامنايو اات يما بدن مر ف ااحكرمو م قطن مزر
على اااا ارات
ااالت

ار ماتحقن

رعاظ رجرا عالرا

بنإلضنمو ااى ا احتان

مل اابنح

مر فيدن على مااا عار اترا

رزينار على اااخ األانا

تكنايت اابح

م عاظ مقا ار ااحكرمو م

رض ت قااتدن م

اك

متن

خارمن

اامياات خال متار اااراظ على تفقو اابنح

االجتمنع اايمن يلتك ب اظ رجرا تكنمأ بي مالم اام يلو رااتب

علي اامر ت مر مقينان اقيمت م

م اار ازار

مل ا كنت
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ب دا "األجاور"

مزر

اتت نظ اات
ماتمار

االجتمنع

منألجا اا

يحا

األجرا ميا قناار على تأمي احتينجن

ر

اامر في بقاا من تمكتدظ م تحم ماؤراينتدظ تجن عرايلدظ

رااقله ممن يؤثا البن على ااتزامدظ ررالممظ ااتت يم .

مايج لدظ م حناو اايمو م ااتفكيا

اتيقااات ظتاااائج الدراساااة م ددف ا ااا ددو( اامغاب د  )2114رااتد د طبقد د
اامتادر را بماددا رترادل

راامكنمددت
ااددر از اا

ارجددرا عدداظ اضد اددب ض اافيددن

عل ددى اام ااكددز ااطبي ددو مد د جنم ددو

اا نملدو م د اام ااكددز عد ت ددنظ األجددرا

راا راي ددا اات د يحا ددلر عليد دن را ااا ددو ( حددالرر  )2105ااتد د طبق د

ااماتي ددو مددى قط ددن م دزر رترا ددل

ارجددرا مرامق ددو كبي دار مد د ام دااا عيت ددو ااا اااددو علد دى ا ددرم

األحد درا االقتاد ددنايو اد ددايدظ را اااد ددو ( منض د د  )2104ااتد د طبق د د
اافلاطيتيو اات ترال

ااالجيي

اا

طبق

ميدا ااحكرميددو

علدى ر از را ااتابيدو راات لديظ ركنادو ااغدر رتلدغي

ارجرا ماترى متراط م األجرا راامكنمت .

يعزو الباحث اختالف الظتائج بي اااااان
ااقطنعن

على اامت مدن

ميدا ااحكرميدو مد

إادى ارجدرا ت دنظ راضدح رماليدظ رعدنا األجدرا ااخد اامت مدن

م قطن مزر رااااو ( تانا  )2103ااتد طبقد
رترال

علد ددى اا د ددنملي مد ددى ااجنم د ددن

إا ا اا نملي بجنم و األقا يل ار ب اظ اااضن ع ااارات .

واختليت ظتائج الدراسة مف ااااو( اابلبيا  )2102راات طبق

قطدن مدزر رترادل

عل ددى اا ددنملي م ددى

إاى اختالت م قيمو األجرا اات يتظ اامدن ك ا تتر
ارايو تامف ارات

م حكرمو تما بأزمو منايو ار مؤاان
ب ااااااو.

ماتف

ك ا اخدتالت اامكدن

 .1الظتائج المتعلقة بالبعد الثاظي "العالقات االجتماعية".
ميمن يل عاض ألمظ تتنيج ااتحلي اإلحاني افق اا
تحد

اامجدن األر "جاود الحيااا الويييياة" حيد

راارز ااتاب اك مق را م مق اا

ااب ا ااثدنت "العالقات االجتماعية" ااد

تددظ حادن

ااب ا رمد ثدظ تدظ حادن

يتدااج

اارادط ااحادنب راالتحداات اام يددنا

اامترادط اا دنظ راالتحداات اام يدنا راادرز

ااتاددب الااجددو ااكليددو الب ددا كمددن تددظ ااتحقدده م د ماددنرار متراددطن

اإلجنبددو علددى مق د اا

ااب ددا القيم ددو

( )5.5ااتد ت بدا عد ااااجدو ااحينايدو بنادتخااظ اختبدنا ( )One Sample T-Testرااجدار اقدظ
( )5.2يرضح تتنيج ااتحلي .
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جدول رقم ()1.1

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات بعد "العالقات االجتماعية"
م

0
5
0
0
5

الفقرة

يتب ادل الب احثون االجتم اعيون ف ي العم ل
الزيارات االجتماعية في المناسبات.
تس ود عالق ات التق دير واالحت رام المتب ادل
ب ين الرسس اء والب احثين االجتم اعيين ف ي
العمل.
تعم ل ال وزارة عل ى تعزي ز مب اد اإلخ اء
والتعاون بين الباحثين االجتماعيين.
يسود بين الباحثين االجتماعيين في العم ل
التعاون وروح الفريق الواحد.
تت يح ال وزارة فرص ة التفاع ل واالتص ال
ب ين الب احثين االجتم اعيين وكاف ة
المستويات االدارية األخرى.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

6.19

2.39

62%

3.51

*0.001

3

6.66

2.30

67%

6.10

*0.000

2

4.88

2.48

49%

-3.05

*0.003

0

6.30

2.17

63%

4.46

*0.000

0

4.67

2.22

47%

-4.55

*0.000

5

5.74

1.79

57%

1.62

0.107

األوزا الظسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة احصائية عظد مستو .1.11

يتضددح مد د خ ددال ااج ددار اقددظ ( )5.2ا اافقد دار ااثنتي ددو ااتد د تددتص عل ددى " تساااود عالقاااات التقااادير
واالحترام المتبادل بيم الرؤساء والباحثي االجتماعيي في العمل" جنم

قيمو ااراط ااحانب اات بلغ

م ااماتبو األراى م حي

( 2.22م  )01برز تاب  %29ريليا ا ارجرا ااجو ماتف و

م اامرامقو على م اافق را م قب امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى :

 حاص اابنحثي على ترثيه اا القن
 اا م بارح اافايه ااراحا يتطل
 رجرا اا القن

ميمن بيتدظ اتجنح اا م .

رجرا عالقن

اجتمنعيو مث ااتقايا ر االحتااظ .

اا نيليو رااقبليو اامرارثو اانان خناج إطنا اار ازار.

امدن م د ااماتبدو االخي د را مد حي د

قيمدو ااراددط ااحادنب افق د اا

ااب دا تجددا اافقد را ااخنماددو ااتد تددتص

علدى "تتايح الاوزار فرصاة التياعال واالتصاال باي البااحثي االجتمااعيي وكافاة المساتويات اإلداريااة

األخر " براط حانب ( 4.29م  )01ررز تاب  %49رتليا م ااقيمدو ارجدرا ااجدو مترادطو
م اامرامقو على م اافق را ر ا م رجدو ت ا امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى:

 عاظ ترما ااباامج االجتمنعيو رااتاميديو ايتيح ماص اات نات رااتراا بي اامر في .
 قلو ميزاتيو اار از را ممن يض ت عملين

ااتراا م خال اادنتت ار ا رايلو اتان اخاى.
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ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط اإلجنبن
ااقيمو ( )5.5اات ت با ع اامرقت ااحيناى ألمااا ااااااو اظ ال كنت

عتا ماترى  1.15ركنت

ب ض اامتراطن

يزيا ع

جمي دن ا االاو إحانييو

تزيا ع ااقيمدو ( )5.5راادب ض اآلخدا تقد عد ااقيمدو

( )5.5رم د ا بددارا ااى إاددى عدداظ م تريددو ااااجددو ااكليددو الب ددا ريلدديا ا د ال متراددط اإلجنبددو علددى
امل

مق اا

ااب ا يزيا ع ااقيمو (.)5.5

ربلددك عددنظ يالح د ا ااراددط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 5.94م د  )01بددنتحاات م يددنا
( )0.97ررز تاب  %59ريليا ا ارجدرا ااجدو مترادطو مد اامرامقدو علدى مقد اا
االجتماعية" م قب امااا ااااااو.
وياار الباحااث مجدن اا القددن

ت زيدز اا القددن

االجتمنعيدو تاددبو مقبرادو تاددبين يتطلد

االجتمنعيددو م د خدال ااماددترين

ب دا "العالقاات

م د اادر از را اعمدددن راا مد علددى

االااايددو اامختلفددو مد ااددر از را راالاددتفنار متدددن م د

تحقيدده ام دداات اخ دداى تت لدده بزي ددنار م ناي ددو اا م د اإلااا راافتد د رت زي ددز االات دزاظ ااتت يمد د رتحا ددي

اراتدن ااى اابنحثي االجتمنعيي .

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو (اناح  )2103اات طبق على اعضنم مييو ااتاايا بكليو ااتاايا
بكلين

ااتابيو بجنم و المن

اات ترال

رجرا ااجو متراطو م اا القن

واختليت ظتائج الدراسة مف ااااو(تانا  )2103اات طبقد

رتلدغي ااالجيددي

رتراددل

بي اا نملي

اات ترال

علدى ر از را ااتابيدو راات لديظ ركنادو ااغدر

إاددى رجددرا ااجددو مرامقددو جيدار علددى إقنمددو عالقددن

ااتابيو راات ليظ رركناو ااغر رتلغي ااالجيي
اافلاطيتيو م م رز ترال

االجتمنعيو.

رااااو( منض  )2104اات طبق

إاى ات يرجا ااجدو مرامقدو ماتف دو علدى رجدرا عالقدن

را ااادو (ابدر ادم  )2100ااتد طبقد

ا متن ماترى جيا م اا القن

عم د جيددا م د ر از را
على ااجنم دن

اجتمنعيدو حميمدو

علدى ركنادو ااغدر رتلدغي ااالجيدي مد مدزر

ااتت يميو .

 .1الظتائج المتعلقة بالبعد الثالث "االستقرار واألما الويييي".
ميمن يل عاض ألمظ تتنيج ااتحلي اإلحاني افق اا
يتددااج تح د

ااب ا ااثنا

اامج ددن األر "جااود الحياااا الويييياااة" حي د

اام ي ددنا راا ددرز ااتاد ددب اكد د مق د د را مد د مقد د اا

"االستقرار واألما الويييي" ااد

تددظ حا ددن

ااب د ددا رمد د ثد ددظ ت ددظ حا ددن

ااراددط ااحاددنب راالتحد داات
اامتراد ددط اا ددنظ راالتح د داات

اام ينا راارز ااتاب الااجو ااكليو الب ا كمن تظ ااتحقه م مادنرار مترادطن

اإلجنبدو علدى مقد اا

ااب دا القيمدو ( )5.5ااتد ت بدا عد ااااجدو ااحينايدو بنادتخااظ اختبدنا ()One Sample T-Test
رااجار اقظ ( )5.9يرضح تتنيج ااتحلي .
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جدول رقم ()1.1

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات بعد "االستقرار واألما الويييي"
م

المتوسط
الحسابي

الفقرة

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

أش عر باالس تقرار واألم ان ال وظيفي ف ي
 0ال وزارة وال اع اني م ن خط ر االس تغناء ع ن
خدماتي.

4.26

2.46

43%

-6.15

*0.000

3

اعمل في مناخ تنظيم ي يتس م باألم ان والثق ة
المتبادلة بين جميع أطراف العمل.

4.72

2.26

47%

-4.22

*0.000

2

يق وم الب احثون االجتم اعيون بتنفي ذ مه ام
0
خارج اختصاصهم الوظيفي.

4.55

2.44

46%

-4.71

*0.000

0

5

تت وفر الم وارد المادي ة واالقتص ادية ل دى
 0ال وزارة بم ا يمكنه ا م ن اإليف اء بالتزاماته ا
المالية اتجاه الباحثين االجتماعيين.

3.44

2.06

34%

-12.14

*0.000

5

تتب ع ال وزارة سياس ة الت دريب واالحتف اظ
بالباحثين االجتماعيين المهرة.

4.24

2.16

42%

-7.01

*0.000

0

4.24

1.48

42%

-10.36

*0.000

5

الدرجة الكلية للبعد
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يتضح م خال ااجار اقظ ( )5.9ا اافق را ااثنتيو اات تتص علدى "أعمل في مظاخ تظييمي يتسم
باألماا والثقاة المتبادلاة باي جمياع أط اراف العمال" جدنم

ااحاددنب ااتد د بلغد د

مد ااماتبدو األرادى مد حيد

قيمدو ااراددط

( 4.92مد د  )01ب ددرز تا ددب  %49ريلدديا اد د ارج ددرا ااج ددو مترا ددطو مد د

اامرامقو على م اافق را م قب امااا ااااااو.
يعزو الباحث ذل إلى:
 ت اا ااجدن

ااملامو على اا م .

 اختالت ااتينا ااحزب البنحثي االجتمنعيي .
امن م ااماتبو االخي را م حي

قيمو ااراط ااحانب افق اا

ااب ا تجا اافقار ااااب و ااتد تدتص علدى

"تتااوفر الم اوارد المادي اة واالقتص اادية لااد الااوزار بمااا يمكظهااا م ا اإليياااء بالتزاماتهااا الماليااة اتجاااي

الباحثي االجتماعيي " براط حادنب ( 3.44مد  )01ررز تادب  %34رتلديا مد ااقيمدو ارجدرا

ااجو متخفضو م اامرامقو على م اافق را ر ا م رجدو ت ا امااا ااااااو.
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ويعزو الباحث ذل إلى :

 قلو اامرااا اامنايو ااى اار از را .
 ا ربو ترميا األمرا م

قلو اااعظ ااخناج ر اامحل .

 رجرا االتقانظ اااينا ر االقتانا

اافلاطيت .

ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط اإلجنبن
ااقيمو ( )5.5اات ت با ع اامرقت ااحيناى ألمااا ااااااو اظ ال كنت

ع ماترى  1.15ركنت
على ك مق را م مق اا

جميف اامتراطن

يزيا ع

جمي دن ا االاو إحانييو

تق ع ااقيمو ( )5.5ريليا ا ال متراط اإلجنبو

ااب ا يق ع ااقيمو (.)5.5

ربلددك عددنظ يالح د ا ااراددط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 4.24م د  )01بددنتحاات م يددنا
ب ا "االساتقرار

( )0.42ررز تاب  %42ريليا ا ارجرا ااجو متخفضو م اامرامقو على مق اا
واألما الويييي" م قب امااا ااااااو.

وير الباحث رجرا ااجو متخفضو م اامرامقو علدى مقد اا

اد جدنم

ب دا "االادتقااا راألمدن اادر يف

تتيج ددو اا د ددارت اات د د ي يل دددن اامجتمد ددف اافلاد ددطيت مد د اتقاد ددنظ ملاد ددطيت رحا ددنا اقتاد ددنا خد ددنته

راتادااا االمده رااتد ات كا د
حناد ددو اامتنكفد ددن

آثنامدن علدى ااحيددنر اار يفيدو بنار يفدو اا مرميدو م د قطدن مدزر حي د

ااايناد دديو اات د د ج ل د د

األرضد ددن ا د د بو رمت ب ب د د

ر ااد ددبح

األح د درا ض د ددبنبيو

رمجدراو اام ناظ رااماتقب م ااحناو ااانيار بي عمرظ اامدر في مد قطدن مد رز رادنا

حنادو مد

ااقلده ادا اامدر في مد امكنتيدو االادتغتنم ع د خدامنتدظ رمقداا اار يفيدو ركد مد األمدرا اتتج د

حناو م اإلحبنط رعاظ االمتمنظ بنار يفو اات اابح

راقتتنعن مت بأ ااتما بد اار يفو من مر إال تما

اابنحد

ال تلب اات متطلبدن
نما .

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو) ( zare and others , 2014اات مام

االجتمدنع

إاى اات ات على اب دنا

رمقنييا جرار ااحينر اار يفيو بي اعضنم مييو ااتاايا م جنم و طد اا االيااتيدو را ددا رجدرا
عاظ اضن ع األم اار يف

م قطن مزر ترال

رااااو( حالرر  )2105اات طبق

إاى رجرا مرامقو م قب امدااا اا يتدو علدى عداظ لد رامظ بنالادتقااا اادر يف

را اااددو(اددناح )2103اات د طبق د
ترال

على اا نملي مد اادرزاا ااماتيدو

اعضددنم مييددو اات دداايا م د جنم ددو اددلمن ب د عبددا اا زيددز ااتد د

ا متن تات م ل را اعضنم مييو ااتاايا بنألمن اار يف .

واختليت ظتائج الدراسة مف ا ااادو( اابلبياد  )2102ااتد طبقد

علدى اامت مدن

ميدا ااحكرميدو مد

قطن مزر راات النا تتنيجدن إاى ا اا نملي يل ار بنالاتقااا اار يف م اامؤاادو رالي دنتر

م د د اى تداي د ددا بنالاد ددتغتنم عد د د خد ددامنتدظ ركد د د ا م د ددف ا اااد ددو( منضد د د  )2104اات د د طبقد د د
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عل د ددى

ااجنم د د ددن

اافلا د د ددطيتيو را د د د ددا ا اا د د ددنملي ال يلد د د د ار بنالا د د ددتقااا راألم د د ددن اا د د ددر يف

( تادنا  )2103ااتد طبق د

علدى ر از را ااتابيددو راات لديظ ركناددو ااغدر رتلددغي ااالجيدي

ارجدرا ماددترى متراددط م د االاددتقااا راألم د اار يف را اااددو ( ااطبددن

را ااا د د ددو

رتراددل

 )2114اات د طبق د

علددى

اا دنملي بلدداكو ااتاددا األاددمار ر اات د ا دددا ا اال د را بااجددو اكبددا م د اامتراددط ميمددن يت لدده

بنألمن اار يف .
ويعزو الباحث اب

االختالت م ااتتنيج م ااااو ألخاى تتيجو اختالت اابييو راامكن اا

مي ااااااو تتيجو اختالت اا ارت رااجو تأثا ك مكن بنا رام اامحيطو ب .

طبق

 .1الظتائج المتعلقة بالبعد الرابع "السلو القيادا واإلشراف على العمل".

ميمن يل عاض ألمدظ تتدنيج ااتحليد اإلحادني افقد اا
يتدااج تح د

العمال" اا د

ااب دا اا اابدف "السالو القياادا واإلشاراف علاى

اامجدن األر "جااود الحيااا الويييياة" حي د

راالتحد داات اام ي ددنا رااد ددرز ااتا ددب اك د د مقد د را مد د مق د د اا

تدظ حاددن

ااب ددا رم د د ث ددظ ت ددظ حاد ددن

اارادط ااحاددنب

اامترا ددط اا د ددنظ

راالتحاات اام ينا راارز ااتادب الااجدو ااكليدو الب دا كمدن تدظ ااتحقده مد مادنرار مترادطن

عل د د د د ددى مق د د د د د د اا

اإلجنبدو

ااب د د د د د ددا القيم د د د د ددو ( )5.5اات د د د د د د ت بد د د د د ددا ع د د د د د د ااااج د د د د ددو ااحيناي د د د د د دو بناد د د د د ددتخااظ اختبد د د د د ددنا

( )One Sample T-Testرااجار اقظ ( )5.2يرضح تتنيج ااتحلي .
جدول رقم ()1.2

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات بعد "السلو القيادا واإلشراف على العمل"
م

0
5
0
0
5

الفقرة

تش جع ال وزارة ف ي العم ل عل ى المب ادرة
واإلبداع في اتخاذ القرارات.
تستخدم الوزارة طرق النق د اإليج ابي م ع
الب احثين االجتم اعيين عن د ارتك اب
األخطاء.
تم نح ال وزارة الب احثين االجتم اعيين
صالحيات تتالءم مع قدراتهم.
تؤكد الوزارة على مبدأ المساءلة.
تتبع الوزارة ف ي العم ل ال نمط التش اركي
في القيادة و اإلشراف.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

3.93

2.20

39%

-8.67

*0.000

0

3.72

2.07

37%

-10.45

*0.000

5

4.24

2.21

42%

-6.92

*0.000

3

5.51

2.41

55%

0.05

0.959

2

4.27

2.21

43%

-6.74

*0.000

0

4.34

1.77

43%

-7.99

*0.000
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يتضددح م د خ ددال ااجددار اق ددظ ( )5.2ا اافق د را ااااب ددو اات د ت ددتص علددى "تؤكاااد الاااوزار علاااى مبااادأ

المسااءلة" جددنم

مد ااماتبددو األرادى م د حيد

( 5.50م د )01

قيمدو ااراددط ااحادنب اات د بلغد

برز تاب  %55ريليا ا ارجرا ااجو متراطو م اامرامقو على م اافق را م قب امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى :

 تفدريض ب ددض اامدااام البددنحثي االجتمددنعيي جدزما بادديطن مد اااددالحين
اابددنحثي يتلقددر ااتفاددي اا

ااراضددحو حددر منيج د

علدديدظ ااقيددنظ ب د مددل

ا د يزيددا م د قددا را

اااددالحين

ار تخفدديض ب ددض

اامادؤراي علدى اامادنماو راامحنادبو رمداض اا قربدن

امددنك اخدداى رعدداظ تددرايدظ متنا د
اااالحين

اار يفيو .

