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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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 : المقدمة 1.1

بمختلددت تخاادددنتدن بددلااار اامددرااا اابلددايو   منا ددنملر  مدددظ  األعمددن يتزايددا امتمددنظ مت مددن          
  رمادداا اامحدا  ااايياد  اتحقيده امداامدن  اامت مدو تجنحنتددن   رمدظ عليد  تبتد حجدا األادنا ااد   

 .اافكا رااتطريا رمظ ااقناار  على تلغي  بنق  اامرااا اامتنحو المت مو

اامدرااا اابلدايو بدداما  مد  اات نمد  مدف اامر دت متد  اختيددنا   إااارتغطيددن  ااتد رتتتدر  ااجراتد          
رت يتددد  رحتددددى ب دددا اتتدنيدددد  مددد  اا مدددد  مدددداراا  بدددناجدرا ااتدددد  تادددتدات تحقيدددده ااتفنعددد  بددددي  اا ددددنملي  
رتطدريامظ مدتيددن  رتحقيده ااتددراز  بددي  مادلحو اا ددنملي  راامت مدو   رتددرميا بييددو عمد  محببددو رمحفددزر 

محرا راحا رمر االمتمنظ  م يه اماات اامت مو   رتا  جميف ااجرات  ااانبقو تحق إاىر ا  ا ين  
 . (23-29ص   2010ابر ليخو   )  بنا نملي  بنامت مو

حيدنتدظ  جدرارارج  االمتمنظ بنا نملي  مر االمتمدنظ ب امظدن  ااانبقو ا  احا ري دا م  ااترج        
 .ااقينظ بأعمنادظ  علىدظ اار يفيو   رترميا بييو عم  متنابو ادظ تلج 

حيدد   ظ 0791عددنظ  مدد  اار يفيددو ااخدد  االدداكن  راامت مدن ااحيدنر  جددراراقدا بدداا االمتمددنظ ب        
إعدااا ملدنايف لدنملو رمتكنملدو اتحاد   مد اا ايا م  االاكن  راامت مدن  ااكبيدار  م  اإلاااا لاع  
 اا نملو رتطريا ااايدن رااتخلص م  اا قبن  اات  تحر  ار  تقامدن رتطرامن  ااقرى إتتنجيو

 .(2  ص  2012اابلبيا    )
ااحينر اار يفيو اات  تتبتنمن ااكثيدا مد  كبدا  اامت مدن  مد  اادار  اامتقامدو  جرارت ا باامج ر         

حنجدددن   إلددبن احددا اقددر  عتنادددا جدد   راادددتبقنم اا ددنملي  حيددد  ا  تطبيدده مدد   اابددداامج يادددظ مددد  
مدد  ااددرالم  عنايدومددن يحققدد  ااتت ديظ مدد  ااجددن   إادى إضددنموتحقيده امدداامدظ  مدد اددنعامظ ياا دنملي    ر 

االد را بناثقدو بدي   ف منا مد  مد  بييدو تت يميدو محفدزر يضد  ( 5ص   2005جنا اادا   " ) راالتتمنم
 عليددد   ريلددد امظ بقيمددتدظ ممدددن يددداعظ االاتددزاظ ااتت يمددد  ر يدددام دظ ال مدد  راالتجدددنز بفنيا يمدددااا ددنملي  راا

 . (229  ص2004جرامن  رآخار    )  ركفنمر 
اامددرااا اابلددايو   رمتناددبو اابييدددو  إااارا  عاااددو اينادددن   إاددىيؤكددا  ادد  الدديا ااددد   يلدديا ر         

 .(167  ص 2004اليا  )  ألاام اا م  م  امظ م ززا  االاتزاظ ااتت يم   نايواام
  

اا م  م  خال  ااجو  م تمث  اإليفنم بنالحتينجن  اابلايو  اتدنااحينر اار يفيو  جراررت ات         
بددي  راجبددن  اا مدد  رمجمرعددو محدارار مدد  االحتينجددن  اااددحيو راالجتمنعيددو   رااتدد    نايددوااتتدنمظ اا
 ي  رزينار ابحيو ركفنمر اامت موتحاي  ااحينر اار يفيو ال نمل إاىتؤا  

Khosrow-pour, 2001: p378)). 
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تج لددد  يتاددددا ريتدددامج ميدددددن    ااتددد ااااجدددو  إادددىإيمدددن  اافددداا بنامت مدددو رقيمددددن رامددداامدن  إمدددن        
مجدن  عملددو راادت ااا  اتحمد  اعبددنم  مد بد   ااجددرا اامطلربددو  إاددىدددن ممدن يام د  إاىريفتخدا بنالتتمدنم 

 " عم  إضنميو راامبناار م  اج  إتجنح اامت مو رتقامدن ميام  بنالاتزاظ ااتت يم  

 ( . 39ص   2012حلا   ) 

ز راعظ االاتزاظ ااتت يم  م  خال  ترميا حينر ر يفيو متنابو على اامت من  يت ز رال يقتاا         
اامت مدددن  ااخاميدددو رااتدددد  ت تبدددا رزاار االددددؤر  االجتمنعيدددو ااتدددد   إاددددىو   بددد  يت دددداى  اددد  ناياالقتاددد

 .م   ااااااو راحار متدن م اياتدامدن اابنح  

 مد تحقيده األمداات اارطتيدو  مد  حيدر رتانمظ رزاار االؤر  االجتمنعيو مد  قطدن  مدزر بدارا         
ااحا م  ملكلت   ناتنا تحاي  ترعيو رامن  اامتتف ي  رب م   رتانمظ  االقتانايوااتتميو االجتمنعيو ر 

اديا مد  اجد  اا دنملي  ي دا امداا  منمدن   عليد اافقا راابطناو   متجنح اارزاار م  عملدن رااتمااا ااايدن بفن
ااحيدنر  جدراراالمتمدنظ ب علىميدن مقط ب  م  اج  اامجتمف كك    رأل  احا اابن  تجنح اارزاار ي تما 

 علددى  ريامدف مد  قدااتدظ ركفدنمتدظ  "عيتدو اااااادو "اار يفيدو ال دنملي  ربناتحايدا اابدنحثي  االجتمدنعي  
االادددددتجنبو احنجددددددن  اامتتف ددددددي  مدددددد  ااخددددددامن  ااتددددد  تقددددددامدن ااددددددرزاار   رأل  تلددددددنط ركفددددددنمر اابددددددنحثي  

 حيدنر ر يفيدو ماليمدو  تدؤثا  ررجدرااالجتمنعي  يزااا بنزاينا ااتزامدظ ااتت يم    مل  تدرميا بييدو عمد  
ا   ارامن االجتمنع    متحاي  ااام اارزاار حتى تاتما رتتقاظ  مى ت زيز االاتزاظ ااتت يم  ربناتنا 

 .و ااناتدن اارطتيو يأارت

ااحيدنر اار يفيدو  جدرارااا   اكلت طبي دو رحجدظ تدأثيا  إاىعما اابنح  رم  ضرم من ابه         
 . قطن  مزربرزاار االؤر  االجتمنعي   م   ياابنحثي  االجتمنعي ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز  م 

 :مشكلة الدراسة  1.1

خاميدو رمد  رزاار  رزاار مد ااتل ا اابنح  مد  خدال  عملد  خدال  ااادترا  ااخمدا اامنضديو         
متددددن  ضددد ت مددددى مادددتر  االاتددددزاظ ااتت يمددد  اددددا  اابددددنحثي  قطددددن  مدددزر ا   مددد االدددؤر  االجتمنعيددددو 

  اابحددد  مددد  خدددال  تدددأخامظ عددد  ااددداراظ ار عددداظ عدددراتدظ ال مددد  ب دددا االتتددددنم مددد ر اددد  االجتمددنعيي  
 .اامياات  

  ( 2010جناا    ابر) ب ض اااااان  ااانبقو متدن ااااو  علىطال  اابنح  إرم  خال          
مددر ف  رزااا  ااادددلطو اافلاددطيتيو  كددد ا   اددداىااتدددزاظ تت يمدد  بااجدددو متراددطو  رجددراحيدد  ا ددددا  

مد  االاتدزاظ    عنايدن   مادترىو رم تريدو المدر في  اامتميدزي  ااد ي  ي ددار  نايدارا  بتقايظ مكنمدت  م
اامدر في    كمدن اراد  بضدارار إلداا  اامدر في   ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترىزينار  علىممن ي م  
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أرادد  ببتددنم عالقددن  م( 2007تدداا    ابدر)  ااااددو امددن     اافلاددطيتيواتخددن  ااقدداااا  مدد  اادرزااا مد 
تل  اا القدن  مد  اثدنا إيجنبيدو علدى اا ايدا مد  اامتغيداا  اامن  جنبيو بي  اااييا رااماؤراي  عم  إي

 .اارزااا  اافلاطيتيو  م ااالركيو اامؤثار على االاتزاظ ااتت يم  

رقا ا دا  اا ايا م  اااااان  األجتبيو راا ابيو بأ  االاتزاظ ااتت يمد  مؤلدا مدنظ  ر عالقدو         
 حينر اا م   جرار يم  احا م نييا اامت من  ك ا  مقا اابح االاتزاظ ااتت علي بفن

 .(805: 2004  جايتباج  ربنار )

تحايا ربلرار ملكلو اابح    اعتما   م م  خال  ااااااو االاتطالعيو اات  قنظ بدن اابنح          
م  اابنحثي  ( 20) ا اا  اايلوقنيمو ااتقانم مكرتو م  اب و  علىااااااو االاتطالعيو 

 ا دا   تظ اختينامظ بلك  علراي    حي  تظ ااتخااظ مقينا ايكا  ااخمنا    حي  ياالجتمنعي
اتجن  رزاار االؤر   اابنحثي  االجتمنعيي  ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترىتتنيج ااااااو تات  

 رماترى %60م   اق  رمر%  53.08 ا  اامتراط ااحانب  ااتاب  يانر  حي   االجتمنعيو
ا  االاتزاظ ااتت يم  ااى اابنحثي  االجتمنعيي   ي ت  ممن 0.05 اق  م  رم   0.033 يانر  اااالاو

 .م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ض يت رال يا  إاى ااماترى اامطلر 

 (1)جدول رقم
 الدراسة االستطالعية

رقم 

 الفقرة
 المتوسط الفقرة

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 Tقيمة 

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 

 0.826 0.224- 45.26 0.806 2.263 .مشكلتي الخاصة اعتبر أن مشاكل الوزارة هي  3

 0.001* 3.986- 53.68 0.946 2.684 ال أرغب  بالعمل في منظمات أخرى  4

5 
اعتبر إن وظيفتي الحالية ربما ال تتوافر في المنظمات 

 .األخرى 
2.368 1.065 47.37 -1.455 0.163 

 *0.019 2.585- 57.89 1.150 2.895 عندما أتغيب عن عملي فإنني اشتاق إلىه 6

7 
أنا على ثقة تامة أن وزارة الشؤون االجتماعية تضع 

 .مصالح العاملين فوق كل اعتبار
2.316 1.293 46.32 -0.399 0.695 

 0.033 2.306- 53.08 4.834 18.579 الدرجة الكلية للمجال 
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  : مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي تبلرا  رم  خال  من ابه

البااحثي  االجتمااعيي  فااي وزار   لاد ز االلتازام التظييمااي ياتعز الحياا  الوييييااة فاي  جاود أثار  ماا "
 " الشؤو  االجتماعية في قطاع غز  ؟

 :التالية  اليرعيةويظبثق مظها التساؤالت 

 ؟ ااحينر اار يفيو م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر جرارتطبيه  ماىمن  .0
 ؟ رزاار االؤر  االجتمنعيو مزر م اابنحثي  االجتمنعيي   ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترىمن  .2
  م  اتخن  ااقاااا  ااملناكو) م  ااااااو بأب نامن ااحينر اار يفيو جرارا م  يرجا تأثيا .3

 (االاتقااا راألمن  اار يف  األجرا  اا القن  االجتمنعيو  بنا م   اإللااتر  ااقينا ااالر  
 ؟ اابنحثي  االجتمنعيي  بقطن  مزر ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز م  

ااحينر اار يفيو ت زى  جرارااتجنبو اامبحرثي  حر   م ماره  ا  االاو إحانييو  ترجام   .4
 اترا  ااخبار ؟  اامؤم  اا لم    اا ما   ااجتا : ااتنايوالمتغياا  االخايو 

 ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز ماره  ا  االاو إحانييو م  ااتجنبو اامبحرثي  حر   ترجام   .5
اابنحثي  االجتمنعي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ت زى المتغياا  االخايو 

 ؟ اترا  ااخبار  اامؤم  اا لم  اا ما  ااجتا: ااتنايو

 :  متغيرات الدراسة 1.1

 : ااتنايوبأب نا    ااحينر اار يفيو جراريتمث  م  :المتغير المستقل  .0

  ااملناكو م  اتخن  ااقاااا . 
   اا م مى  اإللااتر  ااقينا ااالر . 
 اا القن  االجتمنعيو . 
 األجرا . 
  االاتقااا راألمن  اار يف. 
 .ز االاتزاظ ااتت يم  يت ز : المتغير التابع  .2
 (.  اترا  ااخبار  ااجتا   اا ما   اامؤم  اا لم ) :  الشخصيةالمتغيرات  .3
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تلم  ااااااو على متغيا ماتق    رمر جرار ااحينر اار يفيو  ريلتم  على خماو اب دنا تكداا  مدى 
  (2) جار  اقظ   ااانبقو م  ظ اااااان 

 
 (1)جدول رقم

 أبعاد جود  الحيا  الويييية التى تظاولتها الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة المتغير

  (2114اامغاب   )   (100 2عنات  )   (2104منض ) اتخاذ القرارات المشاركة فى
(Daud,2010). 

السالو  القيااادا واالشاراف فااى 
 العمل

 .(2114اامغاب   ( )2100عنات  )   (2104)منض 

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

 ( 2100ابااميظ  )  (2102اابلبيا   )  (2104)منض  األجور
(              2114ااطبن  )  ((Tabssum,2012    (2100عنات )

zare and others 2014)). 

اناح  )   (2104منض   )  (2105األاتن   )  (2105)حالرر  األستقرار واألما  الويييي
 .(2114ااطبن   )  (2103

 هذا الجدول م  اعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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 :فرضيات الدراسة 1.1

ااحيددنر  جدرارا α) ≤0.05) ماددترىيرجدا تددأثيا  ر االادو إحادنييو عتدا  :اليرضاية الرئيسااية األولاي 
اابدنحثي  االجتمدنعيي  مد  رزاار االدؤر  االجتمنعيدو بقطددن   اداىز االاتدزاظ ااتت يمد  يدت ز  مد اار يفيدو 

 .مزر

 : ااتنايواافاعيو  ضين متدن اافا  ريتفا 

ز يت ز  م لملناكو م  اتخن  ااقاااا  اα) ≤0.05) ماترىيرجا تأثيا  ر االاو إحانييو عتا  .0
 .اابنحثي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ااىاالاتزاظ ااتت يم  

مد  اا مد   اإللدااتر  ااقينا لالر  ا α) ≤0.05) ماترىيرجا تأثيا  ر االاو إحانييو عتا  .2
اابددنحثي  االجتمددنعيي  مد  رزاار االددؤر  االجتمنعيددو بقطددن   ادداىز االاتددزاظ ااتت يمد  يددت ز  مد 
 .مزر

ز يدددت ز مدد  ل القدددن  االجتمنعيددو اα) ≤0.05) ماددترىيرجددا تددأثيا  ر االاددو إحادددنييو عتددا  .3
 .اابنحثي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ااىاالاتزاظ ااتت يم  

ز االاتدزاظ ااتت يمد  يدت ز  مد  ألجدراا α) ≤0.05) مادترىيرجا تأثيا  ر االاو إحانييو عتا  .4
 .اابنحثي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ااى

ز يت ز م  الاتقااا راألمن  اار يف  ا α) ≤0.05) ماترىيرجا تأثيا  ر االاو إحانييو عتا  .5
 .اابنحثي  االجتمنعي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ااىاالاتزاظ ااتت يم  

مددد   α) ≤0.05)االاددو  ماددترىترجددا مدداره  ا  االاددو إحاددنييو عتددا  :لثاظيااةاليرضااية الرئيسااية ا
 –اا مدا  –ااجتا ) ااتنايوااحينر اار يفيو ت زى المتغياا  االخايو  جرارااتجنبن  اامبحرثي  حر  

 (.اترا  ااخبار  –اامؤم  اا لم  

مد  اادتجنبو  α) ≤0.05) مادترىترجدا مداره  ا  االادو إحادنييو عتدا :  ثالثاةاليرضاية الرئيساية ال
اابنحثي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن   ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز اامبحرثي  حر  

 (.اترا  ااخبار  –اامؤم  اا لم  –اا ما –ااجتا) ااتنايوالمتغياا  االخايو  ت زىمزر 
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 .يوضح العالقة بي  متغيرات الدراسة( 1.1)الشكل رقم 

 العالقة بي  متغيرات الدراسة:  (1.1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اابنح  إعااا: االمصد

 :أهداف الدراسة  1.1

 مددداىااحيددنر اار يفيدددو مدد  رزاار االدددؤر  االجتمنعيددو ر  جدددرارتطبيددده اب ددنا  مدداى علدددىاات ددات  .0
 .  ياابنحثي  االجتمنعي ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز تأثيامن على 

 .على ماترى االاتزاظ ااتت يم  ااى اابنحثي  االجتمنعيي   اات ات .2
ااحيدددددنر اار يفيددددو مدددد  رزاار االدددددؤر   جددددرارترضدددديح اافدددداره مدددد  اادددددتجنبن  اامبحددددرثي  حددددر   .3

 .االجتمنعيو ت زى المتغياا  االخايو 
اابددنحثي  االجتمددنعي   اداىترضديح اافدداره مد  ااددتجنبن  اامبحددرثي  حدر  االاتددزاظ ااتت يمدد   .4

 .متغياا  االخايو ال ت زى
ااترادد  إادددى عددداا مددد  ااترادددين  ااتدد  يمكددد  ا  تفيدددا رزاار االدددؤر  االجتمنعيدددو  راابدددنحثي   .5

 .راامدتمي  بد ا اامجن 

 الحيا  الويييية  جود 
 ااملناكو م  اتخن  ااقاااا   .0
 اا م  م   ر اإللاات ااقينا ااالر   .2
 اا القن  االجتمنعيو  .3
 .األجرا .4
 .راألمن  اار يف االاتقااا  .5

 

 االلتزام التظييميتعزيز 

 المتغير المستقل
 تابعالمتغير ال

 ( الجظس ، العمر، المؤهل العلمي، سظوات الخبر ) :  الدراسةمتغيرات    
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 :أهمية الدراسة  1.1
 -:من يل تتمث  امميو ااااااو مي :األهمية العلمية : أوالا 

 اددداىز االاتدددزاظ ااتت يمددد  يدددت ز ااحيدددنر اار يفيدددو مددد   جدددراراااااادددن  ااتددد  تتنراددد  تدددأثيا تدداار  .0
 .على حا علظ اابنح  –اابنحثي  االجتمنعي  م  اابييو اافلاطيتيو 

 . ااحينر اار يفيو جراراااااان  اافلاطيتيو اات  تتنرا  قلو  .2
مدد  مجددن  ااااااددن  اات ايدددو  راافلادددطيتيو و مددد  إثدداام اامكتبددو اا ابيددونايددتفيددا ااااااددو ااحقددا   .3

 . ااحينر اار يفيو جراراامت لقو ب

 :األهمية العملية : ثاظيا  

تتبدف امميدو مدد   اااااادو مد  امميددو مجدن  تطبيقددن راادد   يتمثد  بدرزاار االددؤر  االجتمنعيدو  ا  األثددا 
 .م  اامجتمف اافلاطيت  اىناالجتمنع  راالقتا

 :األهمية للباحث : ثالثاا 

نحثي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  يدتظ اابنح  بااجو كبيار بمرضر  ااااااو كرت  احا ااب
مكاين   إثاام  مدر يقف تح  ااتأثيا اامبنلا املكلو ااااااو  كمن ت ا م   ااااااو  ناتنا االجتمنعيو  رب

 .البنح  م  ااتنحيو اا لميو راا مليو

 : مصطلحات الدراسة 1.1

 : الحيا  الويييية جود مصطلح : أوالا 

اار  اامت مو باال  م   ااترج  اا   ي تبا اامر في  احا مر" ااحينر اار يفيو  جرارت ايت         
ااامنح ادظ بلااار عملدظ  ااامر في  يكر  امض  عت ااامن ريفتاض م ا ااترج  ا  عليداعتبنامظ تكلفو 

 إاددىاتخددن  ااقددااا مدد ا ااترجدد  يحفددز اامددر في  بتلبيددو احتينجددنتدظ اافادديرارجيو  مدد بأتفادددظ رااماددنممو 
 .(Indumathy .R and , kamalarj, 2012 .p265"  )  االقتانايوجنت  احتينجنتدظ 

 :مصطلح االلتزام التظييمي : ثاظياا 

ااااجدو ااتد  تج لد   إادىمر اقتتن  اافاا بنامت مو رقيمددن رامداامدن : "ت ايت االاتزاظ ااتت يم          
مضددال    اا دنابدد   اامجددراا  اامطلربدو مد  مجددن  عملد   إادىيترامده م ددن ريتدامج ميدددن   ممدن يام د  

 "امنميتدنع  اات ااا  اب   مجدراا  إضنميو تطرعيو م  لأتدن إتجنح اامت مو رتحقيه تقامدن ر 

 .( 36  ص2006اارزا   ) 
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 :مصطلح وزار  الشؤو  االجتماعية : ثالثاا 

اجدزر ااالطو ااتتفي يو تؤا  اراا  تخااين  م  إطنا تكنمل  مف بقيو اارزااا   ىحاإم          
رااديين  ااحكرميو اامختلفو إلاانم ااقراعا االجتمنعيو األانايو الاراو اافلاطيتيو رمه ااا حايثو 

 م يلت  اضمن  ااحينر ااكايمو اإلتان  اافلاطيت   ماترىابتنم اامجتمف اااليظ رامف 

 .( http://www.mosa.gov.psاالؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر رزاار ) 
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري للدراسة
 

 

 الحيا  الويييية جود : المبحث األول 

 ز االلتزام التظييمييتعز : المبحث الثاظي 

 وزار  الشؤو  االجتماعية : المبحث الثالث 
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 املبحث األول

 احلياة الوظيفية جودة
 

 مقدمة 1.1.1

 الحيا  الويييية  جود ميهوم  1.1.1

 الحيا  الويييية  جود أهمية تطبيق  1.1.1

 الحيا  الويييية جود أهداف  1.1.1

 الحيا  الويييية  جود  أبعاد 1.1.1

 الحيا  الويييية جود طرق قياس  1.1.1

 الحيا  الويييية جود عوائق تطبيق  1.1.1
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 : مقدمة 1.1.1

ت ددا جدددرار ااحيددنر اار يفيدددو مدد  اامراضددديف االااايددو اامدمدددو مدد  اااار اامدددرااا اابلددايو رااادددلر          
اابلدا   ربناتدناى علدى ااام ااتت يمد   امدن ادد ا اامفددرظ مد  تدأثيا مبنلدا مدى اادارح اام تريدو ال تادا 

    .اامت مو

نمتمنظ اامتخااي  بنا القن  اإلتانتيو بااحينر اار يفيو رتحايتدن  جرارمرضر   ح  ا ا         
االمتمدددنظ مددد  مادددلمو مفنامدددن حنجدددو األمدددااا  اعنمدددن   ريتطلددده مدد  51مدددار تزيدددا عددد  راادتااددو اابلدددايو ا

  رم  متن مدل  ااددات اجرام عم  جيار م  اج  ااام اا م  بارا  متنابو  إاىاامت مو  م اا نملي  
اعدااا قددرر عمد  ااضدديو رمتام دو رمحفددزر  مدد االاناد  مد  محددنرال  تحادي  ترعيددو حيدنر اا مدد  يتمثد  

 ر قاا  منيق  م  اإلباا  ر االبتكنا عنايو ر على ااجو  ر ا  رالم عن  العمنادن

 . (292  ص 2113ااديتى )

اراخا اااتيتين   م ااحينر اار يفيو باا  جرار ظا  االمتمنظ بمفدر   sheel and othersياىر         
م  ااقا  اا لاي    كطايقو تدتظ بتأثيا اا مد  علدى ااادحو راالحتينجدن  اإلتادنتيو   ركطايقدو تدؤثا 

خبدار اا مدد  االخاديو  حتدد  متتادت اااددب يتن  مد  ااقددا  اا لداي  كددن   جددراربلدك  إيجددنب  علدى 
 .(01  ص 2103تانا ) امتمنظ ااحن  األعمن  يتاكز على تاميظ اا م  رتحاي   ارت اا م 

اااددب يتن  رارايدد  ااثمنتيتددن  تااجددف االمتمددنظ راتخفضدد  األتلددطو ااتدد  تمناادددن  اراخددامفد           
ااماتبددو  مدد ااحيددنر اار يفيدو  تددأت   جددرارااحيدنر اار يفيددو   ممددن ج دد  بداامج  جددراراامت مدن  اتحقيدده 

 علدى ناتدنا ن  اامحليدو رااارايدو ربيمادتر مختلدت اا علدىاختلت األمدا   إر خال  م   اافتار  ااثنتريو 
  ظ رامكنا تت له بنامرااا اابلايوالمت مو رمن ت تتق  م  قي اىنكفنمر األاام االقتا

 .( 297 ص  2100مطا    راليا )

 جدددرارببدداامج  اخدداىاالمتمددنظ مددار زاا  اآل ن  مدد  ااقددا  اا لددداي  حتددى تيددمتتاددت ااثمنتي رمتدد       
ر   ر ااتأكا م  ا  رالم اللاكن  األمايكيو  اامرقت ااتتنما   تياجف  ا  إاى ض  ااحينر اار يفيو 

ااحينر  جرار  راقا اكز  باامج بكثيا ع  ميا  م  بنق  ار  اا ناظ  اتخفض نامايك م اتزاظ اا نملي  ا
اا القدو بدي   بدداامج  ار ااكبيددار  علدى غيا اامت مدن  اااد مادترى علدىاددرام اار يفيدو باايدو مد   اافتدار 

تتنجيو  جرار  . (02  ص2112جنا ااا   ) اا نملي  ااحينر اار يفيو را 
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 :الحيا  الويييية جود ما ميهوم  1.1.1

ااحيدنر اار يفيدو اادتحر   جدرارا  مفددرظ Dahi and Guillen (2009,p22 )مد   كد   اا          
اات ايفدن  مدن  مضددمرتدن راحدا ياد  مد  تحاددي   حثي  راا لمدنم   را  ت دداا  رتتدر امتمدنظ اابدن علدى

 .بييو اا م    رحينر اا نملي  ميدن 

الحيااا   جاود ي أوردهااا البااحثو  والمهتماو  بموضاوع تاالتعريياات اللقاد تعاددت وتبايظات و         
الحيا  الويييية ومضموظها ، وسييهر  جود الويييية، وذل  م  خالل وضع تعريف محدد لمعظي 

 : التاليذل  م  خالل 

  ااافن  ار ااجرات  االيجنبيو ار ميا االيجنبيو  :"بأتدن ( 351 ص2117)اقا عامدن اااناظ
  . "ااماتبطو ببييو اا م  كمن ياامن ار يااكدن اا نملر 

 رعامدن  Surya and Shani(2013 p2 ) ااتميز ااتنجمو ع   ارت اا م   ااجو : "بأتدن
اااضن اا نظ  م اات  تانمظ بمجملدن  اإلتانت ااب ا  إاى إضنمور اا القو بي  اا نم  ربييو   

  ."اامت مو كك   ماترىثظ على  اافاا  ماترى على األاامرتطرا 

 مجمرعدددد  مددددد  اا مليددددن  اامتكنملدددددو : " بأتدددددنمقددددا عامددددددن  (277 ص 2117) جددددنا اادددددا   امددددن
اامخططو رااماتمار راات  تاتدات تحاي  مختلدت ااجراتد  ااتد  تدؤثا علدى ااحيدنر اار يفيدو 

تحقيددده األمدددداات اإلاددددتااتيجيو  مدددد ال دددنملي  رحيددددنتدظ االخاددديو رايضددددن راادددد   يادددنمظ بددددارا  
 ."المت مو راا نملي  ميدن راامت نملي  م دن 

 مجمرعددد  مددد  األت مدددو راابددداامج "بأتددددن ( 23  ص2104) نضددد  رمدد  تفدددا االتجدددن  ي امددددن م
ااماتبطو بتحاي  رتطريا مختلت ااجرات  ااخناو بااا اامن  اابلا  المت مو   راات  م  

حيددنر اا مد  األمدااا ربييدتدظ االجتمنعيددو رااثقنميدو رااادحيو   رااد   بددارا   علدىلدأتدن ا  تدؤثا 
تحقيدده امددداات  مددد ف  ال دددنملي    رمدد  ثدددظ ياددنمظ األاام ااددر ي مادددترىيددت كا ايجنبيدددن علددى 

 ".اامت مو راافاا ركنمو األطاات  ا  اا القو 

 رعدددات Suttle  مت مددددو  اعضددددنمااجددددو يادددتطيف  اقاددد  بأتدددددنااحيددددنر اار يفيدددو  جدددرارمفدددددرظ
خدال  تجدنابدظ ار خبدداتدظ مد   اادنمدو  مد  تلبيدو االحتينجددن  االخاديو إاىداارادر   األعمدن 
 م  اا م 

                                                          (Fredrick , 2002. pp273-274) . 
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   ار  يمداااقاااا  اات  كدن  يقدرظ بددن اا م تمث  زينار ملناكو اا نملي   :"أتدنبري امدن اتااار
مد  خدال  االادتخااظ األمثد  األمدااا بادرار اكثدا مد   اإلتتنجيدوكمدن تدت كا مد  ادرار تحادي  

تحادددي  األمدد  رااادددحو اار يفيددو رملدددناكو اا نيددا رتحادددي  اااضدددن  إاىإضددنمواألمددرا    مددد ا 
 .(024 ص 2103اناح  " ) اار يف  

  رياكزLawer ااخانيص اار يفيو ر ارت اا م     علىااحينر اار يفيو  جرارم  ت ايفو ا
اامت مو   يتمث  م  تحاي  امنميو  م حينر اا م  ااكليو  جرارا  ااب ا ااجرما  ا ياىحي  
 .(341 ص2101ماا  )  اإلتتنجيواألمااا 

 ددنرعام  Werther and Davis (2002, p502 )إلداات جيدا   رماتبدن  رمزايدن  :"أتددنب
حيدنر اا مد  مد  خدال   جدراررمكنمن  جيار   رقاا م  االمتمدنظ رااتحدا  بنار يفدو   رتتحقده 

ااحيددنر اار يفيدو إلعطددنم اا ددنملي  مدداص  جددرارملادفو عالقددن  اا ددنملي  ااتدد  تلدجف ااددتخااظ 
 ."اامت مو كك  ماترىاكبا التأثيا على ر نيفدظ   راامانممو ااف ناو على 

اابداامج األتلدطو ر مجمرعدو مد  ": ااحينر اار يفيدو بأتددن  جرارإجاايين   اابنح  دني امم  ضرم من ابه 
ترعيدو ااحيددنر اار يفيدو   رااتدد  مدد  مختلددت جراتدد   مد  اجدد  تحادي  االدنملو ااتدد  تقدرظ بدددن اامت مددو

امددداات  مددد  ثددظ تاددنمظ مددى تحقيددهااتددزامدظ ااتت يمدد    لددأتدن ا  تددؤثا علددى اضددن اا دددنملي  رتزيددا مدد 
 ."اامت مو راا نملي  ميدن 

 :الحيا  الويييية جود أهمية تطبيق  1.1.1

يت دا اددن مد  رجددو  ا ااحيدنر اار يفيدو يمكد   جدرارا  امميدو تطبيده  اخداي ر   sirgy يداى         
اابقنم  م ا  اا نملي  ااا اام مظ األكثا ااام ر يف  رااتزاظ تت يم  رامبو  ياىت ا اامت من  حي  

 ت لاىرخفض تك إتتنج جرار ناتنا رب إتتنجيواامت مو ررالم المت مو راكثا  م 

 .( 251  ص 2101باا    )

ه اا ايدا مد  اافرايددا يددتحق مد  ااحيدنر اار يفيدو جددرار امميدو ا مااد    كددا اخداىرمد  تنحيدو          
 علددى تخفديض م داال  ااغيددن  راراا  اا مد   كمدن اتددن تدؤثا م تريدن  : راامتدنمف االيجنبيدو رااتد  تلدم  

االاتجنبن  ااالركيو ال نملي  مث  اادريو ااتت يميو راااضن اار يف  راا زاو االخايو مضال ع  اتدن 
  ت ددزز ايضددن قددداااتدن اادددتقطن  اا ددنملي  األكفددنم محادد    بددد علددىز قددداار اامت مددو يددت ز  مدد ال تادددظ 
 . (522 ص 2103بار    ) "ااتتنمايو
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اتجنح ااكثيا م  اامت من     ر ا   األانايو ااب ارباامج ترعيو حينر اا م  بأتدن تمث   امميورتاجف 
حنجدنتدظ  إلدبن ن م  زينار بنإلتتنجيو   رم  اارق  تفا  تحقيه امن  اا نملي  م  خدال  عليدامن ياا 

 .( 43  ص 2117اا تز    اناح  ) رمتطلبنتدظ جمي ن بنا م   

 إ ااحيدددنر اار يفيدددو حيددد   جدددراراالمتمدددنظ ب إادددى األاددبن اعددد  اا ايدددا مددد  اتددد    Gerald  كدددا راقددا
 (225ص : 2114اامغاب   :) دن ملكال  عايار متدن ااىاامت من  

 .  رلار اامتنماو  جراراتخفنض اا .0
 .مار  اا من  م  اا م  .2
 .اتاميظ ااتقليا  الر نيت اظ ي ا يكف  إللبن  حنجن  األمااا ا .3
 . جر اا م  م ا رام  االجتمنعيو راإلتانتيو ااتخفنض  .4

 :الحيا  الويييية جود أهداف  1.1.1
 :إاى( 03 ص2112)ااحينر اار يفيو كمن يليا جنا ااا   جرارتدات باامج 

 .م  اااضن راارالم ااتت يم  ال نملي عنايو ن  يماتر تحقيه  .0
 .المت موم  اضن اا مالم راابييو ااخناجيو عنايو ن  يماتر تحقيه  .2
 .م  اضن ااحن  األعمن عنايو ن  يماتر تحقيه  .3

ااحيددنر  علدىتحادي  مختلددت ااجراتد  ااتد  تددؤثا  إاددىااحيدنر اار يفيدو  جددراربداامج بكمدن يدؤا  االاتددزاظ 
اار يفيددو ال ددنملي  رحيددنتدظ االخادديو مدد  خددال  تددرميا بييددو عمدد  اكثددا مارتددو   رتتنماددديو   ررالم   

 . (022 ص2103اناح )راام ي  
ااحينر اار يفيو تحقه اا ايا م  اامزاين  ألابن   جراررآخار  ا     Loseby ياى اخاىرم  تنحيو 

ترميا قرر عم  اكثا مارتو  ررالم راام يو   رت  يظ قاار اامت مو ااتتنمايو  م اا م  حي  تادظ 
p3) :Adhikar and Gautama, 2010) . 

 جددرارتحقيدده اامزايددن راألمدداات اامت داار تتيجددو تبتيدددن ابدداامج  إادىا  اامت مددن  تادد    اامغابدد  يداىر 
 (33  ص 2100عبا اااحم   )  :ااحينر اار يفيو رم  

 .ترميا  ارت عم  محات  رمطرا  م  رجدو ت ا اا نملي  .0
 .األاام ااتاريق  علىااتأثيا االيجنب   .2
اامددددرااا اابلددددايو مثدددد  ااتددددااي  راتتقددددنم مايدددده اا مدددد   إااارممنااددددن   علددددىااتدددأثيا االيجددددنب   .3

 .رااتقطن  اا نملي  
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تحقيقددن إااار اامدرااا اابلدايو مد   إادىاباز األماات اات  تا    ( 350  ص2117)اااناظ  ريضيت
  :يل حينر بييو اا م  من  جرارخال  باامج تطريا 

 إاددىزيدنار اتتمددنم اا دنملي   علددىماداا جدد   ال دنملي   ااجيدداي  راامادنعار  ج د  بييدو اا مدد  .0
 .اامت من  األخاى إاىاامت مو رعاظ اادجار 

بددددي  امددداات اامت مددددو رامدددداامدظ    علىاا دددنملي  رراليدددددظ رتحقيدددده ااتكنمددد  رااتفددددنزيدددنار اتتمددددنم  .2
 .اات  ماترى ممك   إاىرتقليص عاا ااحراا  رحجمدن رترعدن 

 اإلباا راات لظ ر  جرارز اايت ز  م اامانممو  .3

 : الحيا  الويييية جود أبعاد  1.1.1

اد ا  اديتتنر  اابنحد  ب ضدن     ااحينر اار يفيو جرار نا رعتناا راا لمنم م  تحايا اب اابنحثر تتر  
 :ناتنا م  م   اآلاام اات  كتب  حر  عتناا ااحينر اار يفيو ك

 راا تناددددا  ب دددنااأل علدددىااحيددددنر اار يفيدددو تاتكدددز  جدددرار ا  (2  ص 2112) جدددنا اادددا   كدددا
 مددد رمدد    تددرميا بييددو عمدد  اددحيو رآمتددد  مدد  ااتددرتا رااقلدده راألمددااض   رااملددناكو  ااتنايددو

اتخدددن  ااقددددااا   رتدددرميا متطلبددددن  االادددتقااا راألمددددن  اار يف  عااادددو ت ددددظ األجدددرا راامكنمددددت  
 .  و راام تريومنايرااحرامز اا

 راضنت Walton   ااتما  :  ااتنايوم  اا تناا  ال  تمث  كااحينر اار يفيو  جرارا  عرام
          حينر اا م  م بقراتي  اا م    رااتراز  بي  ااحينر راا م    راا القن  االجتمنعيو 

(Beh and others, 2006.p62). 

  تتمثدددد   ا  ااحيددددنر اار يفيدددو اب دددنا جدددرارا ا  إادددى ( 51  ص 2117) ريلددديا ادددناح راا تددددز :
بكفنيو اااات  رعااات    احيو  ارت اا م    ماص ااتمر اار يف    رااتكنم  االجتمنع    

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

  ااب دددددا : قاددددمي   إاددددىااحيددددنر اار يفيددددو  جددددراراب ددددنا ( 353  ص 2117) حيدددد  قاددددظ اااددددناظ
نتددددددد  االجتمددددددنع  رااجنتدددددد  اام تددددددر  راا قلدددددد    رااب دددددددا ريلددددددم  عددددددار جراتدددددد  ااج اإلتاددددددنت 
 . ريلم  ااارات  راألجرا   عالج األمااض   ماه رجمنعن  اا م   اىناالقتا

 اا القددددن  : ااحيدددنر اار يفيددددو تتمثدددد  مدددد   جددددراراب ددددنا ا إاددددى( 02 ص2105)ريلددديا اااحددددارح
 .اتخن  ااقاااا   اال را بنااضن اار يف   اابييو اامااايو راااحيو م اإلتانتيو  ااملناكو 
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يرجا تبني  ملحر  بي  اابنحثي  على اب نا جرار ااحينر اار يفيو  ربتنم عليد  تدظ اختيدنا األب دنا ااتد  
 :يجمف عليدن م  ظ ااكتن  رم  ااتحر ااتنا 

 :اتخاذ القرار فيالمشاركة  .1
اددددتف ااقدددداااا  بنمتمدددددنظ اا ايددددا مدددد  ااكتدددددن   مددددد ح دددد   راليددددزا  مرضدددددر  ملددددناكو اا ددددنملي          

 مددددددد ادددددددتف ااقددددددداااا   عمليدددددددن  مددددددد راابددددددنحثي   رحددددددد  اا ايدددددددا مدددددددتدظ علدددددددى امميدددددددو ملددددددناكو األمدددددددااا 
جاام مااج دو الاااادن  راألبحدن  مد  مد ا إريقر  احا ااكتن  ب ا ( 235 ص2114حايظ .)اامت من 
 تحقيدده ااددد ا  إادددىنتدظ إلدددبن  حنجدد علددىعمليدددو تفادديو ادددلركيو تاددنعا األمدددااا اكو ا  ااملددن: "اامجددن 

ترجيددد  اا مدد  ار اتخدددن   مدد رااتقددايا االجتمددنع    كمدددن يج دد  اافددداا يحددا بأمميتددد  را  ادد  اراا  ياددددظ 
 اإلااار رتتميددددو عليددد رت تبددددا ااملدددناكو مطلبددددن  ايمقااطيدددن  مدددد  اإلااار يمكددد  مدددد  خالاددددن زيددددنار من  ااقدددااا

 . (093  ص 2101عنما رقتاي  ) "اايبدظ رزينار ااتبنطدظ ب ملدظاا نملي  رت
 اادد   األمدا ااداا  رتالديا ااقداااا  بداامإلو ماادداتخدن  ااقداااا   مد  ملدناكو اا دنملي ت تبدا ر          
 (317  ص2115  اا ميددن .) بييدو اا مد  مد امدف م تريدن  ااماؤرادي  رتحقيده االتادجنظ  إادىيدؤا  
اااداا   ريخفدضمد  تحادي  طداه اا مد  األمدا ااد   يزيدا اابييو تتاجظ مف ااملناكو ال دنملي  ر رم   

 . (315 ص0775اامغاب  ) بييو اا م  م االتاجنظ  ماترىامف يترعن  ركمن  بي  اا نملي  ر 
 

 ا  ااا   اااايظ تحر اعظ عملين  ملناكو اا نملي  رااتراف ميدنعلىريبار جلين ممن تقاظ      
  راات  لناكومااامزاين رعرايا عملين   اااراو  ا  منيباا  ت اا   ماترىعلى حت  ار  اامت من  ماترى

 (93  2112جنا ااا  ) :ااتنايواا اامزاين حت كا متدن على ابي  اامثن  ال ال
 اا نملي  ااىم  اااضن راالاتزاظ اار يف  عنايو تحقيه ااجن   .0
 .ااحراا  رااتنات راافنقازينار االتتنجيو رتخفيض م اال   .2
 .ااحار  على آاام راقتااحن  رامكنا إبااعيو رابتكنايو .3
 .ح  ااملكال  راتخن  ااقاااا  بطاه اكثا ايمقااطيو م اامانممو  .4
 .تحقيه اااضن ااكنم  الحتينجن  اا مالم رامبنتدظ رطمرحنتدظ .5

 
 :العالقات االجتماعية .1

 مد ااتكنم  بي  األمااا  إاىبأتدن  ا  اامياا  م  اإلااار اا   يدات اا القن  االجتمنعيو  عام      
حنجنتدظ ااطبي يدو  إلبن  علىاا م    مف حارادظ  إاىمحيط اا م    بنالك  اا   يام دظ ريحفزمظ 

 بأتددن اا القدن  االجتمنعيدو رقي  ايضن م  ت ايدت (479 ص0772االترات  . )رااتفايو راالجتمنعيو
تدددنم عالقددن  متاابطدددو ااخدد  اا مددد  ابتددنم مت مددو متكنملدددو يملدد  اا دددنملر  ميدددن ااحايدددو تلددم  تتميددو رب
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راالددد را  اعمدددنادظبنا مدد  رادددط عالقدددن  تتمثددد  بنات ددنر  رااثقدددو اامتبناادددو ميددددن تاددنعامظ علدددى اتجدددنز 
 (.54  ص2117اا تز  راناح  )  بمغزى إتجنزاتدظ

ااناددين  اا القددن   االجتمنعيددو يتبغدد  ا  تاكددز علددى ا  ( 090  ص 2101)ريلديا عددنما رقتددا  
 :ااتنايواألاا 
 .اات نر    م  اج  اناح اا م  م اا نملي   ااىااامبو رجرا .0
 .جميف اا نملي  بنامت مو ااىترما ااثقو بناتفا  .2
حتااظ امبنتدظ خاي إيمن  ك  ماا م  ااجمنعو بقيمو األمااا األ .3  .را 
 .اا م ااتاات برضرح م  ضرم اماات  .4
 .تابيا اامراقت راا ارت اات  تانعا األمااا على تجنح اا م  بمن يحقه األماات اامتلرار .5

اآلثددددنا ( 42  ص 2112عقيدددد   )تقددددال عدددد  ( 02  ص 2105) رمدددد  تنحيددددو اخددددا   كددددا اااحددددارح 
 :بمن يل  اإليجنبيو ال القن  االجتمنعيو

 .اا نملي  ااىامف ااارح اام تريو  .0
 .راألاتقااا إلنعو ارح االطميتن  .2
 .تمتف اامر في  بنااحو ااتفايو .3
 .اا م  بارح اافايه ااراحا مااا .4
 .اينار االتجنمن  اامرجبو بي  اا نملي  .5
  .إ كنم ارح ااتتنما االايت بي  اا نملي  .2

تحنر  اإلااار م  خال  اا القن  االجتمنعيو  اكتلنت اادارابط ااتد  رم  ضرم اا اض ااانبه       
ادىقاار اات نم  م دظ  رم ا م  اج  خله متنخ عمد  محفدز ال دنملي  ر  ناتنا اا من  ربتقرظ بي   امدج  ا 

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

 
 على العمل  اإلشرافو  القياداالسلو   .1

عبنار ع  عمليو تفنع  بي  اااييا رااماؤراي    يكر  اااييا خالادن  بأتدنااقينار  عام            
امن   رااقيدنار ييا الركينتدظ رملنعامظ   رترجيددن رجدو م يتو يامبدن ر  م ااتأثيا اإليجنب   على ا  قناا 

  ع  اقتتن  رامبو م  إاىااتنجحو م  اات  تتاه بي  جدرا ااماؤراي    رتحثدظ على اا م  رتام دظ 
ااتلدددنط ااددد   يمناادددو " كمدددن عامددد  بأتدددن (225 ص0772عقيلددد   ).اددبي  تحقيددده امددداات اامت مددو 

ادااا األرامدا ر  م اإلااا   بنادتخااظ ااادلطو  خداي اإلااا  علدى األ اإللدااتمجن  إاااا ااقاااا  را 
 . (02 ص2101اااكنات  ) " ااااميو رع  طايه ااتأثيا راالاتمناو بقاا تحقيه مات م ي 
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ا التأثيا على الر  يمامر  ا  ااتاات اا   يالك  اا"  بأت  ااقينا ااالر   رعات ااانعا        
 . (32   ص2117اااق  )  "ااماؤراي  م  اج  ج لدظ يتجزر  االماات

ترجيد  تلدنط اا ددنملي  رااتتاديه بددي   إاددىاتد  عمليددو إااايدو تددات  علدىمي ددات  اإللدااتامدن          
  مدر ااجدا اا   يب ا  ا  اييا تحر ماؤرايو م  ااتنحيو امت موجدرامظ بمن يؤا  اتحقيه اماات ا

 (2ص  2114 حنت اااي.) اإلااايو راافتيو راإلتانتيو م  اج  إتجنز األعمن  رتحقيه اماات اامتلأر
اا دنملي  رعلدى  اداىاادارح اام تريدو   مد ااادنيا  ااقيدنا الدتمط  ا  تدأثيا ا  متن   رتجاا االلنار         
 اإللددااتن مد  ااقيددنار ر عليددداتمددنط مت دنات  وظ   ربلددك  عدنظ متددن  ثالثدعلديداالااا   اإللددااتعمليدو 

 .(227 ص 0772عقيل   )  ااارح اام تريو م دن تأثيا م ي  االااا  اك  مت
 :ها الباحثو  فهيإلىأما أبرز األظماط التي أشار 

 القياد  األوتوقراطية 
ماؤراديو بغيدا  مد نيدا  ألتد  يدتحكظ ااق إادى  اااييا مت إاىي تبا ااقنيا األرترقااط  ار اامتحكظ اقا  