امن م ااماتبو االخي را م حي

علدى اامخدنافي مد خدال

إااايددو عليددن ر اددح

قيمو ااراط ااحانب افق اا

رااماددؤراين

رأل

تقلددظ إاددى

ااب ا تجا اافق را ااثنتيدو ااتد تدتص علدى

"تستخدم الوزار طرق الظقد اإليجابي مع الباحثي االجتماعيي عظد ارتكااب األخطااء" برادط حادنب
( 3.92م  )01ررز تاب  %39رتليا م ااقيمدو ارجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو علدى مد
اافق را ر ا م رجدو ت ا امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى :
 تتيجددو األزمددن

اات د تمددا بدددن ااحكرمددو م د قط ددن م دزر اات د ترج د

ااتخريت عتا ااتكن

علددى ااقنيددا اتبددن اا ددلر

اابنحثي االجتمدنعيي االخطدنم ر اد إلتجدنز األعمدن اإلمنثيدو بلدك

اددايف راياددن م د ااخددامن

اماددتحقيدن بغددض اات ددا عمددن يكتتددت م د اا مليددو م د ااددتب نا

ا مليدو إاا را ايمقااطيدو بغيدو إيادن مد ااخدامن

م اثتنم ااحا على م رز مبنل را رب امن.

المادتفياي

رقدا ددا مد ا علدى تحدر جلد

 قلدو اامدرااا اامنايددو اداى ااددر از را امتنب دو اابددنحثي االجتمدنعي رعدداظ إتبدن ااددناي
ااممتدج.

ااتقدا االيجددنب

ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط االجنبن
ااقيمد ددو ( )5.5ااتد د د ت بد ددا عد د د اامرق د ددت ااحيد ددناى ألمد د دااا ااا ااا د ددو اظ ال كنت د د

إحادنييو عد ماددترى  1.15ركنتد

جميددف اامترادطن

م مد د ددن ا

يزيا ع

االاد د دو

تق د عد ااقيمددو ( )5.5مدن عدداا اافقد را ااااب ددو

ميدا اااددو إحادنيين ريلدديا ا د ال مترادط االجنبددو علددى كد مق د را مد مق د اا

ااب ددا يقد ع د ااقيمددو

( )5.5من عاا اافق را ااااب و مني ت حينايو مرقت امااا مجتمف ااااااو تجن م اافقار.
ربلددك عددنظ يالح د ا ااراددط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 4.34م د  )01بددنتحاات م يددنا
( )0.99ررز تادب  %43ريلديا اد ارجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو علدى مقد اا
القيادا واإلشراف على العمل" م قب امااا ااااااو.
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ب دا "السالو

ااالر ااقينا راإللاات م اا م يلديا

ويعزو الباحث رجرا اجو متخفضو م اامرامقو على مق اا

إاى إتبن ااقنار مى ر ازار االؤر االجتمنعيو الركن ارترقااطين ا بم ت ال تتبف ااتمط ااايمقااط م

قينار اابنحثي االجتمنعيي

كبيا مل االر

إ تتأثا ااارح اام تريو اايدظ بأالر

يمناا عليدظ إاى حا

ااقينار اا

ااقينار ااايمقااط اامبتد علدى اادنا اات دنر رااملدناكو بدي ااداييا رااماؤرادي

يؤا إاى ااام اا م بارح اافايه ااراحا راات نر اكثا م ميامن م ااناي

اتيقات ظتااائج الدراساة مددف ا ااادو ( اامغابد  )2114اات د بيتد
اكثا األب نا جرار حينر اا م اات منزاا

ا اادلر

ااغر

رتلغي ااالجيي

اادداييا مد اإللداات م د

م حنجو إاى تاعيظ اإلاا را م رجدو ت ا اإلااايي

واختلياات ظتااائج الدراسااة مددف ا اااددو (تاددنا  )2103اات د طبق د
رترال

ااقينار .

علددى ر از را ااتابيددو راات ل ديظ ر ركناددو

إاى ا ااجو اااضن ع تمدط ااقيدنار راإللداات ااادنيا مد ركنادو

مر رتلغي ااالجيي رر از را ااتابيو راات ليظ جيار.

 .1الظتائج المتعلقة بالبعد الخامس "المشاركة في اتخاذ القرارات".

ميمدن يلد عداض ألمدظ تتدنيج ااتحليد اإلحادني افقد اا
يتااج تح

اا

ااب دا ااخدنما "المشااركة فاي اتخااذ القارارات"

اامجن األر "جود الحيا الويييية" حي

اام ي ددنا راا ددرز ااتاد ددب اكد د مق د د را مد د مقد د اا

تظ حان

ااب د ددا رمد د ثد ددظ ت ددظ حا ددن

ااراط ااحادنب راالتحداات
اامتراد ددط اا ددنظ راالتح د داات

اام ينا راارز ااتاب الااجو ااكليو الب ا كمن تظ ااتحقه م مادنرار مترادطن

اإلجنبدو علدى مقد اا

ااب دا القيمدو ( )5.5ااتد ت بدا عد ااااجدو ااحينايدو بنادتخااظ اختبدنا ()One Sample T-Test

رااجار اقظ ( )5.7يرضح تتنيج ااتحلي .

جدول رقم ()1.2

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات بعد "المشاركة في اتخاذ القرارات"
الفقرة

م

0
5
0
0
5

تش جع ال وزارة الب احثين االجتم اعين عل ى
المشاركة في اتخاذ القرارات.
يش ارك الب احثون االجتم اعيون ف ي بن اء
الخطط التطويرىة للعمل.
تس تجيب ال وزارة لمفك ار والمقترح ات
المطروحة.
يش ارك الب احثون االجتم اعيون ف ي ح ل
مشكالت العمل.
يوج د ش فافية ف ي كيفي ة ص نع الق رار عل ى
كافة المستوي ات المختلفة في الوزارة.

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

3.83

2.21

38%

-9.19

*0.000

0

3.61

2.12

36%

-10.80

*0.000

0

3.47

1.93

35%

-12.78

*0.000

5

4.74

2.30

47%

-4.04

*0.000

2

3.70

2.16

37%

-10.14

*0.000

3

3.87

1.85

39%

-10.71

*0.000
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يتضح م خال ااجار اقظ ( )5.7ا اافق را ااااب و اات تتص على "يشار الباحثو االجتماعيو
م ااماتبو األراى م حي

في حل مشكالت العمل" جنم

قيمو ااراط ااحانب اات بلغ (4.94

مد  )01بدرز تادب  %49ريلديا اد ارجدرا ااجدو مترادطو مد اامرامقدو علدى مد اافقد را مد قب د
امااا ااااااو.
ويعزو الباحث ذل إلى :

 اعتقنا ب ض اابنحثي ا ح ملكال

اا م جزم م مدنمدظ األانايو .

 خب را ب ض اابنحثي االجتمنعي اامتااكمو تمكتدظ م اات نم مف ملكال
 إا اا ب ددض م ددااام اامدداياىن
ااالركيو الماتفياي

امن م ااماتبو األخيار م حي

إا ددى امميددو ارا اابنحد د

قيمو ااراط ااحانب افق اا

اا م بلك متنا

االجتمددنع مد د ااتفنع د م ددف اامل ددكال
ااب ا تجا اافقد را ااثناثدو ااتد تدتص علدى

"تستجيب الوزار لألفكار والمقترحات المطروحة" براط حانب ( 3.49م  )01ررز تادب %35

رتلدديا مد د ااقيم ددو ارج ددرا ااجددو متخفض ددو مد د اامرامق ددو علددى مد د اافقد د را ر اد د م د رجد ددو ت ددا امد دااا
ااااااو.

يعزو الباحث ذل إلى:
 ال ددتمط اإلااا اامتا ددظ بناماكزي ددو اامتب ددف مد د ر از را اال ددؤر االجتمنعي ددو رع دداظ إلد د اا اابد ددنحثي
االجتمنعيي م اتف ااقد اا اا
اا نمو راإلاتااتيجين

.

راتلدغن اادر از را بدأاه ااتفنادي رعداظ تفامددن ااادظ األمداات

 إمتقنا ب ض اابنحثي األمكنا اإلبااعيو اات تمكتدظ م االاتقنم ب ملدظ.

ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط اإلجنبن
ااقيمو ( )5.5اات ت با ع اامرقت ااحيناى ألمااا ااااااو اظ ال كنت

ع ماترى  1.15ركنت
على ك مق را م مق اا

جميف اامتراطن

يزيا ع

جمي دن ا االاو إحانييو

تق ع ااقيمو ( )5.5ريليا ا ال متراط اإلجنبو

ااب ا يق ع ااقيمو (.)5.5

ربلددك عددنظ يالح د ا اارا دط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 3.29م د  )01بددنتحاات م يددنا
( )0.25ررز تاب  %37ريليا ا ارجرا ااجو متخفضو م اامرامقو على مق اا
في اتخاذ القرارات" م قب امااا ااااااو.
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ب ا "المشااركة

يعزو الباحث ذل إلى :

 ا عتقنا اإلاا را بأ االاتجنبو األمكنا اامطارحو م قب اابنحثي االجتمنعيي تؤا إاى ااتقليد
م قرتدظ ااتت يميو .

 حاص رح ا االاا را م اارقر م األخطنم تتيجو تبت مقتاحن
 رجرا خل راضح م آايو اتخن ااق اا اا

بنار از را حي

اابنحثي االجتمنعيي .

ال يتظ ااااو ملارعن

تقييظ اابااي اامتنحو قب اارا ااقااا إضنمو إاى عاظ إل اا اابنحثي م

اتيقااات ظتاااائج الدراساااة م ددف (ا اااددو منضد د
ترادل

اات طبق

)2104ااتد د طبقد د

علددى ااجنم ددن

إادى ا اا ددنملي اليلد ار بتدراما االددفنميو مد كيفيدو اددتف ااقد اا اا

ااق اا اا رال يتظ

ا .

اافا ددطيتيو ااتد د

ا ااادو(اددناح )2103

على مييو ااتاايا م جنم و المن ب عبا اا زيز تبي ا متن تات ماترى ملناكو

عضر مييو ااتاايا م اتف ااقااا رااااو (  (zare and other,2014اات طبق على اعضنم
مييو ااتاايا م اي اا

ا دا ااتتنيج مرامقو اعضنم مييو ااتاايا على اافق اا

اار يف بمتراط( )3.22م ا ي ت ا متن مرامقو على م ا اامجن
ااق اا اا

حال

االاكن

اااتنعيو .

إال ا مقار ااملناكو على اتخن

ااادو ( ااطبدن
على اات متراط ااتجنبو بلدغ ( )2.5ر ا

عل ددى اا ددنملي بل دداكو األا ددمار ر ااتد د ترا ددل

ااخناو بنامحترى

 ) 2114ااتد طبقد

إاد ددى اتخف ددنض ااج ددو مل ددناكو اا ددنملي مد د إحد دداى

اختليااات ظتاااائج الدراساااة م ددف ا اااددو( اامغابد د  )2114حيد د
بجمدرايو ماا اا ابيو م عمليو اتخن ااق اا اا .

يل ددنا اا ددنملر مد د جنم ددو اامتا ددر را

جدول رقم ()1.11

ظتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد مجال جود الحيا الويييية
البعد
0
5
0
0
5

األجور
العالقات االجتماعية
االستقرار واألمان الوظيفي
السلوك القيادي و اإلشراف على العمل
المشاركة في اتخاذ القرارات
الدرجة الكلية للمجال

القيمة

المتوسط

االظح راف

الوز

قيمة

الحسابي

المعيارا

الظسبي

اختبار t

االحتمإلىة
sig

الترتيب

3.48
5.74
4.24
4.34
3.87

1.73
1.79
1.48
1.77
1.85

35%
57%
42%
43%
39%

-14.18
1.62
-10.36
-7.99
-10.71

*0.000
0.107
*0.000
*0.000
*0.000

5
1
3
2
4

4.33

1.38

43%

-10.32

*.....
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رااجار اقظ ( )5.01يلخص تتنيج ااااجو ااكليو ألب نا اامجن األر "جود الحيا الويييية" حي

تجا ا ااب ا ااثنت "العالقات االجتماعية" جنم م ااماتبو األراى م بي بنق األب نا براط حانب

( 5.94مد  )01امددن مد ااماتبددو ااثنتيدو جددنم ااب دا اا اابددف "الساالو القيااادا واإلش اراف علااى العماال"
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بمتراط حانب ( 4.34م  )01مد ااماتبدو ااثناثدو جدنم ااب دا ااثناد
بمتراط حانب ( 4.24م )01

"االساتقرار واألماا الاويييي"

بيتمن م ااماتبو ااااب و جنم ااب ا ااخنما "المشاركة في اتخااذ

القرارات" بمتراط حانب ( 3.29م  )01رمد ااماتبدو ااخنمادو راألخيد را جدنم ااب دا األر "األجاور"
بمتراط حانب ( 3.42م  )01كمن ربلغ اامتراط ااحانب الااجو ااكليو المجن ( 4.33م )01

ااااادو
برز تاب  %43رتليا م ااقيمدو ارجدرا ااجدو متخفضدو مد اامرامقدو مد رجددو ت دا امدااا ا
على م ا اامجن .
و يعزو الباحث ذل إلى :

اا دارت ااتد ي يلددن اامجتمددف اافلادطيت مد حددار ر حادنا ر عداظ اتت ددنظ اااراتد
رض ت اإلمكنتين

تات جرار ااحينر اار يفيو ااى اابنحثي االجتمنعي

ادنمم

مد

اامنايو راامنايو اات تمتلكدن

ر از را االددير االجتمنعيددو ات ددرميا حيددنر ر يفي ددو متناددبو الب ددنحثي االجتمددنعي

االجتمنعيي م اتخن ااق اا اا م مجن إعااا راينمو االماات رااخطط.

رع دداظ ال د اا ااب ددنحثي

قا حا مجن " العالقات االجتماعياة " علدى ااماتبدو األرادى بدرز تادب ( )57%بااجدو مترادط

ري زر اابنح

ا إاى إاى:

 طبي و اامجتمف اافلاطيت ر ارم تفاض على امااا عنمو ر اابنحثي االجتمنعيي خناو
ا يكر متاابطي ر مت نرتي .

امن بناتابو" لسلو القيادا و اإلشاراف علاى العمال " جدنم بناماتبدو ااثنتيدو بدرز تادب ()43%

بتقايا متخفض ر ي زر اابنح
 ت اا جدن

ا إاى :

اإللاات على اابنحثي االجتمنعيي .

رقا حا اامجن " االستقرار واألما الويييي " على ااماتبدو ااثناثدو بدرز تادب ( )42%بتقدايا

متخفض ر ي زر اابنح

ا إاى:

 االد د را م د د مقد دداا اار يف ددو اد دداى اابد ددنحثي االجتمد ددنعيي
االتقانظ اااينا ر االقتاناى اافلاطيت .

امدن " المشاااركة فااي اتخاااذ الق ارارات " مقددا حاددل
بتقايا متخفض ر ي زر اابنح

ا إاى :

ات بد د

ااحيد ددنر ااايناد دديو با د د

علدى ااماتبددو قب د األخيد را بددرز تاددب ()39%

 حاص رح ا االاا را م اارقر م األخطنم تتيجو تبت مقتاحن
 مقا ب ض اابنحثي األمكنا اإلبااعيو تمكتدظ بنالاتقنم ب ملدظ.

اابنحثي االجتمنعيي .

رقدا حاد اامجددن األر " األجااور " علدى ااماتبدو األخي د را بدرز تاددب ( )35%بتقدايا مددتخفض
جاا ر ي زر اابنح

ا إاى:

 ارم األرضن االقتانايو را اااات

ياات بطاقو م يا متت مو ب ي ط اق م تاف .
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 تكف اابنحثي االجتمنعي بتكنايت اا م م مرااال

راضح

خال زينااتدظ ااميااتيو.

ر اتانال

ااتتنيج ا اارز ااتاب امجن جرار ااحينر اار يفيدو ككد قدا بلدغ  %43رتلديا مد ااقيمدو

ارجرا ااجو متخفضو م اامرامقو م رجدو ت ا امااا ااااااو على م ا اامجن .
وتتيق ظتائج الدراسة مدف ا ااادو ( اامغابد

 )2004ااتد ترادل

إادى ا اام ااكدز ااطبيدو ت دنت مد

اتخفنض م جرار ااحينر اار يفيو ااخلدن رااااو ( حالرر  )2105اات طبق
ااحكدرم اامدداتيي مددى قطددن م دزر ااتد تراددل

على مر ف ااقطن

إا د رجددرا مرامقددو كبيد را م د ام دااا عيتددو ااا اااددو م د

اا نملي على ممرض ااحينر اار يفيو.
وتختلااف ظتااائج الدراسااة مددف ا ااا ددو ( األاددتن

 )2015اات د تراددل
حادل

اامرامقدو مد قبد امدااا ااا ااادو علدى جدرار ااحيدنر اار يفيدو حيد

إاددى رجددرا ااجددو عنايددو مد د

مد اامجدنال

مجتم دو علدى

رز تاب قاا ( )%97.31را ااادو ( تادنا  )2013ا ددا ااا ااادو ا اب دنا جدرار حيدنر اا مد
مترمار م كلتن اامؤاادتي بااجدو مترادطو رمقبرادو را ااادو ( اابلبياد
ا

اامت مد د ددن

ميد د ددا حكرميد د ددو م د د د قطد د ددن م د د د رز تتمتد د ددف بحيد د ددنر ر يفيد د ددو ا

( اناح  )2013اات ترال

رااااو(منض

 )2012ااتد ترادل

 )2104اات طبق

ااجددو اامرامقددو علددى جميددف مق د اا

ااجو جيار.

على اا نملي مدى ااجنم دن

اافلادطيتيو رااتد ترادل

إاد ا

اب ددنا ج ددرار ااحيددنر اار يفيددو م ددن بمتراددط حاددنب  %22.24رمد د

ميمن يل عاض ألمظ تتنيج ااتحلي اإلحاني افق اا
م ااااااو "االلتزام التظييمي" حيد

الااجدو ااكليدو المجددن

جد د ددرار جيد د ددار را اااد د ددو

إاى ا ماترى اال را بجرار حينر اا م ااى امدااا اا يتدو مترادط

ب .الظتائج المتعلقة بالمجال الثاظي "االلتزام التظييمي".

اك د مقد د را م د مقد د اا

إادى

تدظ حادن

اامجددن رمد د ثددظ ت ددظ حاددن

اامجن ااثنت اا

يمث اامتغيا ااتنبف ضدم

اارادط ااحادنب راالتحداات اام يدنا راادرز ااتادب
اامترا ددط اا ددنظ راالتحد داات اام يددنا راا ددرز ااتا ددب

كمدن تدظ ااتحقدده مد مادنرار متراددطن

اإلجنبدو علدى مق د اا

ااب دا القيمددو ()5.5

اات ت با ع ااااجو ااحينايو بناتخااظ اختبنا ( )One Sample T-Testرااجار اقظ ()5.00
يرضح تتنيج ااتحلي .
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جدول رقم ()1.11

ظتائج التحليل اإلحصائي ليقرات المجال الثاظي "االلتزام التظييمي "
م
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الفقرة

أش عر بالس عادة إذا م ا قض يت حي اتي المهني ة ف ي وزارة
الشؤون االجتماعية.
أعتبر أن مشاكل الوزارة هي مشكلتي الخاصة.
أشعر بالفخر بانتمائي لوزارة الشؤون االجتماعية.
تتوافق قيمي مع قيم الوزارة التي اعمل بها.
اس تمتع بالح دي ع ن وزارة الش ؤون االجتماعي ة أم ام
أصدقائي خارج العمل.
أعتب ر أن وظيفت ي الحالي ة ربم ا ال تت وافر ف ي المنظم ات
األخرى.
أشعر أن لدى القليل م ن الخي ارات والف رل للتفكي ر ف ي
ترك عملي.
أقبل أي مهمة أكلف بها مقابل استمراري ف ي العم ل ف ي
هذه الوزارة.
تستحوذ المكاسب المادي ة على اندفاعي نحو عملي.
أش عر أن ت رك عمل ي ف ي وزارة الش ؤون االجتماعي ة
يسبب لي العديد من المشاكل واالضطرابات.
الفوائد التي أحصل عليه ا من وزارتي هي إحدى األسباب
الرئيسية الستمراري للعمل فيها.
أستمر ف ي عمل ي الح الي حت ى ل و أن ال زمالء اآلخ رون
فضلوا العمل في وزارة أخرى.
هناك فضل لوزارتي في بناء حياتي الوظيفية.
ي دفعني التزام ي األخالق ي تج اه زمالئ ي للبق اء ف ي
الوزارة.
أس تمر ف ي عمل ي الح الي لتجن ب الل وم والت وبي م ن
األخرين إذا قمت بتركه.
تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية هي المكان الذي أفضل
العمل فيه.
تستحق وزارة الشؤون االجتماعية إخالصي ووالئي لها.

الدرجة الكلية للمجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمإلىة
sig

الترتيب

4.52

2.75

45%

-4.34

*0.000

20

4.03
5.76
5.61

2.42
2.72
2.53

40%
58%
56%

-7.39
1.15
0.52

*0.000
0.253
0.604

25
0
3

4.96

2.69

50%

-2.44

*0.016

22

4.49

2.36

45%

-5.18

*0.000

23

5.53

2.51

55%

0.13

0.896

0

5.23

2.72

52%

-1.21

0.228

7

3.81

2.33

38%

-8.79

*0.000

27

5.41

2.73

54%

-0.42

0.673

.

4.01

2.34

40%

-7.73

*0.000

2.

5.14

2.46

51%

-1.77

0.078

9

5.01

2.61

50%

-2.29

*0.023

22

6.10

2.37

61%

3.09

*0.002

2

4.34

2.45

43%

-5.73

*0.000

20

5.21

2.79

52%

-1.27

0.208

.