م  ااماؤرادي  رمنابدن  منيتادت  ميا إاااتدظ ري تبا ماكز اتخن  ااقاااا  رال ي ط  امتمنمن  كبياا  آلاام 
  2114عبددنا  ) ادبي   ادد  منيلدنم مدد ا ريف د  ياىددبناادااحو راإليجنبيددو راامضدرعيو  مدددر ي دات من

  (.020ص
 مقراطيةيلدالقياد  ا   

حنجدن  كد  مد  ااقنيدا رااماؤرادي   كمدن  –و يااعلى تقيض ااقيدنار االادتبا –مقااطيو يااتلبف ااقينار ا
مختددناي  مددات   م د  اتددن تتاددظ بدنالحتااظ اامتبددنا    رتقبد  ااماؤراددي  قنيدامظ بددارح اااضدن ريت ددنرتر 

 . (020 ص2114عبنا )  ااجمنعو رااقيظ اات  تؤم  بدن
  القياد  الحر      

ااقينار ااتااليو  راامتانملو  راامرجدو  رم     م ا األادلر  مد  ااقيدنار اليملد  : ايضن   علي ريطله 
تمددددن يمثدددد  امددددزا المت مددددو ريتددددا  حايددددو كنملددددو الم          تحايددددا امدددداامدظ مدددد ؤراددددي  ا ااقنيدددا اددددلطو ااددددميو را 

 (.222  ص 2115اا مين   ) 
عنم  اييا  محاا اطبي و  اإللااتنار ر رجا ارتي  راتاتجا ا  تمط ااقي بتنم  على منابه       

متنخ تت يم   إاى   ا  ايؤا  لتالطين  رماكزين م اإللااتتمط ااقينار ر  اامتنخ ااتت يم  مل ا كن 
  من  كن  اإلااايوميا اح  ال نملي  بحي  يحا م  مبنااتدظ رمانممتدظ الت نم  مف ااملكال  

رمقتاحنتدظ من   ا  يخله  امكنامظتقايا  علىريلج دظ  خاي ااملات ايمقااطين ياتمف ال نملي  األ
ااقايرت   )  يزيا م  اتتمنيدظ المت مو ناتنا متنخن  تت يمين  احين  ريزيا م  ثقو اا نملي  بأتفادظ رب

     (.220  ص 0773
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 :األجور  .1
 ا  اامبلغ ااتقا  اا   يامف المر ت ار اا نم  اقنم  بأت  األانا ي ات األجا ار اااات           

عمل  ار جدا  اا   يب ا  م  اامتلأر مدر يمث  بناتابو ال نملي  اامااا اااييا  اازقدظ رم يلتدظ  
األجا  كمن عات ،(021-057 ص 0772عقيل   ) حنجنتدظ ااضارايو إلبن ي تمار  م   علي ر 

رظ نايبناانعو ار ب األجا :ن األمااا رتتضم عليدرالكن  اامكنمت  اات  يحا   اترا ات  جميف على 
 .(53-52ص   2114ااماتخ   )  اىيماال من  اااتنعيي    راامدنين االدايو ال من  راا بنألابر ار 

ريمك  ت ايت األجا بأت  مقنب  ار ثم  ار منيب ا  اا نم  م  مجدرا عضل  رعقل           
 اا م   راألجا بناتابو ال نم  يمث  اخال  يدم  اامحنم و على ماترا  ب  رزيناتو امال  م  م ت  رمدنا 
لبن  حنجنت  م  ااالف رااخامن   رم  اامدظ ا  يرما األجا قينان رملمران   ماترى امف م يلت  را 

 . (449 ص2112ماطف  ) رعناال  اجدا اافاا

                  ا  إاىرالنا  األجرا رااارات  رعااات تدتظ امل  اامت من  بت نظ  ا ا       
ات مو األجرا رااارات  م  امظ األت مو راكثامن اثاا  م  ااتقااا  أ ب( 042  ص 2100)ااكالاا  

و   منألماات اامطلربو م  ات مو األجرا ااىاافاا راتامنج  م  عمل  رتحقيه اااضن اار يف  
م  ج   ااحن  ااكفنما  راامؤمال  اات  تادظ م  تحقيه اماات  علي رااارات  تانمظ بفن

 . اامت مو

حيتمدن ي تقدا ااتدنا اتدددظ اتد   اد  بقراد   إادى( 203  ص2114) جايتبيداج  ربدنار   راضدنت        
إحانا ب اظ اااضن    اايدظ يحالر  على اجرا رمكنمت  ميا عنااو   مل   ا  م  لأت  ا  يخله 

بتدنم ت دنظ األجدرا راامزايدن اإلضدنميو   ياتلد ا م د  األمدااا بنا دا   علدىص االداكو ا ا  البا ا  تحدا 
 . اام نملو  م 

لددد را اا نمددد  مددد  اادددامف  مددد اا اااددو  ا ( 222 ص2113)عبدددنا  يددداىرمدد  تفدددا االتجدددن          
 تلددديا إاددد رااتدد   اا اااددو ااااخليدددومددد  بناماددنرار ميمدددن يتاددلم  مقنبددد  عملددو رمتدددن  ترعددن  مددد  اا اااددو 

 مدد  اا اااو ااخناجيدو  امن اامت مو يتتنا  مف قيمو اار نيت  م األجرا اامامرعو الر نيت  ماترى
اامت مدو ااتد  ي مد  ميددن مادنرين   مد راااراتد  اامامرعدو الر دنيت  األجرال را اا نم  بأ   إاىتليا 

 . اامت من  األخاى م  ااممنثلواألجرا اتل  اار نيت 
 :واألما  الويييياالستقرار  .1

مدر االطميتدن  ااتدنظ رتدرميا ااحمنيدو رمدر عبدنار عد  إحادنا ياتلد ا  اافدداا  ي دات األمدن             
مجمرعددددو  عات األمدددد  اادددر يف  بأتدددد كمدددن  ( 31  ص 2101اا تيبدددد    ) اادددتفا راابددددن   مدددد كااحدددو 

  مقاا  اار يفيو ار  اابن  لاعيو ااضمنتن  راامتنمف اار يفيو اات  يتطلبدن اا نملر  مث  األم  م 
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االاددتقااا ااتفاددد  رامدددف اادددارح اام تريدددو  إادددىت اددفيو األمدددا ااددد   يدددؤا   إااايدددو إجدددااما مددد  األمدد  ر 
 . (314 ص0775اامغاب   ) رترثيه اارالم األاامترثيه  ناتنا رب

 مدد ااددتقااا   علددىرتقددرظ مكددار األمدد  ااددر يف  علددى إحاددنا اامر ددت بنامطأتيتددو علددى مادداا اخلدد  ر 
 . (7 ص2105ااارا ) عمل   رعاظ ت اض  الاااعن  ااتت يميو راالخايو رضغرط اا م 

األمد  اادر يف  يدرما المر دت ااتابدو ااخادبو ااتد  يتمدر ميددن  يتضح ممن ادبه ا  ناتنا رب          
ريطدرا تفاد  ريحادد  مد  ااايددو   حيد  إ  مدد  اكثدا منيخلددن  اا نمد  مددر مادل  مدد  ااخامدو  ا  مدد  

تدرميا االدد را   را   كثيدداا مد  اامؤااددن  تحداص كدد  ااحداص علددى  عليد ماداا ازقدد  ااد   ي ددي  
 .(29 ص 2102عاكر  ) اتقااابنالاتقااا ال نم  حت  تحقه ا  م ا اال

 :الحيا  الويييية  جود طرق قياس   1.1.1

                           :ااحينر اار يفيو م  جراريحاا رااتر  ثمنتيو م نييا اتقايا رتقييظ باامج 
 (204  ص2117جنا ااا  )

 .كفنيو رعاااو ت نظ االجرا راات ريضن  ماى .0
 .تراما  ارت عم  احيو رآمتو ماى .2
 .اافاص اامتنحو الاتخااظ رتتميو قااا  اا نملي  .3
 مدد ااماددتقب  التمددر راالمددن  ااددر يف  رتحقيدده األمددن  ااددر يف  ال ددنملي   مدد اافدداص اامتنحددو  .4

 .ااماتقب 
 .عم  اامت مو م ااتكنم  االجتمنع   .5
 .اامت مو مث  ااخارايو راامانرار راات بيا ع  اااا  م حقره اا نملي  ااااترايو  .2
 .اتزاظ اامت مو بمايراين  االجتمنعيوامميو ا .9
 .ااتراز  بي  ااحينر اار يفيو ال نم  رحينت  االخايو .2

ااحيدنر  جدراراتد  يمكد  قيدنا  إادى( pp20-26) koonmee and others ,2010رتلديا اااادو 
 : ااتنايواار يفيو م  خال  اامقنييا 

 . االاتزاظ ااتت يم  .0
 .اااضن اار يف   .2
 .ااخ  اامت من اينار ارح اافايه  .3
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 : الحيا  الويييية جود عوائق تطبيق  1.1.1

إا  ا  امظ اام يقن  اااييايو اات   ((kalia,2006:23تقال ع  ( 04  ص2102) ريليا اابلبيا  
 :تراج  تطبيه باامج جرار ااحينر اار يف  م  منيل 

 : اإلدار موقف  .1

 اداىمكن  اا م    ميج  ا  تكر   م مقااطيو يااااحينر اار يفيو إضفنم ا جراريتطل  تطبيه باامج 
ملدناكو ادالحيو اتخدن  ااقداااا  مدف مدر فيدظ   رمدتحدظ ماادو اات بيدا عد  آااممدظ  م اامااام ااامبو 
م  جميف اتلطو اامت مو   إال ا   ا  ا   ااتتفي  أل  كثيا م  اامااام ي تبار   علي رااملناكو بفن

عد  قددرر مد  ااتخلد  مظ   اد ا  يبدار  م ناضدو جددراو ااتدايدا ار ااتخلدى عد  جدزم مد  ادالحينتدظ بمثنبد
 .اتخن  ااقاااا  ااناح مر فيدظ

 :ةيلاموقف االتحادات والظقابات العم .2

تاددايف  إادىااحيدنر اار يفيددو تاد    جدرارو لد را بددأ  بداامج يدانقدا يترادا عد  االتحددناا  رااتقنبدن  اا م
ااحينر اار يفيو  مدن  جرارااام اا م  رتحاي  اإلتتنجيو ار  امف عرايا كنميو ال نملي    ا  ا  باامج 

 .م  إال رايلو الاتخااج اامزيا م  األاام راإلتتنجيو م  اا نملي  

 :الماليةالتكلية  .3

ااحيدنر اار يفيدو ضددخمو  جدراررميدو ااتلدغيليو ابداامج اايو راامادنايت يانبدأ  ااتكلفدو ااااادم تداىاإلااار 
تطبيده مد   اابداامج   رالدداا ح رتجدن عليد اتد  ال يرجدا مدن يضدم  منتفدره قداار اامت مدن    عدالرر علدى 

م   اامخنرت يج  تطبيه م   ااباامج ب تنيو رح ا ضم  ميزاتيو محاار مابقن الرار  التتنيج  على
 .ااماجرر 
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 مقدمة 1.1.1

 لي  م  تتنيجي ا االاتزاظ ااتت يم  م  اامرضرعن  اامدمو مى حينر اابلايو  امن يتطر  ع       
 .على ماتقب  اامت مو  ايجنبيو

تما  اافاا بمت مت  راقتتنع  بأماامدن   األما  م منالاتزاظ ااتت يم  مر حناو تفايو تتمث          
تحقيه اماات اامت مو ريا ى إلتجنحدن   راكز  على اا   يت كا على الركينت  حي  ي م  

كرت  طرعين  يتبف م  إااار اافاا ربنختينا    رايا قااي ن   إاىاامفنميظ اات  تتنرا  االاتزاظ ااتت يم  
  من ي لاإل عن  اا   يفاض على اافاا ع  طايه قرى خناجيو بمن ميدن ااقراتي  راات علىيتطر  

 .(022  ص 2119ابر تاا  )
مجن  ااالر  ااتت يم   م اابنحثي   ااىاكتا  مرضر  االاتزاظ ااتت يم  امميو كبيار اقا          

 تحقيه اماامدن على ااجو م ما اا قرا ااثالثو األخيار ر ا  ال  إااار اامت من  اابح  ال ت ت م 
تمن اابح يمتا ايلم  ااجو ااتزاظ مؤ رالم اامر في  المت مو راماامدن الم اامر في  بتحقيه تل    را 

على من مر اكثا م  تكري  اتجنمن   ااحايثويج  ا  تبح  إااار اامت من   ناتنا   رباألماات
دن برضف ت نظ عم  جيا ااىااجيار امتنخ اا م   ااتدييورملنعا ايجنبيو امر فيدن ر ا  م  خال  

 ااايدظ رتطريا قاااتدظ اإلبااعيو  علىممن يت كا  اايدظ   ريتم  الر  االاتزاظ يلتزمر  ب 

 .(250  ص 0777يرات   ) 

ااتزاظ لنم  الفاا حين  اامت مو   راكتدن تاا  م   ا  اارق   علىا ا  تا ى اامت من   الحار   
د  ال تامض ا  اايمن راجميف األمااا   ا ا م علي اتزاظ قا يكر  م  ااا   ااحار  إ  مث  م ا اال
اا تز  )  ااتزاظ اراف إاىم ي  م  اامت مو   ب  يتبغ  تلجي   رارال  ماترى على يكر  الفاا ااتزاظ

 .(90 ص 2117راناح 

مجمرعو م   م إااار اامرااا اابلايو   اتأثيا   ملافو م االاتزاظ ااتت يم  اابح يل   اراا منمن 
إااار اامرااا اابلايو تامظ على اانا تحقيه  اينان رقا اابح   اا رام  ااتت يميو ااااخليو

        ااتت يميو المت مو نايو اا م  تفا  بمن ي  ظ ااف رجراااتكنم  بي  االاتزاظ ااتت يم  المر ت 
 (Armstrong , 2006, pp 272-273). 

ممن الل  مي  حنجو اامؤاان  ااحكرميو اااااو االاتزاظ ااتت يم    ت اا  ألمميت  اامتزايار          
ارام على اافاا ار على اامت مو رارت يات اض اابنح  ضم  م ا اابح   علي راآلثنا اامتاتبو 

ز االاتزاظ رطاه قينا يت ز  ااناي رمااحل  ر  امميت ر مفدرظ االاتزاظ ااتت يم    رخانيا  راب نا  
 .االاتزاظ ااتت يم  
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 :ميهوم االلتزام التظييمي 1.1.1

مفدرظ االاتزاظ ااتت يم  م  عار جرات   رقا اجتدارا م  ت ايفدظ ا   إاىاقا تطاه اا ايا م  اابنحثي  
 :ااتنايورالرقرت على حقيقو مفدرظ االاتزاظ ااتت يم  يراا اابنح  اات ايفن  

  االاتزاظ ااتت يم  بأت  مر اإليمن  بناقضيو اات  يكاا ( 021 ص 2102)اراي  ري ات
م   األماات  إاىااتت يظ تفا  م  اجلدن   ربنألماات اات  يتخ من   ربتاراا  اارار  

اد ا اإليمن    رتحم  ااتب ن  رااماؤراين   تت يظ رمقن   إاىااكنم  االتضمنظ رمر االات ااا 
 .  ا  علىاامتاتبو 

   يت لدده بااجددو اتددامنج  االاتددزاظ ااتت يمدد  بأتد ( 205 ص2114)كمدن عددات جايتبيدداج ربدنار
اافداا بنامت مدو رامتمنمد  بنالاددتمااا ميددن   رمفددرظ االاتدزاظ ااتت يمدد  مختلدت تمدنظ عد  مفدددرظ 
 اااضن ع  اا م    أل  اافاا قا يكر  ااضيَن ع  عملد   راكتد  يكدا  اامت مدو ااتد  ي مد  ميددن

مت مددو  مدد   ربددنا كا مقدا يحدد  اافدداا اا مد   اخدداىمت مدو  مدد   ريدرا ممنااددو تفدا اا مدد  
 .م يت    راكت  يكا  اا م  اا   يمناا  

  قاناى ميب   رااامبو رقيمدن اامت مو بأماات رقبرا  اافاا إيمن  قرر ات  على بيتاار رعام 
 (Kiesler,1991,P13). ميدن عضريت  على اامحنم و ر ااناحدن ااجدرا

 اقتتن  اافاا ااتنظ رقبرا  ألماات " االاتزاظ ااتت يم  بأت   نعنا  رحاي   مقا عام امن
ب   اكبا جدا ممك  ااناحدن رعاظ تا  اا م   م اامت مو اات  ي م  ميدن رقيمدن   رامبت  
 .(091  ص 2104مناا )  اخاىمت مو  م ميدن حتى ار تراما   ارت عم  امض  

 م عضرا  اإلاتمااا ااامبو االايار  "  بأت بنعتبنا  اتجن  منابن  ( 22  ص2114)حايظ   رعام 
إت  اتجن  حر  رالم "  اخاى  رب بنار  " مت مو م يتو   راات ااا اب   مجدرا عن  المت مو

رمر عمليو ماتمار يقرظ اا نملر  م  اامت مو م  خالادن  نم اامر في  المت مو  راتتم
 . " بنات بيا ع  امتمنمدظ رحاضدظ على اامت مو رااتمااا تجنحدن ربقنيدن

  من مر إال مفدرظ مطنبه الرالم "ا  االاتزاظ ااتت يم   ( 257  ص0779) ابا  ياىبيتمن
ااتت يم  مف تطرا اافكا اإلااا    رقا عام  بأت  قرر تطنبه اافاا مف مت مت  رااتبنط  بدن   

و ااىم  اارالم ااتت يم  تجن  مت مو من ارت يكر   عناين   ماترىا رم  ثظ من  اافاا ي د
بقبر  اماات رقيظ اامت مو   راات ااا  اب   اقا  جدا  ااقرىعار افن  متدن االعتقنا 

 . ممك  تينبو ع  اامت مو
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  ترعيو اا القو بي  اافاا  إاىيليا  "ا  االاتزاظ ااتت يم  (093  ص2100 )ااخلارظ  ياىر
ااتبنط   ماىاامر ت تجن  مت مت    ري كا  ااىراامت مو   ريااخ اال را اإليجنب  
 . رامبت  م  ا  يبق  عضرا  منعال  ميدن 

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

 .( االاتزاظ اام ينا  )   راال را بناراج  (االاتزاظ االاتمااا ) 
 عمليو اإليمن  " مي امن  االاتزاظ ااتت يم  بأت ( 222 ص 2115)امن مليو رعبا اامجيا

 ".رتجايا تل  ااقيظو اتحقيه م   األماات قطن  بأماات اامت مو رقيمدن راا م  بأقا
ااتانه اافاا  ماىمر : االاتزاظ ااتت يم   إجاايين   تيرم  ضرم من ابه يمك  البنح  رضف ت ا 

اكبا جدا ممك  تينبو بأماامدن رااامبو بناتضحيو م  اج  اامت مو راات ااا  اب    إيمنت بنامت مو ر 
 .ع  اامت مو

 :أظواع االلتزام التظييمي 1.1.1

 :بي  ثالثو اترا  م  االاتزاظ ااتت يم  رم  يفاه ااخباام 

 :  االلتزام االستمرارا  .1
اا مدد  بمت مدو م يتد  العتقدنا  بددأ  تدا  اا مد  ميددن يكلفددو  مد قدرر امبددو اافداا يبقد   إادىيلديا         

ا  ميدددن علددى مددااا ااكثيددا   مكلمددن طنادد  ااخامدد  مدد  اامت مددو مددن  تاكدد  ادددن ادديفقا  ااكثيددا ممددن ااددتثم
 . (421  ص 2111اين    ) اارق  

 : االلتزام العاطيي  .1
 علدىمت مدو م يتد    ألتد  مرامده  مد بنا مد   مد مدر ي بدا عد  قدرر رامبدو اافداا مد  االادتمااا         
  كدد ا  ( 209  ص2114جايتبدداج  ربددنار    .) ااملددناكو مدد  تحقيدده تلد  األمدداات  يددايا امداامدن ر 

                   اا مد  اترامقد  م د  رامبتد  مد  ااام  مد االاتمااا  م يت له بتتناه األماات   ريليا اامبو االخص 
 .(217  ص2114الطن   )  ا  
 : االلتزام المعيارا  .1

  منأللخنص  خاي اامت مو باب  ضغرط األ م ل را اافاا بأت  ملتزظ بنابقنم  إاىيليا         
حا كبيا من ا يمك  ا  يقرا  اآلخار  ار  إاىحانبدظ  م االاتزاظ اام ينا  يأخ ر   اايدظ اا ي  يقر  

 .( 209  ص2114جايتباج ربنار    ) تا  اا م  بنامت مو 
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 :أهمية االلتزام التظييمي  1.1.1

االمتمنظ اامتزايا بد ا اامفدرظ  إاىا  متن  عار اابن  قا اا  ( 022ص  2114 )عبا اابنق    كا
 :رم  

ا  االاتزاظ ااتت يم  يمث  احا اامؤلاا  االانايو التتبؤ بنا ايا م  ااتراح  ااالركيو    .0
 م رخناو م ا  اراا  اا م    مم  اامفتاض ا  األمااا ااملتزمي  ايكرتر  اطر  بقنم 

 .اامت مو   راكثا عمال تحر تحقيه اماات اامت مو 
  رعلمنم ااالر  اإلتانت  ت اا امن يمثل  يا يماا  مجن  االاتزاظ ااتت يم  قا ج   كال م  اا .2

 .م  كرت  الركن مامربن مي  
 .ااحينر م ادظ  مامن   األماااجنا حا من م  تفايا كيفيو إي إاىيانعاتن  ا االاتزاظ يمك   إ  .3

يمك  ا  تتمث  امميو االاتزاظ ااتت يم  بي  األمااا ااخ  ات  ( 171  ص 2014) ر كا مناا 
 : اامت من  بنالت  

 .تحقيه االاتقااا ااتت يم  ناتنا زينار تمنا  األمااا رثقتدظ بنامت مو رب .0
ااتفن  ااارح اام تريو  إاى ا   ااىكلمن زاا م ا  ااترامه بناقيظ راألماات بي  اافاا راامت مو  .2

 .األمااا 
 .زينار م اال  األاام راإلتتنجيو  .3
 .ن  اراا  اا م  يماتر اتخفنض  .4
 .اتخفنض ااملكال  رااخالمن   .5

رخامو  عنايوكلف   إاىا  ااكثيا م  األتمنط ااالركيو اات  تؤا  ( 29  ص2112 )حمناا  ريضيت
ب اا م  اا رام     راا نملي   ر ا  الاتبنط يا يماعاظ االاتزاظ ااتت يم  م  قب  اا إاىاييو ماج دن 
 : م  اممدن Bateman and strass  ااىجنم ا كامن 

 .اااضن اار يف  رااملناكو رااترتا اار يف : الر  اافاا رتلنطنت  مث   .0
و راامايرايو رتر  اار يف  رااا  األاراا اىااتبنط  بامن  رارا اامر ت بمن ميدن االاتقإل .2

 .رااغمرض 
 .ااتبنط  بناامن  االخايو المر ت مث  اا ما رااجتا رااحنجو اإلتجنز  .3
 .م   اا القن  تلتق  م  ا  االاتزاظ ااتت يم  مرقت ماتقا تابين  مف اارق  .4

ك  من تظ  كا  ي ط  االاتزاظ ااتت يم  امميو   مك  عنم  م  م   اا رام  ياتبط بلتتنجيو اافاا 
 .إتتنجيو اامت مو  ناتنا رب
 
 



 
 

 
29 

 :مراحل االلتزام التظييمي  1.1.1
 :بثالثو مااح  اييايو رم   يما االاتزاظ ااتت يم  ا ( 127  ص 2003)  اىنااخل ياىر 

افرايا راامكنا  اات  يحا  ا علىيبت  ااتزاظ اافاا بنامت مو  :مرحلة االذعا  وااللتزام  .0
  ريلتزظ بمن يطل  مت  ا ين الحار  على اافرايا اامختلفو م   خاي   را ا  يتقب  األنعليد

 .اامت مو 
 م االاتمااا  م اامبت   خاي يتقب  اافاا الطن  األ :مرحلة التطابق بي  اليرد والمظيمة  .2

 .اا م  بنامت مو   مدر يل ا بنافخا راالعتزاز التتمني  ادن
 .ا  قبر  اافاا بأماات رقيظ اامت مو كمن ار كنت  اماام  رقيمو ااخناو :مرحلة التبظي  .3

 :  ماحلتي   م ري كا راتل  رالم  ا  اافاا يما ب ار مااح  م  االاتزاظ ااتت يم  رقا حاامن 
اامؤااو  علىا ا  ي م  بدن رم  ااغنا  يقف اختينا  ياىماحلو اتضمنظ اافاا المؤااو اات   .0

 .قه امبنت  رتطل نت  اات  يترقف ا  تح
ماحلو االاتزاظ ااتت يم  حي  ا  اافاا يحاص ب ا  جداا  كبياا  م  اج  تحقيه اماات  .2

 .(37 ص2112اارزا   ) اامؤااو رتدرض  بدن 

 :خصائص االلتزام التظييمي 1.1.1

ب ا مااج و عنمو ألابين  االاتزاظ ااتت يم  رم  خال  اإلطال  على من كا  اابنحثر  ع  ااخانيص 
 .عار خانيص امفدرظ االاتزاظ ااتت يم   يمك  ااتخالصاات  تميز االاتزاظ ااتت يم   

 : م  من يل  م  خانيص االاتزاظ ااتت ي( 22 ص 2112) كا  حمناا 

 . تفايو تات اا القو بي  اافاا راامت موا  االاتزاظ ااتت يم  حناو  .0
 .قااا اافاا ميمن يت له ببقني  ار تاك  المت مو علىيؤثا االاتزاظ ااتت يم   .2
قبدددر  امددداات رقددديظ اامت مدددو :  ااتنايدددوااتدددزاظ تت يمددد  بنااددفن   ادددايدظ يتاددت األمدددااا ااددد ي   .3

عدن   ماترى رجرااألانايو راإليمن  بدن   رب   اامزيا م  ااجدا اتحقيه اماات اامت مو   ر 
 . اامي  اتقريظ اامت مو االيجنب  رجرااامت مو افتار طريلو   ر  م م  االتخااط 
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تميدز االاتددزاظ  مجمرعدو مد  ااخادنيص ااتد ا  متدن  ( 512  ص 0775)اامدامر  رااجدزاار   يداىر 
 :ااتت يم  رم  

ن م  خدال   دراما تت يميدو تتدنبف مد  خدال  عليداالاتزاظ ااتت يم  حناو ميا ملمراو ياتا   .0
 .ااتزامدظ  ماىااتت يظ   راات  تجاا  م الر  رتاامن  األمااا اا نملي  

ما إااايدددو االاتددزاظ ااتت يمدد  حاددديلو تفنعدد  اا ايددا مددد  اا رامدد  اإلتاددنتيو   رااتت يميدددو ر ددرا .2
 ااخ  ااتت يظ  اخاى

ااثبدن  اامطلده ال  ااجددو ااتغييدا ااتد  تحاد  ميدد   مادترى إاددىاالاتدزاظ ااتت يمد   اد  ياد   .3
 . تكر  اق  تابين م  ااجو ااتغييا اات  تتا  بنا راما اإلااايو األخاى 

 (51  ص 2101 ااجايا ) :االاتزاظ ااتت يم  م   اخاىخانيص اا تز   رقا اضنت
 .االاتبنط بي  اامر ت راامت مو ماترىاالاتزاظ ااتت يم  يمث  ل راا  تفاين  امقااا ر ا   .0
إ  االاتددزاظ ااتت يمددد  تاددب  يحتمددد  ا  ياتفدددف ار يددتخفض رمقدددن  ألادددبن  عددار   راكتددد  يتميدددز  .2

 . خاىبناثبن  ااتاب  ترعن  من مقناتو بنا راما اإلااايو األ
قبدر  امدداات اامت مدو   ربدد   جددا كبيددا  مد   ياددنمظ إ  االاتدزاظ ااتت يمد  ااماتفددف يحتمد  ا .3

 .اتحقيقدن   رمحنراو اابقنم رااتمااا عضريو اامر ت بنامت مو
قيناددو بلددك  مبنلددا   ريمكدد  قينادد  بلدددك  االاتددزاظ ااتت يمدد  يراجدد  ادد ربو مددد   ماددترىإ   .4

 .م  خال  آثنا  اا نمار على ل را اامر ت تجن  اامت مو   امض
      :االلتزام التظييمي قياس  1.1.1

إ  عمليو  قينا االاتزاظ ااتت يم  ت تبا  نمار إااايو راعيو   رمنامو   تجت  متدن اامت مو راا نملي  
 (075- 074  ص 2102اراي   : ) مرايا كثيار م  م   اافرايا متدن
 األاام اار يف    رىمات على اامت مو مؤلاا  ااا   م يقاظ قينا االاتزاظ ااتت يم  اإلااار اا لين  .0
تانتيو تتمث   م عمليو ااقينا تاخ   .2 ااملدنعا راالتجنمدن  تحدر  مد تاكي  اب نا منايو رم تريو را 

 .حا ارام  ىادن عالقو بنا نملي  راامت مو علااكثيا م  األمرا اات  
رااقينار ااف ناو م  اامت مو  إ  قينا االاتزاظ ااتت يم  مر بمثنبو ااار لخايو جيار   ت تما اإلااار .3

مااا راامجتمف   رم  ثدظ اا مد  ااتخاامدن اقينا رم امو ااملكال  راام رقن  اات  تراج  اال ىعل
 .إيجنا ااحلر  اامتنابو  ىعل

تحقدده مددد   ااقينادددن  راألبحدددن  منيدددار كبيدددار المت مدددو   مددد  اا مددد  مددد  حيددد  اامقددداار عددد  إحددداا   .4
اا مدد    حيدد  ي تبدا قيددنا االاتددزاظ ااتت يمدد  ااار اتلددخيص ااتقددنط تغييداا  مدد  اإلااار ر ددارت 

 . اامت مو م اام ترين  ال نملي   اات  قا تؤثا م  امف ار خفض
 



 
 

 
31 

مد  اامقدنييا االاتدزاظ ااتت يمد   ا  كبيدا  ا  متدن  عداا ا ( 97  ص 0772)   كدا خضديا رآخدار حيد  
 : ت كا ب ضن  م  م   اامقنييا رمتدن

مقددداا  اااادديو االادددتجنبو اقيدددنا االاتدددزاظ  2 علدددىمدد ا اامقيدددنا  احتدددرىرقدددا : مقيددنا ثدددراتت  .0
 .ابنعيو رخمنايو االاتجنبو تقيا االاتزاظ اامدت  اخاىمقاا   9ااتت يم   كمن تضم  

ريتكدر  اامقيدنا ( QCQ)إادتبنتو االاتدزاظ ااتت يمد   عليد رقدا اطلده : مقيدنا بدراتا رزماليد   .2
دات قيدنا ااجددو ااتدزاظ األمدااا بنامت مددو راادت ن  بمقيددنا ايكدا   اااددبنع  مقدار تاددت 05مد  

 . اتحايا ااجو االاتجنبو 
مقاا  رقا ااتخاظ  4ااحينر ريتكر  م   ماىاالاتزاظ  ن  حي  قامن مقينا: مقينا منا  رمنماى .3

ز ااتحادن  اامت مدو رحد  يدت ز ااحيدنر   ر  مداىكأاار اقينا إااا  اافداا اكيفيدو ت ميده االاتدزاظ 
 . اامت مو م االاتزاظ بقيظ اا م    راخياا  إبااز تيو اافاا البقنم  علىاافاا 

مقداا  عبدا  متددن  2رمر محنراو اقينا االاتزاظ ااتت يم  مد  خدال  : مقينا جراج رزمالي   .4
 : ااتنايوع  راحار م  ااقيظ 

 ااتخااظ اام امو راامدنار 
  خاا  مجن  ت م زينار اام امو 
 ولاىاا م  مف اازمالم بكفنمر ع. 
 بتنم ام   جيار. 
   مراجدو ااا ربن  رااتحاين  علىاا م. 
  حق  ااتخاص م اامانممو بأمكنا جيار. 

 

 :ز االلتزام التظييمي يتعز  أساليب  2.1.1
اامت مدو   منتدد   مد اا ددنملي   اداىز االاتدزاظ ااتت يمد  يددت ز  مد ااتد  تادنمظ  اددناي يرجدا اا ايدا مد  األ

 (Dessler, 2008,p496:) ااتنايوعلى اامت من  اا م  على االمتمنظ بناجرات  
يضنحدن ادظ  .0  .الاا  اا نملي  م  رضف اماات اامت مو را 
 .تحقيه اا اااو ااتت يميو .2
 .ز ااملنعا االجتمنعيو رتلجيف اامر في  على ااتفنع  مف ب ضدظ يت ز  .3
 .من ااعمو ادظؤ نربقااتزاظ اامت مو تجن  اامر في   .4

 

ب ض اا رام  اامحاار االاتزاظ ااتت يم  تخاج ع  ا  متن  ( 200  ص  2114 )ريضيت الطن  
ا ااتتفيد    كتدراما عدداا كبيدا مد  اافداص راار دنيت  ممددن يقلد  مد  تادبو االاتدزاظ  ريمكدد  يمداتطدنه اا

 :الاؤانم تلجيف االاتزاظ ااتت يم  اامؤثا ع  طايه
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 :إثراء الويائف .1
و ر دنيفدظ  رتقدايامظ إلاددنمنتدظ اادنمدو رقدا تجحد  يدأاطايقدو ت مد جايدار الدتحكظ  ن  إعطدنم األمدااا مااد

ااام  مددد لددداكو مدددراا بباتددنمج إلددداا  اا مدددن  رقدددا تمت دددرا بقدداا كبيدددا مددد  االادددتقال   مددد مدد   ااطايقدددو 
 .اعمنادظ  ركن  ح  م ن  جاا  ازينار االاتزاظ 

 :مويييها ربط مصالح الشركة بمصالح  .1
االاكن  اات  تطبه ايناو ااملناكو  علىا  عتامن يكر  ادظ تفا االمتمنمن  رااتفف   رم ا يتطبه 

ا  ماددناحدظ االخادديو   مد  االابددنح   راابدداامج ااتلددجي يو المددر في    ربدد ا تج دد  اامددر في  يددار 
 .ين  انتتفه مف ماناح االاكو  رعتامن تترامه م   ااماناح يكر  االاتزاظ ع

 (:العمالة الجديد ) استقطاب واختيار الوافدي  الجدد .1
ي  بددن اا ي  تتفه قيمدظ بلار مف قيظ اامؤااو   مكلمن زاا ااترامده بدي  مبدنال اامؤاادو رمبدنال اا دنمل

إمداااتن بللدخنص تتفده قديمدظ مدف قيمدو  مد   م مليو ااتجتيدا ال تكمد  امميتددن كلمن اابحرا اكثا ااتزامن
 .اامحاكو ااتنب و م  عمليو ااتجتيا  اتدن ااقرىاامت مو  ب  ايضن  باب  

االاتزاظ ااتت يمد   ماترىز يت ز  م اات  تانمظ  اناي ات  يرجا اا ايا م  األ Armstrongريضيت 
 :  ناتنا رم  ك اا نملي  راات  يج  ا  تأخ من اامت مو ب ي  االعتبنا ااى

 (23  ص 2104ابر جين   (
تجنزا  اامت مو بلك  ااناي ابتكنا  .0  .يج   اا نملي  مخراي  بنالتتمنم إلبااز قيظ راماات را 
بددددأ  االاتدددددزاظ مدددد  عمليدددددو  ا  اتجددددنمي    بم تددددد  ا  علددددى اامت مدددددو االعتددددداات  اإلااار إااا  .2

 .بلادنمن  رماناح األمااا م  اج  ااحار  على ااتزامدظ
متنخ م  ااثقو م  خال  عاااو اام نملو رااماااقيو   رحفد  اارعدرا مد  قبد  اامت مدو   خله  .3

ر ابددداام االاددددت ااا ااددددمن  اامالح ددددن  راالقتااحددددن  ااخنادددو بددددنألمااا مدددد  خددددال  ااتلددددناتدظ 
لااكدظ  .را 

امدددج األمدددااا بنامت مددو مددد  خدددال  اامكنمدددت  اامت لقددو بدددنألاام   رخطدددط ااملدددناكو  علدددىاا مدد   .4
 .نح ار ااملناكو بناملكيو بنألاب

 .قنمو تح  رمظخله اال را برحار اامايا مف جميف اامر في  رااتخلص م  ث .5
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  .االلتزام التظييميب وعالقتهاالحيا  الويييية   جود 2.1.1

اادات األانا  م  باامج جرار ااحينر اار يفيو م  رجدو ت ا اا نملي  مر تحاي   ارت         
اادات االانا  م  رجدو ت ا اامؤااو مر زينار اافنعليو ااتت يميو  حي  ا دا  اا م   بيتمن 

اااااان  بأ  اباامج جرار ااحينر اار يفيو اثنا إيجنبيو على اامؤااو  حي  ت م  على تخفيض 
م اال  ااغين  راااراا  اار يف  رزيناار اااضن اار يف  بي  اامر في   منااضن اار يف  ضارا  

 مك بنالاام اار يف   رت زيز االاتزاظ بأت مو اا م   اا   يؤا  بارا  إا  ااام عن   رتاالاتقنم 
اامؤااو م  ااتقطن  ااكفنما  ر ر  اامؤمال  اا نايو  كمن اتدن تزيا م  اام يو رمارتو ررالم ااقر  

 (42  ص 2105  اااحارح ) اا نملو راات  ت تبا ضارار اتتنما اامؤااو 
م  اااااان  اات  اجاي  على جرار ااحينر اار يفيو  ا  تحاي  ااحينر اار يفيو  اقا ا دا  عايا

ماترين    راألاتقنم براألمتمنظ بأب نامن رباامجدن اامختلفو ايؤا  حتمن  إا  ت زيز االاتزاظ ااتت يم  
اار يفيو  ن  م  اا رام  اامدمو ألب نا جرار ااحينرنر  اابنح  ب ضيتت  رااااضن مى مت من  األعمن 

 :اات  تؤثا على االاتزاظ ااتت يم  رم  كنالت 
 المشاركة فى اتخاذ القرارات .1

ي با مفدرظ ملناكو اا نملي  ع  ااطاه رااراني  اات  تاتخامدن اإلااار اا لين مى اى مت مو تحر 
ضن امج اا نملي  مى اامت مو رزينار اااالحين  اامخرا  ادظ مى ااام عملدظ   بمن يؤا  إا  ااا 

 (93  ص 2112جنا ااا  ) اار يف  ربتنم عالقن  إتانتيو م ناو 
مى اتخن  ااقاااا  تزيا م  اارالم راالاتزاظ ااتت يم  ال نملي   حي  اتنحو ا ا  إ  ملناكو اا نملي  

اافااو ال نملي  اإلادنظ بأمكنامظ رتلجي دظ اتحم  اامايرايو م  لأتدن تقريو ااارابط رايجنا ااجر 
 (220  ص 0773ااقايرت  ) راالجتمنع  اابتنم مى بييو اا م   ااتفا 

حا أراقا ايا  مجمرعو م  اااااان  راابحر  ااانبقو على رجرا تأثيا الملناكو مى اتخن ا ااقاااا  ك
على ا  ااملناكو ( 2101اازعب   )ااااو اب نا جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم    مقا اكا  

 .ااقاااا  ادن اثا إيجنب   على االاتزاظ ااتت يم  ال نملي  مى اامت مومى اتخن  
اات  ترال  إا  رجرا عالقو رتأثيا ايجنب  الملناكو مى ( Daud.2010) كمن ترال  ااااو

 .اا  اا نملي  مى اامؤاان  ااحكرميو اتخن ا ااقاااا  راالاتزاظ ااتت يم  

 :واالشراف على العملالسلو  القياددا  .1
ا  اعظ اؤانمظ   ايتأكارا اتدظ   امت مو بحنجو اايمن  إا  ااثقو رااتلجيف   ااماؤراي  مى اإ را 

يايار  على ااطايه اااحيح  رم ا بناتأكيا ايت كا على اضنمظ رااتزامدظ ااتت يم    رايا متن  
بناتنا  منيقت  إمكنتن  ااماؤرا كل را بأ  اييا  ميا مبن  بمن يقرظ ب  م  راجبن  ر يفيو  ر 

 (71  ص 2104منض   ) تلناك  م  ااقينار   ترج  على اااؤانم اتبن  االر 
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ااتمط ااقينا  يؤثا  ا ((AL-Hussami,2008:288تقال ع  ( 90  ص2100) ريليا ابر ام  
تأثياا  بناغن  على اتجنمن  األمااا تحر ااثقو مى اامت من  اات  يفتقامن ااكثيا م  اا نملي   كمن يؤثا 

و مى اامت من  م  خال  تحقيه ااجو عنايو م  حفن  على اامرااا اابلايو اا نملااتمط ااقينا  مى اا
 .ااامظ مى اامت مو   رااتزامدظ ااتت يم  ضن اار يف  ال نملي  بمن يضم  بقنممظ رااتما ااا 

رقا اراا   عايا م  اااااان  ا  ااالر  ااقينا  يؤثا على االاتزاظ ااتت يم  اا  اا نملي    رمتدن 
اات  ترال  إا  رجرا اثا ايجنب  ألتمنط ااقينار مى ت زيز االاتزاظ ( 2105ااتريقو  )  ااااو

 .ااتت يم  
إا  رجرا عالقو ايجنبيو بي  ااتمط ااقينا  راالاتزاظ ( 2119ابر تاا   )م ا من اكا  علي  ااااو 

 .مى قطن  مزر اافلاطيتيو ااتت يم  اا  مر ف  اارزااا 

 .العالقات االجتماعية .1
ااانيار طبي و اا القن  االجتمنعيو  ا  اامتنخ ااتت يم  االجتمنع  ر( 351  ص2117)يليا اااناظ

 : بي  اا نملي  مى مكن  اا م  يمك  تحايا ماترين  م   اا القو بنالت 
  اا القن  بي  ااماؤراي 
  اا القن  بي  اااؤانم 
  اا القن  بي  اااؤانم رااماؤراي. 