5.46

2.88

55%

-0.17

0.864

5

4.98

1.62

50%

-3.93

*0.000

األوزا الظسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح* ،دالة احصائية عظد مستو .1.11

يتضددح مد د خ ددال ااج ددار اق ددظ ( )5.00ا اافق د را ااااب ددو عل ددا ااتد د ت ددتص علددى "يااادفعظي التزاماااي

األخالقي تجاي زمالئي للبقااء فاي الاوزار " جدنم
اات بلغ

مد ااماتبدو األرادى مد حيد

قيمدو اارادط ااحادنب

( 2.01م  )01برز تادب  %20ريلديا اد ارجدرا ااجدو مترادطو مد اامرامقدو علدى

م اافق را م قب امااا ااااااو.

امدن مد ااماتبدو االخيد را مد حيد

قيمدو اارادط ااحادنب افقد اا

اامجدن تجدا اافقد را ااتناد و ااتد تدتص

علدى "تساتحوذ المكاسااب المادياة علااى اظادفاعي ظحاو عملااي" برادط حادنب ( 3.20م د  )01ررز
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تادب  %32رتلديا م د ااقيمدو ارجدرا ااجددو متخفضدو مد اامرامقددو علدى مد اافق د را ر اد مد رجدددو
ت ا امااا ااااااو.

ريالح م خال ااجار ااانبه ايضن ا قيمو اختبنا( )Tالتحقه م ا متراط االجنبن

ااقيم ددو ( )5.5اات د د ت بد ددا ع د د اامرقد ددت ااحيد ددناى ألمد دااا ااا اااد ددو اظ ال اد ددظ تك د د جمي دد ددن ا
ب دض اامترادطن

إحادنييو عد مادترى  1.15ركنت د

يزيا ع

االاد ددو

تقد ع د ااقيمدو ( )5.5راادب ض اآلخدا يزيددا

عتدن مني ت حينايو مرقت امااا مجتمف ااااااو تجن م اافق اا .
ربلددك عددنظ يالح د ا ااراددط ااحاددنب اا ددنظ الب ددا كك د قددا بلددغ ( 4.72م د  )01بددنتحاات م يددنا
( )0.22ررز تاب  %51ريليا ا ارجرا ااجو متراطو م اامرامقدو علدى مقد اا مجدن "االلتازام

التظييمي" م قب امااا ااااااو.

يعاازو الباحااث رجدرا ت ااجددف م د االاتدزاظ ااتت يم د البدنحثي االجتمددنعيي مد ر از را االددؤر االجتمنعيددو
بقطددن م د رز امددن يمددارا ب د مد د ازمددن

راات د علددى ااا دددن

اثددا علددى جميددف ااتد دراح اامت لقددو بنابنح د

ماترى االاتزاظ مد عرامد اقتادأاىو رعداظ ملدناكو اابدنحثي مد اتخدن ااقد اا اا رضد ت األادلر

ااقيددنا ر اإللد داات رضد د ت رل ددح اامد درااا اامناي ددو رات ددااظ األم دده ااايناد د عل ددى اد د يا ااما ددناحو
اافلاددطيتيو رتحايددا مادديا اامددر في ااحكددرميي م د قط ددن م د رز ك د م د اا رام د خلق د
ر اإلحاد ددنا بنافق ددا رضد ددين ااما ددتقب رااتد د ات كا د د

ااحيد د را رااتل ددت

حناددو مد د

ب ددارامن علد ددى ما ددترى االات د دزاظ

ااتت يم .
اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو ( ابر ام
االاتزاظ ااتت يم

 )2007اات

بلغ تابو  %67.47اى متن

ترال

إاى اارز ااتاب

 )2011اات ترال

امجنال

إاى متن ماترى متراط م

ماترى متراط م االاتزاظ
االاتزاظ ااتت يم

رااااو ( ابر تاا

تانر  %67.43ي ت رجرا

ماترى متراط م االاتزاظ ااتت يم .
اختليت ظتائج الدراسة مف ااااو ( منا
ااتت يم ااى اا نملي بناجنم ن
ترال

جنم

 )2015اات ترال

إاى رجرا ماترى عن م االاتزاظ

اافلاطيتيو بلغ ( )%76.4رااااو ( عبا ااح

 )2015اات

إاى رجرا ااجو االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي م ااي را ااتابيو راات ليظ بركناو ااغر

بااجو كبي را برز تاب ( )%79.92رااااو ( ابر جين

 )2014اات ترال

ااارايو

إاى تمتف

ضبنط االاطو اافلاطيتيو بااجو كبي را م االاتزاظ ااتت يم بمتراط حانب تاب %76.74

رااااو ( ااتريقو  )2015اات ترال

 )2012اات ترال

ارجرا ماترى ماتفف االاتزاظ ااتت يم

ااااو ( اابقم

رجرا ماترى ماتفف تابين م االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي بجرا از متطقو
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مكو اامكامو ااااو ( ااغنماى  )2009اات ترال
ااماااا ااثنتريو بمحنم و جار جنم بااجو ماتف

.

إ ماترى االاتزاظ ااتت يم ااى اام لمي م

 1.1اختبار ومظاقشة فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األوىل :
تتص اافاضيو اااييايو األراى على "يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو ( (α≥0.05لجود

الحياااا الويييياااة (األجاااور -العالقاااات االجتماعياااة -االساااتقرار واألماااا الاااويييي -السااالو القياااادا
واإلش اراف علااى العماال -المشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات) فااي تعزي از االلتاازام التظييمااي لااد الباااحثي

االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية بقطاع غز ".
ريتفدا مد م د اافاضديو خماددو ماضدين

ماعيددو تدظ ااتحقدده مد اددحتدن مد خددال تحليد االتحددااا

ااخط اابايط بي اب نا اامجن األر "جود الحيا الويييية" راامتمث بدنامتغيا اامادتق ر اامجدن

ااثنت "االلتزام التظييمي" راامتمثد اامتغيدا ااتدنبف حيد
ااتد تفتداض عداظ رجدرا تددأثيا ا
تأثيا ا

االادو إحادنييو مقنبد اافاضدديو اابايلدو ( )H1ااتد تفتداض رجددرا

االاو إحانييو ريتظ ااحكظ على تتيجدو االختبدنا بتدنم علدى قيمدو مادترى اااالادو اامحادربو

ام نم االتحااا ( )Sigحي

كنت

إحادنيين يدتظ اختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

يدتظ امدض اافاضديو اا اميدو رااتراد اادحو اافاضديو اابايلدو مد حدن

قيمو ( )Sigاق م ماترى  1.15ريقن عتامن ا ااتأثيا م تر ري ت

االاو إحانييو ريتظ قبر اافاضيو اا اميو م حن كنت
إ

عاظ رجرا تأثيا ا

ا رجرا تأثيا ا

قيمو ( )Sigاعلى م  1.15رتاتتج عتا

االاو إحانييو.

رميمددن يلد د تت ددنيج اختب ددنا اافاض ددين

اافاعي ددو راافاض دديو اااييا دديو التحق دده مد د رج ددرا ت ددأثيا المتغيد د اا

ااماتقلو (األجور ،العالقات االجتماعية ،االستقرار واألما الويييي ،السلو القيادا واإلشراف علاى
العمل ،المشاركة في اتخاذ القرارات) ،على اامتغيا ااتنبف اامتمث م "االلتزام التظييمي".
 .1بالظسبة لليرضية اليرعية األولى:
والتي تظص على "وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو  1.15لألجور على االلتزام التظييمي

لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية".
حي

تالح م ااجار ااتنا ( )5.12رجرا عالقو طاايو ا

بددي األجددرا راالاتد دزاظ ااتت يم د حيد د

بلغ د

م نم اتحااا اامتغيا ااماتق "األجرا" بلغ

االادو إحادنييو عتدا مادترى 1.15

قيمددو م نمد د االاتبددنط ( )1.191كم ددن رتالح د ا قيم ددو
( )1.179ركن ماترى اااالاو اق مد Sig.= 1.15
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 )0.020رمد د ا ي تد د رج ددرا ت ددأثيا ر االا ددو إحا ددنييو األج ددرا عل ددى االاتد دزاظ ااتت يمد د عت ددا ما ددترى
( )1.136رت تد مد ااقيمدو ا األجدرا تفادا مددن

 .1.15كمدن رتالحد ا قيمدو م نمد ااتحايدا بلغد

تابت  %3.2م ااتبني م اامتغيا ااتنبف (االاتزاظ ااتت يم ) رااتابو اامتبقيو ت زى ا رام رمتغي اا

اخدداى ميددا مااجددو بددناتمر ج بنإلضددنمو الخطددأ اا ل دراي التقددايا .رب د ا تاددتتتج قبددر اافاضدديو اات د
تتص علدى " وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو  1.15لألجور على االلتزام التظييمي لد

الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية" رم ااتتيجو تتفه مف ماضيو اابنح .
جدول ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر األجور على االلتزام التظييمي
قيمة
معامالت
اختبار
المتغيرات
االنحدار
""t
00..0
*0.055
الحد الثابت
5.05
*..0.0
األجور
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

مستوى
الداللة

معامل
االرتباط

.....
...5.

..000

معنوية النموذج

معامل
التحديد

F

Sig.

...0.

5.50.

...5.

Y=2.808-0.060x1
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

 :x1األجرا.

و يعزا الباحث ذل إلى :

اتخفنض ماترى االجرا البنحثيي االجتمنعيي م ر ازار االؤر االجتمنعيو يؤا

ماترى االاتزاظ ااتت يم اايدظ
علي اابنح

االجتمنع

ريامف اابنحثي تحر ااالر ااالب

يحاص ك ااحاص المحنم و علي

منااظ م ا اااات

اتيقت ظتائج الدراسة جزيين مف ااااو ( ااطبن
تحاي بييو اا م

ا ا مل األجا اا

يحا

ت يا عمل بنار ازار اات ي م بدن رماى تلبيت رالبنع احنجنت رحنجن

م ي يلدظ يت كا ات كنان كلين على ماترى ااتزام

بماا رترال

ا إاى اتخفنض

رعلى ااماكز االجتمنع اا

يلب ريغط جميف احتينجنت .

 )2004اات طبق

إاى رجرا عالقو طااي قريو ا

ي يل

راا

اا نملي الاكو ااتاا األامار

االاو إحانييو بي جرار ااحينر اار يفيو (

األمن راالاتقااا اار يف _ ماه اا م – ات مو ااتحفيز راااام يو ارام اامنايو

راام تريو – عالقو اإلااار بناتقنبو – ااخامن
ال نملي م االاكو على ماترى مين

اابح

االجتمنعيو تحاي بييو اا م ) راالاتزاظ ااتت يم

ااثال
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مجتم و رعلى ماترى ك إاا را .

رااااو ( ) Hashemi and other, 2014اات طبق
اي اا رترال

م

عم ام راح

على مر ف بت ميل م مقنط و جيال

إاى رجرا عالقو رتأثيا ألب نا جرار ااحينر اار يفيو ( ارات
ترميا ماص ااتمر

ماتمار م

تلاي ن

اامؤااو

رمكنمت

اا القن

تطريا ااقا اا اابلايو ااتراز بي ااحينر اا مليو راالخايو ) راالاتزاظ ااتت يم

 )2010رجرا عالقو رتأثيا ايجنب
اا القن

ال م )
ترال

ااملناكو

االجتمنعيو

بي

األجرا راامكنمت

رااااو ( ) 2004 zinاات طبق

إاى رجرا عنملي

مقط م

االجتمنعيو

رااااو( Daud

اب نا جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم

عرام

ااتمر رااتطرا

اإللاات

كنميو

رم (

اابييو اامنايو

اامدتااي اامنايزي ممن ي ملر م ااقطن خنص ر
جرار ااحينر اار يفيو ( ااتمر رااتطرا

راألجرا

راات ريضن ) ادظ اثا مدظ م تحقيه االاتزاظ ااتت يم .
رااااو ) )Smeenk and other ,2006اات طبق
إاى رجرا عالقو ا
اات ريض

اإلااار

رااملناكو

راالتانال

على بلايو مزر م

م (

على اا نملي بناجنم ن

االاو إحانييو طااي بي مختلت ممناان
رااتااي

إاى رجرا عالقو ا

رااحرامز راامكنمت

إاا را اامرااا اابلايو ( ااالماكزيو

راألم اار يف

رتقييظ األاام) راالاتزاظ ااتت يم

ملاطي رترال

ااديك ااتت يم

رااتطريا

رااتكترارجين

اادراتايو ر ترال

رااتفنعال

رااااو ( حلا

االجتمنعيو

راالر

 )2012اات طبق

االاو إحانييو بي حنرا إااار ااتغييا
راات ظ راإلجااما

اإلااايو

اامرااا

اابلايو ) راالاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي .
واختليت ظتائج الدراسة مف ااااو ) )Abbasi and Sajjad ,2014اات طبق

ااجمنا م مقنط و ميال م اي اا ر ترال

على مر ت م

إاى ات ال ترجا عالقو بي جرار ااحينر اار يفيو (

عاااو األجرا رااتمر راألم ) راالاتزاظ ااتت يم .
 .1بالظسبة لليرضية اليرعية الثاظية:
والتاي تاظص علااى "وجاود تااأثير ذو داللاة إحصاائية عظااد مساتو  1.15للعالقااات االجتماعياة علااى

االلتزام التظييمي لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية".
حي

تالح م ااجار ااتنا ( )5.13رجرا عالقو طاايو ا

بي اا القن

االجتمنعيو راالاتزاظ ااتت يم حي

ا قيمو م نم اتحااا اامتغيدا اامادتق "اا القدن

بلغ

االادو إحادنييو عتدا مادترى 1.15

قيمو م نم االاتبنط ( )1.372كمن رتالح

االجتمنعيدو" بلغد

( )1.337ركدن مادترى اااالادو

اق م  )Sig.= 0.000( 1.15رم ا ي ت رجرا تأثيا ر االاو إحانييو ال القن

االجتمنعيو على

االاتزاظ ااتت يم عتا ماترى  .1.15كمن رتالح ا قيمو م نم ااتحايا بلغ ( )1.138رت ت م

ااقيم ددو ا اا القد ددن

االجتمنعي ددو تفاد ددا م ددن تاد ددبت  %03.2م د د ااتب ددني م د د اامتغي ددا ااتد ددنبف (االات د دزاظ
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ااتت يم د ) رااتاددبو اامتبقي ددو ت ددزى ا رام د رمتغي د اا

اخدداى ميددا مااجددو بددناتمر ج بنإلضددنمو الخط ددأ

اا لراي التقايا .رب ا تاتتتج قبر اافاضيو اات تتص على "وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد

مسااتو  1.15للعالقااات االجتماعيااة علااى االلتاازام التظييمااي لااد الباااحثي االجتماااعيي فااي وزار

الشؤو االجتماعية" رم ااتتيجو تتفه مف ماضيو اابنح .
جدول ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر العالقات االجتماعية على االلتزام التظييمي
معامالت
االنحدار

المتغيرات

*0..0.

قيمة
اختبار
""t
..50

مستوى
الداللة

الحد الثابت
العالقات
0..0
*..00.
االجتماعية
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

معامل
االرتباط
..0.5

معنوية النموذج

معامل
التحديد

F

Sig.

..00.

50.05.

.....

.....
.....

Y=2.808+0.062x 2
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

االجتمنعيو.

 :X2اا القن

و يعزا الباحث ذل إلى :
ا اا القن

االجتمنعيو اإليجنبيو البنحثي االجتمنعيي مف مجمرعو زمالي مى اا م ترما ا إلبنعن

احنجنتدظ ااتفايو راالجتمنعيو رتحقه تبنا اامتنمف بيتدمدن ممدن يدؤا إاد امدف اادارح اام تريدو ادا
اابنحثي

ا ا مل اار از را حيتمن تتيح البنحثي مااو ااتفنع راالتان مف األمااا األخاي

يزيا م ااتزامدظ ااتت يم

راا كا احيح .

اتيقت ظتائج الدراساة مدف ا ااادو ( اازعبد
ااا رايو رترال

مل

ا

مادتف إلتتدنج األم يدو اام لبدو مد

 )2009ااتد طبقد

إاى رجرا عالقو إيجنبيو بي ااماترى ااماتفف ال القن

االجتمنعيو م اا م رك

م االاتزاظ اار يف راال را بناامن ااتفا م اا م .
راتفق

مف ااااو ( ) Hashemi and other, 2014اات

مقنط و جيال م
رمكنمت

كنميو

إي اا رترال

عم ام راح

طبق

على مر ف

بت

ميللى م

إاى رجرا عالقو رتأثيا ألب نا جرار ااحينر اار يفيو ( ارات
ترميا ماص ااتمر

تلاي ن

ماتمار م اامؤااو اا القن

االجتمنعيو تطريا ااقا اا اابلايو ااتراز بي ااحينر اا مليو راالخايو ) راالاتزاظ ااتت يم .
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رااااو( )2010 Daudاات طبق
رتددأثيا ايج ددنب ب ددي

على اا نملي م االاكن

اامنايزيو رترال

اب ددنا ج ددرار ااحي ددنر اار يفيددو راالاتد د ازظ ااتت يمد د رم د ( اا الق ددن

ااملناكو األجرا راامكنمت

ااتمر رااتطرا اإللاات اابييو اامنايو ال م

إاى رجرا عالقو
االجتمنعي ددو

).

 .1بالظسبة لليرضية اليرعية الثالثة:
والتي تظص على "وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو  1.15لالستقرار واألما الويييي على

االلتزام التظييمي لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية".

حي

تالح م ااجار ااتنا ( )5.14رجرا عالقو طاايو ا

بدي االاددتقااا راألمدن ااددر يف راالاتدزاظ ااتت يم د حيد

بلغ د

االادو إحادنييو عتدا مادترى 1.15

قيمدو م نم د االاتبدنط ( )1.344كمددن
( )1.375ركددن

رتالحد ا قيمدو م نمد اتحدااا اامتغيدا اامادتق "االادتقااا راألمدن اادر يف " بلغد

ماترى اااالاو اق م  )Sig.= 0.000 ( 1.15رم ا ي تد رجدرا تدأثيا ر االادو إحادنييو االادتقااا
راألمن اار يف على االاتزاظ ااتت يم عتا ماترى  .1.15كمن رتالح ا قيمو م نم ااتحايا بلغ

( )1.119رت تد مد ااقيمدو ا االادتقااا راألمدن اادر يف يفادا مدن تادبت  %00.7مد ااتبدني م د
اامتغيا ااتنبف (االاتزاظ ااتت يم ) رااتابو اامتبقيو ت زى ا رام رمتغي اا

اخاى ميا مااجو بناتمر ج

بنإلضنمو الخطأ اا لراي التقايا .رب ا تاتتتج قبر اافاضيو اات تتص على "وجود تأثير ذو داللة

إحصااائية عظااد مسااتو  1.15لالسااتقرار واألمااا الااويييي علااى االلتاازام التظييمااي لااد الباااحثي
االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية" رم ااتتيجو تتفه مف ماضيو اابنح .
جدول ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر االستقرار واألما الويييي على االلتزام التظييمي
المتغيرات

معامالت
االنحدار
*0.0..

قيمة
اختبار
""t
..00

مستوى
الداللة

الحد الثابت
االستقرار
0.00
*..0.5
الوظيفي
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

معنوية النموذج
F

Sig.

.....
.....

..000

Y=2.808-0.009x3
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

 :X3االاتقااا اار يف .
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..000

00..55

.....

و يعزا الباحث ذل إلى :
إ اتخفنض ماترى االاتقااا راألمدن اادر يف ادا اابدنحثي االجتمدنعيي

يدؤا

اد إادى إتخفدنض

ماترى االاتزاظ ااتت يمد ادايدظ مم دنما االادتقااا اادر يف مد األمدرا اادنمدو ااتد تل د
م م نايو اابنح
لد را اابنحد

االجتمنع

االجتمدنع

رتت كا على ااتزام

رقرر اتتمني الر ازار ااتد ي مد بددن  ،اد ا مدل

ب داظ االاددتقااا اادر يف تترادا اايد حناددو مد ااخدرت رااقلده راالض داابن

تاخل م ا اا ااخل م امكنتيو بقني مى عمل ار االاتغتنم ع خامنت

ااترتا اااايظ اا

يج ل على اااراظ مدا اا ارقت رطنقتد

يلب طمرحنت راحتينجنت

مين

االاتقااا اار يف

اتيقات ظتااائج الدراساة مدف ا اااددو ( ااطبدن
األادمار رااادتنعن

مد خدال اابحد

رتديم علي حناو مد

بنادتمااا عد عمد آخدا

مبقاا من ت تبا م اار يفو مااا إلبن احنجنت ااتفايو راالجتمنعيو

بقداا مدن يزيدا مد قدرر تدأثا اات ازمد ااتت يم د بأيدو مد از

يتحقه االاتزاظ ااجيا م

ار اا كبيد اا

تدؤثا علدى االادتقااا اادر يف

مدال يمك د ا

.

 )2004رااتد طبقد

ااكيمنريددو بناادريا بماددا رترادل

إحانييو بي جرار ااحينر اار يفيو ( تحاي بييو اا م

علددى اا دنملي مد لداكو ااتاددا

إادى رجددرا عالقدو طااي د قريدو ا

االاددو

األمن راالاتقااا اار يف _ مداه اا مد

– ات مددو ااتحفيددز راااام ي ددو ا درام اامنايد دو راام تريددو – عالقددو اإلااار بناتقنب ددو – ااخددامن

االجتمنعي ددو

تحاي بييو اا م ) راالاتزاظ ااتت يم .
كمدن اتفق د

مدف را اااددو ) )Smeenk and other ,2006ااتد طبق د

اادراتايو ر ترال

إاى رجرا عالقدو ا

االجتمنعيو راالر

اإلاا را راالتانال

علدى اا ددنملي بناجنم ددن

االادو إحادنييو طاايد بدي مختلدت ممناادن

اابلايو ( ااالماكزيو اات ريض رااملناكو رااتااي

رااتطدريا راألمد اادر يف

إاا را اامدرااا
رااتفدنعال

رتقييظ األاام) راالاتزاظ ااتت يم .

 .1بالظسبة لليرضية اليرعية الرابعة:
والتي تظص على "وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو  1.15للسلو القيادا واإلشراف على

العمل على االلتزام التظييمي لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية".
حي

تالح م ااجار ااتنا ( )5.15رجرا عالقو طاايو ا

االادو إحادنييو عتدا مادترى 1.15

ب ددي اااد ددلر ااقيد ددنا راإللد داات علد ددى اا م د د راالاتد دزاظ ااتت يم د د حي د د

بلغد د

قيمد ددو م نم د د االاتبد ددنط

( )1.499كمددن رتالحد د ا قيم ددو م نمد د اتح ددااا اامتغيددا ااما ددتق "ااا ددلر ااقي ددنا راإللد داات عل ددى
اا م " بلغ

( )1.456ركن ماترى اااالاو اق م  )Sig.= 0.000( 1.15رم ا ي ت رجرا تأثيا

ر االادو إحادنييو الادلر ااقيدنا راإللداات علدى اا مد علدى االاتدزاظ ااتت يمد عتدا مادترى .1.15
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كمن رتالح ا قيمو م نم ااتحايا بلغ

( )1.249رت تد مد ااقيمدو ا ااادلر ااقيدنا راإللداات

على اا م يفاا من تابت  %24.7م ااتبني م اامتغيا ااتنبف (االاتزاظ ااتت يم ) رااتابو اامتبقيو
ت زى ا رام رمتغي اا

اخاى ميا مااجو بناتمر ج بنإلضنمو الخطأ اا لدراي التقدايا .ربد ا تادتتتج

قبر اافاضيو اات تتص على "وجود تأثير ذو داللة إحصائية عظد مستو  1.15للسالو القياادا
واإلشاااراف علاااى العمااال علاااى االلتااازام التظييماااي لاااد البااااحثي االجتمااااعيي فاااي وزار الشاااؤو

االجتماعية" رم ااتتيجو تتفه مف ماضيو اابنح .

جدول ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر السلو القيادا على االلتزام التظييمي
قيمة
معامالت
اختبار
المتغيرات
االنحدار
""t
0...
*5.00.
الحد الثابت
..0.
*..05.
السلوك القيادي
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

مستوى
الداللة

معامل
االرتباط

.....
.....

..000

معنوية النموذج

معامل
التحديد

F

Sig.

..500

0..055

.....

Y=2.808+0.228x 4
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

 :X4ااالر ااقينا .
و يعزو الباحث ذل إلى :
تأثيا بي تمط ااقينا راإللاات راضن اابنحثي االجتمنعيي رراليدظ الر از را مدنااييا ااد
ا
ا متن
يتبد ددف األاد ددلر

االجتمنعيي

األرتد ددرقااط حيد د د

ياكد ددز ك د د اااد ددلطن

مد د د يد ددا رال ي ط د د امتمنمد ددن آلاام ااب د ددنحثي

ممن يؤا إا ض ت رالممظ رااى ت زيز ملنعا االادتينم ربناتدنا

االات د دزاظ ااتت يم د د اد ددايدظ

ام د ددن ااد دداييا اا د د

االجتمنعيي مرضف امتمنم مد ااقد اا اا

يتبد ددف األا د ددلر

إتخفدنض مادترى

ااد ددايمقااط القيد ددنار ريج د د ااب د ددنحثي

ااتد يتخد من يدؤا إادى تطدريا عالقدن

ااداعظ راادرالم بيدتدظ

ال م راار از را رم ا ا تأثيا على ااتزامدظ ااتت يم .
اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو(  )omay and kursad 2010اات طبق
ااتاكيو رترال

رااالر

ااقينا

ااى ا متن عالقو إيجنبيو م تااو بي تار اا

ااااعظ اماياى ااماااا رااااو ( ااتريقو

ااااخليو – األاا " رترال

( ابر تاا

على ااماااا االبتااييو

اام لمي ع االاتزاظ ااتت يم

 )2015اات طبق

امر ف

إاى رجرا اثا ايجنب ألتمنط ااقينار م ت زيز االاتزاظ ااتت يم

 ) 2007اات طبق

مر ف ا

ر از اا
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ملاطيتيو رترال

ر از را

رااااو

إاى رجرا عالقو ايجنبيو

بي ااتمط ااقينا

 )2011اات طبق

راالاتزاظ ااتت يم

اا نملي بمؤاان

ااى مر ف اار از اا
ركناو مر

م

قطن مزر

رتلغي ااالجيي اافلاطيتي ترال

عالقو إيجنبيو اااو إحانيين بي ماترى ااتطريا ااتت يم ( ااقينار
األماات راالاتااتيجين

ااديك ااتت يم

رااااو ( ابر ام

اا القن

إاى رجرا

اامرااا اابلايو

ااتكترارجين ااماتخام ) رماترى االاتزاظ ااتت يم .

 .1بالظسبة لليرضية اليرعية الخامسة:
والتي تظص على "وجود تأثير ذو داللاة إحصاائية عظاد مساتو  1.15للمشااركة فاي اتخااذ القارارات

على االلتزام التظييمي لد الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية".
حي

تالح م ااجار ااتنا ( )5.16رجرا عالقو طاايو ا

بدي ااملدناكو مد اتخدن ااقد اا اا

راالاتدزاظ ااتت يمد حيد

بلغد

االادو إحادنييو عتدا مادترى 1.15

قيمدو م نمد االاتبدنط ( )1.511كمدن
( )1.446ركدن

رتالح ا قيمو م نم اتحااا اامتغيا ااماتق "ااملدناكو مد اتخدن ااقد اا اا " بلغد

ماترى اااالاو اقد مد  )Sig.= 0.000 ( 1.15رمد ا ي تد رجدرا تدأثيا ر االادو إحادنييو الملدناكو
مد اتخددن ااق د اا اا
بلغ

علددى االات دزاظ ااتت يم د عتدا ماددترى  .1.15كمددن رتالح د ا قيمددو م نم د ااتحايددا

( )1.261رت ت م ااقيمو ا ااملدناكو مد اتخدن ااقد اا اا

يفادا مدن تادبت  %22مد ااتبدني

مد اامتغيددا ااتددنبف (االات دزاظ ااتت يمد ) رااتاددبو اامتبقيددو ت ددزى ا رامد رمتغي د اا

اخدداى ميددا مااجددو

بناتمر ج بنإلضنمو الخطأ اا لراي التقايا .رب ا تاتتتج قبر اافاضيو اات تتص على "وجود تأثير

ذو داللاة إحصااائية عظااد مسااتو  1.15للمشااركة فااي اتخاااذ الق ارارات علاى االلت ازام التظييمااي لااد

الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية" رم ااتتيجو تتفه مف ماضيو اابنح .
جدول ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر المشاركة في اتخاذ القرارات على االلتزام التظييمي
قيمة
معامالت
اختبار
المتغيرات
االنحدار
""t
05.0.
*0.555
الحد الثابت
..0.
*..00.
المشاركة
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

مستوى
الداللة

معامل
االرتباط

.....
.....

..50.

Y=2.808+0.227x 5
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

 :X5ااملناكو.
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معنوية النموذج

معامل
التحديد

F

Sig.

..5..

50.555

.....

يعزا الباحث ذل إلى :

إ اتخفنض ماترى ملناكو اابنحثي االجتمنعيي م اتخن ااق اا اا

ا إاى اتخفنض مادترى

يؤا

االاتدزاظ ااتت يمد ادايدظ اد ا عداظ تدراما ماددترى ماليدظ مد ملدناكو اابدنحثي االجتمدنعيي مد اتخددن

ااق اا اا

م ااممك ا يؤا إاى خله حناو م ااترتا اا

االكنر رااا

ااف

 )2010اات طبق

األااتيو اامتخااو بنإلقااض رترال
اتخن ااق اا اا

اا نملي م االاكن

اار يفيو ( اا القن

يتا اث اا ادلبين علدى اادر ازار حيد

ااالبيو ربناتنا يؤثا على االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي .

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو(اازعب
(αالملناكو م

تكثدا

م

إاى متن

االاتزاظ ااتت يم

اامنايزيو رترال

االجتمنعيو

على اا نملي م اامؤاان

اث اا ااال إحانيين ع

ماترى (≥0.05

رااااو( )2010 Daudاات

إاى رجرا عالقو رتأثيا ايجنب بي

ااملناكو

األجرا راامكنمت

ااتمر رااتطرا

ااحكرميو

طبق

على

اب نا جرار ااحينر

اابييو اامنايو

اإللاات

ال م ) راالاتزاظ ااتت يم .

ربلددك عددنظ يمك د مالح ددو رجددرا عالقددو طاايددو ا

االاددو إحاددنييو عتددا ماددترى  1.15بددي جددرار

م نمد اتحددااا "جااود الحيااا الوييييااة" كك د بلغ د

( )1.571ركدن ماددترى اااالاددو اق د م د 1.15

بلغد

ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم حي

قيمدو م نمد االاتبدنط ( )1.486كمدن رتالحد ا قيمدو

(  )Sig.= 0.000رمد د ا ي ت د رجددرا ت ددأثيا ر االاددو إحا ددنييو اجددرار ااحيددنر اار يفي ددو علددى االاتد دزاظ
ااتت يم عتا ماترى  .1.15كمن رتالح ا قيمو م نم ااتحايا بلغ

( )1.236رت ت م ااقيمو

ا ج ددرار ااحيد ددنر اار يفيد ددو ككد د تفاد ددا مد ددن تا ددبت  %23.2م د د ااتبد ددني مد د اامتغيد ددا ااتد ددنبف (االات د دزاظ
ااتت يم د ) رااتاددبو اامتبقي ددو ت ددزى ا رام د رمتغي د اا

اا لراي التقايا .رااجار اقظ ( )5.09يرضح ا .

اخدداى ميددا مااجددو بددناتمر ج بنإلضددنمو الخط ددأ

جدول رقم ()1.11

ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر جود الحيا الويييية على االلتزام التظييمي
المتغیي التاب
ارلتزام التنظیم
المتغیيات المستقل
معنوية النموذج
قيمة
مستوى
معامالت
االنحدار

المجال األول ككل (جودة
الحياة الوظيفية)

*..5.0

اختبار
""t

الداللة
()Sig.

معامل
االرتباط

6.71

0.000

..0..

*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825
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معامل
التحديد

F

Sig.

..50.

05..5.

.....

رم خال من ابه يمك ااتراد إادى ادحو اافاضديو األرادى الا ااادو رااتد تفتداض "يرجدا تدأثيا ر

االادو إحاددنييو عتددا ماددترى ( (α≥0.05اجدرار ااحيددنر اار يفيددو (األجااور -العالقااات االجتماعيااة -
االستقرار واألما الويييي -السلو القيادا واإلشراف على العمل -المشاركة في اتخااذ القارارات) مد
ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر".

راااااو تأثيا اامتغي اا

اتحايا ا م اامتغي اا

ااماتقلو (جرار ااحينر اار يفيدو) م دن علدى اامتغيدا ااتدنبف (االاتدزاظ ااتت يمد )
ا اعلى امميو م ااتأثيا على االاتزاظ ااتت يم

االتحدااا ااخط د اامت دداا رم د خددال تقددايا م دنمال

تظ ااتخااظ االر تحلي

ااماددتقلو يددتظ تحايددا حجددظ

االتحددااا المتغي د اا

األثا اك متغيا م اامتغي اا ااماتقلو على اامتغيا ااتنبف رااجار اقظ ( )5.18يرضح تتنيج تحلي
االتحااا ااخط اامت اا.
جدول رقم ()1.12

ظتائج تحليل االظحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعاد جود الحيا الويييية على االلتزام التظييمي
قيمة
معامالت
اختبار
المتغيرات
االنحدار
""t
...0
5....
الحد الثابت
-0.77
-0.060
األجور
0.71
....5
العالقات االجتماعية
-0.08
-0.009
االستقرار الوظيفي
2.10
..55.
السلوك القيادي
2.85
..5..
المشاركة
*التأثیي ذو درل إحصائی عند مستوى 82825

مستوى
الداللة

الترتيب

.....
..005
..0..
..000
...0.
....5

معنوية النموذج
VIF
F

0
0
5
5
0

0.05
0...
5...
5..0
5.00

Sig.

00.05.

.....

معامل
التحديد

..50.

م د خددال ااجددار اااددنبه يتضددح ا م نم د ااتحايددا التمددر ج يبلددغ ( )1.272رت ت د م د ااقيمددو ا
اامتغي اا

ااماتقلو (اب نا جرار ااحينر اار يفيو) اامااجو بناتمر ج تفاا من تابت  %27.2م ااتبني

مد اامتغيددا ااتددنبف (االات دزاظ ااتت يمد ) رااتاددبو اامتبقيددو ت ددزى ا رامد رمتغي د اا
بددناتمر ج بنإلض ددنمو ألخط ددنم ااتقددايا اا لد دراييو .كم ددن ركنتد د

جميددف م ددنمال

اخدداى ميددا مااجددو

تض ددخظ ااتب ددني (VIF-

 )Variance Inflation Factorاقد مد ااقيمدو ( )01رمد ا يدا علدى ادالمو تمدر ج االتحدااا مد

ملكلو االزاراج ااخط بي اامتغي اا

ااماتقلو.

كمن تالح م خال ااجار ا متغيا ااملناكو م اتخن ااق اا اا
ااتأثيا م االاتزاظ ااتت يم حي

ماد ددترى  1.15حي د د

جنم م ااماتبو األرادى مد حيد

بلغ حجظ ااتأثيا ( )1.299ركن م ا ااتأثيا ر االاو إحانييو عتا

ماد ددترى االا د ددو االختبد ددنا تاد ددنر ( )1.115ري ت د د

الملناكو م اتخن ااق اا اا

على االاتزاظ ااتت يم حي

اد د د رجد ددرا تد ددأثيا مرجد د د

ا ااتفن ماترى ااملناكو م اتخن ااق اا اا

بااجو راحار ايانمظ م امف ماترى االاتزاظ ااتت يم بمقااا ( )1.299ااجو.
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رم ااماتبو ااثنتيو م حي

ااتأثيا م االاتزاظ ااتت يمد جدنم متغيدا ااادلر ااقيدنا راإللداات علدى

اا م د بت ددأثيا ق دداا ( )1.222رايضددن ك ددن مد د ا ااتددأثيا ر االا ددو إحا ددنييو عتددا ما ددترى  1.15حيد د

مادترى االاددو االختبدنا ياددنر ( )1.139ري تد م د ا رجددرا تدأثيا إيجددنب الادلر ااقيددنا راإلل داات
علددى اا م د عل ددى االات دزاظ ااتت يمد د حي د

ا ااتف ددن ماددترى ااا ددلر ااقيددنا راإللد داات علددى اا مد د

بااجو راحار ايانمظ م امف ماترى االاتزاظ ااتت يم بمقااا ( )1.222ااجو ر ا م رجددو ت دا
رز را االؤر االجتمنعيو بقطن مزر.
اابنحثي االجتمنعيي م ا
معادلة خط االظحدار المتعدد كالتالي:
Y=2.808-0.060x1+0.062x2-0.009x3+0.228x4+0.227x5
 :yاالاتزاظ ااتت يم .

 :x1األجرا.
 :X2اا القن

االجتمنعيو.

 :X3االاتقااا اار يف .
 :X4ااالر ااقينا .
 :X5ااملناكو.

ربناتابو ال رام األخاى (األجرا اا القن
عاظ امميتدن إحانيين حي

ماترين

االجتمنعيو االادتقااا راألمدن اادر يف ) ا ددا ااتتدنيج

اااالاو اامحاربو اكبدا مد مادترى  1.15رمد ا يداا علدى عداظ

رجرا تأثيا ر االاو إحانييو اد اا رام على االاتزاظ ااتت يم م ر از را االؤر االجتمنعيو بقطن
م رز ر ا م رجدو ت ا اابنحثي االجتمنعيي .
الفرضية الرئيسية الثانية :

تتص اافاضيو اااييايو ااثنتيو على "توجد فروق ذات دال لة إحصائية في استجابات المبحوثي حول

جود الحيا الويييية تعز للمتغيرات التالية (الجظس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سظوات الخبر )".

رالتحقدده م د اددحو م د اافاض دديو ت دظ ااددتخااظ اختبددنا ( )Tمد د حددنال

اا يتتددي ااماددتقلتي الختب ددنا

اافداره ااتد ت دزى امتغيدا ااجدتا بيتمدن تدظ اادتخااظ اختبدنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( One Way

 )ANOVAالختبنا اافاره اات ت زى المتغي اا
يل اختبنا اافاضيو ااثنتيو رمقن المتغي اا

األخاى اات تتكر م اكثدا مد مجمدرعتي

االخايو كال على حاا.

119

رميمدن

بالظسبة لمتغير الجظس.

بناددتخااظ اختبددنا ( )Independent samples t-testتددظ اختب ددنا اافاضدديو اا اميددو ( )Hoااتد د

االاو إحانييو حر جرار ااحينر اار يفيو ت زى امتغيا ااجتا مقنب

تفتاض عاظ رجرا ماره ا

االاو إحانييو حر جرار ااحينر اار يفيو ت زى

اافاضيو اابايلو ( )H1اات تفتاض رجرا ماره ا

امتغيا ااجتا رااجار اقظ ( )5.07ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.12

ظتائج اختبار ( )Tللتحقق م اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير الجظس
الجظس

الوسط

الوز الظسبي

االظح راف المعيارا

ذكر

4.25

43%

1.28

أظثى

4.44

44%

1.50

الحسابي

T-test

Sig

-0.826

0.410

يالح م ااجار ااانبه ا قيمو االاو االختبنا اامحاربو ( )Sig = 0.410التحقه م رجرا ماه

جدرما كنت د
مدداره ا

اكبدا م د مادترى  1.15ري ت د

االا ددو إحا ددنييو م د مترا ددطن

إجنب ددن

اد قبددر اافاضديو اا اميددو ااتد تفتدداض عداظ رجددرا

امتغيدا ااجددتا .كمدن يتضددح ا ااددرز ااتادب إلجنبددن

ام دااا ااا ااا ددو ح ددر جددرار ااحي ددنر اار يفي ددو ت ددزى
اا د كرا حدر جددرار ااحيددنر اار يفيدو كك د بلددغ

 %43ر %44اإلتن .
ربتنم على ا تاتتتج عداظ ادحو ماضديو ااا ااادو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية
حول جود الحيا الويييية تعز لمتغير الجظس".

يعزو الباحث ذل إلاى  :ا اابدنحثي االجتمدنعيي يمتلكدر اؤيدو متلدنبدو حدر ااااكددظ اجدرار ااحيدنر
اار يفيددو بغددض اات ددا عد د ااجددتا ا درام ك ددا ار اتث د

رم د ا يؤل ددا ا ااجددتا ال يددؤثا مد د اا اا

اابنحثي حر جرار ااحينر اار يفيو م ر از را االؤر االجتمنعيو .
اتيقااات ظتاااائج الدراساااة م ددف ا ااا ددو( األا ددتن  )2015ااتد د ترا ددل
إحانييو بي مترادطن

اادتجنبن

اإلااا مد لداكو االتاددنال

 )2015ال ترجا ماره ا

إا ددى ال ترج ددا م دداره ا

االا ددو

اامبحدرثي حدر اا القدو بدي جدرار حيدنر اا مد رعالقتددن بنإلبداا

ااخلريدو اافلادطيتيو  -ج درا ت دزى المتغيد اا

ااجددتا را ااادو ( حددالر

االاو إحانييو بي ااام اامبحرثي حر ممرض ااحينر اار يفيو راألاام

اار يف ت زى امتغيا ااجتا.
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واختلياات ظتااائج الدراسااة مددف ا ااادو ( اابلبيا د

إاددى رجدرا مدداره ا

 )2012اات د ترادل

االاددو

إحادنييو م د اادتجنبو اا ددنملي حدر جددرار ااحيدنر اار يفيددو راثامدن علددى األاام اادر يف ال ددنملي م د
اامت من

ميا ااحكرميو م قطن م رز ت زى إاى ااجتا.

بالظسبة لمتغير العمر.

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

ااتد تفتداض عداظ رجدرا مداره ا

االادو إحادنييو حدر جدرار ااحيدنر اار يفيدو ت دزى امتغيدا اا مددا

مقنب اافاضيو اابايلو ( )H1اات تفتاض رجرا ماره ا االاو إحانييو حر جرار ااحينر اار يفيو
ت زى امتغيا اا ما رااجار اقظ ( )5.21ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير العمر
الوسط

العمر
الحسابي
4.67
أقل من  0.سنة
من  0.إلى أقل من  0.سنة 4.20
من  0.إلى أقل من  5.سنة 4.38
4.39
 5.سنة فأكثر

الوز

االظح راف

الظسبي
47%
42%
44%
44%

المعيارا
1.53
1.30
1.37
1.60

F-test

Sig

0.892

0.447

يتضدح مد ااجدار ااادنبه اقدظ ( )5.21اعدال ا قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ()Sig = 0.447

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت
ااتد تفتدداض عداظ رجددرا مداره ا

اكبا م ماترى االاو  1.15ري ت

إجنبددن

االاددو إحادنييو م د مترادطن

ا قبر اافاضيو اا اميو

امدااا ااا اااددو حدر جددرار

ااحينر اار يفيو ت زى امتغيدا اا مدا كمدن تالحد ا اادرز ااتادب المادتجيبي حاد

اا مدا تداارح مدن

بدي  %42الد ي اعمدنامظ تتداارح مد  31إادى اق د مد  41ادتو ر %49امد اعمدنامظ تقد ع د 31

اتو.