مى اامت مو يزيا م  اال را بنااضن اا   مف اا نملي  اا القن  االجتمنعيوتطبيه مبنا ما ا  إ  
  امن اتل  اا القن  م  مبنا م تحتاظ اا نملي  رتتنلا  رامظ بنالاتزاظ ااتت يم  اا نملي  ريزيا م  ل

 (427  ص 2112ااايا راخار   ) ملنعامظ رتتم  ثقتدظ مى اتفادظ 
لفاا اا نم  مف مجمرعو اا م  ا الجتمنعيواا القن  ا زيز م  ت  اا م  على اامت مو  علىربناتنا  

 .مل   ا  يؤا  إا  ت زيز االاتزاظ ااتت يم  
ا  اا القن  االجتمنعيو تؤثا على االاتزاظ ( Hashemi and others.2014) مقا اكا  ااااو 

 .ااتت يم  اا  مر ف  بت  ميلل 
ال القن  االجتمنعيو مى رجرا عالقو ايجنبيو بي  ااماتر  ااماتفف ( 2117اازعب  ) كمن اكا  ااااو 

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

 .األجور .1
األمااا ار مجمرعو م  اا رام  اات  تامف اا نملي  مى إ  األجرا منم  إال راني  إللبن  امبن  

راما ات مو متناب  م  اارحار اإلتتنجيو إا  اا م  بك  قرامظ اتحقيه األماات ااماارمو  ا ا  مل  ت
ابر ) األجرا يؤا  إا  زينار اااضن ع  اا م  رع  اامت مو كك  ربناتل  زينار مى االاتزاظ ااتت يم  

 (.92  ص 2100ام   
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اب نا جرار ااحينر اار يفيو على  م  اااااان  إا  ااااو تأثيا األجرا كب ا م  رقا عما  مجمر 
ترال  إا  رجرا عالقو طاايو ( smeenk and others, 2006)  االاتزاظ ااتت يم    مف  ااااو

 .بي  األجرا راالاتزاظ ااتت يم  اا  اا نملي  بناجنم ن  اادراتايو
اات  اكا  إا  رجرا عالقو بي  ااحرامز راامكنمن  راالاتزاظ ( 2102حلا  ) امن ااااو ااااو 

 .ااتت يم  اا  اا نملي  

 :االستقرار واألما  الويييي .1
 :إا  اإليجنبين  اات  يحققدن األم  اار يف  المر ت منيل Buitendach (2005,p33 ) يليا 

   يانمظ األم  اار يف  مى امف ااجو اضن اار يف  ريت كا  ا  على حب  ار يفت  رااتفن
تجنز اامدنظ اامركلو إاي  ممن يزيا م  م نايت   ارح  اام تريو رتاكيز جدا  مى ااام اا م  را 

 .رقت  مى اات ما ار اابح  ع  عم  جياياراليضيف 
   إ  اامر في  يتطرا ت لقدظ بنامت مو اات  ي ملر  بدن بمارا اارق  ممن ي دا ماترين

ن رااثقو راافخا بنامؤااو  راك  م   ااملنعا يداامن ات ااظ األم  ضعنايو م  االاتزاظ رااا 
 .اار يف 
راألم  اار يف  مر مجمرعو م  ااضمنتن  ا  األاتقااا ( 314  ص 0775)رقا  كا اامغاب 

راامتنمف اار يفيو اات  يطلبدن اا نملر  مث  األم  م  مقاا  اار يفيو ار  اابن  لاعيو  األم  م  
إجااما  إااايو ت افيو  االما اا   يؤا  إا  االاتقااا ااتفا  رامف ااارح اام تريو  ربناتنا  تحاي  

 .األاام رترثيه اارالم ااتت يم 
 :رمتن  اا ايا م  اااااان  اات  امتم  بنا القو بي  األم  اار يف  راالاتزاظ ااتت يم  متدن 

اات  ترال  إا  رجرا عالقو قريو بي  األمن  راالاتقااا اار يف  راالاتزاظ ( 2114ااطبن  ) ااااو 
 .ااتت يم  اا  اا نملي  مى لكار ااتاا األامار

إا  رجرا عالقو  ا  االاو إحانييو طاايو ( smeenk and others, 2006)ك ا  اكا  ااااو 
 .بي  األم  اار يف  راالاتزاظ ااتت يم  اا  اا نملي  بناجنم ن  اادراتايو

 
 
 
 
 
 



 
 

 
36 

 
 املبحث الثالث

 وزارة الشؤون االجتماعية
 

 

 مقدمة 1.1.1

 .رسالة الوزار  1.1.1

 .أهداف الوزار  1.1.1

 .الوزار  إجراءاتسياسات و  1.1.1

 .الوزار  جبرام 1.1.1

 .لوزار الهيكل التظييمي ل 1.1.1

 .أهم المشاكل اإلدارية واليظية التي تواجة وزار  الشؤو  االجتماعية 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
37 

 مقدمة 1.1.1

تنايخدن ااحاي   م ااقطن  ااحكرم  اافلاطيت  حاي  ااتلأ  حي  اظ ت ات ملاطي  ي تبا         
باب  اا ارت اات  ت اض  ادن مت  مطلف م ا ااقا   ممف  رطتين   قطنعن  حكرمين   0774رحت  عنظ 

ظ 0773ابتمبا عنظ / ااثنا  علا م  ايلر   م م اافلاطيت  اإلاااييل  أاىف اتفنه إعال  اامبيترق
م رزاااتدن ااحكرميو التدرض األااض اامحاار قنم  بلتلن م رترا  ااالطو اافلاطيتيو ماؤراينتدن 

احنقدن بب ضدن  بر نيفدن حي  ما  اارزااا  اافلاطيتيو بنا ايا م  ااتغياا  م  حي  امج اارزااا  را 
 . (20 ص2114كال  )  ااب ض ار ااتحاا  رزااا  جايار

 م اااناا ( 5)ترتا ااقنتر  اقظ  م عامن  م  مقا  ااااح  االديا يناا  اااييارقا اااا         
 م  اارااارظ   اا   تص على ا  تؤر  الالطو اارطتيو اافلاطيتيو جميف ااالطن  0774/ 05/17

ااضفو ااغابيو رقطن  مزر  م ااتلاي ن  رااقراتي  راامااايظ راامتلراا  راألراما  ااانايو اام مر  بدن 
ترتا   ثظ ااتكملدن ب ا  م   رااتتناا  ا ا  باا اااييا عامن  بتلكي  ار  حكرمو ملاطيتيو م  مقا  

 . (93ص : 2112اااقى  ) اااض  ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو  إاىاخرا  

ظ  0774األاض عنظ  علىاقا راجد  ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو مت  األينظ األرا  اقينمدن         
تتيجو الرضف ااخنص تحا  بتنم رتلكي  اارزااا  رااديين  اامختلفو إلااار االأ  اا نظ اافلاطيت    ر 

اا   ما  ب  اارزااا  اافلاطيتيو تتيجو االحتال  إلاااييل  تجا ا  ااالطو اارطتيو تحمل  عبين كبيااَ 
على ماترى اا ايا م  اادينك  رااارايا ااحكرميو اامتاملو رم ا من ااتاعى ااالطو اارطتيو 

ان    را ا  تراف ااجدنز اإلااا  اافلاطيتيو اابام م  تقطو ااافا ابتنم م   اارزااا  راامؤا
 . (27ص : 2114كال    ) الالطو بارار متاناعو رتم  اارزااا  راامؤاان  ااحكرميو 

   2115اتتاددنا اادرزيا إااار رزاار االددؤر  االجتمنعيددو   ر اد  حتددى عددنظ / رتادلم  ااادديار         
إااددنم اامجتمددف اااددليظ رااتتميدددو  إاددىتادد ى  ااتدد رزاار االددؤر  مدد  إحدداى اجدددزر اااددلطو ااتتفي يددو إ  

 إادددىاامادددتاامو رضدددمن  ااحيدددنر ااكايمدددو اإلتادددن  اافلادددطيت  رامدددف مادددترى م يلدددت  بايتنميكيدددو تدددؤا  
                     يحقه األماات اامتلرار  ااتثمنا مجتمف  إاىاالعتمنا على اا ا  رااتحر  م  مجتمف م ن  

 .(23ص: 2117بايار ) 

م ا اامبح  ارت يتظ اات ات على رزاار االؤر  االجتمنعيو رطبي و عملدن رااناتدن راماامدن  م ر 
 .راينان  راجااما  اارزاار رايضن اات ات على باامجدن رميكلدن ااتت يم  بلختانا

 

 



 
 

 
38 

 :رسالة الوزار   1.1.1

تخااددين  مدد  إطددنا  اراا  رزاار االددؤر  االجتمنعيددو مدد  إحدداى اجدددزر اااددلطو ااتتفي يددو تددؤا          
تكددنمل  مدددف بقيدددو اادددرزااا  راادييدددن  ااحكرميدددو اامختلفدددو إلاادددنم ااقراعدددا االجتمنعيدددو األاناددديو الارادددو 
اافلاطيتيو رمه ااا حايثو ابتنم اامجتمف اااليظ رامف ماترى م يلت  اضمن  ااحينر ااكايمو اإلتان  

 .اافلاطيت  

اكددد    انه ااتتميددو االددنملو راألمدد  االجتمددنع  رااتمددر االقتاددرتاكددز ااددناو ااددرزاار علددى تحقيدد        
ااددار ملاددطيتيو راددرال الامددن  االجتمددنع  ابتددنم اامجتمددف اااددليظ رامددف ماددترى اام يلددو اضددمن  ااحيدددنر 
ااكايمو اإلتان  اافلاطيت  رعلى ااا اامانرار ار  تمييز عاق  ار جتا  ار عقنيا  ار طنيف  م  

ملو مددن بدددي  ااقطدددن  اااادددم  ر األملددد  رااخددنص بمدددن يلبدددى متطلبدددن  اا مددد  إطددنا عمليدددو تتاددديقيو لدددن
 بأقاى ااجن  ااكفنمر راامارتو 

 .(2  ص 2114ااديكليو رااخطو ااتطرياىو ارزاار االؤر  االجتمنعيو  كنتر  األر   ) 

 :أهداف الوزار   1.1.1

تحقيه مجمرعو م   إاىرزاار خناو بنالؤر  االجتمنعيو  إتلنممام  ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو م  
 (4  ص  2104رزاار االؤر  االجتمنعيو  ااتقايا اااتر   )  :األماات 

تحاي  ااماترى اام يل  الفين  اامدلدمو مد  اامدا  ر ااايدت ر اامخيمدن  ر تطدريا اابداامج  .0
ار ر األحداا  ر اامتادابي  ام رقي  ر ااماتي  ر األطفدن  ر األادااالجتمنعيو ااخناو بفين  

مددد  اامددداااا ر امدددف مادددترى اات دددنر  ر ااتتاددديه مدددف اامت مدددن  األمليدددو ر اامجتمدددف اامددددات  
 .اتحقيه تتميو لنملو متكنملو امجتم تن اافلاطيت  

ااقنيمدو م  خدال  تتميدو اامدرااا  االقتادنايوز االعتمنا على اا ا   رااقضنم على ااتب يو يت ز  .2
مد    ليد رتمكدي  ااقدااا  اامؤملدو مد  ااملدناكو ااف  تف يد  ااتجم دن  اافقيداراابلايو اامحليو ر 

 .اا مليو اإلتتنجيو المجتمف
 .اعظ ااتقااا األاار رتمناكدن بنعتبنامن االبتو األانايو م  بتنم اامجتمف .3
ز ااقددديظ راالتجنمددددن  اإليجنبيدددو رمكنمحدددو اا ددددراما يدددت ز امدددف مادددترى اادددرع  اامجتم   بدددددات  .4

 .م  اامجتمفااالبيو 
تحاددي  ماددترى ااام ر قددااا  ااددرزاار الاقدد  بخدددامن  اااعنيددو االجتمنعيددو ااددى امضدد  مادددترى  .5

 .ممك 
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راالجتمنعيدو رااحدا مد  اافقدا رملدناكو اراددف  االقتاددنايواامادنممو مد  ارا تنلدط مد  ااتتميدو  .2
 .الطنقو اإلتتنجيو الماار

 .مو م  تحقيه ااحمنيو االجتمنعيو اامانم .9
 

 الوزار  إجراءاتسياسات و  1.1.1
 :محاا  رمتدن  إجااما ت م  رزاار االؤر  االجتمنعيو رمه اينان  ر 

 (2  ص 2010رزاار االؤر  االجتمنعيو   ااتقايا اااتر   )

 .تقايظ اامانعاا  االجتمنعيو أللا اافين  مقاا  ضم  لارط ر م نييا محّاار .0
ر   يتدددددن مددد  االعتمددددنا علددددى اادددد ا  ت تمكااتدددااي  ر ااتأميدددد  اددددب ض اافيدددن  اامدلددددمو بدددددا .2

 .خاران  ااتانم اام ّرقي  األحاا  اامتاابي  م  ااماااا ر ااجنتحي 
و ر تت ديظ ااخدامن  االجتمنعيدو ااتد  تقدامدن اامؤاادن  األمليدو مد  يديا تادجي  ااجم يدن  ااخ .3

ر اامدتدد  علددى باامجدددن ر اعددظ مدد   اامؤااددن  مدد  خدددال    انر اامدد اإلااا  اإللددااتخددال  
 . ر تر يت كرااا مدتيو ال م  ميدن و ياناامانعاا  اا يتيو ر اام

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

   األمليدددددو اإلقدددددااضالتادددددنم راام دددددرقي    بناتتادددديه مدددددف مؤااددددن   اإلتتنجيددددواعددددظ ااملدددددنايف  .5
 .اامؤاان  اامدتيو اامختلفو  م اعظ تلغيلدظ  إاىبنإلضنمو 

ااتدداخ   إجددااما مد  خددال  اتخدن   اإليدد امرااتادنم االددرات  يت اضد  ال تددت ر  األطفددن حمنيدو  .2
مااكددز حمنيددو تضددم  ادددظ بناتتادديه مددف جدددنز االدداطو ررزاار اا ددا    رتددأمي   اإليدد امإليقددنت 

عنار ااامج م  بييتدظ ااطبي يو ب ا تدييتدن ا ا    .األم  رااتأمي  را 
 .اااعنيو األاايو  إاىاعنيو ااماتي  راام رقي  اا ي  يفتقار   .9
 .اا ي  ي يلر  م   ارت خطار األااتقايظ اإلالنا ااتفا  ر االجتمنع  األطفن  ر  .2
حقرقددن اامختلفددو اااينادديو ر ااماتيدو ر االجتمنعيددو ااتدد   رااترعيدو األاددار علددى اإلالددناتدرميا  .7

اقامن ااقنتر  ر كفلتدن ادن اامراثيه ااارايدو مف ضدمن  ااحفدن  علدى امدج ااتدر  االجتمدنع  مد  
 .جميف اينان  ر باامج اارزاار
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 الوزار  برامج 1.1.1
 ر  االحتينجددن  ااخنادددو رباتنمج باتددنمج مكنمحدددو اافقددا  باتددنمج اعنيددو : ناتددنا تتتددر  بدداامج ااددرزاار ك

اعنيدو األادار اافقيددار  رباتدنمج اااعنيدو رااتأميدد  االجتمدنع  الفيدن  اامدملددو  رباتدنمج مأاادو رتطددريا 
و ادددرزاار االددؤر  االجتمنعيدددو  ياىددااديكليددو رااخطدددو ااتطر )  اار  رباتدددنمج ااتتميددو االجتمنعيدددوقددااا  ااددرز 

 .(7  ص 2114كنتر  األر   

 لوزار ل التظييمي الهيكل1.1.1

رجا  م  اجلدن م  خال  ميك   اات تقرظ رزاار االؤر  االجتمنعيو بأعمنادن رتا ى اتحقيه األماات 
طبقن  ادد ا  اامختلقو اا نمو اإلاااا   على ر ظ   حي  يترز  اامر ف 2114عنظ  م تت يم  تظ إعااا  

ااااا  عنمددو ( 4)عي  علددى عدداا مر ددت رمر فدد  مدرز ( 449)ااديكد  ااتت يمدد  ريبلددغ عداا اامددر في 
كنمو محنم ن   م االؤر  االجتمنعيو اامتتلار  ماياىن  علىبنإلضنمو ا ار رحاا  خناو ر  اانايو 

 .قطن  مزر 

 :  ااتنا  إاىرزاار االؤر  االجتمنعيو تتقاظ  م اا نمو  اإلاااا ربخارص 

 (59  ص 2114و  ياىااتطر رزاار االؤر  االجتمنعيو   ااديكليو ااتت يميو رااخطو ) 

 (اارزيا  رااركي   رااركي  اامانعا  رااماتلنار : ) ايعلاإلدار  ال .0

اارحدداا  ااتنب دددو الدددرزيا رحدددار لدددؤر  مجلدددا اادددرزاام  رااماتلدددنار   رحدددار لدددؤر  اامددداار  راا القدددن  
 .اارزيا مبنلاراا نمو راألعالظ  راااقنبو رااتفتي  ااااخل    مكت  اارزيا  ركلدن تنب و اماؤرايو 

 :ت العامة بالوزار اإلدار  .1

 تقددايظ االقتااحددن  راألت مددو ااخنادددو : اإلدار  العامااة للحمايااة االجتماعيااة تخااتص باإلشااراف
بنامادنعاا  راا مد  علددى تدرميا ااحمنيددو االجتمنعيدو راالقتاددنايو رمحنابدو اافقددا اداى اافيددن  

 .اامدملو مى اامجتمف
  تختص بنإللاات على اامؤاان  رمااكز رماااا اااعنيو : االجتماعيةاإلدار  العامة للرعاية

ااخنادددو بنامادددتي   مدددى ااقطدددن  ااحكدددرم  راالملددد  رعلدددى مؤاادددن  اادددامن  االجتمدددنع   ا  
ااطدددنبف اارقدددني  راا الجدددد  رمااقبدددو ااادددلر  األحدددداا  ااجدددنتحي  رمااكدددز اافتيددددن  مددد  ضددددنيقو 

 .  اامدتيو األطفن  اامتاابي  م  اامااااراااجتنم مى مااكز اإلاالح رمااكز ااتااي
 تقدرظ اإلااار بتتفيد  اااينادن  راادت ظ راالدرايح اامقدار : اإلدار  العاماة للشاؤو  المالياة واالدارياة

 .م  قب  اارزاار رمتنب و اات ليمن  اامنايو راالااايو حا  ااقراتي  ااتن مو اد ا اا م 
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 :وحدات الميداظيةال .1

 مد نعيو رم  اارحار ااتت يميو ااميااتيو اامتكنملو ااممثلدو اتلدنط اادرزاار االؤر  االجتم يايوما 
تطددنه اينادددو  مدد اامحنم ددو راامادديراو عدد  تتفيدد  ااقددراتي  رااملدددارعن  االجتمنعيددو اامختلفددو 

حيدد  يرجددا مدد  رزاار مددا  رمتددنطه اامحنم ددو   مد اادرزاار  رتتكددر  مدد  مكنتدد  ماعيددو متتلددار 
 ماياين  ااضفو ااغابيو 10ماياىن  م  مزر   5االؤر  االجتمنعيو 

 اكز ااتتمريواتأمي   اامااكز اامحميو  ااما مااكز ااتااي  را. 

 و االجتمنعيومؤاان  ااحمنيو راااعني. 

رزاار االدددؤر   ) :أهااام المشااااكل اإلدارياااة واليظياااة التاااي تواجاااة وزار  الشاااؤو  االجتماعياااة 1.1.1
 .(5  ص  2114و  ياىرااخطو ااتطر االجتمنعيو   ااديكليو ااتت يميو 

   إحاا  ااتغياا  الديك  ااتت يم  بار  ااااو  رعاظ إلاا  اامر في  راضطالعدظ على تتفي
 .مدنظ اارزاار بناديك  ااتت يم  ربقي  حكاا  على ااب ض مقط

  ااتفدددن  ااجدددو ااماكزيدددو راات قيدددا علدددى طبي ددددو ااديكددد  ااتت يمددد  الدددرزاار تتيجدددو عددداظ االاددددتقااا
 .ااتغياا  اارزاايور 

   رزاار 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 

  بداامج تاايبيددو  ااتغيداا  ااديكليددو ادظ تاددنعا علدى تطددريا ااام اامدر في  اامرجددراي  مد  خددال
 .متخااو ار ترجدن  اخا  الاتقطن  ااكفنما  رزيناتدن

   جمرا ااديك  ااتت يم  الرزاار رعاظ تطريا  م  قب  ااقنيمي  على إااات   رااتضنا  رااتدااخ
مدى اااددالحين  راالتاددنال  اإلااايددو ا دداظ رجددرا رادت ر يقدد  راضددح رمحدداا اكدد  ر يفددو 

 .على حار

 يم  ربقي  حكاا  على ااب ض مقطعاظ ترامه ااديك  ااتت . 
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 : مقدمة 1.1

ادرت يتتدنر  اابنحدد  مد  مدد ا اافاد  عدداا مد  ااااااددن  ااادنبقو ر ااتدد  تتنراد  محددرا جدرار ااحيددنر 
تتدددنر  اااااددددن  ااتددد  ابطددد  بددددي  جدددرار ااحيددددنر اار يفيدددو ر محدددرا االاتددددزاظ ااتت يمددد  ر محدددرا آخددددا 

اار يفيو ر االاتزاظ ااتت يم    حي  تظ ااترا  إاى مد   اااااادن  مد  خدال  اامكتبدن  ااتقليايدو   ر 
 . لبكو االتتات  

إاى اااان  محليو ر اااان  إقليميو ر اااان  اجتبيو   ر تظ ترضديح كد  مد  مقام  م   اااااان  
 .متدج ااماتخاظ   ر مجتمف ااااااو مف بين  امظ تتنيجدن مات ااااااو   ر اا

ااااااددن  زمتيدددن  مدد  اااااادددن  ااحايثددو إادددى ااااااددن  ااقايمدددو   ر  ادد  ب ددداض   ر اقددا تدددظ تاتيدد  مددد 
 : مفا  بحا  اامرضف   ر  ا  على ااتحر ااتناى 

 :الحيا  الويييية  جود الدراسات المتعلقة ب:المحور األول   1.1

 :الدراسات المحلية  1.1.1

 (2015األستاذ ،)دراسة  .1

-الخلوياة اليلساطيظيةاالتصااالت  شاركةحيا  العمل وعالقتها باإلبداع اإلدارا فاي  جود  " :بعظوا  
 " . جوال

 االتاددنال  لدداكو مدد  حيددنر اا مدد  رعالقتدددن بنإلبدداا  اإلااا  جددرار اات ددات علددى إاددى مدام  ااااااددو
 . جرا -ااخلريو اافلاطيتيو

 :مظهجية الدراسة 
ااحاددا االدنم  اجميددف اامددر في   اادلر  اابنحدد اعتمدا ر ااتحليل  ااراددف   اامدتدجاعتمدا  ااااااددو 

ااخلريددددو االتاددددنال   لدددداكواددداى و جميدددف اافددددار  اا نملددددحيددد  لددددمل  ااااااددددو  اا دددنملي  مدددد  االدددداكو 
 اتبنت االرااتخاظ اابنح    (امحاابلح  خنتيرتا     مزر  ايابناينج)محنم ن  مزر  جرا -اافلاطيتيو

 .ااتبنتو( 075)ااتبنتو م  اا  ( 035)حي  تظ ااتاجن   ايياو اجمف اابينتن كأاار 
 : إلىتوصلت الدراسة 

 مجتم دو علدى  مد   اامجدنال  حادل حي  ااااااو اامرامقو م  قب  امااا  م  عنايو ااجو رجرا
م  اامرامقو على مقاا   عنايوااجو  رجرا  را دا  تتنيج ااااااو %(97.31)رز  تاب  قاا  

 .%(23.20)برز  تاب  قاار ( اإلااا  اإلباا )

  ملدناكو اا دنملي  مد  اتخددن  ):حيدنر اا مدد  جدراراب دنا عالقدو ايجنبيددو بدي   رجدرارا ددا  ااتتدنيج
  ت ددددددددظ ااتاقيددددددددو رااتقدددددددداظ ااددددددددر يف   االاددددددددتقااا راألمددددددددن  ااددددددددر يف   بدددددددداامج ااتدددددددددااي  ااقدددددددداااا 
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لددددداكو االتاددددددنال  ااخلريددددددو مدددددد   اإلااا   راإلبدددددداا (األجرا راااددددددالمو اامدتيدددددو ااادددددحو راات لظ
 .جرا  -اافلاطيتيو

   جراراا القو بي  رال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  متراطن  ااتجنبن  اامبحرثي  حر 
ت ددزى  جدرا  -لداكو االتاددنال  ااخلريدو اافلاددطيتيومدد   اإلااا  حيدنر اا مد  رعالقتدددن بنإلبداا 

 (. اامؤم  اا لم   ااحناو االجتمنعيو ااخبار اا ما ااجتا)المتغياا  

   يرجا ماره م تريو عتا اامجن  اافاع  ملناكو اا نملي  م  اتخن  ااقاااا  ت زى الجتا ركنت
ااتتيجو ااناح ااد كرا  ايضدن  عتدا اامجدن  اافاعد  ااادحو رااادالمو اامدتيدو كنتد  متدن  مداره 

ركنتد  ااتتيجدو اادناح اابكدنارايرا  ركد ا  عتدا اامجدن  اافاعدد  " لمد  ت دزى اادناح اامؤمد  اا
 .األجرا متن  ماره ت زى ااناح اامؤم  اا لم  ركنت  ااتتيجو ااناح اابكنارايرا

 

 (2015حالو ، ) دراسة  .2

دراسة تطبيقية على موييي القطاع ) غموض الحيا  الويييية وأثرها على األداء الويييي ":  بعظوا 
 " . (قطاع غز   فيالحكومي المدظيي  
محنرادددو ااكلددت عددد  مجمرعددو اا القدددن  اامحتملددو بدددي  األب ددنا ااايياددديو ا تنادددا  مددام  اااااادددو إاددى

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

ااتخاظ اابنح  اامتدج ااراف  ااتحليل    رقنيمو االاتقانم كدأاار ايياديو اجمدف اابينتدن   حيد  تدظ 
االقتادنا :   طبق  ااااااو على ثال  رزااا  ماتيدو رمد  (250)ااتبنتو   رقا ااتاا ( 260)ترزيف 

 .راالااايو اامنايواارطت   راالتانال  رتكترارجين اام لرمن   رايرا  اااقنبو 
 : إلىوتوصلت الدراسة 

  ترجا عالقو  ا  االاو إحانييو بي  ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف. 

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

  متدن  مدداره  ا  االاددو إحاددنييو بددي  ااام اامبحددرثي  حددر  ممددرض ااحيددنر اار يفيددو راألاام
اامؤمدددد  اا لمدددد    اددددترا  ااخبددددار   اافيددددو )   : ااتنايددددوالمتغيدددداا  االخادددديو  ت ددددزىااددددر يف  

امتغيدددا  ت ددزىه بددي  ااايدددظ بيتمددن ادددظ ت دددا اى مددار ( اار يفيددو   اا مددا   ااحناددو االجتمنعيددو 
 .ااجتا

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

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

األاام اار يفيو ال نملي  م   ماترىااحينر اار يفيو راثامن على  جراراات ات على  ااااااو إاى مام 
ااحيدددنر اار يفيدددو ااايياددديو راافاعيدددو راألاام  جدددرارااجنم دددن  اافلادددطيتيو   راختبدددنا اا القدددو بدددي  اب دددنا 

 .اار يف  ال نملي  

 :مظهجية الدراسة
ليل   رااتخاظ قنيمو االاتقانم كأاار اجمف اابينتن    ربلغ راعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتح

 .ركنت  اا يتو علراييو طبقيو ( 344)رعيتو ااااااو( 3254)حجظ اامجتمف 

 :توصلت الدراسة إلى 
  ااحينر اار يفيو راألاام اار يف  ال نملي  جرارترجا عالقو  ا  االاو إحانييو بي  إب نا. 

   ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  متراطن  ااتجنبن  اامبحرثي  ميمن يت له بتاايدظ حر
المتغيددداا   ت دددزىااحيدددنر اار يفيدددو راثامدددن علدددى األاام ااددر يف  ال دددنملي  مددد  ااجنم دددن   جددرار

–اافيددو اا مايدددو ) اامتغيدداا   إاددى ت ددزىاالخادديو اار يفيددو  بيتمددن الترجددا مدداره  ا  االاددو 
 . (رمار اا م   -اترا  ااخامو –اامؤم  اا لم  

  ااحينر اار يفيو   را  امدظ  جرارا دا  ااتتنيج ات  يرجا تأثيا مدظ  ر االاو إحانييو ألب نا
  اا القددددددن   اادددددر يف مددددداص ااتاقددددد  رااتقددددداظ  مددددد تتمثددددد   اادددددر يف األاام  مددددد األب دددددنا تدددددأثياَا 

اتخدددن  ااقدددداااا    بدددداامج ااتددددااي   مدددد املددددناكو االجتمنعيدددو   االاددددتقااا راألمددددن  اادددر يف    ا
 .راات لظ   ااتراز  بي  ااحينر االخايو رااحينر اار يفيو 

   ا ددا  تتددنيج ااااااددو رجددرا ااجدو مرامقددو ماتف دد  علددى رجدرا عالقددن  اجتمنعيددو حميمددو بددي
 .اا نملي 

 (2113ظصار ، ) دراسة  .4

دراساة مقارظاة باي  دائار  التربياة " حيا  العمل وأثرها على تظمية االستغراق الويييي  جود :  بعظوا 
 . "م الحكومييعلوكالة الغوث ووزار  التربية والت فيم يعلوالت

ركنادو  مد ظ ي لدكد  مد  اايدار ااتابيدو راات مد حيدنر اا مد   جدرارمادترى  علدىاات ات  إاىمام  ااااااو 
االاتغااه اادر يف   علىحينر اا م   جرارتحايا اثا عرام  ظ ااحكرم   ي لااغر    ررزاار ااتابيو راات

االاتغااه اار يف  المر في  اا نملي   علىالمر في  اا نملي  م  منتي  اامؤااتي    ثظ مقناتو اثامن 
حيدنر اا مدد   جدرارتحاددي   مد  تقددايظ ب دض ااترادين  ااتدد  تادنمظ إادىكلتدن اامؤااددتي    إضدنمو  مد 

 .راالاتغااه اار يف  م  اامؤااتي  ااانبقتي  
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 :مظهجية الدراسة
اامدتدج اارادف  ااتحليلدى   رتكددر  مجتمدف اااااادو مد  اا دنملي  مد  اايدار ااتابيددو  ورقدا اادتخاظ اابنحثد

 علدىتدظ تطبيده اااااادو ظ رااحكدرم    رقدا ي لظ م  ركناو ااغر    راا نملي  م  رزاار ااتابيو رااتي لراات
ا ماااددو مدد  اامؤااددتي    حيدد  بلددغ اا دداا ااكلدد  ادددنتي  اافيتدددي   يمدداماااددو رماددنعا  ايامددكدد  مدد  

ا ماااددو   رقددا ااددتخام  يمددا(416)مر دت   رقددا تددظ اختيددنا عيتدد  طبقيددو علددراييو بلغدد  (1257)
 .اابنحث  االاتبنتو كأاار اجمف اابينتن  

 : إلىتوصلت الدراسة 
 حيدددنر اا مددد  رتتميدددو االادددتغااه اادددر يف   مدددد   جددددرارعالقدددو  ا  االادددو إحادددنييو بدددي   رجدددرا

 .من عليداامؤااتي  اات  تظ تطبيه ااااااو 

  حيددنر اا مدد  متددرمار مدد  كلتددن اامؤااددتي  بااجددو متراددطو  جددراركمددن ا دددا  ااااااددو ا  اب ددنا
 جراراامر في  ميدمن جيار جاا    إال ا  ماترى  ااىرمقبراو   را  ااجو االاتغااه اار يف  

ركنادو ااغدر   م ظ ي لاايار ااتابيو راات م ااى اا نملي   ف حينر اا م  رااجو االاتغااه اار ي
 .ظ ااحكرم  ي لرزاار ااتابيو راات م امض  مت  ااى اا نملي  

 إادددى ت ددزىم دددن  مدداره بدددي  متراددطن  تقدداياا  عيتدددو ااااااددو حدددر  اامجددنال  مجتم ددو  رجددرا 
 .اار يف  اامامىاا ما   رمكن  اا م    ر 

  تدتظ رزاار ااتابيو راات ليظ رركناو ااغر  بلتلنم عالقن  عم  جيار. 

 (2012البلبيسي ،)دراسة  .5

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

ااحينر اار يفيو م  اامت من  ميا ااحكرميدو مد  قطدن   جرار ماترى علىاات ات  إاىمام  ااااااو 
 ادددداىاألاام اادددر يف   مادددترى علدددىمدددزر  رااجدددو االاتدددزاظ بتطبيددده عتنادددامن ااخددد  اارقتددددن  راات دددات 

 .ااحينر اار يفيو م  عام  جرارتأثامن بتطبيه باامج  ماىاا نملي  المت من  ميا ااحكرميو  ر 

 :مظهجية الدراسة
اامتدج ااراف  ااتحليل    رقا تكر  مجتمف ااااااو م  اا دنملي  مد  اامت مدن   علىراعتما اابنح  

مت مددو ميدددا ( 53) علددىمت مددو ميددا حكرميدددو  حيدد  طبقدد  ااااااددو ( 887)ميددا ااحكرميددو رعدداامن
 .مر ت ( 265)حكرميو  رتظ اختينا عيتو طبقيو علراييو بلغ 

 : إلىتوصلت الدراسة  
   جيددار  كمدددن ا  ااام  جددراراامت مددن  ميددا حكرميدددو مدد  قطددن  مدددزر تتمتددف بحيددنر ر يفيدددو  ا

 .ااااق  ماترىراا نايو اا نملي  م  اامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر يمتنز بناكفنمر اا
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 ااحينر اار يفيو ااخ  اامت من  ميا ااحكرميو مد  قطدن  مدزر  جرارعالقو ايجنبيو بي   رجرا
 .راألاام اار يف  ا نمليدن 

 ااحينر اار يفيو راثامن علدى  جرارماره  ا  االاو إحانييو م  ااتجنبو اا نملي  حر   رجرا
 .ااجتا إاى ت زىاألاام اار يف  ال نملي  م  اامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر 

 ااحيدنر اار يفيددو راثامددن  جددرار ا  االادو إحاددنييو مد  ااددتجنبو اا ددنملي  حدر   ال ترجدا مدداره
اا مدا   ) إاى ت زىعلى األاام اار يف  ال نملي  م  اامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر 

 (.اامؤم  اا لم    ااحناو االجتمنعيو   ااخبار

 

 :الدراسات اإلقليمية 1.1.1
 (. 2113صالح ،)دراسة  .1

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

اعضددنم مييدو ااتدداايا بكليددن  ااتابيددو  ادداىحيدنر اا مدد   جددراراات دات علددى راقددف  إاددىمدام  ااااااددو 
ااتخادص رااماتبدو مرجااميو مث  يااب ض اامتغياا  ا علىاات ات لمن  ب  عبا اا زيز  ر بجنم و ا

اات ات على آاام رمقتاحن  حينر اا م    ر  جرار ماترى علىميو  راترا  ااخيار ق  ااجنم و يانراألك
 .حينر اا م   جرار ماترىامااا ااااااو ميمن يت له بزينار 

 :مظهجية الدراسة 

 م  عيتو تكرت  علىاعتما اابنح   على اامتدج ااراف  ااتحليل    قنظ اابنح  بتطبيه االاتبنتو  
 .عضر م  اعضنم مييو ااتاايا بكلين  ااتابيو بجنم و المن  ب  عبا اا زيز ( 91)

 : إلىتوصلت الدراسة 
 امااا اا يتو متراط  ااىحينر اا م   جراراال را ب ماترى. 

  ااااجددو اا لميدددو  (علمددد   -اابدد )  ت ددزىادديا متددن  مددداره اااددو إحاددنيين بدددي  امددااا اا يتدددو  
 .اترا  ااخبار بناجنم و 

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

 (2011عارف ،) دراسة  .2

 فاايدراساة تطبيقياة : الشااملة  جاود تطبياق معاايير ال فايالحياا  الويييياة ودورهاا  جاود "  بعظاوا 
 . "المستشييات الحكومية بورسعيد 

االددددنملو  جدددرارتطبيدددده م دددنييا اا مددد ااحيددددنر اار يفيدددو رارامدددن  جدددرار إادددىاات ددددات  إادددىمدددام  اااااادددو 
ااخامدو ااطبيدو اامقامدو  جدراربرااد يا   رمد  ثدظ تدأثيا علدى  مد بناتطبيه على ااماتلفين  ااحكرميو 

 .م   ااماتلفين   م الماض  م  قب  اا نملي  
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 :مظهجية الدراسة 

اامقنبال  راالاتبنتو اجمف اابينتن    حي  اجاي  ااااااو على ماتلف   االر اعتما اابنح  على 
      برامدددؤاا براادد يا   رلددمل  عيتدددو اابحدد  ماتلددف  مددد بددرا مددؤاا اا ددنظ رماتلدددف  ااتضددنم  ااحكددرم  

 .مر ت م  ماتلف  ااتضنم  ااحكرم  (   (202مر ت م  اا نملي    ر( 230) 

 : إلىتوصلت الدراسة 
   االدددنملو  جدددرارااحيدددنر اار يفيدددو رتطبيددده م دددنييا اا جدددرارترجددا عالقدددو ااتبدددنط  ا  االادددو بدددي

تتنجيو اا نملي    .را 

   ااماتلددفين   مد االدنملو  جددرارااحيددنر اار يفيدو رتطبيده إااار اا جدرارترجدا عالقدو ااتبددنط بدي
 .ااماتدامو 

   االنملو راضن  جراريه م نييا ااااحينر اار يفيو رتطب جرارترجا عالقو ااتبنط  ا  االاو بي
 .ااخامن  اااحيو اامقامو  جرارع  (  ااماضى) اا مالم 

 (2111إبراهيم ،)دراسة .3

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

  رلداكن  ااقطدن  ااحينر اار يفيو مد  االداكن  مت داار ااجتادين جرارتحايا اب نا  مام  ااااااو إاى
األاام ااتت يم  م  االاكن   علىااحينر اار يفيو  جراراختالت تأثيا اب نا  ماىتحايا ااخنص   ر 

 .مت اار ااجتاين 
 :مظهجية الدراسة

اامددتدج ااراددف  ااتحليلدد    يتكددر  مجتمددف اابحدد  مدد  االدداكن  اا نملددو بقطددن   علددىاعتمددا اابنحدد  
لدددداكو   رأل  ( 417)تدددو اا نلدددا مددد  امضدددن    حيددد  يقددداا عددداا االددداكن  يماااادددتنعن  ااغ اييدددو ب

ن   م  اإلااار ي لراإلااار اا ااراطىمجمرعن  م  اإلااار ااتتفي يو راإلااار  3مجتمف اابح  يتكر  م  
اعتما علدى ااحادا  ااراطىو اعتما اابنح  على اا يتو ااطبقيو اا لراييو   اإلااار ااتتفي يو ر ااتتفي ي
 .االنم  

 :إلىتوصلت الدراسة 
  ااحينر اار يفيو ااماتبطو بنا نملي  م  االاكن   جرارترجا ماره  ا  االاو م تريو بي  اب نا

 .ن  ليمت اار ااجتاين  رلاكن  ااقطن  ااخنص بناتابو اإلااار اا

 ااحيددددنر اار يفيددددو ااماتبطددددو بنا ددددنملي  مدددد   جدددراررجدددا مدددداره  ا  االاددددو م تريددددو بددددي  اب ددددنار ت
 .االاكن  مت اار ااجتاين  رلاكن  ااقطن  ااخنص اامحل  بناتابو اإلااار ااتتفي يو 
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 (2115عبد العزيز ،) دراسة  .4

  (دراسة ميداظية ) الحيا  الويييية للعاملي   جود ة في تحسي  يلادور الظقابات العم" : بعظوا 
ااتد  يمكد  التقنبدو مد  خالاددن تحادي  ااحيددنر  اددناي كلدت ااطداه راأل علدىاا مد   إادىمدام  اااااادو 

مداره بدي   رجدرااات دات علدى رخناجدن ممدن يدؤثا علدى اإلتتنجيدو  ر  اار يفيو ال نملي  ااخ  اامت مو
ااحيددنر  جددراراالداكن  ااتدد  يرجدا بدددن اجددن  تقنبيدو راالدداكن  ااتدد  يرجدا بدددن مد   االجددن  ميمددن يت لده ب

 . اار يفيو 
 :مظهجية الدراسة 

االاكن  اا نملو مد  قطدن   علىاعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل   التم  مجتمف ااااااو 
  (311) لاكو   عيتو ااااااو اا نملي  بنالاكن  (214)تو اا نلا م  امضن  رم  يماااكيمنرين  ب

 .حاا لنم   (61)ن ي لاا اإلاااراعضنم  اا لنم   ح (54(راعضنم االجن  ااتقنبيو 
 :إلىتوصلت الدراسة 

 ن ميمدن يت لده يد لال ترجا ماره م تريدو بدي  اا دنملي  راعضدنم الجدن  ااتقنبيدو راعضدنم اإلااار اا
 .ااحينر اار يفيو على اإلتتنجيو ااكليو المت مو جراربتأثيا مكرتن  

 ا بددن اجدن  تقنبيدو راالداكن  ااتد  اديا ترجا ماره  ا  االاو م تريو بي  االداكن  ااتد  يرجد
 .بدن م   االجن  بي  مين  ااااااو ااثالثو 

 

 (2114المغربي ، ) دراسة  .5

 " . تظمية االستغراق الويييي فيحيا  العمل وأثرها  جود " : بعظوا 
ال نملي   اار يف حينر اا م  ربين  اثامن على االاتغااه  جرارطبي و  علىاات ات  إاىمام  ااااااو 

 .بنامااكز ااطبي و اامتخااو بجنم و اامتارار
 :مظهجية الدراسة 

اتبف اابنح  اامتدج ااراف  ااتحليل  اتحقيه اادات بناتخااظ قنيمدو ااتقادنم   رقدا تدظ ترزيدف قنيمدو 
عنمد  مد  اا دنملي  ااداايمي  مد  ميدن  اإلااايدي  راألطبدنم  (351)اا يتو اامكرتو م   علىاالاتقانم 

 .فتيي  بنامااكز ااطبيو اامتخااو بجنم و اامتارار راا
 : إلىتوصلت الدراسة 

  ااحينر اار يفيو ااخلدن   حي  اتفده اا دنملي   جرار م اامااكز ااطبيو ت نت  م  اتخفنض  إ
اايدددظ بلددأ  آمدد  ااحيددنر اار يفيددو   راكد  اخددتالت  جددراربددن بجميددف ميددنتدظ علددى تلد  اات ددار ا

 .إلاات اااييا   راالر األجرا ر اامكتمن  
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  إلددداات    دددارت بييدددو اا مددد  اام تريدددو  اادددلر :  مددد ااحيدددنر اار يفيدددو تتمثددد   جدددرارإ  اب دددنا
اتخدددن   مدد اادداييا   األجددرا راامكنمددت    رجمنعدددو اا مدد    رخاددنيص اار يفدددو   رااملددناكو 

 .ااقاااا  

  ر ددارت بييددو  األجددرا راامكتمدن  مد ااحيدنر اار يفيددو اامتمثلددو  جددرارتحتدنج ب ددض عتنادا  
 .اامزيا م  ااتاعيظ رااتطريا إاىاا م  اام تريو   رجمنعو اا م    راالر  إلاات اااييا 

  مدد اخددتالت بددي  آاام ميددن  ااااااددو حددر  ماددترى االاددتغااه اامددتخفض اامتراجددا  رجددراعدداظ 
 .اامااكز ااطبيو 

  ن  عالقو طاايو بدي  مدت اار يف ااحينر اار يفيو على ماترى االاتغااه  جرارتؤثا عتناا
 .ااحينر اار يفيو راالاتغااه اار يف  جرارعتناا 

 

 :الدراسات األجظبية 3.2.3

 ( zare and others , 2014 )دراسة  .1

" Identification the components of quality of work life and measuring them 
in faculty members of Tehran University Iranian" 

الحياا  الويييياة باي  أعضااء هيئاة التادريس بجامعااة  جاود أبعااد ومقااييس  علاىالتعارف ":بعظاوا  
 . "طهرا 

ااااو رقينا اا رام  اامت لقو ، و ااحينر اار يفيو  جرارب نا رمقنييا ا إاىاات ات  إاىمام  ااااااو 
 .اار يف  بي  اعضنم مييو ااتاايا  نامحترىب

 :مظهجية الدراسة 
( 235)حي  بلغ حجظ اامجتمدف ا بجنم و طداا  اإليااتيو   ااااااو اعضنم مييو ااتاايضظ مجتمف 

قنيمو االاتقانم كأاار   ر ااتخاظ اابنح    رعضر (  184)عضر مييو تاايا   ربلغ حجظ اا يتو 
 .الااااو

 : إلىتوصلت الدراسة 
   اار يفيدو اامتب دو مدد  يدنر ااح جدرارا االقتادنايوعداظ اضدن اعضدنم مييدو ااتداايا عد  اا رامد

 (.3)  رم  اق  م  ااااجو اامتراطو ( 2.7) ر ا  بمتراط ااتجنبو   ااجنم و

 جنم اا م  رااحينر اافقاا  ااخناو بتحقيه ااتراز  بي   مرامقو اعضنم مييو ااتاايا ع   ا 
 (.3.11) بمتراط ااتجنبو ( محنيا ) بااجو متراطو 
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   مد ا (3.22)اار يف  بمتراط نامحترىاافقاا  ااخناو بمرامقو اعضنم مييو ااتاايا ع  ا
ي تدد  ا  متددن  مرامقددو علددى مدد ا اامجددن   إال ا  مقددار ااملددناكو علددى اتخددن  ااقدداااا  حاددل  

 (2.5)على اات  متراط ااتجنبو بلغ 
 

 Tabassum )، 2012: )دراسة  .2
 

Interrelations between Quality of Work Life Dimensions" and Faculty 
Member Job satisfaction in the Private Universities of Bangladesh"  

 فاايحيااا  العماال والرضااا الااويييي لااد  أعضاااء الكليااة  جااود العالقااة المتبادلااة بااي  أبعاااد ":بعظااوا 
 . "بظغالدش  فيالجامعات الخاصة 

ااحيددددنر اار يفيدددو راااضددددن ااددددر يف   جدددرارمدددام  ااااااددددو ات دددات علددددى اا القدددن  ااااخليددددو بدددي  اب ددددنا 
ااحينر  جرارتحايا اا رام  راألب نا ااحاناو ا  ر  بتجالا  م ااجنم ن  ااخناو  م ألعضنم ااكليو 

ااحيدددنر  جدددرارم امددو اى اا رامددد  األكثددا تدددأثياا  علدددى مفدددرظ ار يفيددو مددد  قطددن  ااجنم دددن  ااخنادددو  ر ا
ااحينر اار يفيو  جراراكتلنت اا القو اامتبنااو بي  اب نا ر  يو راااضن اار يف  ألعضنم ااكليو  اار يف

 .راااضن اار يف  ألعضنم ااكليو

 :مظهجية الدراسة 
ااجنم ددددن  ااخناددددو مدددد  بدددددتجالا   مدددد ااا  اددددحيحن  ألعضددددنم ااكليدددددن   (72(لددددمل  عيتددددو ااااااددددو 

ااجنم ددن    راعتمددا  ااااااددو علدددى  مددد رجمددي دظ مدد  اامددر في  اادد ي  ي ملدددر  بت ددنظ اارقدد  ااكنمدد  
 مدد ااحيدنر اار يفيددو علدى اااضددن اادر يف  المددر في   جددرارتددأثيا اب دنا  مداىتمدر ج رااتددر  مد  قيددنا 

 .ااجنم ن  ااخناو م  بتجالا 

 :إلىتوصلت الدراسة 
  ااحينر اار يفيو متفاار ربي  اااضن اار يف  ال نملي  جرارعالقو قريو بي  اب نا  جرار. 

  م ااحينر اار يفيو مجتم و   ربي  اااضن اار يف  ال نملي   جرارعالقو قريو بي  اب نا  جرار 
 .بتجالا   م ااجنم ن  ااخناو 

 عااادو ركفدنمر ت ددظ )  : ااتدنا ااحيدنر اار يفيدو علدى ااتحددر  جددراركدن  تاتيد  األب دنا ااخنادو ب
اافاص اامتنحو اتتميو قااا  اا نملي   - ارت عم  احيو رآمتو  -االجرا ر اات ريضن  

حقدددره  -اا مدد   مدد اافدداص اامتنحددو ماددتقبال  التمددر راألمددن  اادددر يف  ااتكنمدد  االجتمددنع   -
 . ( ااتزاظ اامت مو بنامايرايو االجتمنعيو -اامت مو  م اا نملي  ااااترايو 
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 ( koonmee and other، 2009)دراسة  .3

"Ethics instituonalization quality of work life, and employee job –related 
outcomes: A survey of human resource managers thailland " 

مسح : الحيا  الويييية واألداء الويييي للموييي  في تايالظد  وجودأخالقيات المؤسسة " : بعظوا  
 "لمديرا الموارد البشرية فى تايالظد

 

ااحيدنر اار يفيدو راألاام اادر يف   رجدراااتحقه م  اا القو بي  اخالقيدن  اامؤاادو  إاىمام  ااااااو 
 .المر في  م  تنيالتا 

 إاىعبا اابايا االاكتارت   إاانادنحي  تظ جمف اابينتن  ع  طايه ااتبينتن  تظ  :مظهجية الدراسة 
 .اابرااو  م االاكن  ااتنيالتايو  م ا مرااا بلايو يما 514

 : إلىتوصلت الدراسة 
 ااحيددنر اار يفيدو اادداتين  جدرارعالقدو إيجنبيددو بدي  اخالقيدن  اامؤااددو ركد  مدد  جدنتب   رجدرا (

و لاىاالحتينجن  االجتمنعيو رااكم) ن ي لراا( راا نيليو قتانايواالحتينجن  اااحيو راألمتيو راال
 .(التقايا رتحقيه اا ا  راام امو رااحنجو

 اااضدددددن ) ااحيدددددنر اار يفيددددو راخالقيدددددن  اامؤاادددددو ادددددن اثدددددا ايجددددنب  ااام اامدددددر في   جددددرارإ  ا
 .رم  ثظ على إتتنجيتدن ( ااتت يم    رارح اافايه  اار يف   راالاتزاظ

 الدراسات المتعلقة بااللتزام التظييمي :المحور الثاظي :  .33
 الدراسات المحلية  1.3.3

 

 (2015غالى،) دراسة  .1

 " قطاع غز  فيبيقية على الجامعات القياد  الخادمة وعالقتها بااللتزام التظييمي دراسة تط: " بعظوا 
اااادددو اا القدددو بدددي  ممناادددو ااقيدددنار ااخنامدددو رتحقيددده االاتدددزاظ ااتت يمددد  ال ددددنملي   إادددىمدددام  اااااادددو 

ممناادو ااجنم دن  محد  اااااادو  مداىاات ات علدى جنم ن  قطن  مزر   ر  م ميي  راإلااايي  اىناالك
فدداره بددي  علددى ااممنااددو تلدد  ااجنم ددن  ادددن   راات ددات  مدد ألب دنا ااقيددنار ااخنامددو رارجدد  االخددتالت 

ااجنم و   طبي و اا مد     ااجدتا ) المتغياا   ت زىااتجنبن  اامبحرثي   م ااقينار ااخنامو  ماترى
االاتددزاظ  ماددترىكدد ا  م امددو   ر ( مدد    اددترا  ااخبددار ي لاات ماددترى  ااحنادو االجتمنعيددو   اا مددا   اا

 .ااجنم ن  مح  ااااااو  م اا نملي   ااىااتت يم  
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 :مظهجية الدراسة 
كأاار ايياديو اجمدف  االاتبنت اعتما  ااااااو على ااااااو على اامتدج ااراف  ااتحليل    رااتخااظ 

( 400)اابينتن    رقنظ اابنح  بناتخااظ طايقو اا يتو ااطبقيو اا لراييو رتظ اختينا عيتو بلغ حجمدن 
 .لخص ( 2,157) لخص م  اا نملي  ربلغ مجتمف ااااااو 

 : إلىتوصلت الدراسة 
  عالقو طااي  بي  ممنااو ااقينار ااخنامو ربي  االاتزاظ ااتت يم   جرار. 

  اا ددددددنملي  بناجنم ددددددن  اافلاددددددطيتيو بلغدددددد   ادددددداىعددددددن  مدددددد  االاتددددددزاظ ااتت يمددددد   ماددددددترى جدددددرار
(%76.4). 