ربتنم على ا تادتتتج عدم ادحو اافاضديو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية حاول
جود الحيا الويييية تعز لمتغير العمر".
يعزا الباحث ذل إلاى  :إا اا اابدنحثي االجتمدنعيي اجراتد

راب دنا جدرار ااحيدنر اار يفيدو ار تدأثيا

اا ما تتيجو تلنب بييو اا م اجميف اابنحثي بنختالت اعمنامظ .

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو ( منض

إاى امتغيا اافيو اا مايو رااااو ( اابلبيا

 )2014اات ترال

إاى ال ترجا ماره ا

 )2012اات ترال

االاو ت زى

إاى ال ترجا ماره ا

االاو

إحادنييو م د اادتجنبو اا ددنملي حدر جددرار ااحيدنر اار يفيددو راثامدن علددى األاام اادر يف ال ددنملي م د

اامت من

ميا ااحكرميو م قطن م رز ت زى إاى اا ما
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واختليااات ظتاااائج الدراساااة م ددف ا اااد ددو ( ح ددالرر  )2015ااتد د ترا ددل

االاد ددو

إا ددى مت ددن م دداره ا

إحانييو بي ااام اامبحرثي حر ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف ت زى المتغي اا االخايو

ااتنايو  (:اامؤم اا لم

اترا

ااخب را اافيو اار يفيو اا ما ااحناو االجتمنعيو )

رااااو ( تانا  )2013رجرا ماره بي متراطن

م ن ت زى إاى اا ما .

تقاي اا عيتو ااااااو حر اامجدنال

مجتم دو

بالظسبة لمتغير المؤهل العلمي.

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدناى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

اات تفتاض عداظ رجدرا مداره ا

اا لم

االادو إحادنييو حدر جدرار ااحيدنر اار يفيدو ت دزى امتغيدا اامؤمد

مقنب اافاضيو اابايلو ( )H1اات تفتاض رجرا ماره ا

اار يفيو ت زى امتغيا اامؤم اا لم

االاو إحانييو حر جرار ااحينر

رااجار اقظ ( )5.20ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
الوسط

المؤهل العلمي

الوز

االظح راف

الحسابي

الظسبي

المعيارا

دبلوم

5.02

50%

1.60

بكالوريوس

4.19

42%

3.36

ماجستير

4.63

46%

1.03

Sig

F-test

0.045

3.178

يتضدح مد ااجددار ااادنبه اقدظ ( )5.20اعددال ا قيمدو االاددو االختبدنا اامحادربو ()Sig =0.045

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت

اق م ماترى االاو  1.15ري ت

رااتتتنج اافاضيو اابايلدو ااتد تفتداض رجدرا مداره ا

االادو إحادنييو مد مترادطن

ااااااو حر جرار ااحينر اار يفيو ت زى امتغيا اامؤم اا لم
الماتجيبي حا

ااابلرظ.

ا امض اافاضيو اا اميو
إجنبدن

امدااا

كمن تالح ا اارز ااتاب إلجنبن

اامؤم اا لم تاارح من بي  %42احملو لدنار اابكنارايرا ر %51احملو ااجو

رام ام ددو اتج ددن ااف دداره ت ددظ اا ددتخااظ اختبد ددنا ( )LSDالمقنات ددن
يرضح تتيجو االختبنا.
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اامت دداار رااج ددار اق ددظ ( )5.22ااتد ددن

جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )LSDللتعرف على مصدر اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير المؤهل
العلمي

المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

اليروق بي المتوسطات

Sig

بكالوريوس

*0.83

0.020

ماجستير

0.39

0.406

ماجستير

-0.43

0.232

دبلوم
بكالوريوس
*اااو إحانييو عتا ماترى 1.15

م خال ااجدار اعدال ربنادتخااظ اختبدنا ( )LSDالمقناتدن

اامت داار تادتتتج بأتد يرجدا مداره ا

االاو إحانييو عتا ماترى  1.15بي م يحملر ااجو ااابلرظ رم يحملر ااجو اابكنارايرا رم
اافداره ااددناح حملدو ااجددو ااددابلرظ بمقدااا ( )1.23ااجددو بيتمدن تالح د عدداظ رجدرا مدداره ا

االاددو

إحادنييو مد مادترى اامرامقدو علددى متغيدا جدرار ااحيدنر اار يفيدو عتددا مادترى  1.15بدي حملدو ااجددو
اابكنارايرا رااجو اامنجاتيا.

ربتنم على ا تاتتتج احو اافاضيو اات تفتداض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول جود
الحيا الويييية تعز لمتغير المؤهل العلمي".
يعزو الباحث ذل إلى:

ا ماترى جرار ااحينر اار يفيو ااى اابنحثي االجتمنعي ااحنالي على ااجو ااابلرظ اكثا م بنق
اافيدن

اامدددن اا

را د ااادب

اد مددر إاااكددظ امحارايددو مداص اا م د اامتنحدو امددنمدظ رااتنتجدو ع د قلددو

مد

اار يفي ددو مد د جد ددو كم ددن اتد د بزي ددنار ما ددترين

اات لد ديظ ت ددزااا ترق ددن

تفكيامظ اات منابدن مدنت جز اادر ازار عد تلبيتددن رالدبنعدن ممدن يتاتد

اار يفيو.

اام ددر في رما ددترين

عليد تدات لد رامظ بجدرار ااحيدنر

اتيقااات ظتااااائج الدراساااة م ددف ا اااد ددو ( ح ددالرر  ) 2015ااتد د ترا ددل

إاد ددى مت ددن م دداره ا

االاد ددو

إحاددنييو بددي ااام اامبحددرثي ح ددر ممددرض ااحيددنر اار يفيددو راألاام اا ددر يف ت ددزى امتغيددا اامؤمد د

اا لم .

اختليات ظتااائج الدراسااة مددف ا ااادو ( األاددتن
إحانييو بي مترادطن

اادتجنبن

اإلااا مد د ل دداكو االتاد ددنال

( منض د

اامبحدرثي حدر اا القدو بدي جدرار حيدنر اا مد رعالقتددن بنإلبداا

ااخلري ددو اافلاد ددطيتيو  -جد درا ت د ددزى امتغي ددا اامؤم د د اا لمد د

 )2014اات د تراددل

را ااادو ( اابلبيا د

 )2015ااتد تراددل

إادى رال ترجددا مداره ا

االاددو

إاددى ال ترجددا مدداره ا

 )2012اات د تراددل

االاددو ت ددزى إاددى متغيددا اامؤم د اا لم د

إاددى ( ال ترجددا مدداره ا

االاددو إحاددنييو م د ااددتجنبو

اا نملي حر جرار ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار يف ال نملي م اامت من
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را اااد ددو

ميا ااحكرميو

م قطن م رز ت زى إاى اامؤم اا لم

رااااو ( اناح  )2013اات ترال

ماره اااو إحانيين بي امااا اا يتو ت زى ( ااب  -علم ).

إاى ات ايا متن

بالظسبة لمتغير سظوات الخبر .

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدناى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho
االادو إحادنييو حدر جدرار ااحيدنر اار يفيدو ت دزى امتغيدا ادترا

ااتد تفتداض عداظ رجدرا مداره ا

ااخبار مقنب اافاضيو اابايلو ( )H1اات تفتاض رجرا ماره ا
اار يفيو ت زى امتغيا اترا

االاو إحانييو حر جدرار ااحيدنر

ااخبار رااجار اقظ ( )5.23ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير سظوات الخبر
الوسط

سظوات الخبر
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى  0.سنوات
من  0.إلى أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر

الوز

االظح راف

الحسابي

الظسبي

المعيارا

4.90
4.02
4.64
4.43

49%
40%
46%
44%

1.31
1.28
1.36
1.93

F-test

3.668

Sig

0.014

يتضدح مد ااجدار ااادنبه اقدظ ( )5.23اعدال ا قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ()Sig = 0.014

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت

اق م ماترى االاو  1.15ري ت

راادتتتنج اافاضديو اابايلدو ااتد تفتداض رجدرا مدداره ا
ت زى امتغيا ادترا
تاارح

تق اترا

االادو إحادنييو حدر جدرار ااحيدنر اار يفيددو

ااخبدار كمدن تالحد ا اادرز ااتادب إلجنبدن

من بي  %41ام اترا

خباتدظ ع  5اترا .

خباتدظ تتاارح م  5اترا

رام ام ددو اتج ددن ااف دداره ت ددظ اا ددتخااظ اختبد ددنا ( )LSDالمقنات ددن
يرضح تتيجو االختبنا.
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ا امض اافاضيو اا اميو

اامادتجيبي حاد

إاى اق م  01اترا

ادترا

ااخبدار

ر %47ام

اامت دداار رااج ددار اق ددظ ( )5.24ااتد ددن

جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )LSDللتعرف على مصدر اليروق في جود الحيا الويييية تبعا لمتغير سظوات
الخبر

سظوات الخبر

اليروق بي

سظوات الخبر

من  5سنوات إلى  0.سنوات
من  0.إلى أقل من  05سنة
أقل م  5سظوات
 05سنة فأكثر
من  0.إلى أقل من  05سنة
من  5سنوات إلى 0.
سنوات
 05سنة فأكثر
 05سنة فأكثر
من  0.إلى أقل من  05سنة
*اااو إحانييو عتا ماترى 1.15

م خال ااجدار اعدال ربنادتخااظ اختبدنا ( )LSDالمقناتدن

المتوسطات

Sig

*0.88
0.27
0.471
*-0.612
-0.406
0.206

0.003
0.454
0.381
0.036
0.413
0.702

اامت داار تادتتتج بأتد يرجدا مداره ا

االاو إحانييو عتا مادترى  1.15بدي مادترى مرامقدو األمدااا ااد ي تتداارح ادترا
اق م  01اترا

رك م (م تق اترا

 01إاى اق م  05اتو) ركنت
 1.22ااجو رم تتاارح اترا

خباتدظ ع  5اترا

م اافداره اادناح مد تقد ادترا

خبداتدظ مد  5إادى

رم تتاارح ادترا

خبداتدظ مد

خبداتدظ عد  5ادترا

خباتدظ م  01إاى اق م  05اتو بمقااا ( )1.20ااجو.

بمقدااا

ربتنم على ا تاتتتج احو اافاضيو اات تفتداض "وجود فروق ذات داللة إحصاائية حاول جاود
الحيا الويييية تعز لمتغير سظوات الخبر ".
يعازو الباحاث ذلا إلاى :ا اا د ي تقد ادترا

خدامتدظ عد  5ادترا

يتدااجر تحد

اافيدن

اا مايددو

ااادغيا ربناتدنا اتخفددنض األعبدنم اا نيليددو راالجتمنعيدو رك د ا ال يملكدر ااخب د را ااكنميدو امجددن اا

مد اكثدا مدتدظ خبد را م د ااحادر علدى متناد

اعلدى ر اات دزامدظ بنألعمدن اامركلدو إاىددظ خرمددن

م اامحنابو ر حاان على ااحار على ااتقييمن

األمض ألعمنادظ .

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو ( حالرر  )2015اات ترال

إاى متن مداره ا

بي آاام اامبحرثي حر ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف ت زى امتغيا اترا

واختلياات ظتااائج الدراسااة مدف ا اااددو ( األادتن  )2015راات د ترادل
إحانييو بي مترادطن

اادتجنبن

اإلااا مد لدداكو االتاددنال

(2014اات ترال

االادو إحادنييو
ااخب را .

ات د ال ترجدا مدداره ا

االاددو

اامبحدرثي حدر اا القدو بدي جدرار حيدنر اا مد رعالقتددن بنإلبداا

ااخلريددو اافلاددطيتيو  -جدرا ت ددزى امتغيددا ااخب د را را اااددو ( منض د

إاى ال ترجا ماره ا

االاو ت زى إاى امتغيا اترا
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ااخامو.

الفرضية الرئيسية الثالثة :
تتص اافاضيو اااييايو ااثناثو على "توجد فروق ذات دال لة إحصائية في استجابات المبحوثي حول

االلتزام التظييمي تعز للمتغيرات التالية (الجظس ،العمر ،المؤهل العلمي ،سظوات الخبر )".

رالتحقدده م د اددحو م د اافاض دديو تددظ ااددتخااظ اختبددنا ( )Tمد د حددنال

اا يتتددي ااماددتقلتي الختب ددنا

اافداره ااتد ت دزى امتغيدا ااجدتا بيتمدن تدظ اادتخااظ اختبدنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( One Way

 )ANOVAالختبنا اافاره اات ت زى المتغي اا
يل اختبنا اافاضيو ااثناثو رمقن المتغي اا

األخاى اات تتكر م اكثدا مد مجمدرعتي

االخايو كال على حاا.

رميمدن

بالظسبة لمتغير الجظس.

بناددتخااظ اختبددنا ( )Independent samples t-testتددظ اختب ددنا اافاضدديو اا اميددو ( )Hoااتد د

تفتداض عدداظ رجددرا مدداره ا

االاددو إحاددنييو حددر االات دزاظ ااتت يم د ت ددزى امتغيددا ااجددتا مقنب د

اافاضديو اابايلددو ( )H1اات د تفتداض رجددرا مدداره ا

االادو إحاددنييو حددر االاتدزاظ ااتت يم د ت ددزى

امتغيا ااجتا رااجار اقظ ( )5.25ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار ( )Tللتحقق م اليروق في االلتزام التظييمي تبعا لمتغير الجظس

الجظس

الوسط الحسابي

الوز الظسبي

االظح راف المعيارا

ذكر

5.03

50%

1.53

اظثى

4.91

49%

1.73

T-test

Sig

0.414

0.680

يالح م ااجار ااانبه ا قيمو االاو االختبنا اامحاربو ( )Sig = 0.680التحقه م رجرا ماه

جدرما كنت د
مداره ا

اكبدا م د مادترى  1.15ري ت د

االادو إحادنييو م د مترادطن

إجنبدن

ااجتا .كمن يتضح ا اارز ااتاب إلجنبن

اد قبددر اافاضديو اا اميددو ااتد تفتدداض عداظ رجددرا
ام دااا ااا ااادو حدر االات دزاظ ااتت يمد ت دزى امتغيددا

اا كرا حر االاتزاظ ااتت يم كك بلغ  %51ر%47

اإلتن .
ربتنم على ا تاتتتج عداظ ادحو ماضديو ااا ااادو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية
حول االلتزام التظييمي تعز لمتغير الجظس".

يعزو الباحث ذل إلى:

ا اابنحثي االجتمنعيي يمتلكر اؤيو متلنبدو حر االاتزاظ ااتت يم بغض اات ا ع ااجتا ارام
كا ار اتث

رم ا يؤلا إاى ا ااجتا ال يؤثا م اؤيو اابدنحثي حدر االاتدزاظ ااتت يمد مد ر از را

االؤر االجتمنعيو .

126

تتياق ظتااائج الدراساة مددف ا ااادو ( عبدا ااح د

إحانييو عتا ماترى (  ).0.0بي متراطن

ااجتا امدن ا ااادو ( ابددر ادم

 )2015ااتد ترادل
تقاي اا

إاددى ال ترجدا مداره ا

االاددو

اا يتو اااجو االاتدزاظ ااتت يمد ت دزى المتغيدا

إادى ال ترجددا مداره مد ااددتجنبن

 )2011ااتد تراددل

امدااا عيتددو

ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز المتغيا ( ااجتا) رااااو))Smeenk and others , 2006

عاظ رجرا ماره ا

االادو إحادنييو علدى اادتجنبن

امدااا اا يتدو علدى ااجدو االاتدزاظ ااتت يمد ت دزى

الجتا .
واختليت ظتائج الدراسة مف ااااو ( مناى  )2015اات ترال

ااتت يم م ااتجنبن

رج ددرا م دداره ا

إاى متن ماره بي ماترى االاتزاظ

اامبحرثي ت زى امتغيا ااجتا رااااو (حلا  )2012اات ترال

إاى

االا ددو إحا ددنييو مد د ااام امد دااا اا يت ددو ح ددر ( ارا إاا را ااتغيي ددا مد د ت زيد دز االات د دزاظ

ااتت يم ااى اا نملي ) ت زى إاى ااجتا ااناح اا كرا را ااادو ( ابدر تداا  )2007ااتد ترادل

إاى يرجا ماره بي آاام عيتو ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز امتغيا ااجتا رااااو ( اازعب
 )2009ااتد تراددل

إادى اتدتددن مارقددن ااادو إحاددنييو عتدا ماددترى االاددو ( (α≥0.05اتاددر اا

اا نملي تحر االاتزاظ ااتت يم ت زى امتغيا ااجتا.
بالظسبة لمتغير العمر.

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

اات تفتاض عاظ رجرا ماره ا

االاو إحانييو حر االاتزاظ ااتت يم ت زى امتغيا اا مدا مقنبد

اافاضديو اابايلددو ( )H1اات د تفتداض رجددرا مدداره ا

االادو إحاددنييو حددر االاتدزاظ ااتت يم د ت ددزى

امتغيا اا ما رااجار اقظ ( )5.22ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في االلتزام التظييمي تبعا لمتغير العمر
العمر
أقل من  0.سنة
من  0.إلى أقل من  0.سنة
من  0.إلى أقل من  5.سنة
 5.سنة فأكثر

الوسط

الوز

االظح راف

الحسابي

الظسبي

المعيارا

5.09
4.97
4.78
5.12

51%
50%
48%
51%

1.48
1.66
1.71
1.61

F-test

0.178

Sig

0.911

يتضدح مد ااجدار ااادنبه اقدظ ( )5.22اعدال ا قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ()Sig = 0.911

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت
اات تفتاض عاظ رجدرا مداره ا

اكبا م ماترى االاو  1.15ري ت

االادو إحادنييو مد مترادطن
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إجنبدن

ا قبر اافاضيو اا اميو

امدااا ااا ااادو حدر االاتدزاظ

ااتت يمد ت دزى ام تغيددا اا مدا كمددن تالحد ا ااددرز ااتادب المادتجيبي حا د

اا مدا ت داارح مدن بددي

 %42الد ي اعمدنامظ تتداارح مد  41إادى اقد مد  51ادتو ر %50امد اعمدنامظ تقد عد  31ادتو

رم تزيا اعمنامظ ع  51اتو.

ربتنم على ا تادتتتج عدم ادحو اافاضديو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية حاول
االلتزام التظييمي تعز لمتغير العمر".
يعزا الباحث ذل إلى:

ا اداى اابدنحثي االجتمدنعيي اؤيدو متلدنبدو حدر االاتدزاظ ااتت يمد مدمدن اختلفد

اابنح

اعمدنامظ

ي دزر

عاظ تأثيا اا ما م ااتجنبتدظ االاتزاظ ااتت يم إاى ااتجنتا رااترامه بيتدظ م مجن االاتزاظ

ااتت يم .

تتيق ظتائج الدراسة مف ااااو ( األمن رحجنج  )2014اات ترال
إحانييو ماترى االاتزاظ ااتت يم عتا اا نملي ت زى المتغي اا

رااخب را ) رااااو ( حلا  )2012اات ترال

إاى ال ترجا ماره ا

االخايو ( اا ما رااماترى اات ليم

إاى عاظ رجرا ماره م ااام امااا اا يتو حر ار

اااار ااتغيا م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اا نملي ت زى إاى اا ما ااااو ( ابر ام

اات ترال

اا ما .

إاى ال ترجا ماره م ااتجنبن

اختليت ظتائج الدراسة مف ااااو ( ابر جين
إحا ددنييو ب ددي متراد ددطن

تق دداي اا

اا ااتد

 )2014ااتد ترادل

ااا ااا ددو حد ددر ب ددض مجد ددنال

اا لم

إادى اتد ترجدا مداره ا

االادو

ااا ااا ددو ت ددزى إاد ددى اا م ددا راااتبد ددو

إا ددى يرجددا مدداره ب ددي آاام عيتددو ااا اااددو ح ددر

االخادديو ( اا مددا اامؤم د اا لم د

ااحناددو االجتمنعيددو ) ا ااادو ( ااتريقددو  )2015اات د تراددل

إحانييو م تقاي اا

)2011

امااا عيتو ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز امتغيا

راامحنم ددو ر ا اااددو ( ابددر ت دداا  )2007اات د تراددل
االات دزاظ ااتت يم د ي ددز المتغي د اا

االاو

ااجددتا اددترا

إادى ترجددا مدداره ا

اامبحرثي حر ماترى ااقينار اإلااايو ت زى المتغي اا

اامامى اار يف )

ااخب د را

االاددو

ااتنايو ( اا ما اامؤم

بالظسبة لمتغير المؤهل العلمي.

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

اات د تفت دداض ع دداظ رج ددرا م دداره ا

اا لم د

االا ددو إحا ددنييو ح ددر االاتد دزاظ ااتت يمد د ت ددزى امتغي ددا اامؤمد د

مقنب د اافاضدديو اابايل ددو ( )H1اات د تفتدداض رجددرا م دداره ا

ااتت يم ت زى امتغيا اامؤم اا لم

االاددو إحاددنييو حددر االاتد دزاظ

رااجار اقظ ( )5.29ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
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جدول رقم ()1.11

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في االلتزام التظييمي تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

الوسط

االظح راف

الوز

الحسابي

الظسبي

المعيارا

دبلوم

5.12

51%

1.76

بكالوريوس

5.04

50%

1.54

ماجستير

4.40

44%

1.98

Sig

F-test

0.316

1.162

يتضدح مد ااجددار ااادنبه اقدظ ( )5.29اعددال ا قيمدو االاددو االختبدنا اامحادربو ()Sig =0.316

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت
اات تفتاض عاظ رجدرا مداره ا

اكبا م ماترى االاو  1.15ري ت

االادو إحادنييو مد مترادطن

ااتت يم د ت ددزى امتغيددا اامؤمد د اا لم د

إجنبدن

ا قبر اافاضيو اا اميو

امدااا ااا ااادو حدر االاتدزاظ

كم ددن تالح د ا اا ددرز ااتاددب إلجنب ددن

الماددتجيبي حاد د

اامؤم اا لم تاارح من بي  %44احملو ااجو اامنجاتيا ر %50احملو ااجو ااابلرظ.