  االاتدزاظ ااتت يمدد  تب دن  امتغيددا ادترا  ااخبددار ركنتد  ااتتيجددو ااددناح  ماددترى مد مدداره  جدرار
االاتددزاظ ااتت يمدد   مادترى مدد مدداره  رجدرااا دنملي  ااددحن  اددترا  ااخبدار األعلددى   ركدد ا  

مددد    ي لاات ماددترىااحناددو االجتمنعيددو   اا)  ااتنايددوكنتدد  ااددناح اادد كرا بناددتثتنم اامتغيددداا  
 . (طبي و اا م  

 (2015عبد الحي ،) دراسة  .2

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

ركنادو ااغدر  ااارايدو  مد  اىنظ اا دي لداايار ااتابيو راات م قينا ااجو اضن اا نملي   إاىمام  ااااااو 
ظ بركنادو ي لدراات اايدار ااتابيدو مد اا نملي   ااىتحايا ااجو االاتزاظ ااتت يم  قييظ األاام   ر ع  ت نظ ت

االاددددو اافدددداره مددد  متراددددطن  تقدددداياا  امدددااا اا يتددددو اااجددددو االاتددددزاظ  إادددىاات ددددات ، و ااغدددر  ااارايددددو 
ميددو   ادددترا  ي لااددر يف    اامتطقددو اات ااماددمىااجدددتا   ) تب ددن  امتغيدداا  ااااااددو  اددايدظ ااتت يمدد  

 ( ااخامو

 :مظهجية الدراسة 
اعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل    تكر  مجتمف ااااااو م  جميف مااام ااماااا رترابدظ 

  ( 270)رقدا تدظ اختيدنا عيتد  طبقيدو علدراييو بلغدد  ( 492)مد  ركنادو ااغدر  ااارايدو راابدناغ عداامظ 
  ااتخام  اابنحث  ااتبنتتي  اقيدنا ااجدو اااضدن عد  ت دنظ تقيديظ األاام راقيدنا ااجدو راجمف اابينتن

 .االاتزاظ ااتت يم  
 : إلىتوصلت الدراسة 

 ظ بركناددو ااغدر  ااارايددو عد  ت ددنظ تقيديظ األاام جددنم  ي لد  ااجدو اضدن اا ددنملي  مد  اايددار ااتا
 %(79.92)بااجو كبيار برز  تاب  
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 ظ بركناو ااغر  ااارايدو جدنم  ي لاا نملي  م  اايار ااتابيو راات ااىيم    ااجو االاتزاظ ااتت ا
 %(.79.92)بااجو كبيار برز  تاب  

   ماترىترجا ماره  ا  االاو إحانييو ع (α≤ 0.05 ) بي  متراطن  تقاياا  امااا اا يتو
 .امتغيا ااجتا ر ا  ااناح اا كرا  ت زىاااجو اضنمظ ع  ت نظ تقييظ األاام 

  مادترىال ترجا ماره  ا  االادو إحادنييو عتدا (α≤ 0.05 ) بدي  مترادطن  تقداياا  اا يتدو
اامتطقددددو  -ااددددر يف  ااماددددمى–ااجدددتا :)  ااتنايددددوالمتغيدددداا   ت دددزىاااجدددو االاتددددزاظ ااتت يمدددد  

 . (اترا  ااخامو م  اإلااار اامااايو –ميو ي لاات

 

 (2114أبو جياب ،) دراسة  .3

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

االاتدددزاظ ااتت يمددد   مادددترىعالقدددو مددااخ  تتميدددو االاتدددزاظ ااتت يمدد  ب علدددىاات ددات  إادددىمددام  اااااادددو 
 علدددىاارقدددرت االدداطو اافلادددطيتيو مدد  قطدددن  مددزر   ر  ضددبنط جددددنز اددداىاالاتدددزاظ ااتت يمدد   ماددترىب

مدؤالم ااضدبنط   ر  اداى( اام يدنا  -االاتمااا  –اا نطف  ) االاتزاظ ااتت يم  بأب نا   ااثالثو ماترى
 .تطبيه جدنز االاطو امااخ  تتميو االاتزاظ ااتت يم   ماى

 :مظهجية الدراسة 
(  481)ما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل    طبق  ااااااو عيتو علراييو طبقيو  بلغ تاع

 .عقيا  حتىضنبطن م  اتبو مالزظ 
 : إلىتوصلت الدراسة 

 0.05) ماترىعالقو طاايو  ا  االاو إحانييو عتا  رجرا≥ (α  بي  مااخ  تتميو االاتزاظ
 .ضبنط االاطو اافلاطيتيو  ااىااتت يم  راالاتزاظ ااتت يم  

   تمتف ضبنط االاطو اافلاطيتيو بااجو كبيار م  االاتزاظ ااتت يم  بمتراط حانب  تاب
%76.74 . 

  ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  متراطن  تقاياا  ااااااو حر  ب ض مجنال  ااااااو
من ال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  متراطن  تيباا ما راااتبو راامحنم و    إاى ت زى

ااى ااحناو االجتمنعيو رعاا اترا  ااخامو  ت زىتقاياا  عيتو ااااااو حر  مجنال  ااااااو 
 .راامؤم  اا لم  
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 (2014األغا وحجاج ، ) دراسة  .4

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

 م االاتزاظ ااتت يم   ماترىعلى اا القو بي  باامج اا القن  اا نمو ر  اات ات إاىمام  ااااااو 
 .رمز  –األزماجنم و 

 : مظهجية الدراسة 
جمف اابينتن     م قنظ اابنحثن  بناتخااظ اامتدج ااراف  ااتحليل    رااتخااظ االاتبنتو كأاار اييايو 

مر ت حي  تظ ترزيف (  245) رطبق  ااااااو على عيتو طبقيو علراييو م  مجتمف اامكر  م  
 ( .95) ااتبنت  رقا بلغ االاتبنتن  ااماتاار (  151)

 : إلىتوصلت الدراسة 
 عالقو طااي  اااو إحانيين بي  ااااجو ااكليو اتلنط اا القن  اا نمو راالاتزاظ ااتت يم   رجرا

 .زر م –ال نملي  االااايي  بجنم و االزما 

 االاو إحانييو امجن  تحقيه ااام و ااطيبو الجنم و على ااجو االاتزاظ  ىاثا   رجرا
 .ااتت يم 

  المتغياا   ت زىاالاتزاظ ااتت يم  عتا اا نملي   ماترىال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو
 . (م  رااخبار ي لاات ماترىاا ما راا) االخايو 

 

 (2114فارس، ) دراسة  .5

 "دراسة ميداظية على جامعة األزهر عز  –العالقة بيي  الثقة التظييمية وااللتزام التظييمي : "بعظوا 
اتددزاظ ااتت يمد  مددى جنم ددو االزمدا بغددزر  راات ددات مدام  ااااااددو إادى اات ددات علددى ااقدو ااتت يميددو راال

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

اعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل   رتكر  مجتمف ااااااو م  اا نملي  اإلااايي  مى جنم و 
إاااين   رتدظ اادتخااظ اامادح االدنم  امجتمدف اااااادو حيد  تدظ مر فن  ( 171)األزما بغزر ريبلغ عاامظ 

 %( .73.5)ااتبنتو بتابو ااتاااا  125ااتاااا 
 : إلىتوصلت الدراسة 

  رجرا عالقو ااتبنط طايايو ض يفو بي  ااثقو بزمالم اا م  راالاتزاظ ااتت يم. 

  ااتت يم متن  عالقو طاايو متراطو بي  ااثقو بلااار ااجنم و راالاتزاظ. 
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 ( 2112حلس، ) دراسة  .6

ة يالدب علاىحالاة دراساية  –العااملي   لاد ز االلتازام التظييماي يتعز دور إدار  التغيير في " :  بعظوا 
 . " غز 

اا نملي  م   ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز اات ات على ارا إااار ااتغييا م  م   إاىمام  ااااااو 
ز مفدرظ االاتزاظ يت ز و مزر   راامانممو م  تطريا األاام اإلااا  م  اامؤااو م  خال  يلاب

 .ااتت يم  
 :مظهجية الدراسة 

اعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل    قنظ تاميظ اغاض جمف اابينتن    رقا تكر  مجتمف 
 .م  مر ت رمر ف    رااتخاظ اابنح  االر  ااحاا االن( 253)ااااااو 

 : إلىتوصلت الدراسة 
  خباام رمتخااي  م   رجراض ت عمليو ااتغييا م  ااديك  ااتت يم  ر ا  باب  عاظ

 .ااحن  ااكفنما  م  إعااا اادينك  ااتت يميو 

  ال نملي  رعاظ  نا اا نملي  ر ا  باب  مين  ااتحفيز اام تر  راام ااىمين  ااارح اام تريو
 .تقايا اإلااار الجدا اا   يب ا  اا نملي  

  ااديك  ااتت يم  رااحرامز )متن  عالقو  ا  االاو إحانييو بي  حنرا إااار ااتغييا م
راالاتزاظ ااتت يم  ( راامكنمت    رااتكترارجين   راات ظ راإلجااما  اإلااايو   اامرااا اابلايو 

 .اا نملي   ااى

 ز يت ز  م ارا إااار ااتغييا ) ااام امااا اا يتو حر   م ا  االاو إحانييو ماره   رجرا
 .ااجتا ااناح اا كرا إاى ت زى( اا نملي   ااىاالاتزاظ ااتت يم  

  ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز  م ااام امااا اا يتو حر  ار اااار ااتغيا  م ماره  رجراعاظ 
 .اار يف  راامؤم  اا لم  راترا  ااخبار اامامىاا ما ر  إاى ت زىاا نملي  

 

 (2111سم  ،  أبو) دراسة  .7
وعالقته باااللتزام التظييماي ما  وجهاة ظيار العااملي  بمؤسساات وكالاة  التظييميالتطوير " : بعظوا 

 " .قطاع غز  في  وتشغيل الالجئي  اليلسطيظيي ثغو 

مؤاان  ركناو ااغر  رتلغي  ااالجيي   م  ااتت يم ااكلت ع  ماترى ااتطريا  إاىمام  ااااااو 
ماترى االاتزاظ ااتت يم  ال نملي     علىاات ات قطن  مزر م  رجدو ت ا اا نملي   ر  م اا نملو 

راالاتزاظ ااتت يم  رماى تأثا م   اا القو بب ض  ااتت يم راات ات على طبي و اا القو بي  ااتطريا 
 (ااجتا   اا ما   اامؤم  اا لم  ااماترى اار يف  مار ااخامو ) اامتغياا  االخايو 
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 :مظهجية الدراسة 
بغاض جمف اابينتن   االاتبنت ااتحليل    رقا ااتخاظ اابنح   ااراف اعتما اابنح  على اامتدج 

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

 :توصلت الدراسة الى 
  68متن  ماترى متراط م  ااتطريا ااتت يم  بلغ تابو %. 

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

   ااقينار   اا القن    اامرااا ) ااتطريا ااتت يم   ماترىترجا عالقو إيجنبيو اااو إحانيين بي
 ماترىر ( اابلايو   األماات راالاتااتيجين    ااديك  ااتت يم    ااتكترارجين ااماتخام  

 .االاتزاظ ااتت يم  

  يم  ي ز  المتغياا  ااتجنبن  امااا عيتو ااااااو حر  االاتزاظ ااتت  م ال ترجا ماره
 .منعاا مار ااخامو ( اار يف   ماترىااجتا   اا ما   اا) االخايو

 

 ( 2117أبو ظدا ، ) دراسة  .8

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

تحلي  عالقو ب ض اامتغياا  االخايو راتمنط ااقينار بنالاتزاظ ااتت يم  راال را  إاىمام  ااااااو 
ااار  ماترىتحاي  اارزااا  اافلاطيتيو م  قطن  مزر  ر بنا اااو االجتمنعيو م   ااتتميو اابلايو را 

 .ارزااا  اافلاطيتيوا م اا نملي   ااىاامرااا اابلايو 

 :مظهجية الدراسة 
اعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليل   رقا ضظ مجتمف ااااااو مر ف  ا  رزااا  ملاطيتيو  

 ( 652) ربلغ  حجظ اا يتو   عيتو علراييو طبقيو 
 : إلىتوصلت الدراسة 

  اا ما ) ااتت يم  ي ز  المتغياا  االخايو يرجا ماره بي  آاام عيتو ااااااو حر  االاتزاظ
 .(   اامؤم  اا لم    ااجتا   اترا  ااخبار   اااات    ااحناو االجتمنعيو 

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

 مر ف  اارزااا  اافلاطيتيو  ااىال را بنا اااو ااتت يميو ترجا عالقو بي  االاتزاظ ااتت يم  را
 .بقطن  مزر 
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   متراط م   ماترى رجراي ت  % 67.43اارز  ااتاب  امجنال  االاتزاظ ااتت يم  تانر
 .االاتزاظ ااتت يم 

 قطن  مزر م مر ف  اارزااا   ااىراالاتزاظ ااتت يم   ااقينا عالقو ايجنبيو بي  ااتمط  رجرا 

 

 :الدراسات اإلقليمية2.3.3
 (2015الظويقة ، ) دراسة  .1

 "األرد  –ة في تحقيق االلتزام التظييمي لموييي وزار  الداخلية القياديأثر األظماط ":  بعظوا 
 مد األاا  راثامدن  مد رزاار ااااخليدو  مد اتمدنط ااقيدنار اإلااايدو  مادترىاات ات علدى  إاىمام  ااااااو 

 .تحقيه االاتزاظ ااتت يم  
 :مظهجية الدراسة 

ماكددز  مد ر اد  مد  خدال  اااادو تطبيقيددو علدى كنمدو اامدر في    اعتمدا اابنحد  علدى اامدتدج ااراددف 
    علددى كنمدو امددااا مجتمددف ااااااددو االاددتبنت مر فددن    تددظ ترزيدف ( 260)عمددن  راابدناغ عدداامظ  مدد اادرزاار 

 . (ماح لنم  ) 
 : إلىتوصلت الدراسة 

 ز االاتزاظ ااتت يم  يت ز  م اثا ايجنب  ألتمنط ااقينار  رجرا. 

 ماتفف ألتمنط ااقينار راالاتزاظ ااتت يم   ماترى رجرا. 

  ت ددزىااقيددنار اإلااايددو  مادترىتقدداياا  اامبحددرثي  حددر   مد ترجدا مدداره  ا  االاددو إحاددنييو 
 . بناتثتنم ااخبار( اار يف   اامامىاا ما   اامؤم  اا لم     )  ااتنايوالمتغياا  

 

 ( 2112البقمي ، ) دراسة  .2

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

االاتددزاظ ااتت يمددد  ال ددنملي  بجددرازا  مكدددو اامكامددو رعالقتددد   مادددترى علددىاات ددات  إادددىمددام  ااااااددو 
 .بنألاام 

 :الدراسةمظهجية 
اعتمددا اابنحدد  علددى اامددتدج ااراددف  ااتحليلدد    بناددتخااظ االاددتبنتو كددأاار الااااددو   مجتمددف اااااادددو 

 (.ضنبط رماا ) مفاار ( 431)اا نملر  م  جرازا  مكو اامكامو رعاامظ
 : إلىتوصلت الدراسة 

 اا نملي  بجرازا  متطقو مكو اامكامو  ااىماتفف تابين م  االاتزاظ ااتت يم   ماترى رجرا 

 اا نملي  بجرازا  متطقو مكو اامكامو  ااىماتفف تابين م  االاام  ماترى رجرا. 
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  بدددي  ااام اامبحدددرثي  حددددر  ( 1.15)االاددددو  مادددترىال ترجدددا مددداره  ا  االادددو إحاددددنييو عتدددا
) رمقددن المتغيدداا  االخادديو راار يفيددو ( االاتددزاظ ااتت يمدد  راألاام اادر يف  ) محدنرا ااااااددو 

 (م    اااتبو  اا ما   اترا  ااخبار ي لاامؤم  اات

 (2010الزعبي، ) دراسة  .3

 فيدراسة ميداظية على العاملي  : مي اتخاذ القرارات على االلتزام التظيي فيأثر المشاركة " :  بعظوا 
 ."المؤسسات الحكومية األردظية المتخصصة باإلقراض 

االاتزاظ ااتت يم   ماترىعمليو اتخن  ااقاااا  على  م م امو اثا ملناكو اا نملي   إاىمام  ااااااو 
اثدا  إادىاات دات يو اامتخاادو بدنإلقااض مد  األاا    ر ااحكرم اامنايواامؤاان   م اا نملي   ااى

( اار يف   اامامىااجتا   اامؤم  اا لم    ااخبار اا لميو   اا ما   ) مرمااميو ااىب ض اامتغياا  ا
ااجدتا ) مرمااميدو ااىاثا ب دض اامتغيداا  ا إاىاات ات اتخن  ااقاااا    ر  م ااملناكو  ماترىعلى 

 .االاتزاظ ااتت يم   ماترىعلى ( اار يف   اامامى  اامؤم  اا لم    ااخبار اا لميو   اا ما   
 :مظهجية الدراسة 

و لاىددداااااددو مدد  قطددن  خمددا مؤااددن  مااددتخاظ اابنحدد  اامددتدج ااراددف  ااتحليلدد    تمثدد  مجتمددف ا
مر فن رمر فو   تظ اخ  ( 1332)  حي  بلغ عاا اا نملي   األاا متخااو بنإلقااض م   حكرميو

 االاتبنت مر فن   رتظ ااتخااظ ( 666) نملي  بلغ  عيتو ااااااو م  جميف اا  بايطوعيتو علراييو 
 .كأاار الااااو 

 : إلىتوصلت الدراسة 

   0.05) مادددترىمتددن  اثدداا  ااال  إحادددنيين عدد≥ (α االاتدددزاظ  مدد   ااقددداااا  اتخددن مدد الملدددناكو
 .ااتت يم 

  0.05)االاو  ماترىا  متن  مارقن  اااو إحانييو عتا≥ (α اتاراا  اا نملي  تحر ااملناكو
 اامادمىااخبدار   اامؤمد  اا لمد    ااجدتا   ) مغااميدو ااىالمتغيداا  ا ت دزىاتخدن  ااقداااا   مد 

 . (اار يف    اا ما 

  0.05)االادو  مادترىا  متن  مارقدن  ااادو إحادنييو عتدا≥ (α اتادراا  اا دنملي  تحدر االاتدزاظ
اار يف     اامامىااخبار   اامؤم  اا لم    ااجتا   ) مغااميو ااىالمتغياا  ا ت زىااتت يم  

 .(مااا 
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 ( 2009الزغبي ، ) دراسة  .4

االلتاازام الاااويييي والرفاااي الظيساااي  مسااتو عالقاااات العماال االجتماعيااة وعالقتهاااا ب جااود "  بعظااوا 
 . " المعلبة المملكة العربية السعودية األغذيةدراسة ميداظية على مصظع إلظتاج  –للموييي  

اا القدو بدي  اادزمالم راا القدو بددي  ) عالقدن  اا مد  االجتمنعيدو  جدراربحد  عالقدو  إادىمدام  اااااادو 
 .اا م   م ل رامظ بناامن  ااتفا   ماترىاالاتزاظ اار يف  ر  ماترىا( اااؤانم 

 :مظهجية الدراسة 
 م مر فن رعنمال ي مال  ( 159) قا ااتخاظ اامتدج ااراف  ااتحليل     تظ قا تظ جاام ااااااو على 

 .ماتف إلتتنج األم يو اام لبو   رتظ رااتخاظ اابنح  االاتبنت  كأاار اجمف اابينتن  
 : إلىتوصلت الدراسة 

 ا مدد  ركد  مدد  االاتددزاظ ااماتفددف ال القدن  االجتمنعيددو مد  ا مادترىعالقددو إيجنبيدو بددي  اا رجدرا
 .اا م   م اار يف  راال را بناامن  ااتفا  

 (2009،  مد الغا) دراسة  .5

ر المدرسة وأثري على االلتزام التظييمي للمعلمي  فاي المادارس الثاظوياة يمدل القياداالظمط " : بعظوا 
 " .الحكومية بمحافية جد  باستخدام ظيرية الشبكة اإلدارية 

 مد ا ااماااو راثا  على االاتزاظ ااتت يم  الم لمدي  يماا ااقينا ااتمط  إاى اات ات إاىمام  ااااااو 
 .ااماااا ااثنتريو ااحكرميو بمحنم و جار بناتخااظ ت ايو االبكو

 :  مظهجية الدراسة

اادددتخاظ اابنحددد  اامدددتدج ااراددددف  اامادددح    رقدددا اادددتدام  ااااااددددو جميدددف م لمددد  ااماحلدددو ااثنتريددددو 
ظ بناتايظ راالاه بمحنم و جار راابناغ عاامظ ي لااحكرميو ااتدنايو ااتنب و امكتب  ااتابيو رااتبناماااا 

  رااددتخاظ اابنحد  االاددتبنت  كدأاار اجمددف ( 325) م لمدن رتدظ اختيددنا عيتد  علددراييو بلغد  ( 1123) 
 .اابينتن  

 :الظتائج اآلتية  إلىتوصلت الدراسة 
   اام لمددي  مدد  اامدداااا ااثنتريددو بمحنم ددو جددار جددنم بااجدددو  ادداىاالاتددزاظ ااتت يمدد   ماددترىإ

 .  ماتف  

   مادترىال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  متراطن  ااتجنبن  امااا عيتو ااااااو حر 
االاتددزاظ ااتت يمددد  ام لمدد  اامددداااا ااثنتريددو ااحكرميدددو بمحنم دددو جددار مددد  رجدددو ت دددامظ رمقدددن 

 . (اخا مؤم  علم    تر  اامؤم    اترا  ااخبار ) المتغياا  

 م  ااماااا ااثنتريو بمحنم و جارم ل ااىعالقو ااتبنطي  انابو بي  االاتزاظ ااتت يم   رجرا  
 .ااقينار ااالبيو راألبريو: ي  تناياا  يااقينايرك  م  ااتمطي  
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 ( 2115العوفي، ) دراسة  .6

هيئة الرقابة والتحقياق  علىدراسة ميداظية _ الثقافة التظييمية وعالقتها بااللتزام التظييمي "  بعظوا 
 ." بمظطقة الرياض 
       ااقدديظ اااددنيار اامكرتددو الثقنمددو ااتت يميددو مدد  مييددو اااقنبددو رااتحقيدده علددىاات ددات  إاددىمددام  ااااااددو 

 .متارب  مييو اااقنبو رااتحقيه ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترى علىاات ات ر 

 :مظهجية الدراسة 
اعتمددا اابنحددد  علدددى اامدددتدج اارادددف  ااتحليلددد  بأاددلر  اااادددو ااحنادددو   يتكدددر  مجتمدددف اااااادددو مددد  

مر فدن   ( 241)ااماات  ااراق و بي  ااماتبو األراد  رااماتبدو ااثناثدو علدا   ربلدغ عداامظ  اا نملي  م 
 .رااتخاظ االر  ااحاا االنم  

 : إلىتوصلت الدراسة 
 عالقو ااتبنطيد  مرجبدو قريدو بدي  ااثقنمدو ااتت يميدو بلدك  عدنظ راالاتدزاظ ااتت يمد   ربدي   رجرا

 .اتزاظ ااتت يم  ااقيظ اامكرتو الثقنمو ااتت يميو راال

  عالقدددو  ا  االاددو إحادددنييو بددي  ااخادددنيص االخادديو رااثقنمدددو ااتت يميددو ربدددي   رجددراعدداظ
 .ااخانيص االخايو رااقيظ اامكرتو الثقنمو ااتت يميو 

  االاتزاظ ااتت يم  ماترىالخايو ر عالقو  ا  االاو احانييو بي  ااخانيص ا رجراعاظ . 

 

 :الدراسات االجظبية 3.3.3
 (, Lashkarzehi, and Saeidian 2114)دراسة  .1

"The Relationship between Emotional Intelligence, Job Satisfaction, and 
Organizational Commitment in Elementary School Principals  Iranshahr, 
Iran, in the School Year 2012-13-Iran" 

الماادارس  ر يمااد لااد العالقااة بااي  الااذكاء العاااطيي والرضااا الااويييي وااللتاازام التظييمااي ":بعظااوا  
 . "إيرا  2013-2012للعام الدراسي  إيرا –ظة إيزاظشهريمداالبتدائية في 
 اىيمدا اداىاا القدو بدي  ااد كنم اا دنطف  راااضدن اادر يف  راالاتدزاظ ااتت يمد   إاى ااااومام  ااااااو 

 .2013-2012اياا  ال نظ اااااا   –تو إيزاتلدايماااماااا االبتااييو م  

 :مظهجية البحث 
 المفدات  مفدري  جمیف  مف  الدتاسف  مجتمف  لقد استخدم الباحث المنهج  الوصفي  ارتببفا   ت بنفو 

تكرتد  اا    رقدا يمدا( 260) راابناغ عاامظ   2012-2013الدتاس  مدرن إريانشهيللعام ف  اربتدائی 
اا  عيتو علراييو طبقي  رقا ااتخاظ اابنح  ثال  ااتبنتن  اجمف اابينتن  م  يما( 155)عيتو ااااااو 

 .اا يت  
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 : إلىتوصلت الدراسة 
  متددن  عالقددو  ا  االاددو إحاددنييو إيجنبيددو بدددي  اادد كنم اا ددنطف  راالاتددزاظ ااتت يمدد    راااضدددن

 .اا نطف  راااضن اار يف  اار يف  راالاتزاظ ااتت يم    راا كنم 

  اا كرا راإلتن  لىااجن  اااضن اار يف  بي  اام م متن  ماره  ا  االاو إحانييو  . 

   علدىمتن  ماره  ا  االادو إحادنييو مد  ااجدن  االاتدزاظ ااتت يمد  بدي  اام لمدي  ااحنادلي 
ر االدددددنار ااجدددو اامنجاددددتيا ممددددن مددددره راام لمددددي  ااحنادددلي  علددددى لدددددنار ااثنتريددددو اا نمددددو   ا

 .ااجنم يو 

 (Garipagaoglu , 2013)دراسة  .2

" Examining Organizational Commitment of private school teacher –
Turkey"  

 . "تركيا -دراسة االلتزام التظييمي لمعلمي المدارس الخاصة": بعظوا 
ااماااا ااخناو م  تاكين  م اام لمي   ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترى إاىاات ات  إاىمام  ااااااو 

رمدظ إ ا من ( k-2) ار م  اكبا الالو ماااا االاتزاظ ااتت يم  الم لمي  راح ماترى  م  اج  تحايا 
 .االاتزاظ ااتت يم  بنختالت اامتغياا   ماترىكن  يختلت 

 :مظهجية الدراسة 
( 1993)   رامي  إاياعتما اابنح  على اامتدج ااماح    رقا ااتخاظ اابنح  تمر ج منيا   

( 146)على جميف امااا اامجتمف اابناغ عاامظ  رطبق    ثالث  األب نا ااخنص بنالاتزاظ ااتت يم 
 .مفاار

 : إلىتوصلت الدراسة 
  عالقو اااو إحانيين بي  متغيا ااجتا راا ما رااخبار اا لميو ااكليو الملناكي   رجراعاظ

 . اايدظ االاتزاظ ااتت يم   ماترىعلى 

  ظ ر ااماحلو اات  ي لاات ماترىيرجا عالقو اااو إحانيين  بي  متغيا ااحناو االجتمنعيو ر
 .اايدظ االاتزاظ ااتت يم   ماترىعلى  نا اا م  ااح م يااادن ااملناكر  راترا  ااخبار 

 

 (omay and kursad،2010) دراسة  .3

"The relationship between leadership behavior and organizational 

commitment in Turkish primary schools- turkey" 

 ."تركيا  –المدارس االبتدائية التركية  فيوااللتزام التظييمي  القياداالعالقة بي  السلو  : بعظوا  
 اىيمددا ادداى ااقيددنا اام لمددي  راااددلر   ادداىااااددو اا القددو بددي  االاتددزاظ ااتت يمد   إاددىمدام  ااااااددو 

 .ااماااا
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  :مظهجية الدراسة 
( 211) رقا ااتخاظ اابنحثن  اامتدج ااماح  اتحقيه اماات ااااااو   رقا تكرت  عيتدو اااااادو مد  

تدو اتقدار رااحنادلي  علدى ااجدو يما مد م لظ م  ااماحلو االبتااييو رااد ي  ي ملدر  مد  مداااا مختلفدو  
رمقيدنا االاتددزاظ  ااقيدنا   بنادتخااظ مقيدنا ااادلر  اامنجادتيا مد  جنم دو اتقدار   رقدا تدظ جمدف اابينتدن

 .ااتت يم  
 : إلىتوصلت الدراسة 

   ااقيددنا متدن  عالقددو إيجنبيددو م تااددو بددي  تاددراا  اام لمددي  عدد  االاتددزاظ ااتت يمدد  راااددلر 
 .ااماااا اىيماااااعظ ا

 ااماااا  اىيماعالقو البيو بي  االاتزاظ ااتت يم  رااالر  ااترجيد  ا رجرا. 

 

 ((Smeenk and others , 2006دراسة  .4

"The effects of HRM practices and antecedent on organizational 

commitment  university among university employees" 

 لاد مغرافياة علاى االلتازام التظييماي  لدىأثار ممارسة ادار  الموارد البشارية والخصاائص ا:بعظوا   "
 . "العاملي  بالجامعات الهولظدية

اات دات علدى طبي دو اا القدو بدي  ممناادن  إااار اامدرااا اابلدايو راالاتدزاظ ااتت يمد   إاىمام  ااااااو 
ااالماكزيو   اات ريض )  ممناان  إلااار اامرااا اابلايو رم   9بناجنم ن  اادراتايو حي  تظ اختينا 

  رااملدددناكو   رااتددددااي  رااتطدددريا   راألمدددد  ااددددر يف    رااتفدددنعال  االجتمنعيددددو   رااددددلر  اإلااار   
 اداىمغااميدو علدى االاتدزاظ ااتت يمد  ااىاات ات على اثا ااخانيص ا،و ( راالتانال    رتقييظ األاام

 .(اار يف    رااحناو االجتمنعيو  ماترىم    رااي لاات ماترىاا ما   رااجتا راا)  اا نملي  رم 
 :مظهجية الدراسة 

مر ف  م  كليتي  ( (412اعتما  ااااااو االاتبنتو كمااا جمف اابينتن    حي  كن  حجظ اا يتو 
 .بدراتاا 

 : إلىتوصلت الدراسة 
 عالقددددددو  ا  االاددددددو إحاددددددنييو طاايدددددد  بددددددي  مختلددددددت ممنااددددددن  إااار اامددددددرااا اابلددددددايو   رجددددددرا         

ااالماكزيدو   اات دريض   رااملدناكو   رااتددااي  رااتطدريا   راألمد  اادر يف    رااتفددنعال  )  
 .راالاتزاظ ااتت يم  ( االجتمنعيو   راالر  اإلااار   راالتانال    رتقييظ األاام

 ا  االاددددو إحادددنييو طاايدددد  علددددى اادددتجنبن  امددددااا اا يتددددو علدددى ااجددددو االاتددددزاظ مدددداره  رجدددرا 
 ( .اار يف   ماترىاا ما راا) اك  م   ت زىااتت يم  
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 مددداره  ا  االاددددو إحادددنييو عكاددديو علددددى اادددتجنبن  امدددااا اا يتددددو علدددى ااجدددو االاتددددزاظ  رجدددرا
مداره  ا  االادو إحادنييو علدى  رجدرا  عداظ ( مد  ي لاات مادترىاا) اك  م   ت زىااتت يم  

ااجددددتا   رااحنادددددو ) اكدددد  مدددد   ت دددددزىااددددتجنبن  امددددااا اا يتددددو علدددددى ااجددددو االاتددددزاظ ااتت يمدددد  
 . (االجتمنعيو 

يااا  الويييياااة وااللتااازام الح جاااود العالقاااة بااي  فاااي الدراسااات التاااي تبحااث : المحااور الثالاااث  1.1
 .التظييمي
 :الدراسات اإلقليمية  1.1.1

 (2004الطبال ، ) دراسة  .1

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

إتتنجيو  ماترىااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم  ر  جرارااااو رتحلي  راا القو بي   إاىمام  ااااااو 
مددد   اا القدددو  ااكيمنريدددو بناادددريا مدد  حيددد  طبي دددو  اا ددنملي  مددد  لددداكو ااتادددا األاددمار رااادددتنعن

ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم  حا   جرارتأثيا  ماىاات ات على قرتدن   ر  ماىراتجنمدن ر 
 .اإلااا  ماترىاا

 :مظهجية الدراسة 
مفداار مد  اا دنملي  الداكو  395اعتما اابنح  على اامتدج ااراف  ااتحليلد    اختيدا  عيتدو قرامددن 

مفاار م   59مفاار م  اعضنم اإلااار اااتين    265ااتاا األامار مقام  إاى عيت  علراييو طبقيو 
رااحاا االنم   اا يتو االر   رااتخاظ  ااراطىمفاار م  اعضنم اإلااار  69ن  لياا اإلاااراعضنم 

 .م ن
 : إلىتوصلت الدراسة 

 بييدددو اا مددد     )ااحيدددنر  اار يفيددو  جددرارعالقدددو طاايدد  قريدددو  ا  االاددو احادددنييو بدددي   رجددرا
 –راام تريو  اامنايوات مو ااتحفيز راااام يو ارام  –ماه اا م  _ األمن  راالاتقااا اار يف  

راالاتدزاظ ااتت يمد  ال دنملي  مد  االداكو علدى ( ااخدامن  االجتمنعيدو   –عالقدو االااار بناتقنبدو 
 .ك  إااار  ماترىمين  اابح  ااثال  مجتم و رعلى  ماترى

 ااحيددنر اار يفيدو محدد  اااااادو راامددؤثار  جدرارتبدني  راخددتالت األمميدو ااتاددبيو امتغيداا   رجدرا
 .ا االاا ماترىعلى االاتزاظ ااتت يم  ال نملي  بنختالت اا

 مادترىااحيدنر اار يفيدو راالاتدزاظ ااتت يمد  ال دنملي  ر  جدرارعالقو ااتبنطي  إيجنبيدو بدي   رجرا 
 .إتتنجيتدظ

  ميمن يت له بنألمن  اار يف  اال را بااجو اكبا م  اامتراط. 

  اتخفنض ااجو ملناكو اا نملي  م  إحاى االاكن  اااتنعيو. 
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 الدراسات األجظبية: 

 ( Hashemi and other, 2014 )دراسة  .1

"The Relationship between th Quality of  Work life and the Organizational 
Commitment of the MelliStaff of the Guilan Province in Years 2010-11" 

مقاطعااة  فاي الحياا  الوييييااة وااللتازام التظييمااي لماوييي بظا  ميللااى جاود العالقاة بااي  ": بعظاوا  
 ."11-2012جيال  للعام 

 .ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم   جرارم امو اا القو بي   إاىمام  ااااااو 

 :مظهجية الدراسة 
مقنط دو  مد  مد  مدر ف  بتد  ميللدىمجتمدف اااااادو اعتمدا اابنحد  علدى اامدتدج اارادف  االاتبدنطى   

ن  اار يفيو يماتر م   ر اا( 210) تظ اختينا عيتو علراييو طبقيو راابناغ عاامظ  حي  جيال  ال نظ
 .كأاار اجمف اابينتن   االاتبنت اامختلفو   رااتخاظ اابنح  

 : إلىتوصلت الدراسة 
  ارات  رمكنمت  كنميو   عم  ام  رادح  ) ااحينر اار يفيو  جرارمتن  عالقو رتأثيا ألب نا

اامؤااو   اا القن  االجتمنعيو   تطريا ااقااا   م   ترميا ماص ااتمر   تلاي ن  ماتمار 
 .راالاتزاظ ااتت يم  ( اابلايو   ااتراز  بي  ااحينر اا مليو راالخايو 

 ( Abbasi and Sajjad ,2014) دراسة  .2

"Studying the relationship between Quality of work life and Organizational 
Commitment" 

 . "الحيا  الويييية وااللتزام التظييمي  جود دراسة العالقة بي  ": بعظوا 
عااادو األجدرا )ااحيدنر اار يفيدو رمد   جدرارااااو اا القو بي  مجمرعو مد  األب دنا ا إاىمام  ااااااو 

  ااتددراز   راألمد راددحيو   ااتماد  بنامبددنال اااادترايو   ااتمددر  آمتد   راا القدن  االجتمنعيدو   بييددو 
 . رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم ( بي  ااحينر راا م    تطريا ااقااا  اابلايو 

 :مظهجية الدراسة 
مدر ف  ااجمددنا  مد  مقنط دو مدديال  مد  ( 196)و ااااااددو اادتخاظ اامدتدج ااراددف  االاتبدنط    عيتد

 .كأاار اجمف اابينتن   االاتبنت رااتخاظ (  (411م  اا   إياا م  
 : إلىتوصلت الدراسة 

 بييو احيو رآمت    )  ااحينر اار يفيو رم   جرارعالقو ايجنبيو بي  مجمرع  م  اب نا  رجرا
تطدريا ااقددااا  اابلددايو   ااتمادد  بنامبددنال ااااددترايو   اا القددن  االجتمنعيددو   ااتددراز  بددي  

 .راالاتزاظ ااتت يم (  ااحينر االخايو راا م 

   تت يم  راالاتزاظ اا( مر راألم    راات األجراعاااو ) ااحينر اار يفيو  جرارال ترجا عالقو بي 
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 ( Daud ،2010)دراسة  .3

"Investigating the relationship between Quality of Work life and 
Organizational commitment amongst Employees in Malaysian firm"  

الحيااا  الويييياة وااللتاازام التظييماي فااي أوساااط  جاود العالقااة باي  مجموعااة ما  األبعاااد ل": بعظاوا 
 . " الماليزيةالعاملي  في الشركات 

ااحيدددنر اار يفيدددو راالاتددددزاظ  جدددراراا القدددو بدددي  مجمرعدددو مددد  األب ددددنا ا إاددددىاات دددات  إادددىمدددام  اااااادددو 
 جدرار  مد  خدال  اختبدنا عدار متغيداا  ايياديو ا اامنايزيدواالداكن   مد ارادنط اا دنملي   مد ااتت يمد  

  راألجددرا رااحددرامز    اإللددااتاددتف ااقدااا  ااتمددر رااتطددرا   ر  مدد ااملددناكو )  ااحيدنر اار يفيددو رمدد 
ن  االاتدزاظ ااتت يمد  مدد  يمادتر  إادىاات ددات   ر  رعالقتددن بدنالاتزاظ ااتت يمد ( راا القدن  االجتمنعيدو 

 .خال  اختبنا مكرتن  راترا  االاتزاظ ااتت يم  

 :مظهجية الدراسة 
زيو   رلمل  عيتو لاىمت مو اعمن  م( 61)عتما اامتدج ااراف  ااتحليل    تظ تجميف اابينتن  م  ا

  منايزين  اامختلفو م  االاكن م   يو راامايراي  ااتتفي ياإللاامن  يماتر مر ت م  اا( 511)ااااااو 
 : إلىتوصلت الدراسة 

 ااحيددددنر اار يفيدددو راالاتدددزاظ ااتت يمددد   رمدددد   جدددرارعالقدددو رتدددأثيا ايجددددنب  بدددي   اب دددنا  رجدددرا (
  اابييددددو  اإللددداات  ااتمدددر رااتطدددرا    اا القدددن  االجتمنعيدددو   ااملدددناكو   األجدددرا راامكنمدددت 

  (. ال م   نايواام

  ااحيددددنر  جدددراراا دددنملي  عدددد  ثالثدددو اب دددنا ا اددداىن  ماتف ددد  مدددد  اااضدددن يمادددتر ا ددددا  ااتتدددنيج
 . (  ااتمر رااتطرا   راا القن  االجتمنعيو  اإللاات)  اار يفيو

 ( zin،2004)دراسة  .4

"Perception of Professional Engineers Towards Quality of Work life and 
Organizational Commitment (Case Study)" 

 " (دراسة حالة) الحيا  الويييية وااللتزام التظييمي  جود تصور المهظدسي  المهظية تجاي " :بعظوا  
ااحيدددنر اار يفيددددو راالاتدددزاظ ااتت يمددد  مدددد   جدددرارتحايددددا تمدددط اا القدددو بددددي  عرامددد   إادددىمدددام  اااااادددو 

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

ااتبنت  ( 250)ممن ي ملر  م  ااقطن  خنص   حي  تظ ترزيف  اامنايزي ااااااو م  اامدتااي  عيت  
ااتمددر ) ااحيددنر اار يفيدو مدد   جددرار  رلددمل  عرامد  152))علدى اامت مددن  ااماددتدامو   رتدظ تحليدد  

  راألجددددددددرا راات ريضددددددددن    راا القددددددددن   اإللددددددددااتال مدددددددد    ر  منايددددددددورااتطدددددددرا   ااملددددددددناكو  اابييددددددددو اا
 (.االجتمنعيو  رتكنم  اا م  
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 : إلىصلت الدراسة تو 
   و منايدااحينر اار يفيو م  اب و اب نا رم  ااتمر رااتطدريا   رااملدناكو  راابييدو اا جرارتتكر

 .  رت نظ ااامف راات ريضن    راا القن  االجتمنعيو   رتكنم  اا م  اإللااتال م    ر 

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

 

 على الدراسات السابقة التعقيب 5.3

  :بالظسبة للمتغيرات .0

ح ا  مد   ااااااددن  قددا ت دداا  راختلفدد  ضددت قيبدن علددى ااااااددن  اااددنبقو ااتد  اات اضدددن اابنحدد  يت
راخدتالت اامرضددرعن  ااتد  تتنراتدددن   راخدتالت اابييددن  تحقيقدددن  إادىبدنختالت األمدداات ااتد  ادد   

دن تتددنر  مرضدددر  ضددااحيددنر اار يفيددو رب  جددرارااتدد  تمدد  ميدددن ممدد  مدد   ااااااددن  منتتدددنر  مرضددر  
 : اتنا ن  م ن رم  كزاظ ااتت يم  رب ضدن تتنر  األثتياالات

  الحيا  الويييية جود دراسات تظاولت: 

قادمي  احداممن تتنراد  كمتغيدا مادتق  يدؤثا  إادىااحيدنر اار يفيدو  جدراراتقام  اااااان  اات  تتنرا  
ااحيددنر  جدرارمد  ااام اامت مدن  ار ااتدزامدظ راألخدا تتنراد  كمتغيدا تددنبف   ممد  اااااادن  ااتد  تتنراد  

 :اار يفيو  ار احا مجنالت  كمتغيا ماتق  منيل  

 جدرارتطبيده م دنييا اا مد ااحينر اار يفيو رارامدن  جراراات  ااا  ( 2100عنات   ) ااااو 
ااحينر اار يفيو بمختلت مجنالتدن  جراراات  ااا  ( Tabassum,2012)ااااو   ر  االنملو

 .رعالقتدن بنااضن اار يف 

  رااااددددددو           (2105حددددددالرر  )  راااادددددو (2105األاددددددتن   )راااادددددو ( 2104منضدددددد   ) اااادددددو  
ااااددددددددو                   (2100ابددددددددااميظ  ) رااااددددددددو   (2102اابلبيادددددددد   )   رااااددددددددو (2103تاددددددددنا   ) 
 (koonmee and other, 2009 )  ااحيدنر اار يفيدو بمختلدت  جدراررااتد  اااد  تدأثيا

 .  على ااام اامت من نمجنالتد

ااحيددنر اار يفيددو كمتغيددا ماددتق    جددرارو بناددتخاامدن يددانرتتفدده مدد   ااااااددن  اااددنبقو مددف ااااااددو ااح
اامت مدو خنادو  نايدو ااحيدنر اار يفيدو علدى م جرارتأثيا  ماىترضيح  م و يانتتلنبو مف ااااااو ااحر 

 .ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم  جرارتتنر  اثا تجمي دن اظ ا    راكتدن تختلت  األاامعلى 
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 :ااحينر اار يفيو كمتغيا تنبف كمن يل  جرارامن ااااااو اات  تتنرا  

  ااحيدددنر  جدددرارتحاددي   مددد و يددانااتددد  تتنرادد  ارا ااتقنبدددن  اا م( 2115عبدددا اا زيددز  ) ااااددو
 .اار يفيو

تحايدا اا رامد   إادىتدنبف حيد  مدام   ااحينر اار يفيدو كمتغيدا جراررقا كنت  م   ااااااو تت نم  مف 
ااحيدنر  جدرارو ااتد  ت تد  بنايدع  ااااااو ااح ااحينر اار يفيو   رم   ااااااو تختلت جراراات  تحا  

 .اار يفيو كمؤثا على االاتزاظ ااتت يم 

 دراسات تظاولت االلتزام التظييمي: 

ثاا إمدن ب رامد  اتدن تتنرات  كمتغيا تدنبف   متدأ م اتفق  منابيو اااااان  اات  ااا  االاتزاظ ااتت يم  
 : ااتنايومغااميو كمن يتضح م  اااااان  ااىاابييو ااتت يميو ار بنا رام  ا

 مو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم ااات  تتنرا  ااقينار ااخن(2105  منا ) ااااو. 

   ااتد  تتنرادد  ااجدو اااضددن عد  تقيدديظ األاام رعالقتددن بااجددو   )2105عبدا ااحدد   ) ادوااا ر
 االاتزاظ ااتت يم 

  بدددي  بددداامج اا القدددن  اا نمدددو راالاتدددزاظ  اا القدددو ااتددد  تتنراددد ( 2104األمدددن رحجدددنج  ) اااادددو
 .ااتت يم 

 اات  تتنرا  اا القو بي  ااثقو ااتت يميو راالاتزاظ االت يم ( 2104مناا )ااااو. 

   اات  تتنرا  ااثقنمو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم  ( 2115م   اا ر )رااااو. 

   ااااوLashkarehi, and saeidian,2014) )  اات  تتنرا  اا القو بي  اا كنم اا نطف
 .راااضن اار يف  راالاتزاظ ااتت يم 

  اااادو(Smeenk and other, 2006 ) ااتد  تتنراد  آثدنا ممناادو اااار اامدرااا اابلدايو
 .مغااميو على االاتزاظ ااتت يم ااييص ارااخان

عالقدو إيجنبيددو بدي  االاتددزاظ ااتت يمد  راامتغيدداا  اامادتقل  إال اتدددن  رجددرارقدا ارضدح  مدد   اااااادن  
يو كناجتا راامؤم  اا لم  راترا  ااخبار رميامن امغااميو راالخااىاختلف  م  بين  اثا اامتغياا  ا

االاتزاظ ااتت يم  رااتد   ماترى م اافاره  رجراتأكيا  م م  اامتغياا  حي  تبنيت  تتنيج اااااان  
 .المتغياا  االخايو ااانبقو ت زى
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 الحيا  الويييية وااللتزام التظييمي جود ولت عالقة دراسات تظا: 

االاتدزاظ  مد ااحيدنر اار يفيدو ار احدا مجنالتددن كمتغيدا مادتق  مدؤثا  جراررم   اااااان  تتنرا  عالقو 
ااحيدنر اار يفيدو   جدرارو ااتد  تدااا اثدا نايدمدف اااااادو ااحااتت يم  كمتغيا تنبف رم   اااااان  تتفه 

ااحينر اار يفيو مقط  جرار  ا  ااكثيا متدن تتنر  احا مجنال م على االاتزاظ ااتت يم  راكتدن تختلت 
 :كمن يل  

  راااادو ( 2115ااتريقدو )   راااادو (2119ابر تدا  )   رااااو(2100ابر ام   ) ااااو  
 ااقينا اات  تتنرا  األالر  (   omay and kursad,2010)   رااااو(2117 ماىااغن) 

 .ااحينر اار يفيو  مف االاتزاظ ااتت يم  جراركمجن  م  مجنال  

  جددرارااتدد  تتنرادد  عالقددن  اا مدد  االجتمنعيددو كمجددن  مدد  مجددنال  ( 2117اازمبدد  )ااااددو 
 .ااحينر اار يفيو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم 

  جدراراتخن  ااقاااا  كمجدن  مد  مجدنال   م اات  تتنرا  ااملناكو ( 2101اازعب   ) ااااو 
 .ااحينر اار يفيو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم 

  رااااددو ( Hashemi and other, 2014) راااادو   ( 2114ااطبددن   ) ااااددو مدن ا       
(Dauad,2010 ) رااااو  (zin,2004 ) رااااو(Abbasi and Sajjad ,2014)   راات  تتنرا

  ااحنايدو تدن بنالاتزاظ ااتت يم    مكنت  اكثا اااااان  تلنبدن مف اااااادو ااحينر اار يفيو رعالق جرار
 ااحينر اار يفيو راامتغيا ااتنبف االاتدزاظ ااتت يمد   جراراامتغيا ااماتق  رمر  م ق  ااااااو حي  اتف

          اادددددتخام  ( 2114ااطبدددددن  ) اااادددددو  فدددد م ااحيدددددنر اار يفيدددددو جدددددرارا ميمددددن تدددددظ اادددددتخااظ اب دددددنا مختلفددددو
( Abbasi and Sajjad ,2014)   رامن ااااو ( بييو اا م    ماه اا م   ااخامن  االجتمنعيو ) 

بييو احيو ر آمتو   تطريا ااقااا  اابلايو   ااتماد  بنامبدنال اااادترايو   ااتدراز  بدي  )ااتخام  
      ااددتخام  (  (Hashemi and other, 2014اااادو  مدد بيتمدن ر  ( ااحيدنر االخاديو ر اا مدد  

تددرميا    اامؤااددو مد تمار تلدداي ن  مادد   ااتددراز  بدي  ااحيددنر اا مليددو راالخاديو  تطدريا ااقددااا  ) 
ااتمددر ) ااحيدنر مدد  جنتدد   جددرار( Dauad,2010)  بيتمددن تتددنر  (عمدد  آمدد  رادح    مداص ااتمددر

 (تكنم  اا م     ال م  اامنايواابييو ااتمر رااتطريا ) ااتخام  ( (zin,2004 امن ااااو(  رااتطريا

تتنراددن ابييدو  مد و نايداااااادو ااحتلنبد  ب ض اااااادن  ااادنبقو مدف  :ة لبيئة الدراسةبالظسب .1
  راااادو  (2105حدالرر )  راااادو (2103تادنا   )مؤاان  حكرميو مثد  اااادو  م اا م  

راختلف  ب ض اااااان  ااانبقو  مف ااااااو ، (2101اازعب   ) رااااو ، (2119ابرتاا  ) 
مثددد   رااجنم دددن ااقطدددن  ااخدددنص راالددداكن   بلدددك  عدددنظ مقدددا تتنراددد  مددد   اااااادددن   نايددوااح
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        ( 2102اابلبياددددددددددددد   )  راااادددددددددددددو(2104منضددددددددددددد   )  راااادددددددددددددو ( 2105االادددددددددددددتن  ) اااادددددددددددددو
            ( 2115عبدددددا اا زيدددددز  )   راااادددددو (2100ابددددااميظ  )   راااادددددو( 2103ادددددناح  ) رااااددددو
                 رااااددددو   ( zare and other, 2014)   ااااددددو( 2114اامغابدددد  ) رااااددددو 

 (Tabassum,2012.) 

 مددد و مدددف م  دددظ ااااااددن  ااادددنبقو نايددتفقدد  اااااادددو ااحا :بالظسااابة لماااظهج الدراساااة واداتهاااا .1
اام امددو اااقيقدددو  إادددىااددتخاامدن االاددتبنتو كدددناار الااااددو راامددتدج اارادددف  ااتحليلدد  الراددر  

 . م ا ااتر  م  اااااان    حر  مث

ااددتداامدن ا يتدددو  مدد  ونايددمددف ااااااددو ااح اختلفدد  ااااااددن  اااددنبقو :بالظساابة لعيظااة الدراسااة .4
ااحيددددددنر اار يفيدددددو إ  ااددددددتدام  منابيتدددددددن اامدتااددددددي  راا ددددددنملي   جددددددرارمرضددددددر   مدددددد اااااادددددو 

)   اااادددددددددددددو(2105عبدددددددددددددا ااحدددددددددددد    )   ااااددددددددددددو( 2105 نا مدددددددددددد)مثدددددددددددد  اااادددددددددددددورااماااددددددددددددي  
اازعبد   )   راااادو(2100   ابر ادم)   ااااو(2102حلا )   ااااو( 2104األمنرحجنج 

 (2105األادددتن  )  اااادددو (2102اابلبيادد   )   اااادددو ( 2104منضددد   )   ااااددو (2117
 .امن م   ااااااو ااتدام  اابنحثي  االجتمنعيي 

 :أوجه االستياد  م  الدراسات السابقة

 :امرا كثيا متدن م اقا ااتفنا اابنح  م  اااااان  ااانبقو 

 .اات ا  م  ااااااوإثاام ااجنت   .0

 (االاتبنتو) بتنم ااار ااااااو  .2

 .ااحنايوكتنبو اإلطنا اات ا  ميمن يت له بمرضرعن  ااااااو  .3

ااحيدنر اار يفيددو رمدر اامتغيددا اامادتق  رم امددو  جددرارتحايدا متغيدداا  اااااادو بم امددو مجدنال   .4
 .اب نا االاتزاظ ااتت يم  رمر اامتغيا ااتنبف

 .ن   رابطدن بنااااان  ااانبقوعليد ر اات قي عاض ااتتنيج رمتنقلتدن  .5
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 :ع  الدراسات السابقة الحاليةما تميزت به الدراسة 

ااحيددددنر  جدددرارر  اااادددو تتطدددداه امرضدددر  ا –حدددارا علددددظ اابنحددد   مددد  –مددد   ااااااددددو ت تبدددا  .0
اادرزااا  ااحكرميدو اافلادطيتيو ربخناددو رزاار  مد ز االاتدزاظ ااتت يمدد  يدت ز اار يفيدو راثامدن مد  
 .االؤر  االجتمنعيو 

تميز  م   ااااااو اتدن اجاي  على قطن  حير  م  قطنعن  اامجتمف اافلاطيت  رم  رزاار  .2
 .ز امرا اال   اافلاطيت يت ز  م  االؤر  االجتمنعيو راات  تل   اراا  حيرين  

م  بيتمن اكز  ااغنابيو اا  م   جتمنعيي  خنا الاابنحثي  ا جميف ااحنايوااتدام  ااااااو  .3
 مددددد علددددى اا دددددنملي  راامدتااددددي  راالااايددددي  ار جميدددددف اامددددر في  اامدددداتيي  ااااااددددن  اااددددنبقو 

 . ااحينر اار يفيو جرارمرضر  

 (3)جار  اقظ
 اااااان  ااانبقو م اب نا جرار ااحينر اار يفيو 

 جاا برااطو اابنح : اامااا 
 المتغير التابع أبعاد المتغير المستقل الباحثاسم  الرقم

 الدراسات المتعلقة بجود  الحيا  الويييية
ملناكو اا نملي  م  اتخن  ااقاااا   ت ظ ااتاقي  رااتقاظ  2015األاتن   1

ااددر يف   االادددتقااا راألمددن  اادددر يف   بدداامج ااتدددااي  
 .راات ليظ  اااحو راااالمو اامدتيو  األجرا

 اإلااا اإلباا  

االاددددددددددتقااا اادددددددددددر يف   ادددددددددددرم األحدددددددددددرا  االقتادددددددددددنايو   2015حالرر  2
ااتقييمددددددن  اامبتيددددددو علددددددى عدددددداظ ااكفددددددنمر  عدددددداظ اا اااددددددو 

 .راامانرار

 األاام اار يف 

 دددارت اا مددد  اامنايددددو  ااجراتددد  ااتت يميدددو راار يفيدددو  2014منض   3
 .راام تريو  ااجرات  اامنايو راالقتانايو

 األاام اار يف 

4 Zare and 
other,2014 

اا رامددددددد  االقتادددددددنايو  ااتددددددددراز  بدددددددي  ااحيدددددددنر راا مدددددددد   
 .اامحتر  اار يف    اا رام  االجتمنعيو

 

- 

 دددارت اا مدددد  اامنايدددو رميددددا اامنايدددو  تحقيدددده اادددد ا    2013تانا  5
عالقن  اا م   ااتراز  بي  ااحينر راا م   اات نر  بي  

 .م  ااضغرط اامدتيوااغااار رااتقنبن  اا مناو  ااتقلي  

 االاتغااه اار يف 
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اااضدددددددن عددددددد  اا مددددددد   اا القدددددددن  االجتمنعيدددددددو  األمدددددددن   2013اناح  2
اتخدددددن  ااقدددددااا   االاددددددتقالايو  مددددد اادددددر يف   ااملدددددناكو 

 .تحقيه اا ا   األرضن  اامنايو راالقتانايو

- 

 دارت اا مد  اامنايدو  امنميددو اا دنملي   عرامد  منايددو   2012اابلبيا   7
اإلااار   مددد بييددو عمدد  اددحيو آمتدددو  ملددناكو اا ددنملي  

 .إجااما  تقريظ اام ناظ  ااتراز  بي  ااحينر راا م 

 األاام اار يف 

8 Tabssum,2012  عااادددددو األجددددددرا راات ريضددددددن    دددددارت عمدددددد  اددددددحيو
رآمتو  اافاص اامتنحو اتتميو ااقااا  اابلدايو  اافداص 
اامادتقبليو التمددر راألمددن    ااحقددره ااااددترايو ال ددنملي  

عمدددددد  اامت مددددددو   مددددد بنامت مدددددو  ااتكنمدددددد  االجتمددددددنع  
ااتدددددددراز  بددددددددي  ااحيدددددددنر اار يفيددددددددو راالخاددددددديو ال نمدددددددد   

 .اامايرايو االخالقيو راالجتمنعيو المت مو

 اااضن اار يف 

 ددددارت بييدددددو اا مددددد   ااخادددددنيص اار يفيدددددو  األجدددددرا  2011عنات  9
 مد اإللداات  ااملدناكو  مد راامكنمدت   اادلر  ااداييا 
 .تخن  ااقاااا   جمنعو اا م 

ااجرار م نييا 
 االنملو

ااحفدن  علدى كاامدو اا دنملي    ااحدرامز راامكنمدت   ت ددظ  2011ابااميظ  10
اتخددن  ااقددداااا   اإلااار  مدد اااعنيددو اااددحيو  ااملدددناكو 

 .اا اتيو  باامج ااتااي  راات ليظ

 األاام اار يف 

11 Koonmee and 
other,2009 

 االحتينجدددن  اااددددحيو راألمتيددددو  ااحنجددددن  االقتاددددنايو
راا نيليدو   االحتينجددن  االجتمنعيددو رااكمنايددو   ااحنجددو 

 التقايا رتحقيه اا ا  راام امو

 األاام اار يف 

 دددددارت بييدددددو اا مددددد  اام تريدددددو  خادددددنيص اار يفيدددددو   2004اامغاب   12
 مدد األجدرا راامكنمدت   جمنعددو اا مد   ااددلر  ااداييا 

 . اتخن  ااقاااا  م اإللاات  ااملناكو 

 اار يف االاتغااه 

 الدراسات المتعلقة بجود  الحيا  والويييية وعالقتها بااللتزام التظييمي
1 Hashemi and 

other,2014 
اراتددد  رمكنمددددت  كنميددددو  عمدددد  آمدددد  راددددح   تددددرميا  

مددداص ااتمدددر  ااتماددد  بتلددداي ن  اامؤاادددو  اا القددددن  
االجتمنعيو  تطريا ااقااا  اابلايو  ااترزا  بي  ااحينر 

 .راا م 

 االاتزاظ ااتت يم 
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2 Abbasi and 
Sajjed,2014 

بييددو ادددحيو رآمتددد   تطددريا ااقدددااا  اابلدددايو  ااتماددد  
بنامبدددددددنال ااااددددددددترايو  ااتددددددددراز  بددددددددي  ااحيددددددددنر راا مدددددددد   

 .اا القن  االجتمنعيو
 

 االاتزاظ ااتت يم 

3 Daud,2010 
 
 
 

ادتف ااقدااا  رااتمدر رااتطدريا  راإللدداات  مد ااملدناكو 
 .راالجرا رااحرامز  اا القن  االجتمنعيو

 االاتزاظ ااتت يم 

4 Zin,2004     ااتمددددددددر رااتطددددددددرا  ااملددددددددناكو اابييددددددددو اامنايددددددددو ال مدددددددد
راات ريضدددددددددددددددددن   اا القددددددددددددددددددن   راإللددددددددددددددددداات  راألجددددددددددددددددددرا
 .اإلجتمنعيو  تكنم  اا م 

 االاتزاظ ااتت يم 

ااخدددامن  االجتمنعيدددو  ات مدددو ااتحفيدددز راااام يددد  اددددرام  2004ااطبن    5
اامنايدددددددددو راام تريدددددددددو  عالقدددددددددو االااار بناتقنبدددددددددو  األمددددددددددن  

 .راالاتقااا اار يف   ماه اا م   بييو اا م 

 االاتزاظ ااتت يم 

 

نألب نا راامتغياا  اات  تظ ااتاكيز عليدن م  جنت  متن  اختالت بي  اا لمنم راابنحثي  ميمن يت له ب
ثغاا  اا  م ك  ااااو  ممن يج   اابن  مفترحن  أل  بنح  ااا م   ااثغاا  اابحثيو  راإلادنظ 

مرضر  جرار ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم    كمن ا   ا  ااتتر   م ااجنت  اام ام  ار ااتطبيق  
اختينا اكثا  م جرات  اا م  اإلااا    ممن اتنح اافااو البنح   م ار االختالت يثا  اام امو 

 .متنابو الملكلو  قيا اابح  -م  رجدو ت ا اابنح   –اامتغياا  
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 اليصل الرابع

 اإلجراءات المظهجية للدراسة

 مقدماااااة 1.1

جااماتدد اااااادومتدجيدو  ت تبدا          ااتاكيددز نمد  خالادد يدتظحيد  اتد   اابحد  مد   اييادين   مجدنال   نرا 
إادددى  الترادد علددى اابينتدددن  اامطلربددو إلجدداام ااتحليدد  اإلحاددني   رااحاددر علددى ااجنتدد  ااتطبيقدد  

 .ااااااو اماات يهتحق ناتنا رب  ااااااواامت لقو بمرضر   األابين م  ضرم  رتفايامن  ااتتنيج

رقا تمثّل  م   اإلجااما  م  . م  م ا اافا  اإلجااما  اامتدجيو البح  اابنح  اات اض        
عددااار   راادددلر  جمددف اابينتدددن  اابحدد  مجتمددف رتحايدددا  اااااددوا( اادددلر ) مددتدجتحايددا   اااااادددو ااار ا 

ااتحليدددددد   اادددددناي  رتحايدددددا  رثبنتددددددن اااااادددددوااار  ادددددداهبنإلضدددددنمو ااااادددددو . رتادددددحيحدن( االادددددتبنت )
 .ااااااون م  تحلي  بينتن  عليداات  تظ االعتمنا  اإلحاني 

  مظهج الدراسة 1.1

تتضم   ماتوبمثنبو م لو راا و ر  ي تبااا     ااااااو على اامتدج ااراف  ااتحليل اعتما         
اافاعيو مث  اامارح االجتمنعيو رااميااتيو  كمن ا  م ا اامتددنج مد  اكثدا  اناي عااا  م  اامتنمج راأل

ااااااددو  اامتددنمج ااددتخاامن  مدد  ااااددو اا ددراما االجتمنعيددو راإلتاددنتيو رألتدد  يتنادد  اا ددنمار مرضددر  
حيدد  ا  اامدددتدج اارادددف  ااتحليلدد  ياتكدددز علدددى ااددنا تحايدددا خادددنيص اا ددنمار ررادددت طبي تددددن 

إاى  ا  م  جرات  تارا حدر  ملدكلو ار  دنمار  رمنرترعيو اا القو بي  متغيااتدن راابنبدن راتجنمنتدن 
ج ااراددف  مددظ مضدمرتدن راات دات علدى حقيقتددن مد  ااض ااراقدف  ربلدك  عدنظ ي دات اامدتد بددات نمد

ااتحلي  ااماتكز على م لرمن  كنميو راقيقو ع  مرضر  محداا  ااناي ااتحليل  على ات  االر  م  
مددد  خدددال  متددداا  زمتيدددو محدددارار ر اددد  مددد  اجدددد  ااحادددر  علدددى تتدددنيج عمليدددو يدددتظ تفاددديامن بطايقددددو 

ر   عبيدداا  رآخددا )  (72  ص0720عميددار  )ال ددنمار   ليدد مرضددرعيو بمددن يتاددجظ مددف اام طيددن  ااف
 (.42  ص0777

ز ياتعز الحياا  الويييياة فاي  جاود  أثر"ااااادو  ااراف  ااتحليل  م   ااااااو تظ ااتخااظ اامتدج رم 
 ".االلتزام التظييمي لد  الباحثي  االجتماعيي  في وزار  الشؤو  االجتماعية بقطاع غز 
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 مجتمع الدراسة وأسلوب جمع البياظات 1.1

االجتمنعيددو بقطددن  مدزر راابددناغ عدداامظ  ر االجتمددنعيي  مدد  رزاار االدؤ  اابدنحثي  ااااااددو مجتمددف يتمثد 
االااار اا نمددددو التتميددددو رزاار االدددؤر  االجتمنعيددددو مدددد  قطدددن  مددددزر  )بنحددد  حادددد  إحاددددنيين  ( 057)

اابينتن  م   اجمف االنم  ااحاا االر   اابنح ااتخاظ رقا  ( 2)ملحه اقظ  (2015    رااتخطيط
 اافين  جميف تمثي  اضمن امااا مجتمف ااااااو 

  توزيع الباحثي  االجتماعيي و  أعداديوضح ( 1)جدول رقم 

 العدد المحافية م
 22 مزر 1
 30 االمن  1
 22 ااراط  1
 24 خن  يرتا 1
 21 امح 1

 112 المجموع
 1111، وزار  الشؤو  االجتماعية –االدار  العامة للتظمية والتخطيط /المصدر

 االسترداد  ظسبة 1.1

 علدى اادتبنتو( 159) بترزيدف اابنح  قنظ اابينتن  جمف م  اامتبف االنم  ااحاا االر  إاى ااتتناا  
 ترزي دن تظ اات  االاتبنتن  رااتاااا اابينتن  جمف عمليو م  االتتدنم ب ار  ااااااو مجتمف امااا جميف

 تادبو بلغد  عليد  ربتنم   مرزعو  ااتبنتو( 159) اا  م  التحلي  اناحو ااتبنت ( 148) ااتاااا تظ
 يمكدد  عليدد  ربتددنم   ااااااددو امجتمددف ممثلددو ااتاددبو مدد   ت تبددار %( 93) اامرزعددو االاددتبنتن  االاددتاااا
 .الااااو ااتحليليو جااما اإل ااتكمن  م  نعليد االعتمنا

 (االستباظه)أدا  الدراسة  إعدادخطوات  1.1

ز االاتزاظ ااتت يم  ااى اابنحثي  االجتمنعيي  زيت ااحينر اار يفيو م   جرار اثااااااو  ااتبنتو إلعااا
اا القدو بمرضدر    ا اااااادن  ااادنبقو  بمااج دو اابنح  قنظ  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر

بلعدااا مادرار ارايدو  اابنحد رمد  ثدظ قدنظ   باااادتدن ااخنادومتددن مد  بتدنم االادتبنتو  راالاتفنارااااااو 
تدظ ااتقدن  م ددظ حدر  ماليمدو مقدداا   حيد ر اد  ب اضددن علدى ااملدامي    يمددناالادتبنتو مد  اجد  تقي

االاتبنتو رمتغيااتدن اقينا من رض   اقينا  رقااتدن علدى اات بيدا عد  مضدمر  اابحد   ب دا مااج دو 



 
 

 
77 

عدددنار ادددينمو ب دددض اافقددداا  رمددده  رمجددنال   اب دددنا ااملددامي  االادددتبنتو تدددظ إعدددنار تاتيددد االادددتبنتو را 
 .اباامن ااملامي  اات اات ايال  

رعاضدن على عاا م  اامحكمي  م   ر  ااخبدار مد   ألرايوثظ تظ تاميظ االاتبنتو م  اراتدن ا رم 
م يبدددددي  ااددددمنم اعضددددنم اجتدددددو ااتحكدددديظ  راخيددددداا  مدددد  ضدددددرم آاا( 0)رااملحددددده اقددددظ    رمختاددددي ااددددنت  

 ادتبنتوب ض مقاا  االاتبنتو م  حي  ااح ت ار اإلضدنمو ار اات داي  اتادتقا اال ت اي اامحكمي  تظ 
 (.3)كمن م  ملحه اقظ  وم  اراتدن ااتدنيي

 (االستباظة)أدا  الدراسة  محتويات 1.1

 مجتمدفاالخاديو ألمدااا  اامتغيداا عد   عبدنار :األول القسم  اقانظ اييايو ثالثواالاتبنتو م   تكرت 
عددد   ي بدددا :الثااااظي القسااام  (اا مدددا  اامؤمددد  اا لمددد   اددترا  ااخبدددار ااجددتا )راامتمثلدددو مددد   ااااااددو
 القسامر  اب دنا خمادومقدار مرزعدو علدى ( 25)مد ا ااقادظ مد   ريتكر ااماتق  بأب نا  اامختلفو  اامتغيا

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

 (1.1)رقم  جدول
 واألبعاد المكوظة لها المجاالتتوزيع فقرات أدا  الدراسة على  يوضح

 اليقرات عدد األبعاد المجاالت

 األول المجال

 1 األجور
 1 االجتماعية العالقات
 1 لوييييواألما  ا االستقرار

 1 على العمل اإلشرافو  القيادا السلو 
 1 في اتخاذ القرارات المشاركة

 11 (المتغير المستقل)الحيا  الويييية  جود                          
 11 (التابعالمتغير )التظييمي  االلتزام الثاظي المجال

 11 اليقرات مجموع 
 

 (:االستباظة)تصحيح أدا  الدراسة  1.1

 مقداا  ت داض حيد ب  اااااادو ااار اتادحيح تقدنط 11 مد  مكدر  مقيدنا رمده ن  تداايج اابنح  ااتخاظ
 إعطددنم خددال  مد  اافقدداا  مد   علددى مدرامقتدظ ماددترى إبدداام مدتدظ ريطلدد  اامادتجيبي  علددى االادتبنتو

 م  ماتفف ماترى على يا  11 اااقظ م  ااااجو اقتاا  ا  بحي  ااجن  ( 11-1) بي  تتاارح ااجو
 .اامرامقو عاظ ار اامرامقو م  متخفض ماترى على يا  1 اااقظ م  ااااجو راقتاا  اامرامقو
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 االعتمنا تظ ااااااو  ااار ضم  مجن  رك  ب ا رك  اافقاا  م  مقار ك  على اامرامقو ماترى راتحايا
 اامرامقددو ن يماددتر  يرضدح ااتددن ( 4.2) اقدظ رااجددار  ااتادب  ااددرز  رقيمدو ااحاددنب  اارادط قيمددو علدى

 . (جاا   ماتفف ماتفف  متراط   متخفض  جاا   متخفض) ن يماتر  اخماو ااتتناا  
 (1.1) رقم جدول

 الدراسة ومجاالت وأبعاد فقرات على الموافقة اتيمستو 
 مرتيع جداا  مرتيع متوسط مظخيض مظخيض جداا  مستو  الموافقة

 الوسط الحسابي
اق  م  
08.2 

08.2 – 08.2 08.2 – .802 .802 – .802 
.802 
 مأكثا

 الوز  الظسبي
اق  م  
0.82% 

0.82 %- 0.82% 0.82 %- .082% .082 %- .082% 
.082 %
 مأكثا

 متخفضو ااجو رجرا على تا ( 2.21) ع  تق  اات  اامتراطن  ا  على راضحو االاو ي ط  رم ا
 امدن اامرامقدو  عداظ مد  جداا   ماتف دو ااجدو رجدرا بم تدى اامجدن  ار ااب دا ار اافقدار علدى اامرامقدو م  جاا  

 بم تدى اامرامقدو مد  متخفضدو ااجدو رجدرا علدى تدا  مدد ( 4.2-2.21) بدي  تتداارح اات  اامتراطن 
 بدي  تتداارح ااتد  اامترادطن  بيتمدن راامجدنال   األب دنا ار اافقداا  علدى اامرامقدو عاظ م  ماتف و ااجو

 ار اافقدار تجدن  ويدانحي ااجدو رجدرا ار اامرامقدو مد  مترادطو ااجدو رجدرا علدى تا  مد ( 4.20-6.4)
 ااجدو رجرا على تا (  8.2-6.40) بي  تتاارح اات  اامتراطن  ا  كمن اامقارا  اامجن  ار ااب ا

 ااجدو رجدرا علدى تدا ( 8.20) عد  رتزيدا تادنر  ااتد  اامترادطن  ا  حدي  مد  اامرامقدو  مد  ماتف دو
 خما إاى ااتتناا   ااااااو م  ااماتخاظ اامقينا رمه تحايا  تظ ااتقايظ رم ا اامرامقو  م  جاا   ماتف و
 .تاتيبيو مين 

 (:االستباظة)صدق وثبات أدا  الدراسة  2.1

 ااادداه ت ايددت يمكدد  حيدد  ااااااددو  ااار جددرار مداى اقيددنا ااددلربن  نممدد ااااااددو ااار رثبددن  اداه
 اامادتخامو ااطداه رتلد  بنابينتدن  يت لده اتد  حيد  اقيناد   رضدف مدن اامقينا يقيا ا  قاار ات  على

 تمكد  مداى م امدو اتد  علدى ااااه ت ايت يمك  رايضن   راحيحو  اقيقو اابينتن  م   اعتبنا ركيفيو
 اامقدنييا مد  ار االختبدنا تتدنيج مد  االادتاال  إمكنتيدو مداى ام امدو قيناد  يدااا مدن قيدنا م  االختبنا
 مد  اتد  ي تد  ااثبدن  ا  حدي  مد . اجلد  مد  اادتخاظ ااد   اادات تحقيه ااجو م امو رايضن   األخاى 

 رمد ا تقايبدن   ااتتدنيج ادتفا ايترا  اا ارت تفا تح  ااااااو ااار اتفا آخا بنح  ااتخااظ حن 
 علدددى االعتمدددنا يمكدد  اتددد  ا  بناثقددو رجدددايار متاددقو اااادددو مددد  بناثبددن  تتمتدددف ااتدد  اااااادددو ا  ي تدد 

 (Javed  and Iqbal, 2008, p.278) تتنيجدن
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 أدا  الدراسة صدق . أ
 (:الياهرا الصدق) بالمحتو  المرتبط الصدق .1

 اداه األادلر  مد ا ي تد  حيد  اااااادو  ااار اداه مد  التأكدا األرايدو ااخطدرر األادلر  مد ا ي دا
 مددددد  قينادددددن اامفتدددداض ااجراتددددد  اجميددددف رتمثيلدددددن اامقناددددو بنا دددددنمار رااتبنطدددددن االختبددددنا مفددددااا 
 ماى ام امو األالر  م ا ياتخاظ. ااتخميت  ااكل  ااتحكيظ على األالر  م ا ي تما كمن اا نمار 
 يكدر  ا  يجد  ا  ن عليدد االاتاال  اامااا ال نمار ااالرك  التطنه( االاتبنتو) ااقينا ااار تمثي 

 يتطلد   اد  مدل   (اامجتمدف) مادبقن   تحايدا  يدتظ ااد   اامفدااا  اتطدنه جياا   تمثيال   ممثال   اامحترى
  ر  اامحكمدددي  مدد  امجمرعددو ااتقييميددو األحكدددنظ علددى ي تمددا رمدد ا إحادددنييو رايادد  متطقيددو اااددو

 اااااادو ااار محتريدن  م  ت امظ رجدو إباام متدظ ريطل  اابح  قيا بنا نمار راامختاي  ااخبار
اخن   (.51ص  2115 ابا ) ت امظ رجدو م  ااالزمو اات ايال  را 

 رااتخااددن   ااجنم دن  مختلددت مد  اامحكمددي  مد  عدداا علدى االاددتبنتو عداض تددظ  اد  علددى ربتدنم  
 اات ايال  بد   بنألخ  اابنح  رقنظ  ااااااو اارا على اات ايال  م  اا ايا اامحكمي  ااانار قاظ حي 
 لدددكلدن االاددتبنتو خدد  ا حتددى اامحكمددي   قددامدن ااتددد  اامالح ددن  ضددرم مدد  االاددتبنتو اددينمو راعددنا

 (.1ملحه اقظ ) ااتدني 

 :صدق األبعاد اليرعية .2

 التأكدااامكرتدو اددن  افاعيدوا راالب دنا راامجنال حان  م نم  االاتبنط بي  ااااجو ااكليو االاتبنتو  يتظ 
م  خال  ااتتنيج بناجار   يتضححي    طايقو ااه األب نا اافاعيو خااظم  ااه ااار ااااااو بنات

( 1.513)اافاعيدو المجددن  األر  تاارحد  بددي   ناا  م دنمال  االاتبددنط علدى ماددترى األب د( 4.3)اقدظ 
 ."في اتخاذ القرارات المشاركة"ر ا  اب ا ( 1.214)ر   "األجور"ر ا  اب ا 

بناااجدو ااكليدو " الحياا  الويييياة جود "ماترى اامجنال  كك  بلغ م نم  ااتبنط اامجدن  األر   رعلى
بناااجددددو ااكليددددو " التظييمااااي االلتاااازام"ااثددددنت    بيتمددددن بلددددغ م نمدددد  ااتبدددنط اامجددددن  (1.253)االادددتبنتو 
 ا  االاددو إحادددنييو عتدددا مادددترى ( اااددداه)  ركنتددد  جميدددف م ددنمال  االاتبدددنط (1.990)االاددتبنتو 

ااجدو جيدار مد  اداه األب دنا اافاعيدو راامجدنال  ااايياديو البينتدن  ااتد  تدظ  رجدراريليا  ا  ا 1.15
 .ااااااو مجتمفجم دن م  امااا 
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 (1.1) رقم جدول
 اليرعية واالبعاد والمجاالت لالستباظة الكلية الدرجة بي ( الصدق) االرتباط معامالت

 عدد البعد المجال
 اليقرات

 معامل
 االرتباط

 الداللة مستو 

 األول المجال

 5.... *5.0.. 5 األجور

 0.... *5.0.. 5 االجتماعية العالقات

 0.... *5.0.. 5 واألما  الويييي االستقرار

 ..... *..... 5 على العمل اإلشرافو  القيادا السلو 

 ..... *0.... 5 في اتخاذ القرارات المشاركة

 ..... *50... 55 (الحيا  الويييية جود )ككل  المجال

 ..... *0.... .0 يميالتظي االلتزام الثاظي المجال

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
 :صدق االتساق الداخلي.1

  إاى تتتم  اا   اامجن  ار ااب ا مف االاتبنتو مقاا  م  مقار ك  اتانه ماى ااااخل  بنالتانه يقاا
 بددي  االاتبدنط م دنمال  حاددن  خدال  مد  ااددااخل  االتادنه اداه رجددرا مد  ااتحقده ريددتظ اافقدار  مد  
 ادداه مداى مد  ااتحقده بددات ر اد    إاىد تتتمد  ااد   اامجدن  ار الب دا ااكليدو رااااجدو مقدار كد  ااجدو

 حاد  االادتبنتو افقداا  اادااخل  االتادنه اداه مد  ااتحقده اتتدنيج عداض يلد  رميمدن ككد   االادتبنتو
 . متدن تتكر  اات  راامجنال  األب نا

 (1.1) رقم جدول
 "األجور" األول البعد ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 معامل اليقر  رقم
 االرتباط

 مستو 
 الداللة

 ..... *50... .في قطاع غز  د امع الوضع االقتص أتقاضايالراتب الذا  يتالءم 1

البااحثي  االجتمااعيي   علياهمظاساب مقارظاة بماا يحصال  أتقاضاايبأ  الراتب الذا  اعتقد 1
 ..... *.0... .في ظيس المجال في المؤسسات األخر 

 ..... *.0... .بالرضا م  العالوات والزيادات التي تضاف للرواتب سظويا أشعر 1

 ..... *0.... .عملي م م  دخل  عليهبالسعاد  بما أحصل  أشعر 1

 ..... *5.... .الراتب طبيعة ومهام وواجبات العمل يظاسب 1

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
  "األجااور"افقداا  ااب دا األر   خل ا  م دنمال  ادداه االتادنه ااداا( 4.4)مد  خدال  ااجدار   يتضدح

  حيد  تاارحد  قديظ م دنمال  اداه االتادنه افقدداا  1.15جمي ددن  ا  االادو إحادنييو عتدا مادترى 
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الراتااااب الاااذا اتقاضااااي ماااع الوضااااع  ياااتالءم"ااتددد  تدددتص علدددى  األرادددىالفقدددار ( 1.957)ااب دددا بدددي  
الراتب طبيعة ومهام  يظاسب"اات  تتص على  ااخنماوالفقار ( 1.222)ر   "في قطاع غز  د ااالقتص

 ."وواجبات العمل
  (1.1) رقم جدول

 "االجتماعية العالقات" الثاظي البعد ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 مستو  االرتباط معامل اليقر  رقم
 الداللة

 ..... *5.... .المظاسبات فيفي العمل الزيارات االجتماعية  و االجتماعي و الباحث يتبادل 1

 ..... *55... .في العمل ي عالقات التقدير واالحترام المتبادل بي  الرؤساء والباحثي  االجتماعي تسود 1

 ..... *0.... .مبادئ اإلخاء والتعاو  بي  الباحثي  االجتماعيي  زيتعز  ىالوزار  عل تعمل 1

 ..... *55... .اليريق الواحد حفي العمل التعاو  ورو  يي بي  الباحثي  االجتماع يسود 1

 ..... *..... .األخر  ةات االدارييمستو وكافة ال تماعيي الوزار  فرصة التياعل واالتصال بي  الباحثي  االج تتيح 1

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
 العالقااات" ااثدنت ا  م دنمال  اداه االتاددنه اادااخل  افقداا  ااب دا ( 4.5)مد  خدال  ااجدار   يتضدح

  حيددد  تاارحددد  قدديظ م دددنمال  اددداه 1.15جمي ددددن  ا  االاددو إحادددنييو عتدددا ماددترى  "االجتماعياااة
الباحثو  االجتماعيو  في  يتبادل"اات  تتص على  األراىالفقار ( 1.292)االتانه افقاا  ااب ا بي  

الاوزار   تعمال"تدتص علدى  ااتد  اثناثدواالفقدار ( 1.294)ر  "ظاساباتالعمل الزيارات االجتماعية فاي الم
 ."ز مبادئ اإلخاء والتعاو  بي  الباحثي  االجتماعيي يتعز على 

 (1.1) رقم جدول
 "الويييي واألما  االستقرار" الثالث البعد ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 معامل اليقر  رقم
 االرتباط

 مستو 
 الداللة

 .0... *0.5.. .خدماتيالوزار  وال اعاظي م  خطر االستغظاء ع   في الوييييباالستقرار واألما   أشعر 1

 ..... *00... .يتسم باألما  والثقة المتبادلة بي  جميع أطراف العمل تظييميمظاخ  في اعمل 1

 .0... *.00.. .الوييييبتظييذ مهام خارج اختصاصهم  و االجتماعي و الباحث يقوم 1

 المالياةيمكظهاا ما  اإلييااء بالتزاماتهاا  الاد  الاوزار  بما ةيداالقتصاة وامادياالماوارد ال تتوفر 1
 ..... *5.... .اتجاي الباحثي  االجتماعيي 

 05... *050.. .الوزار  سياسة التدريب واالحتياي بالباحثي  االجتماعيي  المهر  تتبع 1

 .1.15 ماترىإحانييو عتا  اااو*
 االساتقرار" اد ااه االتادنه اادااخل  افقداا  ااب دا ااثنا  م نمال  ( 4.2)م  خال  ااجار   يتضح

  حي  تاارح  قيظ م نمال  ااه 1.15جمي دن  ا  االاو إحانييو عتا ماترى  "واألما  الويييي
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الباحثو  االجتماعيو  بتظييذ  يقوم"اات  تتص على  وااثناثالفقار ( 1.432)االتانه افقاا  ااب ا بي  
في مظاخ تظييمي  أعمل"تتص على  اات  ااثنتيوالفقار ( 1.907)ر " مهام خارج اختصاصهم الويييي

 ".يتسم باألما  والثقة المتبادلة بي  جميع أطراف العمل
 (1.1) رقم جدول

 "العمل على اإلشرافو  القيادا السلو " الرابع البعد ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 اليقر  رقم
 معامل
 االرتباط

 مستو 
 الداللة

 ..... *00... .اتخاذ القرارات فيالعمل على المبادر  واإلبداع  فيالوزار   تشجع 1

 ..... *..... .ارتكاب األخطاء دعظ ي الوزار  طرق الظقد اإليجابي مع الباحثي  االجتماعي تستخدم 1

 ..... *..... .صالحيات تتالءم مع قدراتهم ي الوزار  الباحثي  االجتماعي تمظح 1

 ..... *.5... .الوزار  على مبدأ المساءلة تؤكد 1

 ..... *.0... .اإلشرافالقياد  و  فيالعمل الظمط التشاركي  فيالوزار   تتبع 1

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
 الساالو "ااددااخل  افقداا  ااب ددا اااابددف  تاددنهم دنمال  ادداه االا  ( 4.9)مدد  خددال  ااجددار   يتضدح

  حيد  تاارحد  قدديظ 1.15جمي ددن  ا  االادو إحادنييو عتددا مادترى  "العماال علاى اإلشاارافو  القياادا
الوزار  في  تشجع"اات  تتص على  األراىالفقار ( 1.203)م نمال  ااه االتانه افقاا  ااب ا بي  

 تمااظح"ااتد  تدتص علدى  ااثناثددوالفقدار ( 1.229)ر " فاي اتخاااذ القارارات العمال علاى المبااادر  واإلباداع
 ".الوزار  الباحثي  االجتماعيي  صالحيات تتالءم مع قدراتهم

 (1.2) رقم جدول
 "القرارات اتخاذ في المشاركة" الخامس البعد ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 اليقر  رقم
 معامل
 االرتباط

 مستو 
 الداللة

 ..... *000.. .اتخاذ القرارات فيالوزار  الباحثي  االجتماعي  على المشاركة  تشجع 1

 ..... *00... .ة للعمليرىبظاء الخطط التطو  في و االجتماعي و الباحث يشار  1

 ..... *00... .الوزار  لألفكار والمقترحات المطروحة تستجيب 1

 ..... *..... .حل مشكالت العمل في و االجتماعي و الباحث يشار  1

 فاايات المختليااة يمسااتو كيييااة صااظع القاارار علااى كافااة ال فاايشاايافية  يوجااد 1
 ..... *50... .الوزار 

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
 المشاركة" اخنماا  م نمال  ااه االتانه ااااخل  افقاا  ااب ا ا( 4.2)م  خال  ااجار   يتضح

  حيدد  تاارحدد  قدديظ م دددنمال  1.15جمي دددن  ا  االاددو إحاددنييو عتدددا ماددترى  "فااي اتخاااذ القااارارات
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شايافية فاي كييياة  يوجاد"اات  تتص علدى  ااخنماوالفقار ( 1.957)ااه االتانه افقاا  ااب ا بي  
ااتد  تدتص علدى  األرادىالفقدار ( 1.703) ر" ات المختلياة فاي الاوزار يمساتو صظع القرار على كافاة ال

 ".الوزار  الباحثي  االجتماعيي  على المشاركة في اتخاذ القرارات تشجع"

 (1.2) رقم جدول
 "التظييمي االلتزام" الثاظي المجال ليقرات الداخلي االتساق صدق معامالت

 معامل اليقر  رقم
 االرتباط

 مستو 
 الداللة

 0.... *5.0.. .وزار  الشؤو  االجتماعية فيحياتي المهظية  ضيتبالسعاد  إذا ما ق أشعر 1

 5.... *555.. .أ  مشاكل الوزار  هي مشكلتي الخاصة أعتبر 1

 ..... *05... .باليخر باظتمائي لوزار  الشؤو  االجتماعية أشعر 1

 ..... *5.... .قيمي مع قيم الوزار  التي اعمل بها تتوافق 1

 ..... *50... .بالحديث ع  وزار  الشؤو  االجتماعية امام اصدقائي خارج العمل استمتع 1

 ..... *.0... .ة ربما ال تتوافر في المظيمات األخر اليويييتي الح أ  أعتبر 1

 ..... *500.. .في تر  عملي رالقليل م  الخيارات واليرص للتيكي لد أ   أشعر 1

 ..... *000.. .هذي الوزار  فيالعمل  فيأا مهمة أكلف بها مقابل استمرارا  أقبل 2

 50... *..0.. .اظدفاعي ظحو عملي ىة علماديالمكاسب ال تستحوذ 2

أ  تاار  عملااي فااي وزار  الشااؤو  االجتماعيااة يساابب لااي العديااد ماا   أشااعر 11
 ..... *..... .المشاكل واالضطرابات

ا م  وزارتاي هاي إحاد  األساباب الرئيساية الساتمرارا عليهالتي أحصل  اليوائد 11
 0.... *..5.. .للعمل فيها

وزار   فايحتى لو أ  الازمالء االخارو  فضالوا العمال  الحاليفي عملي  أستمر 11
 ..... *00... .أخر 

 ..... *00... .بظاء حياتي الويييية فيفضل لوزارتي  هظا  11

 ..... *0.... .الوزار  فيالتزامي االخالقي تجاي زمالئي للبقاء  يدفعظي 11

 ..... *.5... .إذا قمت بتركه خري لتجظب اللوم والتوبيخ م  األ اليعملي الح في أستمر 11

 ..... *.5... .وزار  الشؤو  االجتماعية هي المكا  الذا أفضل العمل فيه تعتبر 11

 ..... *0.... .وزار  الشؤو  االجتماعية إخالصي ووالئي لها تستحق 11

 .1.15إحانييو عتا ماترى  اااو*
 االلتازام"ا  م دنمال  اداه االتادنه اادااخل  افقداا  اامجدن  ااثدنت  ( 4.7)م  خال  ااجدار   يتضح

  حيددد  تاارحدددد  قددديظ م ددددنمال  ادددداه 1.15جمي ددددن  ا  االاددددو إحادددنييو عتددددا ماددددترى  "التظييمااااي
 على ةماديال المكاسب تستحوذ"اات  تتص على  ااتنا والفقار ( 1.419)بي   اامجن االتانه افقاا  
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 الشاااؤو  وزار  تعتبااار"علدددا ااتدد  تدددتص علدددى  اناادددوااالفقددار ( 1.951) ر "عملاااي ظحاااو اظااادفاعي
 ".فيه العمل أفضل الذا المكا  هي االجتماعية

 :الدراسة أدا  ثبات. ب

 :الظصيية التجزئة طريقة. 1

 تجزيدو علدى ااطايقدو مد   ت تمدا حيد  ااتادفيو ااتجزيدو طايقو بناتخااظ اابينتن  م  ااثبن  قينا يتظ
 يضظ ااثنت  رااتات اافاايو اافقاا  يضظ األر  ااتات تافي   إاى ادن ااثبن  قينا اامااا اافقاا 
  (7ص  2116 حا   منلظ ابر) ااتافي  بي  االاتبنط م نم  حان  يتظ ثظ رم  اازرجيو  اافقاا 
( 4.11) اقدظ رااجدار   (Spearman-Brown) بدارا  ادبيامن  م ناادو بنادتخااظ ت ايلد  يدتظ ثظ رم 
 . ا  تتيجو يرضح ااتن 

 (1.11) رقم جدول
 الظصيية التجزئة طريقة باستخدام الدراسة أدا  ثبات

 عدد البعد المجال
 اليقرات

االرتباط قبل  معامل
 التعديل

االرتباط بعد  معامل
 التعديل

 األول المجال

 1.211 1.211 5 األجور
 1.222 1.211 5 االجتماعية العالقات
 1.122 1.111 5 واألما  الويييي االستقرار

 1.211 1.211 5 على العمل اإلشرافو  القيادا السلو 
 1.222 1.121 5 في اتخاذ القرارات المشاركة

 1.212 0.5.. 11 (الحيا  الويييية جود )ككل  المجال
 1.212 1.221 .0 التظييمي االلتزام الثاظي المجال

 1.212 1.221 11 ككل االستباظة
 

مد  خدال  ااجددار  اعدال  ا  م نمد  االاتبددنط اام دا  بنادتخااظ م نااددو ادبيامن  بداار  التجزيددو  يالحد 
تاارحددد  م ددنمال  االاتبدددنط  حيدد   (1.747)بلددغ " الحياااا  الويييياااة جاااود "ااتاددفيو المجددن  األر  

( 1.730) ر، "واألماا  الاويييي االساتقرار"اب دا ( 1.277)اام ااو األب نا اافاعيو المجن  األر  بي  
  كمدن يالحد  ا  م نمد  ااتبدنط ادبيامن  اام دا  افقداا  "علاى العمال اإلشارافو  القياادا السالو "اب دا 

م نمدد  ادددبيامن  بددارا  اام دددا   بلدددغ  ربلددك  عددنظ (1.732)بلدددغ " التظييماااي االلتااازام" ت اامجددن  ااثددن
  رتادتتتج مدد  خدال   ادد  ا  جميددف م دنمال  االاتبددنط اام اادو ماتف ددو ممددن (1.737)االادتبنتو ككدد  

 اااااادو مجتمدفن م  امدااا عليدم  ااثبن  م  اابينتن  اات  تظ ااحار   عنايوااجو  رجراياا  على 
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 الدددددؤر ز االاتدددددزاظ ااتت يمدددد  مددددد  رزاار ايددددت ز ااحيددددنر اار يفيدددددو راثامددددن علدددددى  جدددددراربأب ددددنا  يت لدددددهميمددددن 
 .االجتمنعيو بقطن  مزر

 :طريقة ألياكروظباخ. 1

بم تددددى مددددد  جميددددف مقددددداا  ااار اااااادددددو  لفقددددداا  اادددددااخل  ا تاددددنهالمددددد   ااطايقددددو كمقيدددددنا ا اددددمم 
 حي ( 0-1)قيمو م نم  اافنكارتبنخ بي   تتاارحاات  يقيادن اامقينا؟  ام تقيا تفا اا ر ( االاتبنتو)

  تدامنااار ااااااو راتضح تجنتا اامقيدنا م افقاا ااااخل   االتانهكلمن زاا  0كلمن اقتاب  قيمت  م  
 George)اا نمدو ااتد  يقياددن اامقيدنا  امد مل  ك  مقار ميد  تقديا تفدا اا ر  نتان  يكر  اامقينا متج

and Mallery, 2003, p.53) . م  ك   بن م   ااااااو اقينا ااث م تظ ااتخااظ م نم  اافنكارتبنخ
 .يرضح  ا ( 4.00)  االاتبنتو رااجار  اقظ م  ب ا رك  مجن

 (1.11) رقم جدول
 ألياكروظباخ طريقة باستخدام الدراسة أدا  ثبات

 ألياكروظباخ معامل اليقرات عدد البعد المجال

 األول المجال

 1.212 1 األجور
 1.211 1 االجتماعية العالقات
 1.111 1 واألما  الويييي االستقرار

 1.212 1 على العمل اإلشرافو  القيادا السلو 
 1.221 1 في اتخاذ القرارات المشاركة

 1.211 11 (الحيا  الويييية جود )ككل  المجال
 1.211 11 التظييمي االلتزام الثاظي المجال

 1.211 11 ككل االستباظة
 

م نمال   ا  تالح  حي  اافنكارتبنخ طايقو بناتخااظ ااااااو ااار ثبن ااجار  ااانبه تتنيج  يرضح
بطايقدددو اافنكارتبددنخ كنتددد  ماتف دددو بلددك  عدددنظ اجميددف اب دددنا رمجدددنال  االاددتبنتو  حيددد  علدددى  اثبددن ا

اافنكارتبددنخ تاارحد  بددي   قدوتجدا ا  م ددنمال  ااثبدن  بطاي ااحيدنر اار يفيددو جدرار مجددن مادترى اب دنا 
فاي اتخااذ  المشاركة" نماااخدالب ا ( 1.224)ر " واألما  الويييي االستقرار" ا ااثنالب ا ( 1.404)

بلدغ  "الويييياة ياا الح جاود "مادترى اامجدنال  تجدا ا  م نمد  ااثبدن  المجدن  األر   رعلدى  "القارارات
 (.1.712) "يميالتظي االلتزام"  كمن بلغ م نم  ااثبن  المجن  ااثنت  (1.700)
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  رتليا جميف (1.721)عنظ تالح  ا  م نم  ااثبن  ااكل  االاتبنتو بطايقو اافنكارتبنخ بلغ  ربلك 
 عليدد ااجدو ماتف دو مدد  ااثبدن  مدد  اابينتدن  ااتد  تددظ جم ددن مد  امددااا اااااادو  ر  رجددراااتتدنيج ااادنبقو ا
 .ن رتحليلدن رتفايا تتنيجدن رت ميمدن على مجتمف ااااااوعليديمك  االعتمنا 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 2.1

 ختبددناا ااتدر  األر  اال اافاضددين   الختبدنا اإلحاددنييوتدرعي  مدد  االختبدناا   اإلحاددنيير  يادتخاظ
  (Non Parametric Tests)رااتر  ااثنت  االختبناا  ااالم لميدو ( Parametric Tests)اام لميو 