ربتنم على ا تادتتتج عدم ادحو اافاضديو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية حاول
االلتزام التظييمي تعز لمتغير المؤهل العلمي".
يعزو الباحث ذل إلى:

ااتجدنتا رااترامدده م د آاام اامبحدرثي م د مجددن االاتدزاظ ااتت يم د

يؤثا م اؤيتدظ حر االاتزاظ ااتت يم

اتيقات ظتااائج الدراسااة مدف ا ااادو (ابددر جيدن
إحادنييو بدي مترادطن

)2014ااتد تراددل

تقدداي اا عيتدو ااا ااادو حددر مجدنال

( األمدن رحجددنج  )2014ااتد تراددل

ريددا

اد ا اامؤم د اا مل د ال

إادى اتددال ترجددا مداره ا

ااا ااادو ت ددزى اامؤمد اا لمد

إادى ات د ال ترجددا مداره ا

االاددو

ا اااددو

االاددو إحادنييو ماددترى االات دزاظ

ااتت يم عتا اا نملي ت زى امتغيا ااماترى اات ليم ر ااااو ( حلا  )2012اات ترال

إادى

عداظ رجدرا مداره مد آاام امدااا اا يتدو حدر ار إااار ااتغيدا مد ت زيدز االاتدزاظ ااتت يمد اداى اا ددنملي
ت دزى إاددى راامؤم د اا لم د

ا اااددو ( اابقم د

 )2012اات د تراددل

إاددى ال ترجددا مدداره ا

االاددو

إحاددنييو عت ددا ماددترى االا ددو ( )1.15ب ددي ااام اامبحددرثي ح ددر مح ددنرا ااا اااددو ( االاتد دزاظ ااتت يمد د

راألاام اار يف ) رمقن المتغيا اامؤم اا مل .

واختليت ظتائج الدراسة مف ااااو ( ابر تاا  )2007اات ترال
ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز امتغيا اامؤم اا لم .
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إاى رجدرا مداره بدي آاام عيتدو

بالظسبة لمتغير سظوات الخبر .

تظ ااتخااظ اختبنا تحليد ااتبدني األحدأاى ( )One Way ANOVAالختبدنا اافاضديو اا اميدو ()Ho

اات تفتاض عاظ رجرا ماره ا

االاو إحانييو حر االاتزاظ ااتت يم ت زى امتغيا اترا

مقنبد اافاضدديو اابايلدو ( )H1اات د تفتداض رجددرا مداره ا
ت زى امتغيا اترا

ااخبار

االاددو إحادنييو حددر االاتدزاظ ااتت يم د

ااخبار رااجار اقظ ( )5.22ااتن يرضح تتيجو االختبنا.
جدول رقم ()1.12

ظتائج اختبار (  )ANOVAللتحقق م اليروق في االلتزام التظييمي تبعا لمتغير سظوات الخبر
الوساااااااااااااااااااااط الاااااااااااااااااااوز االظحاااااااااااااااااااراف

سظوات الخبر
الحسابي
5.29
أقل من  5سنوات
4.87
من  5سنوات إلى  0.سنوات
4.97
من  0.إلى أقل من  05سنة
5.01
 05سنة فأكثر

الظسبي
53%
49%
50%
50%

المعيارا
1.49
1.65
1.54
2.13

Sig

F-test

0.466

0.706

يتضدح مد ااجدار ااادنبه اقدظ ( )5.22اعدال ا قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ()Sig = 0.706

التحقه م رجرا ماره جرمايو كنت
اات تفتاض عاظ رجرا ماره ا

اكبا م ماترى االاو  1.15ري ت

االاو إحانييو حر االاتزاظ ااتت يم ت زى امتغيا اترا

كمددن تالحد د ا ااددرز ااتا ددب إلجنبددن

اترا

اترا .

خباتدظ تتاارح م  5اترا

ا قبر اافاضيو اا اميو

ااما ددتجيبي حا د

إاى اق م  01اترا

ا ددترا

ااخبار

ااخب د را تد داارح مددن ب ددي  %47امد د

ر %53ام تق اترا

خباتدظ ع 5

ربتنم على اد تادتتتج عداظ ادحو اافاضديو ااتد تفتداض "وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية حاول
االلتزام التظييمي تعز لمتغير سظوات الخبر ".
يعزا الباحث ذل إلى  :ا متغيا اترا

ااخب را اظ يك ا تأثيا جدرما علدى االاتدزاظ ااتت يمد اداى

اابنحثي االجتمنعيي م ر از را االؤر االجتمنعيو.

اتيقت ظتائج الدراسة مف ااااو ( عبا ااح
( )α≤ 0.05بي متراطن

تقاي اا

اإلاا را ااماااد دديو ا اااد ددو (ابد ددر جيد ددن

تقدداي اا عيت ددو ااا ااا ددو ح ددر مج ددنال

 )2014اات د ترا ددل

)2015ال ترجا ماره ا

االاو إحانييو عتا ماترى

اا يتو اااجو االاتزاظ ااتت يمد ت دزى امتغيدا ادترا

 )2014ال ترجد ددا مد دداره ا
ااا ااا ددو ت ددزى ع دداا ا ددترا

إا ددى اتد د ال ترجددا م دداره ا

االاد ددو إحاد ددنييو بد ددي متراد ددطن

ااخام ددو ا ااا ددو ( األم ددن رحج ددنج

االا ددو إحا ددنييو ماددترى االاتد دزاظ ااتت يمد د عت ددا

اا نملي ت زى إاى ااخب را ااااو ( حلا  )2012اات ترال
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ااخامدو مد

إاى عاظ رجرا ماره م ااام امااا

اا يتو حر ار ااا را ااتغيا م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى اا دنملي ت دزى إادى ادترا

( اابقم

)2012اات ترال

ااخبدار ا ااادو

إاى ال ترجا ماره ا االاو إحانييو عتا ماترى االاو ( )1.15بي

ااام اامبحرثي حر محنرا ااااااو ( االاتزاظ ااتت يم راألاام اار يف ) رمقن المتغيا اترا

اختليات ظتااائج الدراساة مدف ا اااددو (مدناى  )2015 ،ااتد ترادل
ااتت يم تب ن امتغيا اترا

را ااادو ( ابددر ادم

ااخبار ركنت

 )2011اات د ترادل

إاىرجددرا مداره مد مادترى االات دزاظ

ااتتيجو ااناح اا نملي اادحن
إاددى ترجدا مدداره مد ااددتجنبن

االاتزاظ ااتت يم ي ز مار ااخامو ااااو ( ابر تاا  )2007اات ترال
عيتو ااااااو حر االاتزاظ ااتت يم ي ز امتغيا اترا

131

ااخبار.

ااخبار

ادترا

ااخبدار األعلدى ،

امدااا عيتددو ااا ااادو حددر

إاى رجرا ماره بي آاام

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 1.1مقدمة
 1.1الظتائج
 1.1التوصيات
 1.1الدراسات المقترحة
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 1.1المقدمة.
م ضرم من خلا
تتنرا

مرضرع

ااااااو بمن يمك

إاي ااااااو ااميااتيو م خال ابطدن بنإلطنا اات ا راااااان

جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم
م

ااترا

رمقتاحن

إاى ااتراين

مل

يمك

م ا اافا
م

يا

ااانبقو اات

اتلخيص تتنيج

خالادن امف ماترى االاتزاظ

ااتت يم بر از را االؤر االجتمنعيو م قطن م رز ربناتنا امف ماترى ااف نايو ااتت يميو .
الظتائج .

1.1

الظتائج المتعلقة بالمجال األول جود الحيا الويييية
 .0بيت

تتنيج ااااااو ا اامتراط ااحانب الااجو ااكليو امجن اجرار ااحينر اار يفيو مى ر از را

االؤر االجتمنعيو بلغ ( 4.33م  )01برز تادب  %43رتلديا مد ااقيمدو ارجدرار ااجدو

متخفضو م اامرامقو م رجدو ت ا امااا ااااااو.
 .2ا ددا ااا ااادو ا اابددنحثي االجتمدنعيي م د ر از را االدؤر االجتمنعيدو يل د ار ب داظ اااضددن
ع األجرا اات يتقنضرتدن ري دزر اابنحد

اد إادى ااضدنيقو اامنايدو ااتد تمدا بددن ااحكرمدو

اافلاطيتيو م قطن م رز .
 .3ا دا ااااااو تات ااجو اامرامقو علدى ب دا ااادلر ااقيدنا راإللداات علدى اا مد

رياجدف

اد إاددى ا اامادديراي بدر از را االددؤر االجتمنعيددو ادظ ياددلرا اماتبددو ااقدنار اامحفددزي ااملدمددي

ااراقفي مف اابنحثي االجتمنعيي ضا ااتحاين

.

 .4ا ددا ااا اااددو تددات ااجدو اامرامقددو علددى ب دا ااملددناكو م د ا تخدن ااق د اا اا

ري ددزر اابنح د

اد إادى ا اابدنح ثي االجتمددنعيي ال يلد ار بتدرما االدفنميو م د كيفيدو ادتف ااقد اا اا علددى

كنمو ااماترين

االااايو اامختلفو م اار ازار.

 .5ا ددا ااا ااادو اتد يرجددا ااجدو مرامقدو متراددط علدى رجدرا عالقددن
االجتمنعيي

ريفاا ا تتيجو برجرا اا القن

اجتمنعيدو بدي اابددنحثي

اا نيليو رااقبليو اامرارث اانان خدناج إطدنا

اار ازار.
 .2ا دددا ااا اااددو مد د تحلي د مق د اا

ااب ددا ااخددنما مرامقددو كبيد د را م د ام دااا مجتم ددف ااا اااددو مد د

اابدنحثي االجتمددنعيي مد ر از را االددؤر االجتمنعيدو علددى عداظ ل د رامظ بنألادتقااا ااددر يف

كتتيجو احناو اايأا رعاظ اامبنالر بنار يفو اات اابح
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ال تلب متطلبن حينر اامر ت

راقتتنعدن مد اابدنحثي االجتمدنعي بدأ تماددك بنار يفدو مدنمر إال تماد
اابااي راافاص األخاى.

دنما ت د اا الت ددااظ

الظتائج المتعلقة بالمجال الثاظي االلتزام التظييمي
 .0بيت

تتنيج ااااااو ا ااااجو ااكليو االاتزاظ ااتت يم بلغ

ا متن ماترى متراطن م االاتزاظ ااتت يم

رزتن تابين قاار  %51ممني ت

ااى اابنحثي االجتمنعيي م ر ازار االؤر

االجتمنعيو بقطن مزر رياجف ا إاى قارا م تطبيه جرات

جرار ااحينر اار يفيو م

ر ازار االؤر االجتمنعيو إضنمو إاى امبو اابنحثي االجتمنعيي اااايمو م ااحار على
ارت رتاتيبن

ر يفيو رم يليو امض م ك رق .

الظتائج المتعلقة باختبار اليرضيات
 .0ا دا تتنيج م ااااااو رجرا تأثيا ا
ااحينر اار يفيو ( األجرا اا القن
رااللاات على اا م

االاو إحانييو بي ك مجن م مجنال

االجتمنعيو االاتقااا راألمن اار يف

جرار

ااالر ااقينا

ااملناكو مى اتخن ااق اا اا ) على االاتزاظ ااتت يم مى ر ازار االؤر

االجتمنعيو بقطن مزر م رجدو ت ا اابنحثي االجتمنعيي .
 .2ا دا تتنيج ااااااو رجرا تأثيا مدظ ر االاو إحانييو ألب نا جرار ااحينر اار يفيو مجتم و
م ن( ااملناكو مى اتخن ااق اا اا

ااالر ااقينا راإللاات مى اا م ) على االاتزاظ ااتت يم

مد ددى ر از را االد ددؤر االجتمنعيد ددو بقطد ددن م د دزر ربناتاد ددبو ال رام د د األخد ددا ( األجد ددرا اا الق د ددن
االجتمنعيو االاتقااا راألمن اار يف ) ا دا ااتتنيج عاظ امميتدن احانيين حي ماترين

اااالاو اكبا م .1.15
 .3ال ترجدا مداره ا

االاددو إحادنييو مد ااددتجنبو اامبحدرثي حدر جددرار ااحيدنر اار يفيدو ادداى

ااب ددنحثي االجتمد ددنعيي م د د ر از را اال ددؤر االجتمنعيد ددو بقطد ددن مد د رز رمقد ددن امتغي د د اا ( ااجد ددتا

اا ما) رياجف ا إاى ا اابدنحثي االجتمدنعيي يمتلكدر اؤيدو متلدنبدو حدر ااااكددظ اجدرار
ااحينر اار يفيو بغض اات ا ع ااجتا ار اا ما إضنمو إاى تلنب بييو اا م .
 .4ترجددا م دداره ا

االا ددو إحاددنييو مد د اا ددتجنبو اامبحددرثي ح ددر ج ددرار ااحيددنر اار يفي ددو ا دداى

اابددنحثي االجتمددنعيي م د ر از را اال ددؤر االجتمنعيددو بقطددن م د رز رمق ددن امتغيددا اامؤم د اا ملد د

ااناح ميو ااابلرظ را د ااادب
رااتنتجو ع قلو اامدن اا

مد

اد مدر إاااكددظ امحارايدو مداص اا مد اامتنحدو امدنمدظ

اار يفيو.
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 .5ال ترجا ماره ا

االاو إحانييو م ااتجنبن

اامبحرثي حدر االاتدزاظ ااتت يمد البدنحثي

االجتمنعيي م ر ازار االؤر االجتمنعيو بقطن مزر رمقن امتغي اا ( ااجتا اا ما اامؤمد
اا مل اترا

ااخبار) رياجف اابنح

ا إاى تلنب رجددن

ماترى االاتزاظ ااتت يم بغض اات ا ع اامتغي اا
 .2ترجددا م دداره ا

ت دا اابدنحثي االجتمدنعيي مد

االخايو .

االا ددو إحا ددنييو م د اا ددتجنبو اامبح ددرثي ح ددر جددرار ااحي ددنر اار يفي ددو ا دداى

اابددنحثي االجتمددنعيي م د ر از را االددؤر االجتمنعيددو رمقددن امتغيددا اددترا
اافداره اادناح م د تقد ادترا

علدى  5اددترا

يتددااجر تح د

خبدداتدظ عد  5اددترا
اافيددن

ريداى اابنحد

ااخب دار ركنت د

مد

ا اا د ي تقد خبدداتدظ

اا مايددو ااا دغيا ربناتددنا اتخفددنض األعبددنم اا نيليددو

راالجتمنعيو .
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 1.1التوصيات.
 .0االمتمنظ بتحاي ماترى ااارات
حنجن

اابنحثي االجتمنعيي

اتتالمظ مف مالم اام يلو مى قطن م رز حت تكف إللدبن

ر ا م خال إعنار اات ا مى مراا ااخامو ااماتيو اامطبقو

حناين ك ا تتفي بترا ااماناحو اافلاطيتيو.
.2

ت زيددز ملددناكو اا ب ددنحثي االجتمددنعيي مد د اتخددن ااق د اا اا راألخد د ب دناايدظ ميم ددن يت لدده بحل ددر

ملنك اا م االااايو راافتيو ر ا م خال رضف قراتي ر اينان
لدبكو ااكتارتيددو ااخليدو تددابط بددي اامداياين

ر اجااما ر اعااا

رماكددز ااقدااا مددى ااددر از را حيد

بناملددناكو م د اتخددن ااق دااا رح د ملددكال

تاددمح البددنحثي

اا مد د م د ااددر از را م د خددال طدداح كنمددو األمك ددنا

رااحلر راالبتكنايو
 .3ااتقلي

االجااما

م

االجتمنعيي

اابيارقااطيو اات

راالااار اا لين ر ا

تقت عنيه امنظ عمليو ااتراا

م خال

عم

اقنما

ررا

عم

اابنحثي االجتمنعيي راالااار اا لين يتظ م خالادن متنقلو جميف اإللكنال

بي

ارايو بي

اابنحثي

جميف

رااقضنين ر ا

ارضف ااحلر االبتكنايو اامتنابو.
 .4اا م د د عل د ددى تجت د د
االجتمددنعيي مددنم

ااق د ددنار ااد ددتمط األرت د ددرقااط راا مد د د قد دداا اإلمك د ددن علد ددى م د ددتح ااب د ددنحثي

م د ااحايددو رااملددناكو مد د تتفي د اعمددنادظ ر ا د م د خددال عق ددا ار اا

تاايبيو متخااو مى االر

ااقينار.

 .5ام ددف اا ددارح اام تريد ددو الب ددنحثي االجتمد ددنعيي رالد د نامظ بد ددأمميتدظ رحيري ددو ارامد ددظ مد د ااد ددر از را

راا مد د عل ددى تل ددجي دظ االتخد دااط مد د جميد ددف اتل ددطو اا ددر از را مد د خ ددال زا ااثق ددو اامتبنااد ددو
راإليمن بقا اا

 .2ت زيدز اا القددن

اابنحثيي االجتمنعيي .
االجتمنعيدو م د خددال إعدااا ااب داامج االجتمنعيددو رااتاميديدو م د ر از را االددؤر

االجتمنعيدو التنح دو مدداص اات ددنات رااتراا د بدي اابددنحثي االجتمددنعيي رعددنيالتدظ رب ضدددظ

ااب ض .

 .9امدف مادترين
ااتد اا

إاد

االاتدزاظ ااتت يمد ادا اابدنحثي االجتمدنعيي
اد

ر اد مد خدال ا ااادو األادبن

ر اد م د خدال رضددف بداامج تاايبيدو رعقددا را عمد تاددنمظ مدى زيددنار

االاتزاظ ااتت يم .
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 .2ضار را ااتخااظ طاه ااتقا اإليجنب مف اابنحثي االجتمنعيي عتا ااتكن

االخطنم ممن يمتح

اابنحثي االجتمنعيي ثقو بأتفادظ ريزيا م إقبنادظ على اا م راال را بنالطميتن رااااحو

ااتفايو ممن ي زز ااتزامدظ ااتت يم .
الدراسات المقترحة :
 .0ااااو اثا جرار ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم ال نملي م اامت من

ميدا ااحكرميدو

م قطن مزر.
 .2إعااا ااااو مقناتو بي جرار ااحينر اار يفيو مد ااقطدن ااحكدرم رجدرا ااحيدنر اار يفيدو مد
اامت من

ميا ااحكرميو م قطن مزر.

 .3ااااو اا القو بي جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم م االاكن
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اااتنعيو .

املراجع و املالحق

أوال  :المراجع العربية.
ثاظيا  :المراجع األجظبية.
ثالثا  :المالحق.
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أوال  :المراجع العربية:
 ااق آا ااكايظ

 إ بااميظ تدن محما اااناا
ااقطن ااخنص راالاكن

مظشور

 .)2100(.جرار ااحينر اار يفيو راثامن على األاام م لاكن
 -ااااو ميااتيو مقناتو  .رسالة ماجستير غير

مت اار ااجتاين

جنم و قتنر اااريا ماا.

 إبااميظ عميار . )0720(.حتى ظيهم البحث التربوا  .ااقنمار :ااا اام نات

انبا مااا تما  .)2101(.اثا إا اا اا نملي ال اااو ااتت يميو على اب نا

 ابر جناا

 :ااااو تطبيقيو على مر ف

األاام اااينق

ماجستير غير مظشور

 ابر جين

ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو  .رسالة

ر از اا

ااجنم و اإلاالميو  -م رز ملاطي .

محما محما ماطف  .)2104(.ما اخ تتميو االاتزاظ ااتت يم ااى ضبنط
ااجنم و اإلاالميو –

االاطو اافلاطيتيو م قطن مزر  .رسالة ماجستير غير مظشور

مزر ملاطي .

 ابر ام

احما على ( .)2100ااتطريا ااتت يم رعالقت بنالاتزاظ ااتت يم م رجدو ت ا

اا نملي

مزر  .رسالة

بمؤاان

ركناو مر

ماجستير غير مظشور

 ابر ليخو

األرا  .األاا

 ابر ليخو

رتلغي

ااالجيي

جنم و األزما بغ رز ملاطي .

تناا (.)2114إدار الموارد البشرية  :إطار ظيرا ومهارات عملية  .ااطب و
عمن  :ااا ااافن التلا ر ااترزيف .

تناا احما  .)2101(.إدار الموارد البشرية – إطار ظيرا و حاالت عملية.

عمن  :ااا ااافن التلا ر ااترزيف .

 ابر تاا

اافلاطيتيي

م

اامتغيا
ا
انميو خميا  .)2119(.عالقو

االخايو ر اتمنط ااقينار بنالاتزاظ

ااتت يم ر اال را بنا اااو ااتت يميو – ااااو ميااتيو على اار از اا

م رز  .رسالة ماجستير غير مظشور

 األاتن

االتانال

ملاطي .