االختبدددددناا  اام لميددددو لددددداط ااترزيددددف ااطبي ددددد  البينتددددن  اامدددددااا إجدددداام االختبدددددناا   ظاريلددددتاط الاددددتخا
 هكباي  االختبناا  اام لميو م  حن  عاظ تحق وين  بيتمن تاتخاظ االختبناا  ااالم لمعليداإلحانييو 

ااتد  يقد  حجمددن عد   غيا راك   ا  يكر  مقط مد  حدن  اا يتدن  اااد بينتن لاط ااترزيف ااطبي   ال
مفاار يمك  ااتخل  ع  لاط ااترزيف ااطبي   ( 31)مفاار  بيتمن اا يتن  اات  يزيا حجمدن ع  ( 31)

                         كمدددددددددددددن ترادددددددددددددد (000 ص2119ابيدددددددددددددف ) ر اددددددددددددد  رمقدددددددددددددن  امدددددددددددددن تقدددددددددددددا  ت ايدددددددددددددو ااتدنيدددددددددددددو ااماكزيدددددددددددددو
(Geoff Norman,2010, p.31 )تدن  مقيدنا إادى اتد  يمكد  اادتخااظ االختبدناا  اام لميدو مدف بين

ايكا  ااخمنا  بغض اات ا ع  حجظ ا  كبياا  ار اغياا   ربغض اات ا ع  اابينتدن  تتبدف ااترزيدف 
ار    كددامظااطبي د  اظ ال  رمد  مد   اااااادو اديتظ ااددتخااظ االختبدناا  اام لميدو رمقدن  الادببي  ااادنبه 

 .لاط ااترزيف ااطبي   البينتن  م االجرم التحقه 

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ساليباأل 11.1

 Statistical)م   ااااااو بلك  اانا  على ااتخااظ ااحزمو اإلحانييو ال لرظ االجتمنعيو  اعتما 
Package for Social Sciences-SPSS V.22 )  اات  تظ ااحار   اابينتن رتحلي   م ناجوم

و اىاارادفيو راالاددتاإل نييواإلحادد ادناي األ مددظرميمدن يلد  ا  (بنتواالاددت) ن مد  خددال  ااار اااااادوعليدد
  :م  م ناجو بينتن  م   ااااااو دناات  تظ ااتخاام

  ااثبدن  بطايقدو ااتجزيدو ااتادفيو اقيدنا (Spearman-Brown) ارتبااط سابيرما  باروا  معامال
 (Mean)الحسابي  الوسط  ااثبن  م  اابينتن  اقينا (Cronbach's Alpha) ألياكروظباخ معامل

ر ادد  ام امددو مددداى ااتفددن  ار اتخفدددنض ااددتجنبن  مفددااا  اااااادددو علددى اافقددداا  راألب ددنا راامجدددنال  
الت ددات علدددى مدداى اتحددداات  (Standard Deviation)المعياااارا  االظحااارافااايياددو االاددتبنتو  

  اامجددنالر  األب دنااادتجنبن  مفدااا  اااااادو اكد  مقدار مد  اافقداا  عد  رادطدن ااحادنب   إادى جنتد  
 One) اختباااارااايياددو  مكلمدددن اقتابدد  قيمتددد  مدد  ااادددفا تاكددز  االادددتجنبن  راتخفدددض تلددتتدن  

Sample T-test )عتا ااتقطو الختبنا متراطن  اإلجنبن  على مقاا  راب نا رمجنال  االاتبنتو 
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 Pearson Correlation )ارتباااط بيرسااو   معاماالو  يددانااتد  ت بددا عدد  ااااجددو ااحي( 5.5)
Coefficient ) أد االح التباي  تحليل  ااااه بطايقو ااه االتانه ااااخل  اقينا (one way 

ANOVA )م  ااتجنبن  امدااا اااااادو اادتتناا  المتغيداا  االخاديو ااتد  تضدظ اكثدا  الختبنا اافاره
 Least)أقاال فاارق معظااوا  اختبااار   ا  اااددلو ماضددين  ااااااددو اختبددنا عليدد مد  مجمددرعتي  ر 

Significant Differences-LSD ) إلجدداام اامقناتددن  اازرجيددو بددي  كدد  زرج مدد  ميددن   ر ادد
 و مداره  ا  االادو إحاددنيي رجدراا ي اختبدنا تحليد  ااتبدن نارمرمااميدو ر اد  مد  حدن  إلدااىا  اامتغيداا
اادتجنبن  امدااا اااااادو اادتتناا   مد الختبدنا اافداره ( Independent Samples T-test) اختباار

 & Frequencies)والظساب  التكرارات  ااالو  ا ماضين  ااااااو  اختينا علي امتغيا ااجتا ر 
Percentages)  اقيدنا  االظحدار الخطي البسايط ظموذج الماتجبي  االخايو  اامتغياا ارات

االظحاادار الخطاااي  ظمااوذج خااظتددظ ااددت كمددنعلددى اامتغيددا ااتدددنبف    تددأثيا كدد  متغيددا ماددتق  علددى حددا
االاتددزاظ )علدى اامتغيددا ااتددنبف ( ااحيددنر اار يفيددو جدراراب ددنا )تدأثيا اامتغيدداا  ااماددتقلو  اقيددناالمتعاادد 
  م  خال  حان  م نمال  اتحااا اامتغيا ااتنبف على اامتغيداا  اامادتقلو  رحادن  قيمدو (ااتت يم 

غياا  ااماتقلو م  تفايا تبني  اامتغيا ااتنبف  كمن تظ حان  م نم  ااتحايا اتحايا تابو مانممو اامت
م  اامتغياا  ااماتقلو م   يااك  متغ( Variance Inflation Factor-VIF)م نم  تضخظ ااتبني  

 .تمر ج االتحااا افحص االزاراج ااخط  بي  اامتغياا  ااماتقلو
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 الفصل اخلامس

 النتائجحتليل البيانات وتفسري ومناقشة 
 

 . مقدمة 1.1

 .الدراسة لمجتمع اإلحصائي الوصف 1.1

 .الدراسة وأبعاد مجاالت تحليل ظتائج 1.1

 . الدراسة فرضيات ومظاقشة اختبار 1.1
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 اليصل الخامس

 تحليل البياظات وتيسير ومظاقشة الظتائج

 :مقدمة 1.1

يات اض اابنح  تحلي  اابينتن  راختبنا ماضين  اااااادو  ر اد  مد  خدال   م ا اافا  م         
دددددن مدددد  خددددال  إاىاإلجنبدددو علددددى اادددديلو اااااادددو رااددددت ااض ابدددداز تتددددنيج االادددتبنتو رااتدددد  تددددظ ااتراددد  

االخايو  رك ا  تظ  اامتغياا حا   ااااواا مجتمفاإلجااما  اإلحانييو ااتحليليو  كمن رتظ رات 
اجاام اام ناجن  اإلحادنييو البينتدن  اامتجم دو مد  اادتبنتو اااااادو راامت لقدو بفقداا  راب دنا رمجدنال  

الحاددر  علددى تتددنيج ( SPSS)اااااادو  إ  تددظ ااددتخااظ باتددنمج ااحددزظ اإلحادنييو ال لددرظ االجتمنعيددو 
 .رتحليلدن م  م ا اافا  نااااااو اات  تظ عاضد

 : ف اإلحصائي لمجتمع الدراسةالوص  1.1

 الجظس متغيرحسب  سةالدرا أفراد توزيع.1

 .ااجتا متغيا ترزيف امااا ااااااو حا ( 5.0)ااجار  اقظ  يرضح

 (1.1)رقم  جدول
 الدراسة حسب متغير الجظس أفراد توزيع

 % الظسبة العدد الجظس
 52.0 23  كا
 43.7 25 اتثى

 011.1 042 اامجمر 

بلغد   بيتمدن  اجتمدنع  بنحد ( 23) براقدف كرا  ااااااو امااا لاىإجم م %( 52.0) حي  تالح  ا 
 .اجتمنعيو بنحثو( 25)براقف %( 43.7)تابو اإلتن  

 

 : إلى ذل  يعزو الباحث

ال ي تدددا بددناجتا   ممدددن يددا  اتددد  يددتظ اختيدددنا االدددير  االجتمنعيددو كبنحددد  اجتمددنع  ا  اا مدد  بددرزاار  
كمدددن ت كددا مددد   ااتتيجدددو مددداى امتمدددنظ رزاار اامتب ددو ااخددد  اادددرزاار   ااتر يدددتآايدددن  اامددر في  حاددد  

 .االؤر  االجتمنعيو بتحقيه اامانرار م  اار نيت بي  اا كرا راالتن 
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 العمر متغير الدراسة حسب أفراد توزيع.1

 .اا ما متغياترزيف امااا ااااااو حا  ( 5.2)ااجار  اقظ  يرضح

 (1.1) رقم جدول
 العمر متغيرالدراسة حسب  أفراد توزيع

 % الظسبة العدد العمر
 21.7 30 اتو 31م   اق 

 52.2 29 اتو 41إاى اق  م   31 م 
 03.5 21 اتو 51إاى اق  م   41 م 

 2.2 01 اتو مأكثا 51
 011.1 042 اامجمر 

 اددتو 41إادى اقد  مد   31اعمدنامظ مدن بدي   تتداارحعد  تادت امدااا اااااادو  يزيدامدن  حيد  يتضدح ا  
 اعمددنامظ تقد  ااااااددو امدااا لاىمد  إجمدد%( 21.7)ر  اجتمددنع  بنحد ( 29) براقددف%( 52.2)بتادبو 

 41اعمدنامظ مد   تتداارح األمااا اا ي  م  حي  بلغ  تابو  اجتمنع  بنح ( 30)براقف  اتو 31 ع 
 51اعمنامظ %( 2.2) اامتبقيورااتابو    اجتمنع بنح ( 21)براقف %( 03.5)اتو  51إاى اق  م  

 .بنحثي  اجتمنعيي ( 01)اتو مأكثا براقف 

 : إلى ذل   يعزو الباحث
اقد  مد   إادى 31ا  اابنحثي  االجتمنعيي  اا نملي   برزاار االير  االجتمنعيو يتاارح اعمدنامظ مدن بدي  

ر  ا  عتاددا االدددبن  مددر اااددنيا مددد  اا مدد    ر ادد  اكثدددار ضددغرط اا مددد   علددىاددتو  ممددن يدددا   41
جيد  لدبنب  قدناا علدى اات نمد  ر اا مد  بلدك  ااه ر  إادىا ربو اات نم  مف ااجمدرا  رمتن تحتدنج 

 .ااا  
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 العلمي المؤهل متغيرالدراسة حسب  أفراد توزيع.1

 .اامؤم  اا لم ترزيف امااا ااااااو حا  ( 5.3)ااجار  اقظ  يرضح

 (1.1)رقم  جدول
 العلمي المؤهل متغيرالدراسة حسب  مجتمع توزيع

 % الظسبة العدد العلمي المؤهل
 00.5 09 ابلرظ

 99.9 005 بكنارايرا
 01.2 02 منجاتيا
 011.1 042 اامجمر 

 

( 005)براقدددف %( 99.9)بتادددبو  اابكدددنارايرايحملددر  ااجدددو  اااااادددوحيدد  يتضدددح ا  منابيدددو امدددااا  
رااتادددبو اامتبقيدددو   بنحددد  اجتمدددنع ( 09)يحملدددر  ااجدددو اادددابلرظ براقددف %( 00.5)  اجتمدددنع  بنحدد 

 .بنح  اجتمنع ( 02) اقفيحملر  ااجو اامنجاتيا بر %( 01.2)

 : إلى ذل  يعزو الباحث

ااجدو اابكدنارايرا مد  ااتخاددص  إاددىا  اا مد  بدرزاار االدير  االجتمنعيددو كبنحد  اجتمدنع   يحتدنج 
اابنحددد  االجتمدددنع    مددف إمكنتيدددو ااتطدددرا ر  إاددىاامطلددر   ر  اددد  بمددن يتتناددد  مدددف اامدددنظ اامركلدددو 

 .مث  ااجو اامنجاتيا  علىااجن  ا علىااحار  
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 الخبر  سظوات متغيرالدراسة حسب  أفراد توزيع. 1

 .اترا  ااخبار ترزيف امااا ااااااو حا ( 5.4)ااجار  اقظ  يرضح

 (1.1)رقم  جدول
 الخبر  سظوات متغيرالدراسة حسب  أفراد توزيع

 % الظسبة العدد الخبر  سظوات

 02.7 22 اترا  5م   اق 

 52.0 23 اترا  01اترا  إاى  5 م 

 07.2 27 اتو 05إاى اق  م   01 م 

 5.4 2 اتو مأكثا 05

 011.1 042 اامجمر 

براقددف  اددترا  01إاددى  5 بددي اددترا  خبدداتدظ  تتداارح ااااااددومدد  امددااا  %(52.0)حيد  تالحدد  بددأ  
 ادترا  إادى 01 بدي  تتداارحخبداتدظ  را ادت كمن تالح  ا  تابو األمدااا ااد ي   ع اجتمن بنح ( 23)

اترا  خباتدظ ع   تق بيتمن بلغ  تابو م    اجتمنع  بنح ( 27)براقف %( 07.2)بلغ   اتو 05
ركنت  ام   %(5.4)م  حي  بلغ  ااتابو األق    اجتمنع  بنح ( 22) براقف%( 02.7) اترا  5

 .اجتمنعيي  بنحثي ( 2)براقف  اتو مأكثا 05خباتدظ  اترا 

 : إلى ذل  يعزو الباحث
 5مدن بدي    ادايدظ ا  اابدنحثي  االجتمدنعيي  اا دنملي   بدرزاار االدير  االجتمنعيدو يتداارح ادترا  ااخبدار 

تر يددت  إادى ااىادترا   مدر اضدداا  اا ايدا مدد  مدر ف  رزاار االدؤر  االجتمنعيددو  01اقد  مدد   إادى
 05 -01ظ علدديداادا اافدداال ااقدنيظ  امدن تادبو اامددر في  ااد ي  مدا  نايدوبداي  اددظ مد  قبدد  ااحكرمدو ااح

 .منكثا مظ اا ي  عملرا قب  االتقانظ اافلاطيت  رمنزاارا على ااا عملدظ
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 .ظتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة 1.1

 "الحيا  الويييية جود " األولالظتائج المتعلقة بالمجال  تحليل .أ

 ".األجور"الظتائج المتعلقة بالبعد األول . 1

اا   يتااج تح  اامجدن  " األجور"يل  عاض ألمظ تتنيج ااتحلي  اإلحاني  افقاا  ااب ا األر   ميمن
حيد  تدظ حادن  اارادط ااحادنب  راالتحداات اام يدنا  راادرز  ااتادب    "الحيا  الويييياة جود "األر  

اك  مقار م  مقاا  ااب ا رم  ثظ تظ حادن  اامترادط اا دنظ راالتحداات اام يدنا  راادرز  ااتادب  الااجدو 
تد  ت بدا اا( 5.5)ااكليو الب ا  كمن تظ ااتحقده مد  مادنرار مترادطن  اإلجنبدو علدى مقداا  ااب دا القيمدو 

يرضح تتنيج ( 5.5)  رااجار  اقظ (One Sample T-Test)و بناتخااظ اختبنا يانع  ااااجو ااحي
 .ااتحلي 

 (1.1)رقم  جدول
 "األجور"اإلحصائي ليقرات بعد  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 tاختبار 

القيمة 

ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 
 دىامع الوضع االقتص  أتقاضاهيتالءم الراتب الذي 

 .في قطاع غزة
3.66 2.21 37% -10.14 0.000* 0 

5 

مناسب مقارنة بم ا  أتقاضاهاعتقد بأن الراتب الذي 

الباحثين االجتماعيين في نفس المجال  عليهيحصل 

 .في المؤسسات األخرى

3.55 2.03 35% -11.71 0.000* 3 

0 
بالرضا من العالوات والزيادات الت ي تض اف أشعر 

 .للرواتب سنويا
2.94 1.99 29% -15.68 0.000* 5 

 2 *0.000 7.37- %40 2.38 4.05 .من دخل من عملي عليهأشعر بالسعادة بما أحصل  0

 0 *0.000 13.71- %33 1.98 3.26 .يناسب الراتب طبيعة ومهام وواجبات العمل 5

  *0.000 14.18- %35 1.73 3.48 الدرجة الكلية للبعد

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، قرب عدد صحيحالظسبية في الجدول مقربة أل األوزا 
بالساعاد  بماا أحصال  أشاعر" تدتص علدى  ااتد  ااااب دوا  اافقدار  (5.5)م  خال  ااجار  اقظ  يتضح
ااحاددنب  ااتدد  بلغدد  جددنم  مدد  ااماتبدو األراددى مدد  حيدد  قيمدو ااراددط " ماا  دخاال فااي عملااي عليااه

مد  اامرامقدو علدى مد   اافقددار  متخفضدوااجدو  رجدراريلديا  اد  ا% 41  بدرز  تادب  (01 مد  4.15)
 .ااااااو امااا م  قب 

 

 



 
 

 
94 

 : إلىيعزو الباحث ذل  
  اادددرزاار مددف األجدددرا  مدد اتدد  اددلر  طبي ددد  تددنتج عدد  مقناتدددو اابددنحثي  االجتمدددنعيي  ألجددرامظ

مددف مقناتددو اجددرا اابددنحثي  االجتمددنعيي  متخفضددو جدداا     أل  اخدداىمؤااددن   مدد البددنحثي  
 .قطن  مزر م اامؤاان  األخاى اا نملو 

  على مااا عار اترا   اامر في  ااحكرميي  عاظ مقاار ااحكرمو م  مزر على امف ارات. 
تدتص علدى  ااتد  ااثناثدوتجا اافقدار  ااب اااحانب  افقاا   اطم  حي  قيمو اار  األخيارم  ااماتبو  امن
( 01 مد  2.74)برادط حادنب  " بالرضا م  العاالوات والزياادات التاي تضااف للرواتاب ساظوياا  أشعر"

مدد  اامرامقدو علدى مدد   اافقدار ر ادد   جداا   متخفضدوااجددو  رجدرا  رتلديا مدد   ااقيمدو ا%27ررز  تادب  
 .ت ا امااا ااااااو وم  رجد

 : إلىويعزو الباحث ذل  
  ألانا  خاران عالرر مالم اام يلو  رم ا يؤكا بأ  اااخ  ا علىعالرا  ر زينار  رجراعاظ

اضدن اابدنحثي    مد ا مد  لدأت   إادىيتلقن  اابنح  االجتمدنع  كحدرامز ميدا كنميدو رال تدؤا   من
 يت كا البن  على الرك 

   االجتمنعيي اابح  اامياات  خال  متاا  اااراظ على تفقو اابنحثي   تكنايتاحتان. 
م  ا  متراط االجنبن  يزيا ع   التحقه (T)م  خال  ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا ريالح 
 إحادنييو ا  االادو  جمي دناظ ال  كنت   ااااااوألمااا  أاىاات  ت با ع  اامرقت ااحي( 5.5)ااقيمو 

جنبو ريليا  ا  ال  متراط اال  (5.5)ع  ااقيمو  تق اامتراطن   يفركنت  جم 1.15ماترى  اعت
 (.5.5)ع  ااقيمو  يق على ك  مقار م  مقاا  ااب ا 

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  3.42)ااراددط ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد  قددا بلددغ   عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 "األجاور"مد  اامرامقدو علدى مقداا  ب دا  متخفضدو ااجدو رجدراريليا  ا  ا% 35ررز  تاب  ( 0.93)

 .م  قب  امااا ااااااو

 :إلىيعزو الباحث ذل  
مزر  م قطن  مزر   م  عاظ مقاار ااحكرمو  م مر ف  ااحكرمو    ااضنيقو اامنايو اات  يما بدنا

تت نظ اات ا م  رض ت قااتدنعلى مااا عار اترا  مر فيدن  ار ماتحقن  ارات  ااااعلى 
ر     اك  متن  خارمن  ماتمار انا  عالرا  رزينار على اااخ  األ رجراااالت   رعاظ 

 خال  متار اااراظ على تفقو اابنح  االجتمنع    ات ت اابح  ااميانايبنإلضنمو ااى  ا  احتان  تك
منألجا اا   يحا    اايمن  يلتك  ب اظ رجرا تكنمأ بي  مالم اام يلو رااتب مل  اابنح  االجتمنع  

م   اارزاار   مل ا كنت  األجرا ميا قناار على تأمي  احتينجن   م اامر ت مر مقينان  اقيمت   علي 
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حناو اايمو م  ااتفكيا  م اامر في  بقاا من تمكتدظ م  تحم  ماؤراينتدظ تجن  عرايلدظ   مايج لدظ 
 .ن  على ااتزامدظ ررالممظ ااتت يم برااقله ممن يؤثا ال

جنم دددو  مددد طبقددد  علدددى اامااكددز ااطبيدددو رااتددد  ( 2114اامغابدد  ) مدددف اااادددواتيقااات ظتاااائج الدراساااة 
اامااكددز عد  ت ددنظ األجددرا  مدد عدداظ اضد  اددب ض اافيددن  اا نملدو  رجددرااامتادرار بماددا  رترادل  ا

علدددى اا ددنملي  مدددى ااتددد  طبقدد  ( 2105حددالرر  ) ن  راااادددو عليدددنمددت  راا رايدددا ااتدد  يحادددلر  راامك
ى ادددرم كبيددار  مددد  امددااا عيتدددو ااااااددو علدددمرامقدددو  رجددرا  رترادددل  ا ااددرزااا  ااماتيدددو مددى قطدددن  مددزر

ااتددد  طبقدددد  علددددى اا ددددنملي  مددددى ااجنم ددددن  ( 2104منضدددد  ) األحدددرا  االقتاددددنايو اددددايدظ   رااااددددو 
 .اافلاطيتيو  اات  ترال  إا  ا  اا نملي  بجنم و األقا  يل ار  ب اظ اااضن ع  ااارات 

طبق  على اامت مدن  ميدا ااحكرميدو مد  راات  ( 2102  اابلبيا) مف ااااوواختليت ظتائج الدراسة 
ت دنظ راضدح رماليدظ رعدنا  األجدرا ااخد  اامت مدن  ميدا ااحكرميددو  رجدراا إادىل  ادمدزر  رتر  قطدن 
ظ ركنادو ااغدر  رتلدغي  ي لدااتد  طبقد  علدى رزاار ااتابيدو راات( 2103تانا ) رااااو  قطن  مزر  م 

 .متراط م  األجرا راامكنمت  ماترى رجراااالجيي    رترال  ا
  ك ا  تتر  قيمو األجرا اات  يتظ اامدن م اختالت  إاىبي  اااااان  يعزو الباحث اختالف الظتائج 

ار مؤاان  ارايو تامف ارات  ماتف     ك ا  اخدتالت اامكدن   منايو وبأزم   م  حكرمو تمانااقطنع
 .اا   طبق  ب  ااااااو

 ".االجتماعية العالقات"بالبعد الثاظي الظتائج المتعلقة . 1

ااد   يتدااج " االجتماعية العالقات" ااثدنت يل  عاض ألمظ تتنيج ااتحلي  اإلحاني  افقاا  ااب ا  ميمن
حيد  تددظ حادن  اارادط ااحادنب  راالتحداات اام يددنا    "الحيااا  الويييياة جاود "تحد  اامجدن  األر  

راارز  ااتاب  اك  مقار م  مقاا  ااب ا رمد  ثدظ تدظ حادن  اامترادط اا دنظ راالتحداات اام يدنا  راادرز  
ااتاددب  الااجددو ااكليددو الب ددا  كمددن تددظ ااتحقدده مدد  ماددنرار متراددطن  اإلجنبددو علددى مقدداا  ااب ددا القيمدددو 

  رااجدار  اقدظ (One Sample T-Test)و بنادتخااظ اختبدنا يدانااحيااتد  ت بدا عد  ااااجدو ( 5.5)
 .يرضح تتنيج ااتحلي ( 5.2)
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 (1.1)رقم  جدول
 "االجتماعية العالقات"اإلحصائي ليقرات بعد  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 tاختبار 

القيمة 
ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 
يتب  ادل الب  احثون االجتم  اعيون ف  ي العم  ل 

 .الزيارات االجتماعية في المناسبات
6.19 2.39 62% 3.51 0.001* 3 

5 

تس ود عالق ات التق دير واالحت رام المتب  ادل 

ب ين الرسس اء والب احثين االجتم اعيين ف ي 

 .العمل

6.66 2.30 67% 6.10 0.000* 2 

0 
اإلخ  اء ز مب  اد  ي تعزتعم ل ال  وزارة عل  ى 

 .والتعاون بين الباحثين االجتماعيين
4.88 2.48 49% -3.05 0.003* 0 

0 
يسود بين الباحثين االجتماعيين في العم ل 

 .التعاون وروح الفريق الواحد
6.30 2.17 63% 4.46 0.000* 0 

5 

تت  يح ال  وزارة فرص  ة التفاع  ل واالتص   ال 

ب      ين الب       احثين االجتم      اعيين وكاف       ة 

 .األخرى ات االداريةيمستوال

4.67 2.22 47% -4.55 0.000* 5 

  0.107 1.62 %57 1.79 5.74 الدرجة الكلية للبعد

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح الظسبية األوزا 
عالقاااات التقااادير  تساااود" ااتددد  تددتص علدددى  ااثنتيدددو ا  اافقدددار (5.2)مددد  خدددال  ااجدددار  اقددظ  يتضددح

جنم  م  ااماتبو األراى م  حي  " بيم الرؤساء والباحثي  االجتماعيي  في العمل دلواالحترام المتبا
 ماتف وااجو  رجراريليا  ا  ا% 29  برز  تاب  (01 م  2.22)قيمو ااراط ااحانب  اات  بلغ  

 .ااااااو امااا قب  م م  اامرامقو على م   اافقار 

 : إلىذل  ويعزو الباحث 
   حاص اابنحثي  على ترثيه اا القن  ميمن بيتدظ اتجنح اا م. 
   عالقن  اجتمنعيو مث  ااتقايا ر االحتااظ  رجرااا م  بارح اافايه ااراحا يتطل. 
 اا القن  اا نيليو رااقبليو اامرارثو اانان خناج إطنا اارزاار رجرا. 
تددتص  ااتد  ااخنماددوتجددا اافقدار  ااب دامدد  ااماتبدو االخيددار مد  حيدد  قيمدو ااراددط ااحادنب  افقدداا   امدن

ات اإلداريااة يمساتو الاوزار  فرصاة التياعال واالتصاال باي  البااحثي  االجتمااعيي  وكافاة ال تتايح"علدى 
 طومترادااجدو  رجدرا  رتليا م   ااقيمدو ا%49ررز  تاب  ( 01 م  4.29)حانب   براط" األخر 

 .م  اامرامقو على م   اافقار ر ا  م  رجدو ت ا امااا ااااااو

 :إلىويعزو الباحث ذل  
 االجتمنعيو رااتاميديو ايتيح ماص اات نات رااتراا  بي  اامر في   اباامجعاظ ترما ا. 
   اخاىقلو ميزاتيو اارزاار ممن يض ت عملين  ااتراا  م  خال  اادنتت ار ا  رايلو اتان. 
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يزيا ع   اإلجنبن م  ا  متراط  التحقه (T)م  خال  ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا ريالح 
 إحانييو ا  االاو  جمي دن  كنت  ااحيناى ألمااا ااااااو  اظ الاات  ت با ع  اامرقت ( 5.5)ااقيمو 

يمدو راادب ض اآلخدا تقد  عد  ااق( 5.5)ع  ااقيمدو  تزيااامتراطن   ب ضركنت   1.15ماترى  اعت
علددى  اإلجنبددوريلدديا  ادد  ال  متراددط   رمدد ا بددارا  ااى إاددى عدداظ م تريددو ااااجددو ااكليددو الب ددا( 5.5)

 (.5.5)ع  ااقيمو  يزيامقاا  ااب ا  امل 

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  5.94)ااراددط ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد  قددا بلددغ   عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 العالقاات"مد  اامرامقدو علدى مقداا  ب دا  مترادطو ااجدو رجدراريليا  ا  ا% 59ررز  تاب  ( 0.97)

 .م  قب  امااا ااااااو "االجتماعية

يتطلد  مدد  اادرزاار اعمدددن راا مد  علددى  تاددبين   مجدن  اا القددن  االجتمنعيدو تاددبو مقبرادو الباحااث ياار و 
 مدد ااددرزاار   راالاددتفنار متدددن  مد اامختلفددو  االااايددو اماددترين مدد  خدال  ا االجتمنعيددو اا القددن ت زيدز 

االاتددزاظ ااتت يمددد  رتحادددي  رت زيدددز  راافتددد بزيدددنار م نايدددو اا مدد  اإلااا  تت لدده  اخددداىتحقيدده امددداات 
 .اابنحثي  االجتمنعيي   ااىاراتدن 

اات  طبق  على اعضنم مييو ااتاايا بكليو ااتاايا ( 2103اناح )مف ااااو اتيقت ظتائج الدراسة 
 .بجنم و المن   اات  ترال  رجرا ااجو متراطو م  اا القن  االجتمنعيو بكلين  ااتابيو

ظ ركنادو ااغدر  ي لداات  طبقد  علدى رزاار ااتابيدو راات( 2103تانا )ااااو مف واختليت ظتائج الدراسة
ااجددو مرامقددو جيدار علددى إقنمددو عالقددن  عمدد  جيددا مدد  رزاار  رجددرا إاددى  رتلدغي  ااالجيددي    رتراددل

اات  طبق  على ااجنم دن  ( 2104منض  ) ظ رركناو ااغر  رتلغي  ااالجيي   رااااوي لااتابيو راات
قدن  اجتمنعيدو حميمدو عال رجدراات  يرجا ااجدو مرامقدو ماتف دو علدى  إاىمزر  ترال   م اافلاطيتيو 

ااتد  طبقد  علدى ركنادو ااغدر  رتلدغي  ااالجيدي  مد  مدزر  ( 2100ابدر ادم  )بي  اا نملي   راااادو 
 .جيا م  اا القن  ااتت يميو  ماترىترال  ا  متن  اات  

 ".االستقرار واألما  الويييي"الظتائج المتعلقة بالبعد الثالث . 1

ااد   " واألما  الويييي االستقرار" ااثنا يل  عاض ألمظ تتنيج ااتحلي  اإلحاني  افقاا  ااب ا  ميمن
حيدد  تددظ حادددن  ااراددط ااحاددنب  راالتحددداات   "الحياااا  الويييياااة جااود "يتددااج تحدد  اامجدددن  األر  

راادددرز  ااتاددددب  اكددد  مقددددار مددد  مقددداا  ااب ددددا رمددد  ثددددظ تدددظ حادددن  اامتراددددط اا دددنظ راالتحدددداات  ا اام يدددن
اام ينا  راارز  ااتاب  الااجو ااكليو الب ا  كمن تظ ااتحقه م  مادنرار مترادطن  اإلجنبدو علدى مقداا  

  (One Sample T-Test)و بنادتخااظ اختبدنا يدانااحيااتد  ت بدا عد  ااااجدو ( 5.5)ااب دا القيمدو 
 .يرضح تتنيج ااتحلي ( 5.9)رااجار  اقظ 
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 (1.1)رقم  جدول
 "واألما  الويييي االستقرار"اإلحصائي ليقرات بعد  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 tاختبار 

القيمة 
ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 

أش    عر باالس    تقرار واألم    ان ال    وظيفي ف    ي 

ال وزارة وال اع اني م  ن خط ر االس تغناء ع  ن 

 .خدماتي

4.26 2.46 43% -6.15 0.000* 3 

5 
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 

0 
بتنفي   ذ مه   ام يق   وم الب   احثون االجتم   اعيون 

 .خارج اختصاصهم الوظيفي
4.55 2.44 46% -4.71 0.000* 0 

0 

ة ل    دى يداة واالقتص   ادي   تت   وفر الم   وارد الم

ال  وزارة بم  ا يمكنه  ا م  ن اإليف  اء بالتزاماته  ا 

 .اتجاه الباحثين االجتماعيين المالية

3.44 2.06 34% -12.14 0.000* 5 

5 
تتب   ع ال   وزارة سياس   ة الت   دريب واالحتف    اظ 

 .بالباحثين االجتماعيين المهرة
4.24 2.16 42% -7.01 0.000* 0 

  *0.000 10.36- %42 1.48 4.24 الدرجة الكلية للبعد

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح الظسبية األوزا 

في مظاخ تظييمي يتسم  أعمل"تتص علدى  اات  ااثنتيوا  اافقار ( 5.9)م  خال  ااجار  اقظ  يتضح
قيمدو ااراددط  يد جدنم  مد  ااماتبدو األرادى مد  ح" باألماا  والثقاة المتبادلاة باي  جمياع أطااراف العمال

مددد   مترادددطو ااجدددو رجدددراريلدديا  اددد  ا% 49  بدددرز  تادددب  (01 مددد  4.92)بلغددد   تددد ااحاددنب  اا
 .ااااااو امااا اامرامقو على م   اافقار م  قب 

 :إلىعزو الباحث ذل  ي

  ا م  على ا ااجدن  ااملاموت اا. 
  االجتمنعيي  اختالت ااتينا ااحزب  البنحثي . 

تدتص علدى  ااتد ااااب و  اافقارتجا  ااب ام  ااماتبو االخيار م  حي  قيمو ااراط ااحانب  افقاا   امن
اتجاااي  الماليااةة لااد  الااوزار  بمااا يمكظهااا ماا  اإليياااء بالتزاماتهااا يداة واالقتصاااديااالمااوارد الم تتااوفر"

 رجدرامد   ااقيمدو ا ا  رتلدي%34ررز  تادب  ( 01 مد  3.44)حادنب   براط" تماعيي الباحثي  االج
 .م  اامرامقو على م   اافقار ر ا  م  رجدو ت ا امااا ااااااو متخفضوااجو 
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 :  إلىويعزو الباحث ذل  
  اارزاار  ااى اامنايوقلو اامرااا. 
  قلو اااعظ ااخناج  ر اامحل  م      ا ربو ترميا األمرا. 
 اافلاطيت   نا االتقانظ اااينا  ر االقتا رجرا. 

يزيا ع   اإلجنبن م  ا  متراط  التحقه (T)م  خال  ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا ريالح 
 إحانييو ا  االاو  جمي دن  كنت  ااحيناى ألمااا ااااااو  اظ الاات  ت با ع  اامرقت ( 5.5)ااقيمو 

 اإلجنبوريليا  ا  ال  متراط   (5.5)ع  ااقيمو  تق اامتراطن   جميفركنت   1.15ع  ماترى 
 (.5.5)ع  ااقيمو  يق مقاا  ااب ا  مقار م  ك على 

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  4.24)ااراددط ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد  قددا بلددغ   عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 االساتقرار"م  اامرامقو على مقاا  ب ا  متخفضو ااجو رجراريليا  ا  ا% 42ررز  تاب  ( 0.42)

 .م  قب  امااا ااااااو "واألما  الويييي

   اد  جدنم راألمدن  اادر يفاالادتقااا "م  اامرامقو علدى مقداا  ب دا  ااجو متخفضو رجرا الباحث ير و 
 خددددنته  رحادددنا اقتاددددنا  تقاددددنظ ملاددددطيت مددد  ا ااتدددد  ي يلددددن اامجتمددددف اافلاددددطيت  ا ددددارتاتتيجدددو 

 حيدد   قطدن  مدزر مدد علدى ااحيددنر اار يفيدو بنار يفدو اا مرميدو  نرااتد  ات كادد  آثنامد   راتادااا االمده
 ضدددددبنبيو األحددددرا ااددددبح   ر  ادددد بو رمت ب بدددد  ااتدددد  ج لدددد  األرضددددن   حناددددو اامتنكفددددن  اااينادددديو

رادنا  حنادو مد  ااانيار بي  عمرظ اامدر في  مد  قطدن  مدزر    ااحناومجدراو اام ناظ رااماتقب  م  ر 
اتتجدد   ألمدرا  ركد  مد   ا ااقلده ادا  اامدر في  مد  امكنتيدو االادتغتنم عدد  خدامنتدظ رمقداا  اار يفيدو

االجتمدنع    بنار يفو اات  اابح  ال تلب  اات  متطلبدن  اابنحد   المتمنظرعاظ ا اإلحبنطحناو م  
 .من مر إال تما   نما  ما  بد   اار يفو ااتبأ  راقتتنعن  مت  

اات ات على اب دنا  إاىاات  مام   (zare and others , 2014 )مف ااااواتيقت ظتائج الدراسة 
 رجدراجنم و طداا  االيااتيدو  را ددا   م ااحينر اار يفيو بي  اعضنم مييو ااتاايا  جراررمقنييا 
اادرزاا  ااماتيدو  مد اات  طبق  على اا نملي  ( 2105حالرر ) ع  األم  اار يف   رااااو عاظ اضن

الادتقااا اادر يف    مرامقو م  قب  امدااا اا يتدو علدى عداظ لد رامظ بن رجرا إاىقطن  مزر  ترال   م 
جنم ددو اددلمن  بدد  عبددا اا زيددز  ااتددد   مدد ااتدد  طبقدد  اعضددنم مييددو ااتددداايا (2103اددناح )رااااددو
 .ل را اعضنم مييو ااتاايا بنألمن  اار يف  م ل  ا  متن  تات  ترا

 مد ااتد  طبقد  علدى اامت مدن  ميدا ااحكرميدو ( 2102اابلبياد  ) مف اااادوواختليت ظتائج الدراسة 
اامؤاادو رالي دنتر   م   يل ار  بنالاتقااا اار يف  ا  اا نملي إاىقطن  مزر  راات  النا  تتنيجدن 

ااتدددد  طبقددددد  علدددددى ( 2104منضددددد  ) اى تدايدددددا بنالاددددتغتنم عددددد  خددددامنتدظ   ركددددد ا  مدددددف ااااددددو مدددد 
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ادددددددر يف   راااادددددددو           ااجنم دددددددن  اافلادددددددطيتيو را ددددددددا  ا  اا دددددددنملي  ال يلددددددد ار  بنالادددددددتقااا راألمدددددددن  ا
ظ ركناددو ااغدر  رتلددغي  ااالجيدي    رتراددل  ي لدااتد  طبقدد  علدى رزاار ااتابيددو راات (2103تادنا ) 
ااتدد  طبقدد  علددى ( 2114ااطبددن    ) رااااددو متراددط مدد  االاددتقااا راألمدد  اار يف   ماددترى رجدراا

اا دنملي  بلدداكو ااتاددا األاددمار   ر ااتدد  ا دددا  ا  االدد را بااجددو اكبددا مدد  اامتراددط ميمددن يت لدده 
 .بنألمن  اار يف  

تتيجو اختالت اابييو راامكن  اا   طبق   خاىم  ااااو ألااتتنيج  م اب  االختالت  الباحث ويعزو
 .مي  ااااااو تتيجو اختالت اا ارت رااجو تأثا ك  مكن  بنا رام  اامحيطو ب 

 ".على العمل اإلشرافو  القياداالسلو  "الظتائج المتعلقة بالبعد الرابع . 1
علاى  اإلشارافو  القياادا السالو " اااابدفيل  عاض ألمدظ تتدنيج ااتحليد  اإلحادني  افقداا  ااب دا  ميمن

حيدد  تدظ حاددن  اارادط ااحاددنب    "الحيااا  الويييياة جااود "اادد   يتدااج تحدد  اامجدن  األر  " العمال
راالتحددداات اام يدددنا  رااددددرز  ااتادددب  اكدددد  مقدددار مددد  مقدددداا  ااب دددا رمدددد  ثدددظ تدددظ حاددددن  اامترادددط اا ددددنظ 
راالتحاات اام ينا  راارز  ااتادب  الااجدو ااكليدو الب دا  كمدن تدظ ااتحقده مد  مادنرار مترادطن  اإلجنبدو 

                   و بناددددددددددددتخااظ اختبددددددددددددنايددددددددددددانااحيااتدددددددددددد  ت بددددددددددددا عدددددددددددد  ااااجدددددددددددو ( 5.5)علدددددددددددى مقدددددددددددداا  ااب ددددددددددددا القيمدددددددددددو 
(One Sample T-Test) يرضح تتنيج ااتحلي ( 5.2)  رااجار  اقظ. 
 

 (1.2)رقم  جدول
 "على العمل اإلشرافو  القيادا السلو "اإلحصائي ليقرات بعد  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
الوزن 
 النسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 

ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 
تش جع ال وزارة ف ي العم ل عل ى المب  ادرة 

 .واإلبداع في اتخاذ القرارات
3.93 2.20 39% -8.67 0.000* 0 

5 

تستخدم الوزارة طرق النق د اإليج ابي م ع 

الب     احثين االجتم     اعيين عن     د ارتك     اب 

 .األخطاء

3.72 2.07 37% -10.45 0.000* 5 

0 
الب    احثين االجتم    اعيين تم    نح ال    وزارة 

 .صالحيات تتالءم مع قدراتهم
4.24 2.21 42% -6.92 0.000* 3 

 2 0.959 0.05 %55 2.41 5.51 .تؤكد الوزارة على مبدأ المساءلة 0

5 
تتبع الوزارة ف ي العم ل ال نمط التش اركي 

 .اإلشراففي القيادة و
4.27 2.21 43% -6.74 0.000* 0 

  *0.000 7.99- %43 1.77 4.34 الدرجة الكلية للبعد

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح الظسبية األوزا 
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الاااوزار  علاااى مبااادأ  تؤكاااد"تدددتص علددى  ااتدد  ااااب دددوا  اافقددار ( 5.2)مدد  خدددال  ااجددار  اقدددظ  يتضددح
  (01 مدد  5.50)جددنم  مد  ااماتبددو األرادى مدد  حيد  قيمدو ااراددط ااحادنب  ااتدد  بلغد  " المسااءلة

 .ااااااو امااا م  اامرامقو على م   اافقار م  قب  متراطو ااجو رجراريليا  ا  ا% 55برز  تاب  
 :  إلىويعزو الباحث ذل  

  رأل  ن   اااددالحين  رااماددؤراي مد  ن  بادديط ا  جدزم االجتمددنعيي  تفدريض ب ددض اامدااام البددنحثي
ظ ااقيددنظ بدد   مددل   ادد  يزيددا مدد  قدداار علدديداابددنحثي  يتلقددر  ااتفاددياا  ااراضددحو حددر  منيجدد  

 إاددىا قربدن  علدى اامخدنافي  مد  خدال   تقلددظ مداض ااامادؤراي  علدى اامادنماو راامحنادبو  ر 
اددح  اااددالحين  ار تخفدديض ب ددض  ر  عليددن  رعدداظ تددرايدظ متنادد  إااايددو  اخدداىامددنك  

 .اااالحين  اار يفيو 
تجا اافقار ااثنتيدو ااتد  تدتص علدى  ااب ام  ااماتبو االخيار م  حي  قيمو ااراط ااحانب  افقاا   امن
حادنب   برادط" الوزار  طرق الظقد اإليجابي مع الباحثي  االجتماعيي  عظد ارتكااب األخطااء تستخدم"
مد  اامرامقدو علدى مد    متخفضدوااجدو  رجدرا  رتليا م   ااقيمدو ا%39ررز  تاب  ( 01 م  3.92)

 .اافقار ر ا  م  رجدو ت ا امااا ااااااو

 :  إلىويعزو الباحث ذل  
    اتبددن  اادددلر  علددى ااقنيددا ااتدد  ترجدد  قطدددن  مددزر مدد تمددا بدددن ااحكرمددو تتيجددو األزمددن  ااتدد 

بلدك   منثيدو اإلعمدن  األإلتجدنز ااتخريت عتا ااتكن  اابنحثي  االجتمدنعيي  االخطدنم ر اد  
ياددن  مدد   ااخددامن  اماددتحقيدن بغددض  اددايف ااددتب نا اات ددا عمددن يكتتددت مدد   اا مليددو مدد  را 

رقدا  ددا مد ا علدى تحدر جلد  ا مليدو إااار ايمقااطيدو بغيدو إيادن  مد   ااخدامن  المادتفياي   
 .اثتنم ااحا  على مزر مبنلار رب امن م 

  ااتقدا االيجددنب   ااددناي ااددرزاار امتنب دو اابددنحثي  االجتمدنعي  رعدداظ إتبدن   اداى اامنايددوقلدو اامدرااا
 .ااممتدج

م  ا  متراط االجنبن  يزيا ع   التحقه (T)ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا خال م   ريالح 
 و ا  االاددددد م  مددددددن  كنتدددد  ااحيددددناى ألمدددددااا اااااادددددو  اظ الااتددددد  ت بددددا عددددد  اامرقدددددت ( 5.5)ااقيمددددو 

مدن عدداا اافقدار ااااب ددو ( 5.5)اامترادطن  تقدد  عد  ااقيمددو  جميددفركنتد   1.15عد  ماددترى  إحادنييو
عدد  ااقيمددو  يقد مقدداا  ااب ددا  مقددار مد  كد ريلدديا  ادد  ال  مترادط االجنبددو علددى   ميدا اااددو إحادنيين  

 .  مني ت  حينايو مرقت امااا مجتمف ااااااو تجن  م   اافقارمن عاا اافقار ااااب و( 5.5)

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  4.34)ااراددط ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد  قددا بلددغ   عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 السالو "مد  اامرامقدو علدى مقداا  ب دا  متخفضدو ااجدو رجدراريلديا  اد  ا% 43  ررز  تادب( 0.99)

 .م  قب  امااا ااااااو "على العمل اإلشرافو  القيادا
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اا م  يلديا  م  اإللااتر  ااقينا مقاا  ااالر   على اامرامقورجرا اجو متخفضو م   الباحث ويعزو
م   ايمقااط ا  بم ت  ال تتبف ااتمط اا ااقنار مى رزاار االؤر  االجتمنعيو الركن  ارترقااطين   إتبن  إاى

حا  إاىظ عليدبأالر  ااقينار اا   يمناا  اايدظ  إ  تتأثا ااارح اام تريو اابنحثي  االجتمنعيي  قينار 
اامبتد  علدى اادنا اات دنر  رااملدناكو بدي  ااداييا رااماؤرادي   مقااط اايكبيا   مل  االر  ااقينار ا

 .ااقينار  ااناي   راات نر  اكثا م  ميامن م   ااراحا ارح اافايهب ااام اا م  إاىيؤا  
مدد   اإللداات مد ااتدد  بيتد  ا  اادلر  اادداييا  (2114اامغابد  )  مددف اااادواتيقات ظتااائج الدراساة 

 تاعيظ اإلااار م  رجدو ت ا اإلااايي  إاىحنجو  م حينر اا م  اات  منزاا   جراراكثا األب نا 
ركناددو ر ظ ي لددااتدد  طبقدد  علددى رزاار ااتابيددو راات( 2103تاددنا ) مددف ااااددوائج الدراسااة تااواختلياات ظ

ركنادو  مد ااادنيا  اإللدااتا  ااجو اااضن ع  تمدط ااقيدنار ر  إاىااغر  رتلغي  ااالجيي    رترال  
 .ظ جياري لمر  رتلغي  ااالجيي  ررزاار ااتابيو راات

 

 ".في اتخاذ القرارات المشاركة"الظتائج المتعلقة بالبعد الخامس . 1
" فاي اتخااذ القارارات المشااركة" ااخدنماافقداا  ااب دا  اإلحادني يلد  عداض ألمدظ تتدنيج ااتحليد   ميمدن

حي  تظ حان  ااراط ااحادنب  راالتحداات   "الحيا  الويييية جود " اا   يتااج تح  اامجن  األر 
اام يدددنا  راادددرز  ااتاددددب  اكددد  مقددددار مددد  مقددداا  ااب ددددا رمددد  ثددددظ تدددظ حادددن  اامتراددددط اا دددنظ راالتحدددداات 

كمن تظ ااتحقه م  مادنرار مترادطن  اإلجنبدو علدى مقداا    ااكليو الب ا لااجواام ينا  راارز  ااتاب  ا
  (One Sample T-Test)و بنادتخااظ اختبدنا يدانااتد  ت بدا عد  ااااجدو ااحي( 5.5)ااب دا القيمدو 
 .يرضح تتنيج ااتحلي ( 5.7)رااجار  اقظ 

 (1.2)رقم  جدول
 "في اتخاذ القرارات المشاركة"اإلحصائي ليقرات بعد  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 tاختبار 

القيمة 

ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 
تش  جع ال  وزارة الب  احثين االجتم  اعين عل  ى 

 .المشاركة في اتخاذ القرارات
3.83 2.21 38% -9.19 0.000* 0 

5 
يش   ارك الب   احثون االجتم   اعيون ف   ي بن   اء 

 .ة للعمليرىالخطط التطو
3.61 2.12 36% -10.80 0.000* 0 

0 
تس    تجيب ال     وزارة لمفك     ار والمقترح     ات 

 .المطروحة
3.47 1.93 35% -12.78 0.000* 5 

0 
يش   ارك الب    احثون االجتم   اعيون ف    ي ح    ل 

 .مشكالت العمل
4.74 2.30 47% -4.04 0.000* 2 

5 
يوج د ش  فافية ف  ي كيفي  ة ص  نع الق  رار عل  ى 

 .ات المختلفة في الوزارةيمستوكافة ال
3.70 2.16 37% -10.14 0.000* 3 

  *0.000 10.71- %39 1.85 3.87 الدرجة الكلية للبعد

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح الظسبية األوزا 
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 اعيو الباحثو  االجتم يشار "تتص على  اات  ااااب وا  اافقار ( 5.7)م  خال  ااجار  اقظ  يتضح
 4.94)اات  بلغ  جنم  م  ااماتبو األراى م  حي  قيمو ااراط ااحانب  " في حل مشكالت العمل

 مد  اامرامقدو علدى مد   اافقدار مد  قبدد  مترادطو ااجدو رجدراريلديا  اد  ا% 49  بدرز  تادب  (01 مد 
 .ااااااو امااا

 :  إلىويعزو الباحث ذل  
  اعتقنا ب ض اابنحثي  ا  ح  ملكال  اا م  جزم م  مدنمدظ األانايو. 
   خبار ب ض اابنحثي  االجتمنعي  اامتااكمو تمكتدظ م  اات نم  مف ملكال  اا م  بلك  متنا 
 امميددو ارا اابنحددد  االجتمددنع  مددد  ااتفنعدد  مدددف ااملدددكال   إادددى مدداياىن إااا  ب ددض مدددااام اا

 ااالركيو الماتفياي  
تدتص علدى  ااتد  ااثناثدوتجا اافقدار  ااب ام  حي  قيمو ااراط ااحانب  افقاا   األخيارم  ااماتبو  امن
  %35ررز  تادب  ( 01 م  3.49)حانب   براط" المطروحة والمقترحات لألفكار الوزار  تستجيب"

مددد  اامرامقدددو علددى مددد   اافقدددار ر اددد  مدد  رجددددو ت دددا امدددااا  متخفضدددوااجددو  رجدددرارتلدديا مددد   ااقيمدددو ا
 .ااااااو

 :إلىعزو الباحث ذل  ي

  رزاار االدددؤر  االجتمنعيدددو   رعددداظ إلددداا  اابددددنحثي   مددد الدددتمط اإلااا  اامتادددظ بناماكزيدددو اامتبدددف
اتف ااقداااا    راتلدغن  اادرزاار بدأاه ااتفنادي  رعداظ تفامددن ااادظ األمداات  م االجتمنعيي  

 .اا نمو راإلاتااتيجين  
 م ب ملدظاالاتقنم  تمكتدظ اات  ا ب ض اابنحثي  األمكنا اإلبااعيو إمتقن. 

يزيا ع   اإلجنبن م  ا  متراط  التحقه (T)م  خال  ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا ريالح 
 إحانييو ا  االاو  جمي دن  كنت  ااحيناى ألمااا ااااااو  اظ الاات  ت با ع  اامرقت ( 5.5)ااقيمو 

 اإلجنبو ا  ال  متراط  لياري  (5.5)اامتراطن  تق  ع  ااقيمو  جميفركنت   1.15ع  ماترى 
 (.5.5)ع  ااقيمو  يق مقاا  ااب ا  مقار م  ك على 

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  3.29)قددا بلددغ   ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد طاارادد  عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 المشااركة"م  اامرامقو على مقاا  ب ا  متخفضو ااجو رجراريليا  ا  ا% 37ررز  تاب  ( 0.25)

 .م  قب  امااا ااااااو "في اتخاذ القرارات
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 : إلىذل  يعزو الباحث 
 ااتقليد   إاىعتقنا اإلااار بأ  االاتجنبو األمكنا اامطارحو م  قب  اابنحثي  االجتمنعيي  تؤا  ا

 .م  قرتدظ ااتت يميو 
   األخطنم تتيجو تبت  مقتاحن  اابنحثي  االجتمنعيي  م حاص رح ا االااار م  اارقر. 
 اتخن  ااقاااا  بنارزاار   حي  ال يتظ ااااو ملارعن  ااقاااا  رال يتظ  آايوخل  راضح م   رجرا

 .عاظ إلاا  اابنحثي  م   ا  إاىتقييظ اابااي  اامتنحو قب  اارا ااقااا  إضنمو 
ااتددد  طبقددد  علددى ااجنم دددن  اافادددطيتيو   ااتددد  (2104ااااددو منضددد   )مدددف  اتيقااات ظتاااائج الدراساااة

( 2103اددناح )  اااادوكيفيدو اددتف ااقداااا  مد ا  اا ددنملي  اليلد ار  بتدراما االددفنميو  إادىترادل  
 ملناكو ماترىت    تبي  ا  متن  تاجنم و المن  ب  عبا اا زيز م مييو ااتاايا  اات  طبق  على

اات  طبق  على اعضنم zare and other,2014) ) اتف ااقااا  رااااو  م عضر مييو ااتاايا 
 نامحترىاافقاا  ااخناو بعلى اياا   ا دا  ااتتنيج مرامقو اعضنم مييو ااتاايا  م مييو ااتاايا 

م ا ي ت  ا  متن  مرامقو على م ا اامجن   إال ا  مقار ااملناكو على اتخن  ( 3.22)اار يف  بمتراط
ااتد  طبقد  (  2114ااطبدن    ) اادو   ر اا ( 2.5)لى اات  متراط ااتجنبو بلدغ ااقاااا  حال  ع

علدددى اا دددنملي  بلددداكو األادددمار   ر ااتددد  ترادددل  إاددددى اتخفدددنض ااجدددو ملدددناكو اا دددنملي  مددد  إحدددداى 
 . االاكن  اااتنعيو 

جنم دددو اامتادددرار  مددد حيددد  يلدددنا  اا دددنملر  ( 2114ابددد  غاام) مدددف ااااددواختليااات ظتاااائج الدراساااة 
 . عمليو اتخن  ااقاااا  م بجمدرايو ماا اا ابيو 

 (1.11)رقم  جدول
 الحيا  الويييية جود مجال  ألبعاداإلحصائي  التحليل ظتائج

 البعد 
المتوسط 
 الحسابي

االظحراف 
 المعيارا

الوز  
 الظسبي

قيمة 
 tاختبار 

القيمة 
ة إلىاالحتم
sig 

 الترتيب

 5 *0.000 14.18- %35 1.73 3.48 األجور 0

 1 0.107 1.62 %57 1.79 5.74 العالقات االجتماعية 5

 3 *0.000 10.36- %42 1.48 4.24 االستقرار واألمان الوظيفي 0

 2 *0.000 7.99- %43 1.77 4.34 على العمل اإلشرافو القياديالسلوك  0

 4 *0.000 10.71- %39 1.85 3.87 المشاركة في اتخاذ القرارات 5

  *..... 10.32- %43 1.38 4.33 الدرجة الكلية للمجال

 1.11دالة احصائية عظد مستو  *، الظسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح األوزا 
  حي  "الحيا  الويييية جود "يلخص تتنيج ااااجو ااكليو ألب نا اامجن  األر  ( 5.01)اقظ  رااجار 

 حانب  براطجنم م  ااماتبو األراى م  بي  بنق  األب نا " االجتماعية العالقات" ااثنت تجا ا  ااب ا 
" علااى العماال اإلشاارافو  القيااادا الساالو " اااابددف  امددن مد  ااماتبددو ااثنتيدو جددنم ااب دا (01مد   5.94)
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" واألماا  الاويييي االساتقرار" ااثناد   مد  ااماتبدو ااثناثدو جدنم ااب دا (01م   4.34)بمتراط حانب  
 خااذفي ات المشاركة" ااخنما    بيتمن م  ااماتبو ااااب و جنم ااب ا (01م   4.24)بمتراط حانب  

" األجاور" األر ااماتبدو ااخنمادو راألخيدار جدنم ااب دا  رمد   (01م   3.29)بمتراط حانب   "القرارات
( 01 م  4.33)ربلغ اامتراط ااحانب  الااجو ااكليو المجن   كمن  (01م   3.42)بمتراط حانب  

 اادومد  رجددو ت دا امدااا اااا  ومد  اامرامقد متخفضدوااجدو  رجدرارتليا م   ااقيمدو ا% 43ب  برز  تا
 .على م ا اامجن 

 :  إلىالباحث ذل   و يعزو
اا دارت ااتد  ي يلددن اامجتمددف اافلادطيت  مد  حددار  ر حادنا ر عداظ اتت ددنظ اااراتد  ادنمم  مدد  

اات  تمتلكدن  اامنايور و ناياابنحثي  االجتمنعي   رض ت اإلمكنتين  اام ااىااحينر اار يفيو  جرارتات  
رزاار االددير  االجتمنعيددو اتدددرميا حيددنر ر يفيدددو متناددبو البدددنحثي  االجتمددنعي    رعددداظ الدداا  اابدددنحثي  

 .االجتمنعيي  م  اتخن  ااقاااا  م  مجن  إعااا راينمو االماات رااخطط
ادط  بااجدو متر ( %57)ااماتبدو األرادى   بدرز  تادب   علدى"  االجتماعياةالعالقات " قا حا  مجن  

 :إاى إاىري زر اابنح   ا  
 ي  خناو يطبي و اامجتمف اافلاطيت  ر  ارم  تفاض على امااا عنمو ر اابنحثي  االجتمنع

 .ت نرتي ا  يكر  متاابطي  ر م
  ( %43)ناماتبدو ااثنتيدو   بدرز  تادب  جدنم ب"  علاى العمال اإلشارافو  القيادالسلو  " امن بناتابو 

 : إاىمتخفض   ر ي زر اابنح   ا  بتقايا 
   على اابنحثي  االجتمنعيي  اإللااتت اا جدن.  

  بتقدايا ( %42)على ااماتبدو ااثناثدو   بدرز  تادب  "  االستقرار واألما  الويييي "رقا حا  اامجن 
 : إاىمتخفض   ر ي زر اابنح   ا  

   بادددد    ات بددد   ااحيددددنر اااينادددديو  اابددددنحثي  االجتمددددنعيي  ادددداى مقدددداا  اار يفدددواالددد را مدددد
 .اافلاطيت  اىناالتقانظ اااينا  ر االقتا

  (%39)ااماتبددو قبدد  األخيدار   بددرز  تاددب   مقددا حاددل  علدى"  المشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات"  امدن
 : إاىمتخفض   ر ي زر اابنح   ا  بتقايا 
   األخطنم تتيجو تبت  مقتاحن  اابنحثي  االجتمنعيي  م حاص رح ا االااار م  اارقر. 
 مقا ب ض اابنحثي  األمكنا اإلبااعيو تمكتدظ بنالاتقنم ب ملدظ. 

   بتقدايا مددتخفض( %35)علدى ااماتبدو األخيددار   بدرز  تاددب   "األجااور " رقدا حاد  اامجددن  األر  
 :إاىجاا    ر ي زر اابنح   ا  

 يا متت مو ب  ي ط  اق  م  تاف  ا  اااات  ياات بطاقو مر   انايوارم األرضن  االقت. 
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 انال    خال  زينااتدظ ااميااتيواا م  م  مرااال  ر ات نايتتكف  اابنحثي  االجتمنعي  بتك. 
رتلديا مد   ااقيمدو % 43 ااحينر اار يفيدو ككد  قدا بلدغ جرارراضح  ااتتنيج ا  اارز  ااتاب  امجن  

 .على م ا اامجن  ااوم  رجدو ت ا امااا اااا  وم  اامرامق متخفضوااجو  رجراا
ا  اامااكدز ااطبيدو ت دنت  مد   إادىااتد  ترادل  ( 2004اامغابد   ) مدف اااادو  وتتيق ظتائج الدراسة

مر ف  ااقطن  اات  طبق  على ( 2105حالرر  )   رااااو ااحينر اار يفيو ااخلدن جراراتخفنض م  
اامدداتيي  مددى قطددن  مددزر  ااتد  تراددل  إادد  رجددرا مرامقددو كبيدار مدد  امددااا عيتددو ااااااددو مدد  ااحكدرم  

 .اا نملي  على ممرض ااحينر اار يفيو

 مددد  عنايددو ااجددو رجددرا إاددىااتدد  تراددل  ( 2015األاددتن    ) مددف اااادددو  وتختلااف  ظتااائج الدراسااة
مجتم دو علدى  مد   اامجدنال  حادل حيد   ااحيدنر اار يفيدو جدرارعلدى  اااااادواامرامقدو مد  قبد  امدااا 

حيدنر اا مد   جدرارا ددا  اااااادو ا  اب دنا ( 2013تادنا  )   راااادو  %(97.31)رز  تاب  قاا  
 إادىااتد  ترادل  ( 2012اابلبياد   )   راااادو  مترمار م  كلتن اامؤاادتي  بااجدو مترادطو رمقبرادو

              رااااددددددو جيددددددار جددددددراراامت مددددددن  ميددددددا حكرميددددددو مدددددد  قطددددددن  مددددددزر تتمتددددددف بحيددددددنر ر يفيددددددو  ا  ا   
  امدااا اا يتدو مترادط ااىحينر اا م   جراراال را ب ماترىا   إاىاات  ترال  ( 2013اناح   ) 

 اات  طبق  على اا نملي  مدى ااجنم دن  اافلادطيتيو  رااتد  ترادل  إاد  ا ( 2104منض   )رااااو
رمددد  % 22.24ااجددو اامرامقددو علددى جميددف مقدداا  اب ددنا جدددرار ااحيددنر اار يفيددو م ددن  بمتراددط حاددنب  

 . ااجو جيار
 

 ".التظييمي االلتزام"الظتائج المتعلقة بالمجال الثاظي . ب
يل  عاض ألمظ تتنيج ااتحلي  اإلحاني  افقاا  اامجن  ااثنت  اا   يمث  اامتغيا ااتنبف ضدم   ميمن

تدظ حادن  اارادط ااحادنب  راالتحداات اام يدنا  راادرز  ااتادب   حيد   "التظييمي االلتزام"م   ااااااو 
ز  ااتادددب  رمددد  ثددظ تدددظ حاددن  اامترادددط اا ددنظ راالتحددداات اام يددنا  راادددر  اامجددن اكدد  مقدددار مدد  مقددداا  

( 5.5)كمدن تدظ ااتحقدده مد  مادنرار متراددطن  اإلجنبدو علدى مقدداا  ااب دا القيمددو  المجددن  الااجدو ااكليدو 
( 5.00)  رااجار  اقظ (One Sample T-Test)و بناتخااظ اختبنا ياناات  ت با ع  ااااجو ااحي

 .يرضح تتنيج ااتحلي 
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 (1.11)رقم  جدول
 "التظييمي االلتزام"الثاظي  المجالاإلحصائي ليقرات  التحليل ظتائج

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

قيمة 

 tاختبار 

القيمة 
ة إلىاالحتم

sig 

 الترتيب

0 
أش عر بالس عادة إذا م  ا قض يت حي  اتي المهني ة ف  ي وزارة 

 .الشؤون االجتماعية
4.52 2.75 45% -4.34 0.000* 20 

 25 *0.000 7.39- %40 2.42 4.03 .أعتبر أن مشاكل الوزارة هي مشكلتي الخاصة 5

 0 0.253 1.15 %58 2.72 5.76 .أشعر بالفخر بانتمائي لوزارة الشؤون االجتماعية 0

 3 0.604 0.52 %56 2.53 5.61 .تتوافق قيمي مع قيم الوزارة التي اعمل بها 0

5 
 أم  اماس  تمتع بالح  دي  ع  ن وزارة الش  ؤون االجتماعي  ة 

 .خارج العمل أصدقائي
4.96 2.69 50% -2.44 0.016* 22 

. 
ة ربم ا ال تت وافر ف ي المنظم  ات الي أعتب ر أن وظيفت ي الح

 .األخرى
4.49 2.36 45% -5.18 0.000* 23 

. 
القليل م ن الخي ارات والف رل للتفكي ر ف ي  لدىأشعر أن 

 .ترك عملي
5.53 2.51 55% 0.13 0.896 0 

. 
أقبل أي مهمة أكلف بها مقابل استمراري ف ي العم ل ف ي 

 .هذه الوزارة
5.23 2.72 52% -1.21 0.228 7 

 27 *0.000 8.79- %38 2.33 3.81 .ة على اندفاعي نحو عمليماديتستحوذ المكاسب ال 0

0. 
أش  عر أن ت  رك عمل   ي ف  ي وزارة الش  ؤون االجتماعي   ة 

 .من المشاكل واالضطراباتيسبب لي العديد 
5.41 2.73 54% -0.42 0.673 . 

00 
ا من وزارتي هي إحدى األسباب عليهالفوائد التي أحصل 

 .الرئيسية الستمراري للعمل فيها
4.01 2.34 40% -7.73 0.000* 2. 

05 
 اآلخ رونحت ى ل و أن ال زمالء  اليأستمر ف ي عمل ي الح 

 .أخرىفضلوا العمل في وزارة 
5.14 2.46 51% -1.77 0.078 9 

 22 *0.023 2.29- %50 2.61 5.01 .هناك فضل لوزارتي في بناء حياتي الوظيفية 00

00 
تج    اه زمالئ   ي للبق   اء ف    ي  األخالق   يي   دفعني التزام   ي 

 .الوزارة
6.10 2.37 61% 3.09 0.002* 2 

05 
لتجن  ب الل  وم والت  وبي  م   ن  اليأس  تمر ف  ي عمل  ي الح  

 .إذا قمت بتركه خريناأل
4.34 2.45 43% -5.73 0.000* 20 

0. 
تعتبر وزارة الشؤون االجتماعية هي المكان الذي أفضل 

 .العمل فيه
5.21 2.79 52% -1.27 0.208 . 

 5 0.864 0.17- %55 2.88 5.46 .تستحق وزارة الشؤون االجتماعية إخالصي ووالئي لها .0

  *0.000 3.93- %50 1.62 4.98 الدرجة الكلية للمجال

 .1.11دالة احصائية عظد مستو  *، صحيح عددالظسبية في الجدول مقربة ألقرب  األوزا 

التزاماااي  يااادفعظي"ا  اافقددار ااااب دددو علدددا ااتددد  تدددتص علددى ( 5.00)مددد  خدددال  ااجدددار  اقدددظ  يتضددح
جدنم  مد  ااماتبدو األرادى مد  حيد  قيمدو اارادط ااحادنب  " تجاي زمالئي للبقااء فاي الاوزار  القياألخ
مد  اامرامقدو علدى  مترادطو ااجدو رجدراا اد ريلديا  % 20  برز  تادب  (01 م  2.01)بلغ  اات  

 .ااااااو امااا م   اافقار م  قب 
تدتص  ااتد  ااتناد وتجدا اافقدار  اامجدن االخيدار مد  حيد  قيمدو اارادط ااحادنب  افقداا   ااماتبدومد   امدن

ررز  ( 01 مدد  3.20)حادنب   برادط" علااى اظادفاعي ظحاو عملااي المادياةالمكاسااب  تساتحوذ"علدى 
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مد  اامرامقددو علدى مد   اافقددار ر اد  مد  رجدددو  متخفضدوااجددو  رجدرا  رتلديا مدد   ااقيمدو ا%32تادب  
 .ت ا امااا ااااااو

م  ا  متراط االجنبن  يزيا ع   التحقه (T)م  خال  ااجار  ااانبه ايضن  ا  قيمو اختبنا ريالح 
 ا  االاددددو  جمي دددددن تكدددد  اددددظ  اى ألمدددااا ااااااددددو  اظ الااحيددددنااتدددد  ت بددددا عدددد  اامرقددددت ( 5.5)ااقيمدددو 

راادب ض اآلخدا يزيددا ( 5.5)اامترادطن  تقد  عدد  ااقيمدو  ب دضركنتدد   1.15عد  مادترى  إحادنييو
 .  مني ت  حينايو مرقت امااا مجتمف ااااااو تجن  م   اافقاا دنعت

بددنتحاات م يددنا  ( 01 مدد  4.72)ااراددط ااحاددنب  اا ددنظ الب ددا ككدد  قددا بلددغ   عددنظ يالحدد  ا ربلددك 
 االلتازام" مجدن م  اامرامقدو علدى مقداا   متراطو ااجو رجراريليا  ا  ا% 51ررز  تاب  ( 0.22)

 .قب  امااا ااااااو م " التظييمي

رزاار االددؤر  االجتمنعيددو  مد االاتدزاظ ااتت يمدد  البدنحثي  االجتمددنعيي   مدد تااجددف  رجدرا يعاازو الباحااث
بقطددن  مددزر امددن يمددارا بدد  مددد  ازمددن  اثددا  علددى جميددف ااتدددراح  اامت لقددو بنابنحدد  رااتدد  علددى اااددددن 

 األادلر اتخدن  ااقداااا  رضد ت  مد و   رعداظ ملدناكو اابدنحثي  أاىاالاتزاظ   مد  عرامد  اقتاد ماترى
ااايناددد  علدددى اددد يا اامادددناحو  مدددهاألرات ددااظ  اامنايدددو  رضددد ت رلدددح اامدددرااا  اإللدددااتر  ااقيددنا 

قطدددن  مددزر   كدد  مدد   اا رامدد  خلقدد  حناددو مددد   مدد اافلاددطيتيو رتحايددا مادديا اامددر في  ااحكددرميي  
االاتددددزاظ  مادددترىبنافقدددا رضددددين  اامادددتقب  رااتددد  ات كادددد  بدددارامن علددددى  اإلحاددددناااحيدددار رااتلدددت  ر 

 .  ااتت يم  

متن  ماترى متراط م   إاىاات  ترال  ( 2011ابر ام    ) مف ااااو  اتيقت ظتائج الدراسة
ابر تاا  ) متراط م  االاتزاظ   رااااو  ماترىاى متن  % 67.47االاتزاظ ااتت يم  بلغ تابو 

 رجراي ت  % 67.43اارز  ااتاب  امجنال  االاتزاظ ااتت يم  تانر   إاىاات  ترال  ( 2007
 .متراط م  االاتزاظ ااتت يم  ماترى

عن  م  االاتزاظ  ماترى رجرا إاىاات  ترال  ( 2015   منا ) مف ااااو  الدراسة اختليت ظتائج
اات  ( 2015عبا ااح   )   رااااو  (76.4%)اا نملي  بناجنم ن  اافلاطيتيو بلغ   ااىااتت يم  
ااارايو ظ بركناو ااغر  ي لاا نملي  م  اايار ااتابيو راات ااىااجو االاتزاظ ااتت يم   رجرا إاىترال  

تمتف  إاىاات  ترال  ( 2014ابر جين    ) ااااو ر   %( 79.92)جنم  بااجو كبيار برز  تاب  
   76.74%ضبنط االاطو اافلاطيتيو بااجو كبيار م  االاتزاظ ااتت يم  بمتراط حانب  تاب  

اابقم   ) ماتفف االاتزاظ ااتت يم    ااااو  ماترى رجرااات  ترال  ا(  2015ااتريقو  ) رااااو 
اا نملي  بجرازا  متطقو  ااىماتفف تابين م  االاتزاظ ااتت يم   ماترى رجرااات  ترال  ( 2012
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اام لمي  م   ااىاالاتزاظ ااتت يم   ماترىاات  ترال  إ  ( 2009  ماىااغن) مكو اامكامو  ااااو 
 .اجو ماتف   ااماااا ااثنتريو بمحنم و جار جنم با

 اختبار ومظاقشة فرضيات الدراسة 1.1

 :األوىل الرئيسية الفرضية

 جود ل α) ≤0.05)  ذو داللة إحصائية عظد مستو  تأثير يوجد"اافاضيو اااييايو األراى على  تتص
 القيااااداالسااالو  -الاااويييي ماااا االساااتقرار واأل-العالقاااات االجتماعياااة-األجاااور)الحياااا  الويييياااة 

الباااحثي   لااد االلتاازام التظييمااي  زيااتعز  فااي( المشاااركة فااي اتخاااذ القاارارات-علااى العماال اإلشاارافو 
 ". في وزار  الشؤو  االجتماعية بقطاع غز  عيي االجتما

االتحددااا  تحليد مد  مدد   اافاضديو خماددو ماضدين  ماعيددو  تدظ ااتحقدده مد  اددحتدن مد  خددال   ريتفدا 
راامتمث  بدنامتغيا اامادتق  ر اامجدن  " الحيا  الويييية جود "ااخط  اابايط بي  اب نا اامجن  األر  

( Ho) ميدوراامتمثد  اامتغيدا ااتدنبف  حيد  إحادنيين  يدتظ اختبدنا اافاضديو اا ا "التظييمي االلتزام" ااثنت 
 رجددراااتد  تفتداض ( H1) ا  االادو إحادنييو مقنبد  اافاضدديو اابايلدو  تددأثيا رجدراااتد  تفتداض عداظ 

نييو  ريتظ ااحكظ على تتيجدو االختبدنا بتدنم  علدى قيمدو مادترى اااالادو اامحادربو  ا  االاو إحا تأثيا
حي  يدتظ امدض اافاضديو اا اميدو رااتراد  اادحو اافاضديو اابايلدو مد  حدن  ( Sig)االتحااا  ام نم 

  ا  تأثيا رجرام تر  ري ت   ا   ااتأثياريقن  عتامن ا   1.15اق  م  ماترى ( Sig)كنت  قيمو 
رتاتتج عتا  1.15اعلى م  ( Sig)اا اميو م  حن  كنت  قيمو  اضيواالاو إحانييو  ريتظ قبر  ااف

 . ا  االاو إحانييو تأثيا رجراإ   عاظ 

 متغيددداا ال تدددأثيا رجدددراالتحقددده مددد   ايياددديواافاعيدددو راافاضددديو اا ضدددين يلددد  تتدددنيج اختبدددنا اافا  رميمددن
علاى  اإلشرافو  القيادا السلو الستقرار واألما  الويييي، العالقات االجتماعية، ا األجور،)ااماتقلو 

 ".التظييمي االلتزام"م    ااتنبف اامتمث اامتغيا على، (العمل، المشاركة في اتخاذ القرارات

 :ولىبالظسبة لليرضية اليرعية األ. 1

 التظييمي االلتزام على لألجور 1.15 مستو  عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود" على تظص والتي
 ".االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي  لد 

 1.15 مادترى عتدا إحادنييو االادو  ا  طاايو عالقو رجرا( 5.12) ااتنا  ااجار  م  تالح  حي 
 قيمدددو ا  رتالحدد  كمدددن  (1.191) االاتبددنط م نمددد  قيمددو بلغدد  حيددد األجددرا راالاتدددزاظ ااتت يمدد   بددي 

 =.Sig 1.15 مد  اق  اااالاو ماترى ركن ( 1.179) بلغ " األجرا" ااماتق  اامتغيا اتحااا م نم 



 
 

 
111 

 مادددترى عتدددا األجدددرا علدددى االاتدددزاظ ااتت يمددد  إحادددنييو االادددو  ر تدددأثيا رجدددرا ي تددد  رمددد ا  (0.020
مددن  فادات األجدرا ا  ااقيمدو مد   رت تد ( 1.136) بلغد  ااتحايدا م نمد  قيمدو ا  رتالحد  كمدن. 1.15
 متغياا اامتبقيو ت زى ا رام  ر  رااتابو (ااتت يم  االاتزاظ)ااتبني  م  اامتغيا ااتنبف م  % 3.2تابت  

 ااتدد  اافاضدديو قبددر  تاددتتتج ربدد ا  .بددناتمر ج بنإلضددنمو الخطددأ اا لددراي  التقددايا جددواخدداى ميددا ماا 
 لد  التظييمي االلتزام على لألجور 1.15 مستو  عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود " علدى تتص

 .اابنح  ماضيو مف تتفه ااتتيجو رم    "االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي 

 (1.11)جدول 
 ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر األجور على االلتزام التظييمي

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 ..... 0..00 *0.055 الحد الثابت
..000 ...0. 5.50. ...5. 

 .5... 5.05 *0.0.. األجور

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *

 

Y=2.808-0.060x1 

y:  االاتزاظ ااتت يم. 
x1 :األجرا. 

 : إلىو يعزا الباحث ذل  
االجرا البنحثيي  االجتمنعيي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو يؤا   ا  إاى اتخفنض اتخفنض ماترى 

ل  األجا اا   يحا  اابنحثي  تحر ااالر  ااالب    ا ا  مريامف  ماترى االاتزاظ ااتت يم  اايدظ   
لبنع  احنجنت  رحن ماىاابنح  االجتمنع   ت يا عمل  بنارزاار اات  ي م  بدن ر  علي  جن  تلبيت  را 

االجتمنع  اا   ي يل    راا    اماكزا علىااتزام    ر  ماترىم  ي يلدظ يت كا ات كنان كلين  على 
 .ات  يلب  ريغط  جميف احتينجنت    منااظ م ا ااا  علي يحاص ك  ااحاص المحنم و 

اات  طبق  اا نملي  الاكو ااتاا األامار ( 2004ااطبن   ) مف ااااو  جزيين   اتيقت ظتائج الدراسة
) ااحينر  اار يفيو  جرارعالقو طااي  قريو  ا  االاو إحانييو بي   رجرا إاىبماا رترال  

و نايات مو ااتحفيز راااام يو ارام اام –ماه اا م  _ تحاي  بييو اا م    األمن  راالاتقااا اار يف  
راالاتزاظ ااتت يم  ( ااخامن  االجتمنعيو  تحاي  بييو اا م   –عالقو اإلااار بناتقنبو  –راام تريو 

 .ك  إااار  ماترىمين  اابح  ااثال  مجتم و رعلى  ماترىال نملي  م  االاكو على 



 
 

 
111 

مقنط و جيال   م  اات  طبق  على مر ف  بت  ميل (  Hashemi and other, 2014)رااااو 
ارات  رمكنمت  كنميو   ) ااحينر اار يفيو  جرارعالقو رتأثيا ألب نا  رجرا إاىاياا  رترال   م 

اامؤااو   اا القن  االجتمنعيو    م عم  ام  راح    ترميا ماص ااتمر   تلاي ن  ماتمار 
   Daud)راالاتزاظ ااتت يم    رااااو( تطريا ااقااا  اابلايو   ااتراز  بي  ااحينر اا مليو راالخايو 

) ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم  رم   جرارعالقو رتأثيا ايجنب  بي   اب نا  رجرا( 2010
 نايو  اابييو اام اإللااتاا القن  االجتمنعيو   ااملناكو   األجرا راامكنمت    ااتمر رااتطرا   

ر ممن ي ملر  م  ااقطن  خنص  اامنايزي اات  طبق  اامدتااي  (  zin 2004)  رااااو  ( ال م  
ااتمر رااتطرا   راألجرا ) ااحينر اار يفيو  جرارعنملي  مقط م  عرام   رجرا إاىترال  

 .ادظ اثا مدظ م  تحقيه االاتزاظ ااتت يم  ( راات ريضن 

اات  طبق  على اا نملي  بناجنم ن  اادراتايو ر ترال  (  (Smeenk and other ,2006رااااو 
ااالماكزيو )  عالقو  ا  االاو إحانييو طااي  بي  مختلت ممناان  إااار اامرااا اابلايو   رجرا إاى

  اات ريض   رااملناكو   رااتااي  رااتطريا   راألم  اار يف    رااتفنعال  االجتمنعيو   راالر  
اات  طبق  ( 2012حلا   ) راالاتزاظ ااتت يم    رااااو  ( اإلااار   راالتانال    رتقييظ األاام

عالقو  ا  االاو إحانييو بي  حنرا إااار ااتغييا  رجرا إاىملاطي  رترال   م و مزر يلاعلى ب
ااديك  ااتت يم  رااحرامز راامكنمت    رااتكترارجين   راات ظ راإلجااما  اإلااايو   اامرااا )  م 

 .اا نملي  ااىراالاتزاظ ااتت يم  ( اابلايو 

اات  طبق  على مر ت م  ( (Abbasi and Sajjad ,2014مف ااااو  سةواختليت ظتائج الدرا
) ااحينر اار يفيو  جرارات  ال ترجا عالقو بي   إاىااجمنا  م  مقنط و ميال  م  اياا  ر ترال  

 .راالاتزاظ ااتت يم  ( عاااو األجرا   رااتمر راألم  

 :بالظسبة لليرضية اليرعية الثاظية. 1

 علااى االجتماعياة للعالقااات 1.15 مساتو  عظااد إحصاائية داللاة ذو تااأثير وجاود" علااى تاظص والتاي
 ".االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي  لد  التظييمي االلتزام

 1.15 مادترى عتدا إحادنييو االادو  ا  طاايو عالقو رجرا( 5.13) ااتنا  ااجار  م  تالح  حي 
 رتالح  كمن  (1.372) االاتبنط م نم  قيمو بلغ  حي اا القن  االجتمنعيو راالاتزاظ ااتت يم   بي 
 اااالادو مادترى ركدن ( 1.337) بلغد " اا القدن  االجتمنعيدو" اامادتق  اامتغيدا اتحااا م نم  قيمو ا 
جتمنعيو على ال القن  اال إحانييو االاو  ر تأثيا رجرا ي ت  رم ا  (Sig.= 0.000) 1.15 م  اق 

 م   رت ت ( 1.138) بلغ  ااتحايا م نم  قيمو ا  رتالح  كمن. 1.15 ماترى عتا االاتزاظ ااتت يم 
 االاتددددزاظ)مدددد  ااتبدددني  مدددد  اامتغيدددا ااتددددنبف % 03.2مدددن تاددددبت   تفاددددا االجتمنعيدددو اا القددددن  ا  ااقيمدددو
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بددناتمر ج بنإلضددنمو الخطدددأ  ااجددواخدداى ميددا م متغيدداا اامتبقيدددو ت ددزى ا رامدد  ر  رااتاددبو (ااتت يمدد 
 عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود" على تتص اات  اافاضيو قبر  تاتتتج رب ا  .اا لراي  التقايا

 وزار  فااي االجتماااعيي  الباااحثي  لااد  التظييمااي االلتاازام علااى االجتماعيااة للعالقااات 1.15 مسااتو 
 .اابنح  ماضيو مف تتفه ااتتيجو رم    "االجتماعية الشؤو 

 (1.11)جدول 
 ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر العالقات االجتماعية على االلتزام التظييمي

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 ..... 50.. *.0..0 الحد الثابت

العالقات  ..... .50.05 .00.. 0.5..

 االجتماعية
..00.* 0..0 ..... 

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *
 

Y=2.808+0.062x2 

y:  االاتزاظ ااتت يم. 
X2 :اا القن  االجتمنعيو. 

 : إلىو يعزا الباحث ذل  
ترما ا  إلبنعن   زمالي  مى اا م ا  اا القن  االجتمنعيو اإليجنبيو البنحثي  االجتمنعيي  مف مجمرعو 

ممدن يدؤا  إاد  امدف اادارح اام تريدو ادا  االجتمنعيو   رتحقه تبنا  اامتنمف بيتدمدن  ر  ظ ااتفايواحنجنتد
  مل   ا   خاي ا ا  مل  اارزاار حيتمن تتيح البنحثي  مااو ااتفنع  راالتان  مف األمااا األ اابنحثي  

 . احيح كا يزيا م  ااتزامدظ ااتت يم    راا

 مد ااتد  طبقد  مادتف إلتتدنج األم يدو اام لبدو ( 2009اازعبد    ) مدف اااادو  اتيقت ظتائج  الدراساة
ااماتفف ال القن  االجتمنعيو م  اا م  رك   ماترىعالقو إيجنبيو بي  اا رجرا إاىااا رايو رترال  

 .اا م  م م  االاتزاظ اار يف  راال را بناامن  ااتفا  

 م  اات  طبق  على مر ف  بت  ميللى(  Hashemi and other, 2014)ااو راتفق  مف اا 
ارات  ) ااحينر اار يفيو  جرارعالقو رتأثيا ألب نا  رجرا إاىرترال   إياا  م مقنط و جيال  

اامؤااو   اا القن   م رمكنمت  كنميو   عم  ام  راح    ترميا ماص ااتمر   تلاي ن  ماتمار 
 .راالاتزاظ ااتت يم  ( االجتمنعيو   تطريا ااقااا  اابلايو   ااتراز  بي  ااحينر اا مليو راالخايو 
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عالقو  رجرا  إاىزيو رترال  يانعلى اا نملي  م  االاكن  اام اات  طبق ( Daud  2010)رااااو
اا القدددن  االجتمنعيدددو   ) ظ ااتت يمددد  رمدد  ااحيدددنر اار يفيددو راالاتدددزا جدددراررتددأثيا ايجدددنب  بدددي   اب ددنا 

 .( و ال م   ناي  اابييو اام اإللااتااملناكو   األجرا راامكنمت    ااتمر رااتطرا   

 :بالظسبة لليرضية اليرعية الثالثة. 1

 على الويييي واألما  لالستقرار 1.15 مستو  عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود" على تظص والتي
 ".االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي  لد  التظييمي االلتزام
 1.15 مادترى عتدا إحادنييو االادو  ا  طاايو عالقو رجرا( 5.14) ااتنا  ااجار  م  تالح  حي 
 كمددن  (1.344) االاتبدنط م نمدد  قيمدو بلغدد  حيد راالاتدزاظ ااتت يمدد   ااددر يف  راألمدن  االاددتقااا بدي 

 ركددن ( 1.375) بلغد " اادر يف  راألمدن  االادتقااا" اامادتق  اامتغيدا اتحدااا م نمد  قيمدو ا  رتالحد 
 االادتقااا إحادنييو االادو  ر تدأثيا رجدرا ي تد  رم ا  (Sig.= 0.000) 1.15 م  اق  اااالاو ماترى
 بلغ  ااتحايا م نم  قيمو ا  رتالح  كمن. 1.15 ماترى عتا على االاتزاظ ااتت يم  اار يف  راألمن 

مد  ااتبدني  مدد  % 00.7مدن تادبت   يفادا اادر يف  راألمدن  االادتقااا ا  ااقيمدو مد   رت تد ( 1.119)
اخاى ميا مااجو بناتمر ج  متغياا اامتبقيو ت زى ا رام  ر  رااتابو (ااتت يم  االاتزاظ)اامتغيا ااتنبف 

 داللة ذو تأثير وجود" على تتص اات  اافاضيو قبر  تاتتتج رب ا  .بنإلضنمو الخطأ اا لراي  التقايا
 الباااحثي  لااد  التظييمااي االلتاازام علااى الااويييي واألمااا  لالسااتقرار 1.15 مسااتو  عظااد إحصااائية

 .اابنح  ماضيو مف تتفه ااتتيجو رم    "االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي 

 (1.11)جدول 
 على االلتزام التظييمي الويييي واألما  االستقرارظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر 

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 ..... 00.. *..0.0 الحد الثابت

االستقرار  ..... 55..00 000.. 000..

 الوظيفي
..0.5* 0.00 ..... 

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *

 

Y=2.808-0.009x3 

y:  االاتزاظ ااتت يم. 
X3 : االاتقااا اار يف. 
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 : إلىو يعزا الباحث ذل  

إ  اتخفنض ماترى االاتقااا راألمدن  اادر يف  ادا  اابدنحثي  االجتمدنعيي   يدؤا   اد  إادى إتخفدنض 
مم دنما االادتقااا اادر يف  مد  األمدرا اادنمدو ااتد  تل د  اراا  كبيداا   ماترى االاتزاظ ااتت يمد  ادايدظ  

ل  اد ا  مد ، ااتد  ي مد  بددن الرزااراابنح  االجتمنع    رتت كا على ااتزام    رقرر اتتمني   نايو م م 
راالضدداابن   ااخدرت رااقلده حناددو مد اايد   ترادا ت داظ االاددتقااا اادر يف  ب لد را اابنحد  االجتمدنع  

 مد   حناو علي  ديم رت   ااا  ااخل  م  امكنتيو بقني  مى عمل  ار االاتغتنم ع  خامنت  م   تاخل
مد  خدال  اابحد  بنادتمااا عد  عمد  آخدا    رقت  رطنقتد اا   يج ل  على اااراظ مدااا  ا اااايظ ااترتا

   احنجنت  ااتفايو راالجتمنعيو اار يفو مااا إلبن  ت تبا م    مبقاا من  يلب  طمرحنت  راحتينجنت 
بقداا مدن يزيدا مد  قدرر تدأثا ااتزامد  ااتت يمدد  بأيدو مدزا  تدؤثا علدى االادتقااا اادر يف    مدال يمكدد  ا  

 .   مين  االاتقااا اار يف    م يتحقه االاتزاظ ااجيا 

ااتاددا علددى اا دنملي  مد  لداكو  رااتد  طبقد (  2004ااطبدن    ) مدف ااااددو  اتيقات ظتااائج الدراساة
عالقدو طاايدد  قريدو  ا  االاددو  رجددرا  إادىاألادمار رااادتنعن  ااكيمنريددو بناادريا بماددا رترادل  

مداه اا مد  _ تحاي  بييو اا م    األمن  راالاتقااا اار يف  ) ااحينر  اار يفيو  جراربي   إحانييو
ااخددامن  االجتمنعيدددو   –بناتقنبدددو  اإلااارعالقددو  –و راام تريددو نايدددات مددو ااتحفيددز راااام يدددو اددرام اام –

 .راالاتزاظ ااتت يم  ( تحاي  بييو اا م  

ااتد  طبقدد  علدى اا ددنملي  بناجنم ددن  (  (Smeenk and other ,2006كمدن اتفقدد  مدف رااااددو 
عالقدو  ا  االادو إحادنييو طاايد  بدي  مختلدت ممناادن  إااار اامدرااا  رجرا إاىاادراتايو ر ترال  

ماكزيو   اات ريض   رااملناكو   رااتااي  رااتطدريا   راألمد  اادر يف    رااتفدنعال  ااال)  اابلايو  
 .راالاتزاظ ااتت يم  ( االجتمنعيو   راالر  اإلااار   راالتانال    رتقييظ األاام

 :لليرضية اليرعية الرابعة بالظسبة. 1

 على اإلشرافو  القيادا للسلو  1.15 مستو  عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود" على تظص والتي
 ".االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي  لد  التظييمي االلتزام على العمل

 1.15 مادترى عتدا إحادنييو االادو  ا  طاايو عالقو رجرا( 5.15)ااتنا   ااجار  م  تالح  حي 
 االاتبددددنط م نمدددد  قيمددددو بلغددد  حيدددد راالاتدددزاظ ااتت يمدددد   اا مدددد  علددددى اإللدددااتر  ااقيددددنا  اااددددلر  بدددي 
 علدددى اإللدددااتر  ااقيدددنا  ااادددلر " اامادددتق  اامتغيددا اتحدددااا م نمددد  قيمدددو ا  رتالحددد  كمددن  (1.499)

 تأثيا رجرا ي ت  رم ا  (Sig.= 0.000) 1.15 م  اق  اااالاو ماترى ركن ( 1.456) بلغ " اا م 
. 1.15 مادترى عتدا علدى االاتدزاظ ااتت يمد  اا مد  علدى اإللدااتر  ااقيدنا  الادلر  إحادنييو االادو  ر
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 اإللدااتر  ااقيدنا  ااادلر  ا  ااقيمدو مد   رت تد ( 1.249) بلغ  ااتحايا م نم  قيمو ا  رتالح  كمن
اامتبقيو  رااتابو (ااتت يم  االاتزاظ)م  ااتبني  م  اامتغيا ااتنبف % 24.7من تابت   يفاا اا م  على

 تادتتتج ربد ا  .اخاى ميا مااجو بناتمر ج بنإلضنمو الخطأ اا لدراي  التقدايا متغياا ت زى ا رام  ر 
 القياادا للسالو  1.15 مستو  عظد إحصائية داللة ذو تأثير وجود" على تتص اات  اافاضيو قبر 

 الشاااؤو  وزار  فاااي االجتمااااعيي  البااااحثي  لاااد  التظييماااي االلتااازام علاااى العمااال علاااى اإلشااارافو 
 .اابنح  ماضيو مف تتفه ااتتيجو رم    "االجتماعية

 (1.11)جدول 
 على االلتزام التظييمي القيادا السلو ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر 

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 ..... ...0 *.5.00 الحد الثابت
..000 ..500 0..055 ..... 

 ..... .0.. *.05.. القياديالسلوك 

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *
 

Y=2.808+0.228x4 

y:  االاتزاظ ااتت يم. 
X4 : ااالر  ااقينا. 

 : إلىالباحث ذل   و يعزو

راضن اابنحثي  االجتمنعيي  رراليدظ الرزاار   مدنااييا ااد    اإللااتر  ااقينا بي  تمط  ا  ا  متن  تأثيا 
اابدددددنحثي  كدددد  اااددددلطن  مددددد  يددددا  رال ي طدددد  امتمنمددددن  آلاام  حيددددد  ياكددددز رتددددرقااط يتبددددف األاددددلر  األ

اىر رالممظ ممن يؤا  إا  ض ت    ياالجتمنعي  مادترىإتخفدنض  ربناتدنا    ز ملنعا االادتينم يت ز  ا 
مقااط  القيددددنار ريج دددد  اابدددددنحثي  ادددداي  امدددددن اادددداييا اادددد   يتبددددف األادددددلر  ا اددددايدظ االاتددددزاظ ااتت يمدددد  

تطدريا عالقدن  ااداعظ راادرالم بيدتدظ  إادىااقداااا  ااتد  يتخد من يدؤا   مد االجتمنعيي  مرضف امتمنم  
 .ال م  راارزاار  رم ا ا  تأثيا  على ااتزامدظ ااتت يم  

اات  طبق  على ااماااا االبتااييو ( omay and kursad 2010) مف ااااو اتيقت ظتائج  الدراسة
ااتاكيو رترال  ااى ا  متن  عالقو إيجنبيو م تااو بي  تاراا  اام لمي  ع  االاتزاظ ااتت يم  

امر ف  رزاار  اات  طبق ( 2015ااتريقو   ) ااماااا  رااااو   اىيماااااعظ ا ااقينا رااالر  
ز االاتزاظ ااتت يم   رااااو يت ز  م اثا ايجنب  ألتمنط ااقينار  رجرا إاىرترال  " األاا  –ااااخليو 

عالقو ايجنبيو  رجرا  إاىاات  طبق  مر ف  ا  رزااا  ملاطيتيو رترال  (  2007ابر تاا   ) 
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ابر ام    ) ااااو ر  قطن  مزر   م مر ف  اارزااا   ااىراالاتزاظ ااتت يم   ااقينا بي  ااتمط 
 رجرا  إاىرتلغي  ااالجيي  اافلاطيتي  ترال   مر ملي  بمؤاان  ركناو اات  طبق  اا ن( 2011

ااقينار   اا القن    اامرااا اابلايو   ) ااتطريا ااتت يم   ماترىعالقو إيجنبيو اااو إحانيين بي  
 .االاتزاظ ااتت يم   ماترىر ( األماات راالاتااتيجين    ااديك  ااتت يم    ااتكترارجين ااماتخام  

 :الخامسةبالظسبة لليرضية اليرعية . 1

 القارارات اتخااذ فاي للمشااركة 1.15 مساتو  عظاد إحصاائية داللاة ذو تأثير وجود" على تظص والتي
 ".االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي  لد  التظييمي االلتزام على

 1.15 مادترى عتدا إحادنييو االادو  ا  طاايو عالقو رجرا( 5.16)ااتنا   ااجار  م  تالح  حي 
 كمدن  (1.511) االاتبدنط م نمد  قيمدو بلغد  حيد راالاتدزاظ ااتت يمد   ااقداااا  اتخدن  مد  ااملدناكو بدي 

 ركدن ( 1.446) بلغد " ااقداااا  اتخدن  مد  ااملدناكو" ااماتق  اامتغيا اتحااا م نم  قيمو ا  رتالح 
 الملدناكو إحادنييو االادو  ر تدأثيا رجدرا ي تد  رمد ا  (Sig.= 0.000) 1.15 مد  اقد  اااالاو ماترى

 ااتحايددا م نمدد  قيمددو ا  رتالحدد  كمددن. 1.15 ماددترى عتدا علددى االاتددزاظ ااتت يمدد  ااقدداااا  اتخددن  مد 
مد  ااتبدني  % 22مدن تادبت   يفادا ااقداااا  اتخدن  مد  ااملدناكو ا  ااقيمو م   رت ت ( 1.261) بلغ 

اخدداى ميددا مااجددو  متغيدداا اامتبقيددو ت ددزى ا رامد  ر  رااتاددبو (ااتت يمد  االاتددزاظ)مد  اامتغيددا ااتددنبف 
 تأثير وجود" على تتص اات  اافاضيو قبر  تاتتتج رب ا  .بناتمر ج بنإلضنمو الخطأ اا لراي  التقايا

 لااد  التظييمااي االلتاازام علاى القاارارات اتخاااذ فااي للمشااركة 1.15 مسااتو  عظااد إحصااائية داللاة ذو
 .اابنح  ماضيو مف تتفه ااتتيجو رم    "االجتماعية الشؤو  وزار  في االجتماعيي  الباحثي 

 (1.11)جدول 
 على االلتزام التظييمي القرارات اتخاذ في المشاركةظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر 

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 ..... .05.0 *0.555 الحد الثابت
..50. ..5.. 50.555 ..... 