 األمن

قطن

اافلاطيتيو م قطن

ااجنم و اإلاالميو -م رز ملاطي .

عبا اااحم  .)2105(.جرار حينر اا م رعالقتدن بنإلباا اإلااا م
ااخلريو اافلاطيتيو -جرا  .رسالة ماجستير غير مظشور

مارا اليظ

حجنج

رماترى االاتزاظ ااتت يم

جنم و األزما  -م رز

خلي ج فا .)2104(.اا القو بي باامج اا القن

ال نملي

اإلااايي

م

لاكو

اا نمو

جنم و األزما – مزر  .مجلة الجامعة

اإلسالمية للدراسات االقتصادية و اإلدارية اامجلا  2اا اا  0ص ص . 75 – 25
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 بار

لاي لايت  .)2103(.تمر ج مقتاح ألثا ااترامه بي ااتزامن

اا نملي على جرار حينر اا م

– ااااو تطبيقيو على لاكن

ااماايو "  .المجلة العلمية لالقتصاد و التجار  ،مصر

.593

 باا

اإلااار ر ااتزامن

اادنتت اامحمر

خامن

ص ص – 553

اا اا 3

محما حاي اناح عبا ااغفرا  .)2101(.جرار ااحينر اار يفيو م

ااخامو اامفنميظ راألمميو ر ااتمن ج ااتطبيقيو "

على ااجو اااكتر اا

بح

مت من

ماتخلص م ااناو مقامو الحار

اافلافو م إاا را األعمن  .المجلة العلمية للدراسات التجارية و البيئية

 ،مصر مجلا  0اا اا  2ص ص . 222 – 249

 بايار لفن اناظ  . )2117( .ماى اااضن اار يف
بقطن مزر ع ت نظ اات ريضن

ااى مر ف

اامؤاان

ااحكرميو

اامنايو _ حناو اااايو  :ر ازار االير االجتمنعيو  .رسالة

ماجستير غير مظشور

ااجنم و اإلاالميو – م رز ملاطي .

متطقو مكو اامكامو

رسالة ماجستير غير مظشور  .جنم و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو

 اابقم

ا ا تااحي

 .)2102(.االاتزاظ ااتت يم رعالقت بنألاام اار يف ال نملي بجرا از

اامملكو اا ابيو ااا رايو .

 اابلبيا

اانمو زينا يرات .)2102(.جرار ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار يف
اامت من

ال نملي م

ميا ااحكرميو م

ااجنم و اإلاالميو  -م رز ملاطي .

قطن مزر  .رسالة ماجستير غير مظشور

 جنا ااا

ايا .)2005(.إدار الموارد البشرية موضوعات وبحوث متقدمة .ااقنمار  :ااا

 جنا ااا

ايا .)2008(.جود الحيا الويييية في مظيمات األعمال العصرية .ااقنمار:

 جنا ااا

ايا .)2009(.استراتيجيات تطوير وتحسي األداء األطر المظهجية والتطبيقات

ااتدضو اا ابيو.

اامؤات

العملية .األامنعلي  :اامؤات .

زينا  .)2101( .ااارح اام تريو ر عالقتدن بنارالم ااتت يم

 ااجايا

االرا ااا را

م رجدو ت امظ .رسالة ماجستير غير مظشور

ال لرظ األمتيو اامملكو اا ابيو ااا رايو .

 جايتبياج

ربنار

امنع بايرت

(.)2114السلو التظييمي في المظيمات ( .ت اي

إامنعي ) .ااا رايو  :ااا اامايخ التلا .
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ال نملي

بمجلا

جنم و تنيت اا ابيو
رمااج و امنع

 جرامن

بربنتزيا

ااتين

ات

ايتلناا

 .)2114(.القاد الجدد  :تحويل

منك

بليا احما ا يا) .

القياد اإلدارية إلى علم ظتائج  ( .تاجمو عثمن ااجبناى اامثلرث

اااينض  :ااا اامايخ التلا .
 حايظ
األاا

حاي محمرا  .)2114(.مبادئ السلو التظييمي  :سلو األفراد و المظيمات .
عمن  :ااا زم اا التلا ر ااترزيف .

 حالرر عمنا متارا .)2105(.ممرض ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار يف  -ااااو
تطبيقيو على مر ف

ااحكرم

ااقطن

ااماتيي

م

قطن

رسالة ماجستير غير

مزر

مظشور  ،ااجنم و االاالميو – م رز ملاطي .

 حلا

اقا محما اكاظ  .)2102( .ارا إااار ااتغييا م ت زيز االاتزاظ ااتت يم ااى

اا نملي – حناو اااايو على بلايو مزر  .رسالة ماجستير غير مظشور
– م رز ملاطي .

 حمناا

محما( .)2112قيم العمل وااللتزام الويييي لد

المدارس.عمن  :ااا ااحنما التلا رااترزيف.

ااجنم و اإلاالميو

المديري

والمعلمي

في

 ااخلناى لنكا جنا اهلل  .)2113(.اثا األتمنط ااقينايو ااؤانم األقانظ اا مليو على االاتزاظ
ااتت يم

ألعضنم مييو ااتاايا م

ااجنم ن

االااتيو ااخناو .المجلة األردظية للعلوم

األمظية اامجلا  2اا اا .0

 ااخلارظ

محما ماطف

 .)2100(.تأثيا متنخ ااخامو م

ميااتيو على اا نملي م اام نما ااثقنميو ااتنب و اجنم و حل

االقتصادية و القاظوظية اامجلا  29اا اا . 3

 خضديا ت مددو عبددنا اات يمد

عدداتن تني د

ر اات يمد

االاتزاظ ااتت يم

– ااااو

 .مجلة جامعة دمشق للعلوم

م ددالح تني ددو  .)0772( .االات دزاظ

ااتت يم رمنعلي اا م  .مجلة اتحاد الجامعات العربياة اا اا  30ص ص . 015- 94

 اااحارح حات
بمحنم ن

مؤاا .)2105(.جرار ااحينر اار يفيو ااى م لم

م رز رعالقتدن بماترى ااايدظ .رسالة ماجستير غير مظشور

مزر ملاطي .

 اراي

ااجنم و االاالميو

احما يرات  .)2102(.إدار التغيير و التطوير التظييمي.األاا

ااينزرا اا لميو التلا ر ااترزيف .

ااماحلو األانايو

عمن  :ااا

 ابيف اانمو.)2119 (.التحليل اإلحصائي باستخدام برظامج  – SPSSالجزء األول  .ااطب و
ااثنتيو  .كليو ااتجنار جنم و اامترميو ماا.
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 اليا

رمطا

مناا منار

بجرار حينر اا م ااى مر ف

انجا مطا  .)2100(.إاا ار اإلحبنط اار يف رعالقت
ااحكرميو م

اامؤاان

محنم و ااايراتيو  .مجلة العلوم

اإلظساظية كلية التربية صيي الدي الحلي جامعة بابل اا اا  9ص . 222 – 299

 اليا منز مناا ( .)2114إدار الموارد البشرية  .اااينض :مكتبو اا بيكن .
 اااق

مؤمتو اناح" .)2117(.م رقن

اا لاى بمحنم ن

مزر راب

اإلاالميو -م رز ملاطي .

 اين

ممنااو اام ااار الالر ااقينا م مؤاان

عليدن" .رسالة ماجستير غير مظشور

ااتغل

التجار بأسيوط  ،اامجلا  27اا اا .0
ااتت يم

ااجنم و

عنا اين  .)2111(.اثا إا اا األمااا الاعظ ااتت يم كمتغيا رايط على اا القو

بي االاتزاظ ااتت يم اارجاات ر ب ض اامتغي اا

 اازعب

اات ليظ

اارقفيو  :ااااو ميااتيو  .مجلة البحوث

خناا يرات محما  .)2101(.اثا ااملناكو م

 :ااااو ميااتيو على اا نملي

م

اامؤاان

اتخن ااق اا اا

على االاتزاظ

ااحكرميو األااتيو اامتخااو

بنإلقااض  .مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات  ،سلسلة العلوم االظساظية و االجتماعية

اامجلا  25اا اا . 0

 اازمب

مارا طنما .)2117(.جرار عالقن

اا م االجتمنعيو رعالقتدن بماترى االاتزاظ

اار يف رااامن ااتفا المر في – ااااو ميااتيو على ماتف إلتتنج األم يو اام لبو .مجلة
الدراسات اإلظساظية و االجتماعية  ،مكتبة المل فهد الوطظية  ،المملكة العربية السعودية

اامجلا  32اا اا . 2
 اااناظ

مؤيا ا يا  .)2117(.إدار الموارد البشرية – مدخل استراتيجي تكاملي .ااطب و

األراى  .عمن  :إثاام التلا ر ااترزيف .

 اااكناتو بال  .)2101(.القياد اإلدارية اليعالة ،الطبعة األولى  .عمن  :ااا ااماي را
التلا رااترزيف.

 الطن

محما ا يا  .)2114(.السلو التظييمي  .اإلسكظدرية  :ااا ااجنم و ااجايار .

 ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو  .)2114(.وزار الشئو
التطويرىة لوزار الشئو االجتماعية  .كنتر األر .

 ااايحنت

جبا ا يا اني

االجتماعية ،الهيكلية و الخطة

. )2114(.عالقو تمط اإللاات اإلااا بماترى اااضن

اار يف – ااااو مقناتو بي اا نملي ااماتيي ر اا اكايي م ااماياىو اا نمو احاا ااحارا
بمايتو اااينض .رسالة ماجستير غير مظشور
اامملكو اا ابيو ااا رايو .
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جنم و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو بنااينض

 ااايا محما ابر منلظ حا  .) 2112(.الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في
البحوث الظيسية والتربوية باستخدام  . SPSSكليو ااتابيو جنم و اامل ا را ااا رايو.

 ااايا محمرا رآخار  .)2112(.العلوم السلوكية .ااقنم را  :ااا ااحايا التلا ر ااترزيف.

االح (" )0772إدار األفراد و العالقات اإلظساظية – مدخل األهداف "

 االترات

األاكتاايو :مؤااو لبن

 اناح
بكلين

امنت

ااجنم و.

.)2103(.راقف جرار حينر اا م ااى اعضنم مييو ااتاايا

عبا ااترا

ااتابيو بجنم و المن ب عبا اا زيز  .مجلة دراسات عربية في التربية و علم الظيس

 ،السعودية اامجلا  2اا اا  37ص . 027 – 052

 ابا

محما تجي

.)0779(.اتجنمن

ااماياي تحر متغي اا االاتزاظ ااتت يم م قطن

اااحو بمحنم و االاقيو  .مجلة البحوث التجارية  ،جامعة الزقازيق اامجلا  07اا اا .0

 ااارا آيو عبا ااقنااابااميظ .)2105(.ارا األم اار يف
ااتت يميو ااى اامر في

مظشور

ااجنم و االاالميو بغزر ملاطي .

 ااطبن

ال نملي

اإلااايي

بجنم و األقا

قطن مزر رسالة ماجستير غير

عبا اهلل عبا اهلل  .)2114(.جرار ااحينر اار يفيو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم

– ااااو ميااتيو  .رسالة ماجستير غير مظشور

اااريا ماا .

 عنات

م

م

تحقيه الر اامراطت

كليو ااتجنار

محما عنات .)2100(.جرار ااحينر اار يفيو رارامن م

االنملو  :ااااو تطبيقيو م ااماتلفين

جنم و قتنر

تطبيه م نييا ااجرار

ااحكرميو براا يا  .رسالة ماجستير غير مظشور

كليو ااتجن را جنم و قتنر اااريا ماا .

 عنما

انمح عبا اامطل

ر قتاي

عال محما ايا  .)2101( .التطوير التظييمي .

ااطب و األرا  .عمن  :ااا اافكا التلا ر ااترزيف .

 عبنا اديلو محما .)2113(.إدار الموارد البشرية – مدخل استراتيجي .عمن  :ااا راي
التلا ر ااترزيف .

 عبا اابنق

ااجنم يو .

االح اااى

.)2114(.السلو اليعال في المظيمات .اإلاكتاايو  :ااااا

 عبا ااحى احالظ عبا ااغفرا  .)2105(.ااجو اضن اا نملي م اايار اات ليظ بركناو ااغر
ااارايو ع ت نظ تقييظ األاام رعالقتدن بااجو االاتزاظ ااتت يم اايدظ  .رسالة ماجستير غير

مظشور

ااجنم و اإلاالميو –م رز .
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 عبا اااحم

االايقين

منجار محا عيا  .)2103(.جرار حينر اا م ر تأثيامن م

ااتتنمايو – ااااو ااتطالعيو آلاام عيتو م اا نملي م م م متي المينر اام اتيو امحنم و

امر  .مجلة تظمية الرافدي

 عبا اا زيز
ال نملي

اامجلا  35اا اا  002ص ص . 52 – 39

احما عزم  .)2115(.ارا ااتقنبن

اا منايو م تحاي جرار ااحينر اار يفيو

 -ااااو ميااتيو  .رسالة ماجستير غير مظشور

اااريا ماا .

 عبا اافتنح

كليو ااتجنار

إيمن اناح حا  . )2100( .اثا متغيا اإلااار كمتغيا رايط على اا القو

بي جرار ااحينر اار يفيو ر تميز ااام اامت من

بناتطبيه على اادييو اا نمو امراتئ براا يا.

مجلة البحوث المالية و التجارية  ،كلية التجار جامعة بورسعيد  ،مصر

. 229 – 079
 عبياا

جنم و قتنر

محما

ابر انا محما اامبيضي

ص

اا اا 2

عقلو .)0777(.مظهجية البحث العلمي

القواعد والمراحل والتطبيقات  .كليو االقتانا راا لرظ اإلااايو ااجنم و اابايطنتيو األاا

عمن  :ااا راي الطبنعو رااتلا .

 اا تيب

خناا ما را  .)2101(.تخطيط اامرااا اابلايو ر عالقتدن بنألم اار يف
بمايتو اااينض  .رسالة ماجستير غير مظشور

ااايناو اا نمو ااعنيو االبن

اا ابيو ال لرظ األمتيو بنااينض اامملكو اا ابيو ااا رايو .

 عاكر

طناه .)2103(.األم

اار يف

 عقيل

جنم و تنيت

رااام اام لمي م رجدو ت ا ااماياي رم لم

اات ليظ اا ناى بت ليظ اا نامو اامقااو .رسالة ماجستير غير مظشور
اظ ااقا

م

مكو.

كليو ااتابيو جنم و

عما راف .)0772(.إدار القو العاملة  .عمن  :ااا زم اا التلا ر ااترزيف .

 اا مين

محما المن .)2115(.السلو التظييمي في مظيمات األعمال  .ااطب و ااثناثو .

 اا تز

احما على  .)2117( .إدار رأس المال اليكرا في مظيمات

األاا

عمن  :ااا راي التلا ر ااترزيف.
ا ا على ر اناح

األعمال  .األاا

 اا رم

عمن  :ااا ااينزرا اا لميو التلا ر ااترزيف .

محما ب منا

 .)2115(.ااثقنمو ااتت يميو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم _ ااااو

ميااتيو على مييو اااقنبو رااتحقيه بمتطقو اااينض  .رسالة ماجستير غير مظشور
تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو اامملكو اا ابيو ااا رايو .

جنم و

 مناى محما احما  " .)2105(.ااقينار ااخنامو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم _ ااااو تطبيقيو
على ااجنم ن

ملاطي .

م قطن مزر "  .رسالة ماجستير غير مظشور  ،ااجنم و االاالميو مزر
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ا يا ب محما آ .)2101(.ااتمط ااقينا

 ااغنماى
ااتت يم

م

الم لمي

ااماااا ااثنتريو ااحكرميو بمحنم و جار بناتخااظ ت ايو االبكو

اإلااايو  .رسالة ماجستير غير مظشور
محما جرا

 مناا

امايا ااماااو راثا على االاتزاظ

جنم و إظ ااقاى اامملكو اا ابيو ااا رايو.

 .)2104(.اا القو بي ااثقو ااتت يميو ر االاتزاظ ااتت يم

– ااااو

ميااتيو على جنم و األزما – مزر  .مجلة الجا معة اإلسالمية للدراسات االقتصادية و
اإلدارية اامجلا  22اا اا  2ص ص . 075 – 025

 ملي

مناره عبا رعبا اامجيا محما( .)2115السلو التظييمي في إدار المؤسسات

التعليمية .عمن  :ااا ااماي را التلا رااترزيف.

محما قناظ  .)0773(.السلو التظييمي – دراسة السلو اإلظساظي اليردا و

 ااقايرت

الجماعي في المظيمات اإلدارية  .ااطب و ااثنتيو .عمن  :اامؤات.

 كال

ا يا يرات  " .)2114(.راقف اااقنبو ااااخليو م ااقطن ااحكرم – ااااو ميااتيو
ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو م قطن مزر "  .رسالة ماجستير غير مظشور

على ر از اا

ااجنم و اإلاالميو  -م رز

ملاطي .

 ااكالاا طنما محمرا " .)2100(.االتجاهات الحديثة في إدار الموارد البشرية "  .األاا
عمن

ااا ااينزرا اا لميو التلا ر ااترزيف

 ابا خلي احما محمرا  .)2115(.تقريظ ب ض اإلجااما
اامنجاتيا اامقامو اكلين

مظشور

 منض

ااجنم ن

ااتابيو م

ااجنم و اإلاالميو  -م رز ملاطي .

اافلاطيتيو  .رسالة دكتوراي غير مظشور

ااتجن را جنم و قتنر اااريا ماا .
مرا

ااجزاار

أداريا للعاملي و الجمهور.األاا

 ماا

اافلاطيتيو بغزر  .رسالة ماجستير غير

خلي إامنعي  .)2104(.جرار ااحينر اار يفيو راثامن على ماترى األاام اار يف

ال نملي  -ااااو تطبيقيو على ااجنم ن

 اامامر

اامتدجيو ااماتخامو م ااني

مام

كليو

إبااميظ .)0775(.تحليل السلو التظييمي سيكولوجيا و
عمن  :ااماكز اا اب الخامن

ااطالبيو .

محما ااا يا  .)2101(.اثا ماكز ااتحكظ كمتغيا رايط على اا القو بي

ااقينار األايلو ر جرار حينر اا م – ااااو ميااتيو اامجلو العلمية لالقتصاد و التجار ،

مصر اا اا  4ص ص . 321 – 333

 ااماتخ

ميام

 .)2114( .تقييظ ماى تأثيا بييو اا م على اااضن اار يف ال نملي ر

ااايدظ ألعمنادظ م متلت

ااقطن اااتنع م قطن مزر  .رسالة ماجستير غير مظشور

ااجنم و اإلاالميو  -م رز ملاطي .
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 ماطف

ايا ماطف  .)2112(.إدار الموار البشرية – رؤية استراتيجية .ااقنمار :ااا

 اامغاب

عبا ااحميا عبا اافتنح  .)2114(.جرار حينر اا م راثامن م تتميو االاتغااه

ااتدضو اا ابيو

اار يف – ااااو ميااتيو  .مجلة الدراسات و البحوث التجارية  ،جامعة الزقازيق

22

اا اا . 2

اامجلا

 اامغاب

كنم محما .)0775( .السلو التظييمي  :مياهيم و أسس سلو اليرد و

 تانا

إيمن حا  .)2103(.جرار حينر اا م راثامن على تتميو االاتغااه اار يف -

الجماعة في التظييم  .ااطب و ااثنتيو  .عمن  :ااا اافكا التلا ر ااترزيف .
ااااو مقناتو بي اايار ااتابيو راات ليظ م

رسالة ماجستير غير مظشور

 ترا

متيا ر كرات

ركناو ااغر

رر ازار ااتابيو راات ليظ ااحكرم .

ااجنم و اإلاالميو – مزر ملاطي .

مايا  .)2100( .إدار الموارد البشرية  .ااطب و األرا

اامجمف اا اب التلا ر ااترزيف .

 ااتريق

عطنهلل بليا عبرا  .)2105( .اثا األتمنط ااقينايو م

مكتبو

تحقيه االاتزاظ ااتت يم

امر ف ر از را ااااخليو – األاا  .مجلة العلوم اإلدارية اامجلا  42اا اا . 0

 ااديت

خناا .)2113( .إدار الموارد البشرية.األرد

 ر ازار االؤر االجتمنعيو .)2101 (.تقايا اتجن از
ار ايامبا  - 2101قطن مزر  :ملاطي .

 ر ازار االؤر االجتمنعيو .)2105(.تقايا اتجن از
قطن م رز  :ملاطي .

عمن  :ااا راي التلا ر ااترزيف .

ر ازار االؤر االجتمنعيو م  30كنتر
ر ازار االؤر االجتمنعيو ا نظ - 2104

 اار از

خناا محما  .)2112(.اامتنخ ااتت يم رعالقت بنالاتزاظ ااتت يم  .رسالة ماجستير

 اار از

خناا محما ".)2112(.المظاخ التظييمي لد المديري و المعلمي في المدارس "

غير مظشور

جنم و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو ااا رايو .

.ااطب و األرا  .عمن  :ااا ر مكتبو ااحنما التلا ر ااترزيف .

 يرات ااري
اار يف

 " .)0777(.اا القو بي اام يو اا م ااااخليو ر االاتزاظ ااتت يم ر األاام

– ااااو ميااتيو "

اامملكو اا ابيو ااا رايو

اامجلا  37اا اا  3ص ص . 529 – 473
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ملحق رقم ()1
أسماء المحكمي
االسم

مكا العمل

د.ظبيل اللوح

ايرا اامر في اا نظ مزر

د.محمد المدهو

اكأاىميو اإلااار ر ااايناو -مزر

د .يوسف بحر

ااجنم و اإلاالميو -مزر

د .رامز بدير

جنم و األزما مزر

د .وفيق االغا

جنم و األزما -مزر

د .ياسر الشرفا

ااجنم و اإلاالميو -مزر

د .ظهايه التلباظي

جنم و األزما -مزر

د .مروا االغا

جنم و األزما -مزر

د .مؤم الحظجورا

جنم و األزما -مزر

د .أكرم سمور

ااجنم و اإلاالميو -عزر

د .محمد اشتيوا

جنم و ااقاا اامفترحو -مزر
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ملحق رقم ()1
االستباظه قبل التحكيم
جنمد د د د د د د و األزما  -م د د د د دزر
عمنار اااااان

اا لين راابح

اا لم

كليددو االقتادنا راا دلرظ االااايددو
منجاددتيا إاا را األع دمددن

اخ ااكايظ ...اخت ااكايمو.....
اااالظ عليكظ راحمو اهلل رباكنت
ال يخف عليكظ امميو جرار ااحينر اار يفيو راثامن م ت زيز االاتزاظ ااتت يم اا اا نملي راتتنجيتدظ
م رزااتكظ ممن يت كا على كفنمر رااام اامؤااو.
رايمنتددن مد د اابنح د

بأممي ددو ااايك ددظ م د االاتق ددنم رااتد ددرض بنابح د

رتطريا رزااتكظ بافو خناو مقا خاا

اا لمد د مد د ملاددطي با ددفو عنم ددو

م االاتبنت ات ات على أثر جاود الحياا الويييياة

في تعزيز االلتزام التظييمي لدا الباحثي االجتماعيي في وزار الشؤو االجتماعية بقطاع غز .
اد ا ياجى م ايناتكظ ت بيو االاتبنت اامامقو ر ا بلباام اا اا بك اقو رمرضرعيو اك عبدن را مد
عبنار االاتبنت بمن تارت متنابن ر ا برضف إلنار( )xم اامكن اامتنا .
لك اا احا ت نرتكظ.

اابنح
رانظ ااحات

152

ارال  :اامتغي اا

االخايو

ضف النار ( )xمى اامكن اامتنا
 - 1الجظس
  ذكر

  اتث

 - 1العمر
  أقل م  11سظه

  م  – 31إا اق م 41

  م  – 11إلي أقل م  11سظه

 51  ات مأكثا

 - 1المؤهل العلمي
  دبلوم

  بكنارايرا

  ماجستير

  اكتر اا

 - 1سظوات الخبر
  أقل م  1سظوات

  م  - 5اق م  01اترا

  م  – 11إلي أقل م  11سظه

  م  05ات مأكثا

 - 1مكا العمل
  شمال غز

  مزر

  الوسطي

  خن يرتا
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  امح

ثنتين  :ت ايت جرار ااحينر اار يفيو  :مجمرع م األت مو رااباامج ااماتبطو بتحاي رتطريا مختلت
ااجرات

ااخناو بااا اامن اابلا المت مو

ربييتدظ االجتمنعيو رااثقنميو راااحيو
ال نملي
اامطلر

راات م لأتدن ا تؤثا عل حينر اا م األمااا
بارا يت كا ايجنبين على ماتر األاام اار يف

راا

رم ثظ يانمظ مى تحقيه اماات اامت مو راافاا ركنمو األطاات ا
رضف عالمو ( )xامنظ ااجو مرامقو ايناتكظ عل

اا القو.

ك ب ا م األب نا اامترامار مى رزاار

االؤر االجتمنعيو اامرق را :
اااقظ

مرامد د د د دده مرامه محنيا ميد د د د ددا مي د د د د د د ددا

اافقار

بلار

ارال  :االجرا راامكنمت

 .0يتاليظ األجا مف اارضف االقتانا مى اابلا.
 .2تكفد د د د د األجد د د د ددرا إلل د د د ددبن حنجد د د د ددن
االجتمنع .

 .3ت تبددا األجددرا متنا د

رمتطلب د د د ددن

مقناتددو بمددن يحا د علي د ااب ددنحثي

االجتمنعيي مى تفا اامجن م اامؤاان

 .4ال ا بأ اامكنمت

ترز عل م ياتحقدن .

 .5ال د د د ا بنااض د د ددن م د د د اا د د ددالرا
الارات

اابنح د د د د د

اترين.

راازيد د ددناا

األخاى .

ااتد د د د تض د د ددنت

 .2ال ا بناا نار بمن احا علي م اخ م عمل .
 .9يتنا
ثنتين  :اا القن

اااات

طبي و رمدنظ رراجبن

اا م .

االجتمنعيو

 .2يتبنا اا بنحثي االجتمنعي مى اا م اازين اا االجتمنعيو
مى كثيا م اامتنابن .

 .7تاد ددرا عالقد ددن

ااتقد ددايا راالحتد د دااظ اامتبد ددنا بد ددي اااؤا د ددنم

راابنحثي االجتمنعي مى اا م .

 .01ت م د د اا د ددر از را علد د د ت زي د ددز مبد ددنال اإلخ د ددنم راات د ددنر ب د ددي
اا بنحثي االجتمنعي .
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مرامه مرام د د دده
بلار

مدى اا مد اات ددنر رارح

 .00يادرا بدي اابدنحثي االجتمدنعي
اافايه ااراحا .

 .02تتد د دديح اا د د ددر از را ماا د د ددو ااتفنعد د د د راالتا د د ددن م د د ددف ااب د د ددنحثي
االجتمنعي م كنمو ااماترين .

ثناثن  :االاتقااا راألمن اار يف

 .03الد د ا بنالا ددتقااا راألمد ددن اا ددر يف مد ددى اا ددر ازار رال اعد ددنت
م خطا االاتغتنم ع خامنت .

 .04اعم مى متنخ تت يم يتاظ بنألمدن رااثقدو اامتبناادو بدي
جميف اطاات اا م .

 .05ال يضدطا اابدنحثي االجتمدنعي اتتفيد مددنظ خدناج مددنمدظ
اار يفيو الحفن على ر نيفدظ.

 .02تتددرما اام درااا اامنايددو راالقتاددنايو اددا ااددر از را بمددن يمكتدددن
م اإليفنم بناتزامنتدن اامنايو اتجن اابنحثي االجتمنعي .
راالحتفد د د د ددن بناب د د د د ددنحثي

 .09تتبد د د د ددف ااد د د د ددر از را اينا د د د د ددو ااتد د د د ددااي

االجتمنعي اامد را رتتبت ااديكلين اات تاعظ ا .

ااب ن :ااالر ااقينا راإللاات على اا م

 .02تلددجف ااددر از را مددى اا م د عل د اامبددنا را راإلبدداا م د اتخ ددن
ااق اا اا .

 .07تاد د د ددتخاظ اا د د د ددر ازار طد د د دداه ااتق د د د ددا اإليجد د د ددنب م د د د ددف ااب د د د ددنحثي
االجتمنعي عتا ااتكن

األخطنم.

تددتالمظ م ددف

 .21تمددتح ااددر ازار اابددنحثي االجتم ددنعي اددالحين
قاااتدظ.

 .20تتب د د ددف اا د د ددر از را م د د ددى اا مد د د د اا د د ددتمط ااتل د د ددناك م د د ددى ااقيد د د ددنار
راإللاات.

 .22تف د د د د ددرض اا د د د د ددر از را ااا د د د د ددالحين

رااما د د د د دديراين

االجتمنعي مف ااتأكيا عل مباا اامانيلو.

البد د د د د ددنحثي

 .23ت نم اار از را اابنحثي االجتمنعي ب اااو ر اتانت.
خنمان  :ااملناكو مى اتخن ااق اا اا
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 .24تل ددجف اا ددر از را اابد ددنحثي االجتم ددنعي عل د د اامل ددناكو مد ددى
عمليو اتخن ااق اا اا .

 .25يلددنا اابددنحثر االجتمددنعي مددى بتددنم ااخطددط ااتطرياي ددو
ال م .

اار ازار األمكنا راامقتاحن

 .22تاتجي

اامطارحو.
اا م .

 .29يلنا اابنحثي االجتمنعي م ح ملكال

 .22يرجدا لدفنميو مدى كيفيدو ادتف ااقدااا علد كنمدو اامادترين
اامختلفو مى اار ازار.

 .27يلنا اابنحثي االجتمنعي م اتخن ااق اا اا
اعمنادظ.

ااتد تمدا

ثناثن :االاتزاظ ااتت يم  :اقتتن اافاا ااتنظ رقبرا ألماات اامت مو اات ي م ميدن رقيمدن رامبت مى
ب

اكبا جدا ممك ااناحدن رعاظ تا اا م ميدن حتى ار تراما

ارت عم امض مى مت مو

اخا .
مرامده مرامه محنيا

اااقظ اافقار

بلار

 .0ا ددأكر بغني ددو اااد د نار إ ا م ددن قض ددي
ر از را االؤر االجتمنعيو.

 .2اعتبا إت ايا م ااارا

تا عملد حتد ادر حادل

عل عارض امض مت من

اخا .

بنا م مى مت من

اخا .

 .3ال اام

حي ددنت اامدتي ددو م ددى

 .4اعتبددا إ ر يفتد د ااحناي ددو ابمددن ال تتد دراما مد د اامت م ددن
األخا .

 .5عمل مااا ااتقااا ا .
 .2ايا د د

اامكناد د د

اامناي د ددو مق د ددط م د د ااتد د د تا د ددتحر عل د ددى

اتامنع تحر عمل .
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ميد د د د د د د د ددا ميد د د د د د د د د د د د د ددا

مرامه

مرامد د د د د د د د د دده
بلار

 .9اأقب ا ر يفو اكلت بدن مقنب ااتمااا مى اا م مدى
م اار از را .

 .2ات د ددن علد د د ثق د ددو تنمد د ددو ا ر از را اال د ددؤر االجتمنعي د ددو تضد د ددف
ماناح اابنحثي االجتمنعي مره ك اعتبنا.

 .7اعتبا ا ملنك اار از را م ملكلت ااخناو .
 .01ال ا بنافخا بنتتمني ار از را االؤر االجتمنعيو.
 .00تترامه قيم مف قيظ اار از را اات اعم بدن.
 .02اا د د ددتمتف بناح د د دداي

عد د د د ر از را اال د د ددؤر االجتمنعي د د ددو ام د د ددنظ

اااقني خناج اا م .

 .03اتتمني إا رزاات ال ت رض ر از را اخا بايلو .
 .04متن مض ارزاات مى بتنم حينت اار يفيو .
 .05ت تبا رزاات م اامكن اا

امض اا م مي .

 .02إ ااتزام االخالق تجن زمالي يام ت البقنم مى اار از را
.
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ملحق رقم ()1
االستباظه فى صورتها الظهائية

جنمد د د د د د د و األزما  -م د د د د دزر
عمنار اااااان

اا لين راابح

اا لم

كليددو االقتادنا راا دلرظ االااايددو
منجاددتيا إاا را األع دمددن

اخ ااكايظ ...اخت ااكايمو.....
اااالظ عليكظ راحمو اهلل رباكنت
ال يخف د عل دديكظ اممي ددو جددرار ااحي ددنر اار يفي ددو راثام ددن مددى ت زي ددز االاتد دزاظ ااتت يم د ا ددا اا ددنملي مد د
رزااتكظ ممن يت كا على كفنمر رااام اار ازار .
رايمنتددن مد د اابنح د

بأممي ددو ااايك ددظ مددى االاتق ددنم رااتد ددرض بنابح د

رتطريا رزااتكظ بافو خناو مقا خاا

اا لمد د م ددى ملاددطي با ددفو عنم ددو

م االاتبنت ات ات على أثر جاود الحياا الويييياة

فى تعزيز االلتزام التظييمي لدا الباحثي االجتماعيي فى وزار الشؤو االجتماعية بقطاع غز .
ادد ا ياجدى مد اديناتكظ ت بيدو االادتبنت اامامقدو ر ا د بلبداام ااد اا بكد اقدو رمرضدرعيو اكد برضددف
ااااجددو اات د تتناددب

حيثمددن كلمددن اقتاب د

ااااج ددو م د  10اا د

علددى اامرامقددو اا نايددو علددى اا ب ددن را

راا كا احيح .
لك اا احا ت نرتكظ.
اابنح
رانظ ااحات
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ارال  :اامتغي اا

االخايو

ضف النار ( )xم اامكن اامتنا
 - 1الجظس
 أظثي

 ذكر
- 1العمر
 أقل م  11سظه

 م  – 11إلى أقل م 11

 م  – 11إلى أقل م  11سظه

 11 سظه فأكثر

- 1المؤهل العلمي
 دبلوم

 بكالوريوس

 ماجستير

 دكتوراي

-1

سظوات الخبر

 أقل م  1سظوات

 م  - 1أقل م  11سظوات

 م  – 11إلى أقل م  11سظه

 م  11سظه فأكثر
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ثنتين  :ت ايت جرار ااحينر اار يفيو  :مجمرع م األت مو رااباامج ااماتبطو بتحاي رتطريا مختلت
ااجرات

ااخناو بااا اامن اابلا المت مو

ربييتدظ االجتمنعيو رااثقنميو راااحيو

ال نملي

راات م لأتدن ا تؤثا على حينر اا م األمااا

بارا يت كا ايجنبين على ماترى األاام اار يف

راا

رم ثظ يانمظ م تحقيه اماات اامت مو راافاا ركنمو األطاات ا
حيثمن كلمن اقتاب

باجنم رضف ااااجو اات تتناب

ااااجو م  10اا

اا القو.

على اامرامقو اا نايو على

اا بن را راا كا احيح .
ظ

ااااجو

.1

يتالمظ اااات

.2

اعتقا بأ اااات

.3

ال ا بنااضن م اا الرا

.4

()10-1
األجرا

اتقنضن مف اارضف االقتاناى م قطن مزر.

اا
اا

اتقنضن متنا مقناتو بمن يحا علي اابنحثي االجتمنعيي

م تفا اامجن م اامؤاان

األخاى .

اات تضنت الارات

راازيناا

ال ا بناا نار بمن احا علي م اخ م عمل .

.5

يتنا

.6

يتبنا اابنحثر االجتمنعير م اا م اازين اا

.7

تارا عالقن

بي

.8

ت م اار از را على ت زيز مبنال اإلخنم راات نر بي اابنحثي االجتمنعيي .

9

يارا بي اابنحثي االجتمنعيي م اا م اات نر رارح اافايه ااراحا .

.10

اااات

اا م .

طبي و رمدنظ رراجبن

اترين.

اا م .

االجتمنعيو

اا القن

ااتقايا راالحتااظ اامتبنا

تتيح اار ازار مااو ااتفنع راالتان بي

االااايو األخاى.

االجتمنعيو م اامتنابن .
اااؤانم راابنحثي االجتمنعيي

اابنحثي

م

االجتمنعيي ركنمو ااماترين

االاتقااا راألمن اار يف
.11

ال ا بنالاتقااا راألمن

.12

اعم م متنخ تت يم يتاظ بنألمن رااثقو اامتبنااو بي جميف اطاات اا م .

.13

يقرظ اابنحثر االجتمنعير بتتفي مدنظ خناج اختانادظ اار يف .

.14

خامنت .

اار يف

م

اار ازار رال اعنت

م خطا االاتغتنم ع

تترما اامرااا اامنايو راالقتانايو ااى اار از را بمن يمكتدن م اإليفنم بناتزامنتدن اامنايو

اتجن اابنحثي االجتمنعيي .
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راالحتفن بنابنحثي االجتمنعيي اامدار.

.15

تتبف اار از را ايناو ااتااي

.16

تلجف اار از را م اا م على اامبناار راإلباا م اتخن ااق اا اا .

.17

تاتخاظ اار از را طاه ااتقا اإليجنب مف اابنحثي االجتمنعيي عتا ااتكن

ااالر ااقينا راإللاات على اا م

.18

تمتح اار از را اابنحثي االجتمنعيي االحين

.20

تتبف اار از را م اا م ااتمط ااتلناك م ااقينار راإللاات .

.21

تلجف اار از را اابنحثي االجتمنعي على ااملناكو م اتخن ااق اا اا .

.22

يلنا اابنحثر االجتمنعير م بتنم ااخطط ااتطرياىو ال م .

.19

األخطنم .

تتالمظ مف قاااتدظ.

تؤكا اار از را على مباا اامانماو .

ااملناكو م اتخن ااق اا اا

تاتجي

.23

اار از را األمكنا راامقتاحن

اامطارحو .

اا م .

.24

يلنا اابنحثر االجتمنعير م ح ملكال

.25

يرجا لفنميو م كيفيو اتف ااقااا على كنمو ااماترين

اامختلفو م اار ازار.

ثناثن :االاتزاظ ااتت يم  :اقتتن اافاا ااتنظ رقبرا ألماات اامت مو اات ي م ميدن رقيمدن رامبت م
ب

ارت عم امض م مت مو

اكبا جدا ممك ااناحدن رعاظ تا اا م ميدن حتى ار تراما

اخاى.
.1

ال ا بناا نار إ ا من قضي

.2

اعتبا ا ملنك اار از را م ملكلت ااخناو .

.3

ال ا بنافخا بنتتمني ار از را االؤر االجتمنعيو.

.4

حينت اامدتيو م ر از را االؤر االجتمنعيو.

تترامه قيم مف قيظ اار از را اات اعم بدن.

.5

ااتمتف بناحاي

.7

ال ا ا ااى ااقلي م ااخين اا راافاص التفكيا م تا عمل .

.8

اقب ا مدمو اكلت بدن مقنب ااتمااا م اا م م م اار از را .

.6

.9
.10

ع ر از را االؤر االجتمنعيو إمنظ اااقني خناج اا م .

اعتبا ا ر يفت ااحنايو ابمن ال تتراما م اامت من

تاتحر اامكنا

ال ا ا

اامنايو على اتامنع تحر عمل .

تا عمل

راالضطاابن .

األخاى .

م

ر ازار االؤر االجتمنعيو ياب
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ا

اا ايا م

ااملنك

.11

اافرايا اات

.12

ااتما م عمل ااحنا حتى ار ا اازمالم اآلخار مضلرا اا م م ر از را اخاى .

.14

يام ت ااتزام األخالق تجن زمالي البقنم م اار از را .

.13

ميدن.

احا عليدن م رزاات

م إحاى األابن

متن مض ارزاات م بتنم حينت اار يفيو .

.15

ااتما م عمل ااحنا اتجت

.17

تاتحه ر از را االؤر االجتمنعيو إخالا ررالي ادن .

.16

اااييايو الاتمااا ال م

االرظ رااتربيخ م األخاي إ ا قم

ت تبا ر از را االؤر االجتمنعيو م اامكن اا
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امض اا م مي .

بتاك .

ملحق رقم ()1
دراسة استطالعية
اإلجابة ع سؤال الدراسة االستطالعية :
يتص اااؤا

على  :ما واقع االلتزام التنظيمي لدى الباحثني االجتماعني يف وزارة

الشؤون االجتماعية بقطاع غزة؟

راإلجنبدو ع د مد ا ااتاددنؤ قدنظ اابنح د
ااتنايو ترضح ا :

ااتك اا اا راامتراطن

راالتحاامن

بناددتخااظ ااتكد اا اا راامتراددطن

رااتاد

اام ينايو راارز ااتاب اك مق را م مق اا

ااميريددو رااجدداار
ااتبنتو االاتزاظ

ااتت يم رك ا تاتيبدن
رقم

اليقر

اليقر

1

ادأكر بغنيددو ااا د نار إ ا مددن قضددي

حيددنت اامدتيددو م د

ر ازار االؤر االجتمنعيو
اعتبا إت ايا م ااارا

تا عمل حت ادر حادل

2

على عارض امض مت من

3

اعتبا ا ملنك اار ازار م ملكلت ااخناو .

4
2
6
7

ال اام

بنا م م مت من

اخاى .
اخاى

اعتبددا إ ر يفت د ااحناي د و ابمددن ال تت دراما م د اامت مددن

األخاى .

عتامن اتغي

ع عمل ملتت التنه إاى

ات ددن علد ددى ثقد ددو تنمد ددو ا ر ازار االد ددؤر االجتمنعيد ددو تضد ددف
ماناح اا نملي مره ك اعتبنا.
الدرجة الكلية للمجال

مجموع االستجابات

المتوسط

االظحراف

الوز

المعيارا الظسبي

قيمة T

قيمة

المعظوية

59

3.105

0.043 -2.183 62.11 1.100

1

56

2.947

0.682 0.417 58.95 1.026

2

43

2.263

0.826 -0.224 45.26 0.806

7

51

2.684

0.001 -3.986 53.68 0.946

4

45

2.368

0.163 -1.455 47.37 1.065

6

55

2.895

0.019 -2.585 57.89 1.150

3

44

2.316

0.695 -0.399 46.32 1.293

5

353

18.579

0.033 -2.306 53.08 4.834

اافقا يانر  %53.18ر مر اق م  %61ر ماترى
ر بافو عنمو يتبي ا اارز ااتاب اجميف ا
اااالاو يانر  0.033رم

اق م  0.05ممن ي ت

ا آاام امااا اا يتو يتفقر على ات االاتزاظ

ااتت يم ااى اابنحثي االجتمنعي م ر ازار االؤر االجتمنعيو بقطن مزر ال تا إاى ااماترى

اامطلر

الترتيب

كمن يتضح م ااجار ااانبه:

امن ااااجو ااكليو المقينا حا على رز تاب ()%53.18
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ملحق رقم ()1
كتاب تسهيل المهمة

ملحق رقم()1
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ملحق رقم ()1
أعداد و توزيع الباحثي االجتماعيي
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