 ..... .0.. *.00.. المشاركة

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *

Y=2.808+0.227x5 

y:  االاتزاظ ااتت يم. 
X5 :ااملناكو. 
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 : إلىيعزا الباحث ذل  
اتخفنض ماترى ملناكو اابنحثي  االجتمنعيي  م  اتخن  ااقاااا  يؤا   ا  إاى اتخفنض مادترى إ  

االاتدزاظ ااتت يمد  ادايدظ   اد ا  عداظ تدراما ماددترى ماليدظ مد  ملدناكو اابدنحثي  االجتمدنعيي  مد  اتخددن  
ادرزاار  حيد  تكثدا ااقاااا  م  ااممك  ا  يؤا  إاى خله حناو م  ااترتا اا   يتا  اثاا  ادلبين  علدى ا

 .االكنر  رااا  ااف   ااالبيو ربناتنا  يؤثا على االاتزاظ ااتت يم  ااى اابنحثي  االجتمنعيي  

اامؤاان  ااحكرميو  م اا نملي   على اات  طبق ( 2010اازعب   )مف ااااو الدراسةظتائج اتيقت 
 ≤0.05) ماترىمتن  اثاا  ااال  إحانيين ع   إاىو بنإلقااض رترال  األااتيو اامتخاا

(α االاتزاظ ااتت يم   رااااو م اتخن  ااقاااا   م الملناكو(Daud  2010 ) اات  طبق  على
ااحينر  جرارعالقو رتأثيا ايجنب  بي   اب نا  رجرا  إاىزيو رترال  ياناا نملي  م  االاكن  اام

و اامناي  اابييو  اإللااتاا القن  االجتمنعيو   ااملناكو   األجرا راامكنمت    ااتمر رااتطرا   ) اار يفيو 
 .ااتت يم  راالاتزاظ( ال م   

 جددرار بددي  1.15 ماددترى عتددا إحاددنييو االاددو  ا  طاايددو عالقددو رجددراعددنظ يمكدد  مالح ددو  ربلددك 
 قيمدو ا  رتالحد  كمدن  (1.486) االاتبدنط م نمد  قيمدو بلغد  حي راالاتزاظ ااتت يم   اار يفيو ااحينر
 1.15 مدد  اقدد  اااالاددو ماددترى ركدن ( 1.571) بلغدد  ككدد " الوييييااة الحيااا  جااود " اتحددااا م نمد 

(Sig.= 0.000)  علددى االاتدددزاظ  اار يفيدددو ااحيددنر جددرارا إحادددنييو االاددو  ر تدددأثيا رجددرا ي تدد  رمددد ا
 ااقيمو م   رت ت ( 1.236) بلغ  ااتحايا م نم  قيمو ا  رتالح  كمن. 1.15 ماترى عتا ااتت يم 

 االاتددددزاظ) اتددددنبفمدددد  ااتبددددني  مددد  اامتغيددددا ا% 23.2مددددن تادددبت   فادددداككددد  ت اار يفيددددو ااحيددددنر جدددرار ا 
الخطدددأ  بنإلضددنمواخدداى ميددا مااجددو بددناتمر ج  متغيدداا اامتبقيدددو ت ددزى ا رامدد  ر  رااتاددبو (ااتت يمدد 

 . يرضح  ا ( 5.09)اقظ  رااجار . التقايا ا لراي ا

 (1.11)رقم  جدول
 على االلتزام التظييمي الويييية الحيا  جود ظتائج تحليل االظحدار الخطي البسيط لقياس أثر 

 المتغیيات المستقل 

 المتغیي التاب 
 ارلتزام التنظیم 

معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة

(Sig.) 

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

 معنوية النموذج

F Sig. 

 جودة)المجال األول ككل 

 (الحياة الوظيفية
..5.0* 6.71 0.000 ..0.. ..50. 05..5. ..... 

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *
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  ر تدأثيا يرجدا" تفتداض رااتد  الاااادو األرادى اافاضديو ادحو إادى ااتراد  يمك  ابه من خال  رم 
-االجتماعيااة العالقااات-األجااور) اار يفيددو ااحيددنر جدرارا α) ≤0.05) ماددترى عتددا إحاددنييو االادو

 مد ( القارارات اتخااذ في المشاركة-العمل على اإلشرافو  القيادا السلو -الويييي واألما  االستقرار
 ".مزر بقطن  االجتمنعيو االؤر  رزاار م  االجتمنعيي  اابنحثي  ااى ااتت يم  االاتزاظ زيت ز 

 (ااتت يمد  االاتدزاظ) ااتدنبف اامتغيدا علدى م دن  ( اار يفيدو ااحينر جرار) ااماتقلو اامتغياا  تأثيا راااااو
 تحلي  االر  ااتخااظ تظ ااتت يم   االاتزاظ على ااتأثيا م  امميو اعلى ا  اامتغياا  م   ا  اتحايا

 حجددظ تحايددا يددتظ ااماددتقلو المتغيدداا  االتحددااا م دنمال  تقددايا خددال  رمدد  اامت دداا  ااخطدد  االتحدااا
 تحلي  تتنيج يرضح( 5.18) اقظ رااجار  ااتنبف  اامتغيا على ااماتقلو اامتغياا  م  متغيا اك  األثا

 .اامت اا ااخط  االتحااا

 (1.12)جدول رقم 
 الحيا  الويييية على االلتزام التظييمي جود ظتائج تحليل االظحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير أبعاد 

 المتغيرات
معامالت 

 االنحدار

قيمة 

اختبار 

"t" 

مستوى 

 الداللة
 VIF الترتيب

معامل  معنوية النموذج

 التحديد
F Sig. 

   ..... 0... ....5 الحد الثابت

00.05. ..... ..50. 

 0.05 0 005.. 0.77- 0.060- األجور

 ...0 0 ..0.. 0.71 5.... االجتماعيةالعالقات 

 ...5 5 000.. 0.08- 0.009- االستقرار الوظيفي

 0..5 5 .0... 2.10 .55.. القياديالسلوك 

 5.00 0 5.... 2.85 ..5..  المشاركة

 28258التأثیي ذو درل  إحصائی  عند مستوى *

رت تدد  مدد   ااقيمددو ا  ( 1.272)يبلددغ  التمددر جخددال  ااجددار  اااددنبه يتضددح ا  م نمدد  ااتحايددا  مدد 
م  ااتبني  % 27.2من تابت   ااامااجو بناتمر ج تفا( ااحينر اار يفيو جرار اب نا)اامتغياا  ااماتقلو 
اامتبقيددو ت ددزى ا رامد  رمتغيدداا  اخدداى ميددا مااجددو  رااتاددبو (االاتددزاظ ااتت يمد )مد  اامتغيددا ااتددنبف 

-VIF)كمدددن ركنتددد  جميددف م دددنمال  تضدددخظ ااتبدددني  . قددايا اا لدددراييوبددناتمر ج بنإلضدددنمو ألخطدددنم اات
Variance Inflation Factor )رمد ا يدا  علدى ادالمو تمدر ج االتحدااا مد  ( 01)مد  ااقيمدو   اقد

 .ملكلو االزاراج ااخط  بي  اامتغياا  ااماتقلو

جنم م  ااماتبو األرادى مد  حيد   م  اتخن  ااقاااا  ااملناكو متغياتالح  م  خال  ااجار  ا   كمن
ركن  م ا ااتأثيا  ر االاو إحانييو عتا ( 1.299)حي  بلغ حجظ ااتأثيا  ااتت يم  االاتزاظااتأثيا م  

تددددأثيا مرجددددد   رجددددرا  ري تدددد   اددددد  (1.115)حيدددد  ماددددترى االادددددو االختبددددنا تاددددنر   1.15 ماددددترى
م  اتخن  ااقاااا   ااملناكو  ااتفن  ماترى ااتت يم  حي  ا االاتزاظ علىم  اتخن  ااقاااا   الملناكو

 .ااجو( 1.299)ااتت يم  بمقااا  االاتزاظبااجو راحار ايانمظ م  امف ماترى 
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علدى  اإللدااتر  ااقيدنا  ااادلر ااتت يمد  جدنم متغيدا  االاتزاظم  حي  ااتأثيا م   اثنتيوااماتبو ا رم 
حيددد   1.15كدددن  مددد ا ااتددأثيا  ر االادددو إحادددنييو عتددا مادددترى  رايضددن  ( 1.222)اا مدد  بتدددأثيا قددداا  

 اإللددااتر  ااقيددنا  الادلر تدأثيا إيجددنب   رجددرا  ري تد  مدد ا (1.139)مادترى االاددو االختبدنا ياددنر  
علددى اا مددد   اإللدددااتر  ااقيددنا  ااادددلر علددى اا مدد  علدددى االاتددزاظ ااتت يمددد  حيدد  ا  ااتفدددن  ماددترى 

ااجو  ر ا  م  رجددو ت دا ( 1.222)رى االاتزاظ ااتت يم  بمقااا راحار ايانمظ م  امف مات بااجو
 .اار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزراالجتمنعيي  م  رز  اابنحثي 

 :معادلة خط االظحدار المتعدد كالتالي

Y=2.808-0.060x1+0.062x2-0.009x3+0.228x4+0.227x5 

y:  االاتزاظ ااتت يم.  
x1 :األجرا. 
X2 :  االجتمنعيواا القن. 
X3 : االاتقااا اار يف. 
X4 : ااالر  ااقينا. 
X5 :ااملناكو. 
 

ااتتدنيج   ددا ا( اا القن  االجتمنعيو  االادتقااا راألمدن  اادر يف  األجرا )ال رام  األخاى  ربناتابو
رمد ا يداا  علدى عداظ  1.15اااالاو اامحاربو اكبدا مد  مادترى  ن يماتر إحانيين  حي   امميتدنعاظ 
ااتت يم  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن   االاتزاظتأثيا  ر االاو إحانييو اد   اا رام  على  رجرا

 .مزر ر ا  م  رجدو ت ا اابنحثي  االجتمنعيي 
  :الثانية الرئيسية الفرضية

حول   يفي استجابات المبحوث إحصائية لةفروق ذات دال  توجد" علىاااييايو ااثنتيو  اافاضيو تتص
 (".الخبر  سظوات المؤهل العلمي، عمر،ال جظس،ال) التاليةتعز  للمتغيرات  الحيا  الويييية جود 

 ختبدددناحددنال  اا يتتددي  ااماددتقلتي  ال مددد ( T) ااددتخااظ اختبددنا ظمدد  اددحو مدد   اافاضددديو تدد رالتحقدده
 One Way) أاىحدااتبدني  األ تحليد اادتخااظ اختبدنا  تدظبيتمدن   اافداره ااتد  ت دزى امتغيدا ااجدتا

ANOVA )رميمدن    اات  تتكر  م  اكثدا مد  مجمدرعتي األخاى تغياا الختبنا اافاره اات  ت زى الم
 .على حاا كال   االخايورمقن  المتغياا   ااثنتيويل  اختبنا اافاضيو 
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 .لمتغير الجظس بالظسبة
ااتددد  ( Ho)تددظ اختبدددنا اافاضدديو اا اميددو ( Independent samples t-test)اختبددنا  بناددتخااظ

 مقنب  امتغيا ااجتا  ت زى اار يفيو ااحينر جرارماره  ا  االاو إحانييو حر   رجراتفتاض عاظ 
 ت زى اار يفيو ااحينر جرارماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض ( H1)اابايلو  اافاضيو

 .تبناااتن  يرضح تتيجو االخ( 5.07)امتغيا ااجتا  رااجار  اقظ 

 (1.12)رقم  جدول
 الجظس لمتغير تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيللتحقق م  اليروق ( T)اختبار  ظتائج

 الجظس
الوسط 
 الحسابي

 T-test Sig االظحراف المعيارا الوز  الظسبي

 1.28 %43 4.25 ذكر
-0.826 0.410 

 1.50 %44 4.44 أظثى

 
ماه  رجراالتحقه م  ( Sig = 0.410)م  ااجار  ااانبه ا  قيمو االاو االختبنا اامحاربو  يالح 

 رجددرااافاضديو اا اميددو ااتد  تفتدداض عداظ  قبددر  اد   ري تدد   1.15مدد  مادترى  اكبداجدرما  كنتدد  
 ت دددزى اار يفيدددو ااحيدددنر جددرار حدددر  مترادددطن  إجنبدددن  امددااا اااااادددو مدد  يومدداره  ا  االادددو إحادددني

بلددغ  ككدد  اار يفيدو ااحيددنر جددراركمدن يتضددح ا  ااددرز  ااتادب  إلجنبددن  اادد كرا حدر  . ااجددتا تغيداام
 . اإلتن % 44  ر43%

فاروق ذات داللاة إحصاائية  وجاود"ماضديو اااااادو ااتد  تفتداض  ادحو عداظعلى  ا  تاتتتج  ربتنم  
 ".لمتغير الجظس تعز  الويييية الحيا  جود  حول

ااحيدنر  جدراراابدنحثي  االجتمدنعيي  يمتلكدر  اؤيدو متلدنبدو حدر  ااااكددظ اا   : إلاىيعزو الباحث ذل  
اااا   مددد اار يفيددو بغددض اات ددا عددد  ااجددتا اددرام  كدددا ار اتثدد    رمدد ا يؤلدددا ا  ااجددتا ال يددؤثا 

 .رزاار االؤر  االجتمنعيو  م ااحينر اار يفيو  جراراابنحثي  حر  

ال ترجدددا مددداره  ا  االادددو  إادددىااتددد  ترادددل  ( 2015األادددتن   ) مدددف اااادددو ظتاااائج الدراساااة اتيقااات
حيدنر اا مد  رعالقتددن بنإلبداا   جدراراا القدو بدي  إحانييو بي  مترادطن  اادتجنبن  اامبحدرثي  حدر  

حددالر   ) ااجددتا  راااادو ت دزى المتغيداا   جددرا  -لداكو االتاددنال  ااخلريدو اافلادطيتيومد   اإلااا 
ال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو بي  ااام اامبحرثي  حر  ممرض ااحينر اار يفيو راألاام ( 2015

 .امتغيا ااجتا ت زىاار يف  
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مدداره  ا  االاددو  رجدرا إاددىااتدد  ترادل  ( 2012اابلبيادد    ) مددف اااادو  واختلياات ظتااائج الدراسااة
لددى األاام اادر يف  ال ددنملي  مدد  ااحيدنر اار يفيددو راثامدن ع جددرارإحادنييو مدد  اادتجنبو اا ددنملي  حدر  

 .ااجتا إاى ت زىاامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر 

 .لمتغير العمر بالظسبة
( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) أاىااتبدني  األحد تحليد ااتخااظ اختبنا  تظ

 امتغيدا اا مددا  ت دزى اار يفيدو ااحيدنر جدرارمداره  ا  االادو إحادنييو حدر   رجدراااتد  تفتداض عداظ 
 اار يفيو ااحينر جرارماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض ( H1)اابايلو  اافاضيو مقنب 
 .ختبناااتن  يرضح تتيجو اال( 5.21)امتغيا اا ما  رااجار  اقظ  ت زى

 (1.11)رقم  جدول
 لمتغير العمر تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيم  اليروق  حققللت( ANOVA)اختبار  ظتائج

 العمر
الوسط 
 الحسابي

الوز  
 الظسبي

االظحراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.53 %47 4.67 سنة .0أقل من 

0.892 0.447 
 1.30 %42 4.20 سنة .0إلى أقل من  .0من 

 1.37 %44 4.38 سنة .5إلى أقل من  .0من 

 1.60 %44 4.39 سنة فأكثر .5

( Sig = 0.447)اعدال  ا  قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ( 5.21)اقدظ  ااادنبه مد  ااجدار  يتضدح
ري ت   ا  قبر  اافاضيو اا اميو  1.15ماره جرمايو كنت  اكبا م  ماترى االاو  رجراالتحقه م  

 جددرار حدر مترادطن  إجنبددن  امدااا ااااااددو  مدد مداره  ا  االاددو إحادنييو  رجددراااتد  تفتدداض عداظ 
تداارح مدن  ا مداحاد  ا المادتجيبي امتغيدا اا مدا  كمدن تالحد  ا  اادرز  ااتادب   ت زى اار يفيو ااحينر
 31تقد  عدد   اعمدنامظامد  % 49ر  ادتو 41إادى اقدد  مد   31مد   تتداارحاعمدنامظ  ي الد % 42بدي  
 .اتو
 حاول ذات داللاة إحصاائية روقفا وجاود"ادحو اافاضديو ااتد  تفتداض  عدمعلى  ا  تادتتتج  ربتنم  
 ".لمتغير العمر تعز  الويييية الحيا  جود 

ااحيدنر اار يفيدو ار  تدأثيا  جدرارإااا  اابدنحثي  االجتمدنعيي  اجراتد  راب دنا  : إلاىيعزا الباحث ذل  
 . اعمنامظاا ما تتيجو تلنب  بييو اا م  اجميف اابنحثي  بنختالت 

 ت زىال ترجا ماره  ا  االاو  إاىاات  ترال  ( 2014منض    ) مف ااااو  ظتائج الدراسة اتيقت
ال ترجا ماره  ا  االاو   إاىاات  ترال   (2012اابلبيا    ) ااااو ر اا مايو    اافيوامتغيا  إاى

ااحيدنر اار يفيددو راثامدن علددى األاام اادر يف  ال ددنملي  مدد   جددرارإحادنييو مدد  اادتجنبو اا ددنملي  حدر  
 اا ما إاى ت زىاامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر 
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متدددن  مددداره  ا  االاددددو  إادددىااتددد  ترادددل  ( 2015حدددالرر  ) مدددف ااااددددو  ظتاااائج الدراساااة واختليااات
المتغياا  االخايو  ت زىاامبحرثي  حر  ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف   ااامإحانييو بي  

    (و االجتمنعياامؤم  اا لم    اترا  ااخبار   اافيو اار يفيو   اا ما   ااحناو ) : ااتنايو
ماره بي  متراطن  تقاياا  عيتو ااااااو حر  اامجدنال  مجتم دو  رجرا( 2013تانا   ) رااااو 

 .اا ما  إاى ت زىم ن  
 .المؤهل العلمي رلمتغي بالظسبة

( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) اىنااتخااظ اختبنا تحليد  ااتبدني  األحد تظ
امتغيدا اامؤمد   ت دزى اار يفيدو ااحيدنر جدرارمداره  ا  االادو إحادنييو حدر   رجدرااات  تفتاض عداظ 

 ااحينر جرار ا  االاو إحانييو حر   همار  رجرااات  تفتاض ( H1)اابايلو  اافاضيو مقنب  اا لم  
 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.20)امتغيا اامؤم  اا لم   رااجار  اقظ  ت زى اار يفيو

 (1.11)رقم  جدول
 العلمي المؤهللمتغير  تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيللتحقق م  اليروق ( ANOVA)اختبار  ظتائج

 المؤهل العلمي
الوسط 
 الحسابي

الوز  
 الظسبي

االظحراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.60 %50 5.02 دبلوم

 3.36 %42 4.19 بكالوريوس 0.045 3.178

 1.03 %46 4.63 ماجستير

 
( Sig =0.045)اعددال  ا  قيمدو االاددو االختبدنا اامحادربو ( 5.20)اقدظ  ااادنبه مد  ااجددار  يتضدح

اافاضيو اا اميو  امضري ت   ا   1.15م  ماترى االاو  ق ماره جرمايو كنت  ا رجراالتحقه م  
مترادطن  إجنبدن  امدااا  مد مداره  ا  االادو إحادنييو  رجدرارااتتتنج اافاضيو اابايلدو ااتد  تفتداض 

كمن تالح  ا  اارز  ااتاب  إلجنبن    اا لم  اامؤم امتغيا  ت زى اار يفيو ااحينر جرار حر ااااااو 
ااجو  احملو% 51ر اابكنارايرا لدنار  احملو% 42اا لم  تاارح من بي   اامؤم حا   الماتجيبي 

 .ااابلرظ
ااتددددن  ( 5.22)رااجدددار  اقدددظ  اامت ددداارالمقناتدددن   (LSD)اتجدددن  اافددداره تدددظ اادددتخااظ اختبددددنا  رام امدددو

 .يرضح تتيجو االختبنا
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 (1.11)رقم  جدول
 المؤهللمتغير  تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيللتعرف على مصدر اليروق ( LSD) راختبا ظتائج

 العلمي
 Sig اليروق بي  المتوسطات المؤهل العلمي المؤهل العلمي

 دبلوم
 0.020 *0.83 بكالوريوس

 0.406   0.39 ماجستير

 0.232    0.43- ماجستير بكالوريوس

 1.15اااو إحانييو عتا ماترى *
تادتتتج بأتد  يرجدا مداره  ا   اامت داارالمقناتدن  ( LSD)خال  ااجدار  اعدال  ربنادتخااظ اختبدنا  م 

 رم  ااجو ااابلرظ رم  يحملر  ااجو اابكنارايرا  ملر يح م بي   1.15االاو إحانييو عتا ماترى 
االاددو   ا مدداره  رجدرابيتمدن تالحدد  عدداظ   ااجددو( 1.23)ااجددو ااددابلرظ بمقدااا  حملدواافداره ااددناح 

بدي  حملدو ااجددو  1.15ااحيدنر اار يفيدو عتددا مادترى  جدرارمد  مادترى اامرامقدو علددى متغيدا  إحادنييو
 .اابكنارايرا رااجو اامنجاتيا

 جود  حول فروق ذات داللة إحصائية وجود "على  ا  تاتتتج احو اافاضيو اات  تفتداض  ربتنم  
 ".العلمي المؤهللمتغير  تعز  الويييية الحيا 

  :إلىيعزو الباحث ذل  
بلرظ اكثا م  بنق  اابنحثي  االجتمنعي  ااحنالي  على ااجو ااا ااىااحينر اار يفيو  جرار ماترىا  

حدو امددنمدظ رااتنتجدو عدد  قلددو ن اد  مددر إاااكددظ امحارايددو مداص اا مدد  اامت مدد اافيدن    را دد  ااادب  
ن  يمادددتر ظ تدددزااا ترق دددن  اامدددر في  ر ي لدددن  ااتيمادددتر بزيدددنار  اامدددناا  اار يفيدددو مددد  جددددو  كمدددن اتددد 

لدبنعدن  ممدن يتاتد   ااحيدنر  جدرارتدات  لد رامظ ب عليد تفكيامظ اات  منابدن  مدنت جز اادرزاار عد  تلبيتددن را 
 .اار يفيو

متدددن  مددداره  ا  االاددددو  إاددددىااتددد  ترادددل  (  2015حدددالرر   ) مدددف ااااددددو  اتيقااات ظتااااائج الدراساااة
امتغيددا اامؤمددد   ت ددزىاامبحددرثي  حدددر  ممددرض ااحيددنر اار يفيددو راألاام اادددر يف   إحاددنييو بددي  ااام

 .اا لم 
رال ترجددا مداره  ا  االاددو  إادىااتد  تراددل  ( 2015األاددتن    ) مددف اااادو  اختليات ظتااائج الدراسااة

حيدنر اا مد  رعالقتددن بنإلبداا   جدراراا القدو بدي  إحانييو بي  مترادطن  اادتجنبن  اامبحدرثي  حدر  
      متغيدددا اامؤمدددد  اا لمددد    رااااددددو ت ددددزى ا جدددرا  -لددداكو االتاددددنال  ااخلريدددو اافلاددددطيتيومددد   اإلااا 

  متغيددا اامؤمدد  اا لمدد  إاددى ت ددزىال ترجددا مدداره  ا  االاددو  إاددىااتدد  تراددل  ( 2014منضدد    ) 
ترجددا مدداره  ا  االاددو إحاددنييو مدد  ااددتجنبو  ال)   إاددىااتدد  تراددل  ( 2012اابلبيادد   ) راااادو 

ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار يف  ال نملي  م  اامت من  ميا ااحكرميو  جراراا نملي  حر  



 
 

 
124 

ايا متن   ات  إاىاات  ترال  ( 2013اناح   ) ااااو ر اامؤم  اا لم    إاى ت زىم  قطن  مزر 
 (.علم  -ااب )  ت زىماره اااو إحانيين بي  امااا اا يتو 

 .الخبر  سظواتلمتغير  بالظسبة
( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) اىنااتخااظ اختبنا تحليد  ااتبدني  األحد تظ

ادترا   يداامتغ ت دزى اار يفيدو ااحيدنر جدرارمداره  ا  االادو إحادنييو حدر   رجدراااتد  تفتداض عداظ 
 ااحيدنر جدرارماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض ( H1)اابايلو  اافاضيو مقنب  بار ااخ

 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.23)رااجار  اقظ  بار امتغيا اترا  ااخ ت زى اار يفيو
 

 (1.11)رقم  جدول
 بر الخ سظواتلمتغير  تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيللتحقق م  اليروق ( ANOVA)اختبار  ظتائج

 الخبر سظوات 
الوسط 
 الحسابي

الوز  
 الظسبي

االظحراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.31 %49 4.90 سنوات 5أقل من 

3.668 0.014 
 1.28 %40 4.02 سنوات .0سنوات إلى  5من 

 1.36 %46 4.64 سنة 05من إلى أقل  .0من 

 1.93 %44 4.43 سنة فأكثر 05

 
( Sig = 0.014)اعدال  ا  قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ( 5.23)اقدظ  ااادنبه مد  ااجدار  يتضدح

اافاضيو اا اميو  امضري ت   ا   1.15م  ماترى االاو  اق ماره جرمايو كنت   رجراالتحقه م  
 اار يفيددو ااحيدنر جدرارمدداره  ا  االادو إحادنييو حدر   رجدراراادتتتنج اافاضديو اابايلدو ااتد  تفتداض 

 ااخبداراامادتجيبي  حاد  ادترا   إلجنبدن كمدن تالحد  ا  اادرز  ااتادب   بدار امتغيا ادترا  ااخ ت زى
ام  % 47ر  اترا  01  اترا  إاى اق  م 5خباتدظ تتاارح م   اترا  ام % 41من بي   تاارح 

 .اترا  5تق  اترا  خباتدظ ع  
ااتددددن  ( 5.24)رااجدددار  اقدددظ  اامت ددداارالمقناتدددن  ( LSD)اتجدددن  اافددداره تدددظ اادددتخااظ اختبددددنا  رام امدددو

 .يرضح تتيجو االختبنا
 
 
 
 
 
 



 
 

 
125 

 (1.11)رقم  جدول
 سظواتلمتغير  تبعاا  الويييية الحيا  جود  فيللتعرف على مصدر اليروق ( LSD)اختبار  ظتائج

 الخبر 

 سظوات الخبر  سظوات الخبر 
اليروق بي  
 المتوسطات

Sig 

 سظوات 5أقل م  

 0.003 *0.88 سنوات .0سنوات إلى  5من 

 0.454 0.27 سنة 05إلى أقل من  .0من 

 0.381 0.471 سنة فأكثر 05

 .0سنوات إلى  5من 

 سنوات

 0.036 *0.612- سنة 05إلى أقل من  .0من 

 0.413 0.406- سنة فأكثر 05

 0.702 0.206 سنة فأكثر 05 سنة 05إلى أقل من  .0من 

 1.15عتا ماترى  حانييواااو إ*
تادتتتج بأتد  يرجدا مداره  ا   اامت داارالمقناتدن  ( LSD)خال  ااجدار  اعدال  ربنادتخااظ اختبدنا  م 

إادى  5ادترا  خبداتدظ مد   تتداارحبدي  مادترى مرامقدو األمدااا ااد ي   1.15عتا مادترى  حانييواالاو إ
رم  تتاارح ادترا  خبداتدظ مد   ترا  ا 5تق  اترا  خباتدظ ع    م)اترا  رك  م   01اق  م  

ادترا  بمقدااا  5تقد  ادترا  خبداتدظ عد   مد م   اافداره اادناح  ركنت ( اتو 05إاى اق  م   01
 .ااجو( 1.20)قااا اتو بم 05إاى اق  م   01ااجو  رم  تتاارح اترا  خباتدظ م   1.22
 جاود  حاول ذات داللة إحصاائية وقفر  وجود"على  ا  تاتتتج احو اافاضيو اات  تفتداض  ربتنم  

 ".بر الخ سظواتلمتغير  تعز  الويييية الحيا 
يتدااجر  تحد  اافيدن  اا مايددو  ادترا  5 ا  اادد ي  تقد  ادترا  خدامتدظ عد  :إلاىيعازو الباحاث ذلا  

ال يملكدر  ااخبددار ااكنميدو   امجددناا   ركدد ا  راالجتمنعيدو اتخفددنض األعبدنم اا نيليددو ناتدنا رب  غيا اااد
ددظ   خرمددن  إاى  ر ااتددزامدظ بنألعمدن  اامركلدو  علدىمتناد  ا علدىمد  اكثدا مدتدظ خبدار   مدد  ااحادر  

  .م  اامحنابو   ر حاان  على ااحار  على ااتقييمن  األمض  ألعمنادظ 
متن  مداره  ا  االادو إحادنييو  إاىاات  ترال  ( 2015حالرر  ) مف ااااو  ظتائج الدراسة تتيقا

 .امتغيا اترا  ااخبار  ت زىبي  آاام اامبحرثي  حر  ممرض ااحينر اار يفيو راألاام اار يف  
ال ترجدا مدداره  ا  االاددو رااتدد  ترادل  اتدد  ( 2015األادتن   ) ااااددو  مدفالدراسااة  واختلياات ظتااائج

حيدنر اا مد  رعالقتددن بنإلبداا   جدراراا القدو بدي  إحانييو بي  مترادطن  اادتجنبن  اامبحدرثي  حدر  
منضدد    ) رااااددو   امتغيددا ااخبددار ت ددزى  جدرا  -لدداكو االتاددنال  ااخلريددو اافلاددطيتيومد   اإلااا 
 .غيا اترا  ااخاموامت إاى ت زىال ترجا ماره  ا  االاو   إاىاات  ترال  2014)
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 :الثالثة الرئيسية الفرضية

 حول  يفي استجابات المبحوث إحصائية لةفروق ذات دال  توجد" اافاضيو اااييايو ااثناثو على تتص
 (".الخبر  سظوات المؤهل العلمي، عمر،ال جظس،ال) التاليةللمتغيرات  تعز االلتزام التظييمي 

مددد  حددنال  اا يتتددي  ااماددتقلتي  الختبدددنا ( T) مدد  اددحو مدد   اافاضددديو تددظ ااددتخااظ اختبددنا رالتحقدده
 One Way) أاىااتبدني  األحد تحليد بيتمدن تدظ اادتخااظ اختبدنا   اافداره ااتد  ت دزى امتغيدا ااجدتا

ANOVA ) رميمدن   اات  تتكر  م  اكثدا مد  مجمدرعتي  المتغياا  األخاى ىالختبنا اافاره اات  ت ز
 .على حاا كال   االخايورمقن  المتغياا   ااثناثويل  اختبنا اافاضيو 

 .لمتغير الجظس بالظسبة
ااتددد  ( Ho)تددظ اختبدددنا اافاضدديو اا اميددو ( Independent samples t-test)اختبددنا  بناددتخااظ

 مقنبدد  امتغيددا ااجددتا  ت ددزى ااتت يمدد  االاتددزاظمدداره  ا  االاددو إحاددنييو حددر   رجددراتفتداض عدداظ 
 ت ددزى ااتت يمدد  االاتدزاظمدداره  ا  االادو إحاددنييو حددر   رجددراااتدد  تفتداض ( H1)اابايلددو  اافاضديو

 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.25)امتغيا ااجتا  رااجار  اقظ 
 (1.11)رقم  جدول

 الجظس لمتغير تبعاا  التظييمي االلتزام فيللتحقق م  اليروق ( T)اختبار  ظتائج
 T-test Sig االظحراف المعيارا الوز  الظسبي الحسابيالوسط  الجظس

 1.53 %50 5.03 ذكر
0.414 0.680 

 1.73 %49 4.91 اظثى

ماه  رجراالتحقه م  ( Sig = 0.680)م  ااجار  ااانبه ا  قيمو االاو االختبنا اامحاربو  يالح 
 رجددرا  ري تدد   اد  قبددر  اافاضديو اا اميددو ااتد  تفتدداض عداظ 1.15جدرما  كنتدد  اكبدا مدد  مادترى 

امتغيددا  ت دزى ااتت يمد  االاتددزاظ حدر  مداره  ا  االادو إحادنييو مدد  مترادطن  إجنبدن  امددااا اااااادو
% 47  ر%51بلغ  كك  ااتت يم  االاتزاظكمن يتضح ا  اارز  ااتاب  إلجنبن  اا كرا حر  . ااجتا
 . اإلتن 

فاروق ذات داللاة إحصاائية  وجاود"على  ا  تاتتتج عداظ ادحو ماضديو اااااادو ااتد  تفتداض  ربتنم  
 ".لمتغير الجظس تعز  التظييمي االلتزام حول

 : إلىيعزو الباحث ذل  
ا  اابنحثي  االجتمنعيي  يمتلكر  اؤيو متلنبدو حر  االاتزاظ ااتت يم  بغض اات ا ع  ااجتا ارام 

رزاار  مد اؤيو اابدنحثي  حدر  االاتدزاظ ااتت يمد   م ا  ااجتا ال يؤثا  إاى كا ار اتث    رم ا يؤلا 
 . االؤر  االجتمنعيو 
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ال ترجدا مداره  ا  االاددو  إاددىااتد  ترادل  (  2015عبدا ااحدد   ) مددف اااادو  تتياق ظتااائج الدراساة
المتغيدا  ت دزىبي  متراطن  تقاياا  اا يتو اااجو االاتدزاظ ااتت يمد  ( 0.0.) ماترىإحانييو عتا 

ااددتجنبن  امدااا عيتددو  مد ال ترجددا مداره  إادىااتد  تراددل  ( 2011ابددر ادم    ) اااادو امدن ااجتا 
 ((Smeenk and others , 2006رااااو   (ااجتا) ااااااو حر  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  المتغيا 

 ت دزىماره  ا  االادو إحادنييو علدى اادتجنبن  امدااا اا يتدو علدى ااجدو االاتدزاظ ااتت يمد   رجراعاظ 
 .الجتا 

االاتزاظ  ماترىمتن  ماره بي   إاىاات  ترال  ( 2015  اىنم) مف ااااو  واختليت ظتائج الدراسة
  إاىاات  ترال  ( 2012حلا   )ااااو ر  امتغيا ااجتا   ت زىااتجنبن  اامبحرثي   م ااتت يم  

ز االاتددددزاظ يدددت ز  مددد ارا إااار ااتغييدددا ) ااام امدددااا اا يتدددو حدددر   مددد مددداره  ا  االادددو إحادددنييو  رجدددرا
ااتد  ترادل  ( 2007ابدر تداا  ) اااادو ر   ااجتا ااناح اا كرا إاى ت زى( اا نملي   ااىااتت يم  

 اازعب ) ااااو ر يرجا ماره بي  آاام عيتو ااااااو حر  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  امتغيا ااجتا    إاى
اتاددراا  α) ≤0.05)االاددو  ماددترىاتدتددن  مارقددن  ااادو إحاددنييو عتدا  إادى ااتد  تراددل ( 2009  

 .امتغيا ااجتا ت زىاا نملي  تحر االاتزاظ ااتت يم  
 .لمتغير العمر بالظسبة

( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) أاىااتبدني  األحد يد ااتخااظ اختبنا تحل تظ
 بد مقن امتغيا اا مدا  ت زى ااتت يم  االاتزاظماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض عاظ 

 ت ددزى ااتت يمدد  االاتدزاظمدداره  ا  االادو إحاددنييو حددر   رجددراااتدد  تفتداض ( H1)اابايلددو  اافاضديو
 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.22)امتغيا اا ما  رااجار  اقظ 

 (1.11)رقم  جدول
 لمتغير العمر تبعاا  التظييمي االلتزام فيللتحقق م  اليروق ( ANOVA)اختبار  ظتائج

 العمر
الوسط 
 الحسابي

الوز  
 الظسبي

االظحراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.48 %51 5.09 سنة .0أقل من 

0.178 0.911 
 1.66 %50 4.97 سنة .0إلى أقل من  .0من 

 1.71 %48 4.78 سنة .5إلى أقل من  .0من 

 1.61 %51 5.12 سنة فأكثر .5

 
( Sig = 0.911)اعدال  ا  قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ( 5.22)اقدظ  ااادنبه مد  ااجدار  يتضدح
ري ت   ا  قبر  اافاضيو اا اميو  1.15ماره جرمايو كنت  اكبا م  ماترى االاو  رجرام   قهالتح

 االاتدزاظمداره  ا  االادو إحادنييو مد  مترادطن  إجنبدن  امدااا اااااادو حدر   رجدرااات  تفتاض عاظ 
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تغيددا اا مدا  كمددن تالحد  ا  ااددرز  ااتادب  المادتجيبي  حادد  اا مدا تدداارح مدن بددي  ام ت دزى ااتت يمد 
ادتو  31امد  اعمدنامظ تقد  عد  % 50ادتو  ر 51إادى اقد  مد   41الد ي  اعمدنامظ تتداارح مد  % 42

 .اتو 51رم  تزيا اعمنامظ ع  
 حاول يةفاروق ذات داللاة إحصاائ وجاود"ادحو اافاضديو ااتد  تفتداض  عدمعلى  ا  تادتتتج  ربتنم  

 ".العمر متغيرل تعز  التظييمي االلتزام

 :إلى يعزا الباحث ذل 
اابدنحثي  االجتمدنعيي  اؤيدو متلدنبدو حدر  االاتدزاظ ااتت يمد  مدمدن اختلفد  اعمدنامظ    ي دزر  اداىا   

مجن  االاتزاظ  م ااتجنتا رااترامه بيتدظ  إاىااتجنبتدظ االاتزاظ ااتت يم   م اابنح  عاظ تأثيا اا ما 
 .ااتت يم 

ال ترجا ماره  ا  االاو  إاىاات  ترال  ( 2014األمن رحجنج  ) مف ااااو  تتيق ظتائج الدراسة
م  ي لاات ماترىاا ما راا) المتغياا  االخايو  ت زىاالاتزاظ ااتت يم  عتا اا نملي   ماترىإحانييو 
ااام امااا اا يتو حر  ار  م ماره  رجراعاظ  إاىاات  ترال  ( 2012حلا   )   رااااو ( رااخبار 

( 2011ابر ام   ) اا ما  ااااو  إاى ت زىاا نملي   ااىز االاتزاظ ااتت يم  يت ز  م اااار ااتغيا 
ااتجنبن  امااا عيتو ااااااو حر  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  امتغيا  م ال ترجا ماره  إاىاات  ترال  

 .اا ما

ترجدا مداره  ا  االادو اتد   إادىااتد  ترادل  ( 2014ابر جين   ) مف ااااو  ظتائج الدراسة تختليا
اا مدددا راااتبددددو  إاددددى ت دددزىإحادددنييو بدددي  متراددددطن  تقددداياا  اااااادددو حددددر  ب دددض مجددددنال  اااااادددو 

يرجددا مدداره بدددي  آاام عيتددو ااااااددو حدددر   إادددىااتدد  تراددل  ( 2007ابددر تددداا )  ر ااااددو راامحنم ددو
اا مددا   اامؤمدد  اا لمدد    ااجددتا   اددترا  ااخبددار   ) المتغيدداا  االخادديو  االاتددزاظ ااتت يمدد  ي ددز 

ترجددا مدداره  ا  االاددو  إادىااتدد  تراددل  ( 2015ااتريقددو  )   اااادو  (ااااتد    ااحناددو االجتمنعيددو 
اا ما   اامؤم  )  ااتنايوالمتغياا   ت زىااقينار اإلااايو  ماترىتقاياا  اامبحرثي  حر   م إحانييو 
 (اار يف   اامامىاا لم     

 .المؤهل العلمي رلمتغي بالظسبة
( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) أاىااتخااظ اختبنا تحليد  ااتبدني  األحد تظ

امتغيدددا اامؤمددد   ت دددزى ااتت يمددد  االاتدددزاظمددداره  ا  االادددو إحادددنييو حدددر   رجدددراااتدد  تفتددداض عددداظ 
 االاتدددزاظمددداره  ا  االاددو إحاددنييو حددر   رجددراااتدد  تفتدداض ( H1)اابايلدددو  اافاضدديو مقنبدد  اا لمدد  
 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.29)امتغيا اامؤم  اا لم   رااجار  اقظ  ت زى ااتت يم 

 



 
 

 
129 

 (1.11)رقم  جدول
 العلمي المؤهللمتغير  تبعاا  التظييمي االلتزام فيللتحقق م  اليروق ( ANOVA)اختبار  ظتائج

 المؤهل العلمي
الوسط 
 الحسابي

الوز  
 الظسبي

االظحراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.76 %51 5.12 دبلوم

 1.54 %50 5.04 بكالوريوس 0.316 1.162

 1.98 %44 4.40 ماجستير

 
( Sig =0.316)اعددال  ا  قيمدو االاددو االختبدنا اامحادربو ( 5.29)اقدظ  ااادنبه مد  ااجددار  يتضدح

اافاضيو اا اميو  قبر ري ت   ا   1.15م  ماترى االاو  كباماره جرمايو كنت  ا رجراالتحقه م  
 االاتدزاظاااااادو حدر   ااامد  مترادطن  إجنبدن  امد ييومداره  ا  االادو إحادن رجدرااات  تفتاض عاظ 

امتغيددا اامؤمددد  اا لمدد   كمدددن تالحدد  ا  اادددرز  ااتاددب  إلجنبدددن  الماددتجيبي  حاددد   ت دددزى ااتت يمدد 
 .احملو ااجو ااابلرظ% 50ر  اامنجاتيا ااجواحملو % 44اامؤم  اا لم  تاارح من بي  

 حاول فاروق ذات داللاة إحصاائية وجاود"ادحو اافاضديو ااتد  تفتداض  عدمعلى  ا  تادتتتج  ربتنم  
 ".لمتغير المؤهل العلمي تعز  التظييمي االلتزام

 :إلىيعزو الباحث ذل  
مجددن  االاتدزاظ ااتت يمدد    ريددا   اد  ا  اامؤمدد  اا ملدد  ال  مدد  ااتجدنتا رااترامدده مدد  آاام اامبحدرثي 

 اؤيتدظ حر  االاتزاظ ااتت يم  م يؤثا 
ال ترجددا مداره  ا  االاددو اتدد إادىااتد  تراددل  (2014جيدن   ابددر)مدف اااادو  اتيقات ظتااائج الدراسااة

   اامؤمد  اا لمد    ااااددو  ت ددزىإحادنييو بدي  مترادطن  تقدداياا  عيتدو اااااادو حددر  مجدنال  اااااادو 
االاتددزاظ  ماددترىاتدد  ال ترجددا مداره  ا  االاددو إحادنييو  إادىااتد  تراددل  ( 2014األمدن رحجددنج  ) 

 إادىاات  ترال  ( 2012حلا   ) و م  ر ااااي لاات ماترىامتغيا اا ت زىااتت يم  عتا اا نملي  
اا ددنملي   اداىز االاتدزاظ ااتت يمد  يدت ز  مد ااتغيدا  إااارامدااا اا يتدو حدر  ار  آاام مد مداره  رجدراعداظ 
ال ترجددا مدداره  ا  االاددو  إاددىااتدد  تراددل   (2012اابقمدد   ) راامؤمدد  اا لمدد    ااااددو  إاددى ت دزى

االاتدددزاظ ااتت يمددد  ) بدددي  ااام اامبحددرثي  حدددر  محدددنرا ااااااددو ( 1.15)االادددو  ماددترىإحاددنييو عتدددا 
 . رمقن المتغيا اامؤم  اا مل ( راألاام اار يف  

مداره بدي  آاام عيتدو  رجدرا إاىاات  ترال  (  2007تاا    ابر) مف ااااو  واختليت ظتائج الدراسة
 . ااااااو حر  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  امتغيا اامؤم  اا لم 
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 .الخبر  سظواتلمتغير  بالظسبة
( Ho)الختبدنا اافاضديو اا اميدو ( One Way ANOVA) أاىااتخااظ اختبنا تحليد  ااتبدني  األحد تظ

 ار امتغيا اترا  ااخب ت زى ااتت يم  االاتزاظماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض عاظ 
 ااتت يمدد  االاتدزاظإحادنييو حددر   اددومداره  ا  اال رجددراااتدد  تفتداض ( H1)اابايلدو  اافاضدديو مقنبد 
 .ااتن  يرضح تتيجو االختبنا( 5.22)امتغيا اترا  ااخبار  رااجار  اقظ  ت زى

 (1.12)رقم  جدول
 الخبر  سظواتلمتغير  تبعاا  التظييمي االلتزام فيللتحقق م  اليروق ( ANOVA)اختبار  ظتائج

 الخبر سظوات 
الوساااااااااااااااااااااط 

 الحسابي

الاااااااااااااااااااوز  
 الظسبي

االظحاااااااااااااااااااراف 
 المعيارا

F-test Sig 

 1.49 %53 5.29 سنوات 5أقل من 

0.466 0.706 
 1.65 %49 4.87 سنوات .0سنوات إلى  5من 

 1.54 %50 4.97 سنة 05إلى أقل من  .0من 

 2.13 %50 5.01 سنة فأكثر 05

 
( Sig = 0.706)اعدال  ا  قيمدو االادو االختبدنا اامحادربو ( 5.22)اقدظ  ااادنبه مد  ااجدار  يتضدح

اافاضيو اا اميو  قبر ري ت   ا   1.15م  ماترى االاو  اكباماره جرمايو كنت   رجراالتحقه م  
امتغيا اترا  ااخبار   ت زى ااتت يم  االاتزاظماره  ا  االاو إحانييو حر   رجرااات  تفتاض عاظ 

امددد  % 47كمددن تالحددد  ا  ااددرز  ااتادددب  إلجنبددن  اامادددتجيبي  حادد  ادددترا  ااخبددار تددداارح مددن بدددي  
 5ام  تق  اترا  خباتدظ ع  % 53اترا   ر 01م    اترا  إاى اق 5اترا  خباتدظ تتاارح م  

 .اترا 
 حاول ات داللاة إحصاائيةفاروق ذ وجاود"على  اد  تادتتتج عداظ ادحو اافاضديو ااتد  تفتداض  ربتنم  

 ".لمتغير سظوات الخبر  تعز  التظييمي االلتزام

 اداىا  متغيا اترا  ااخبار اظ يك  ا  تأثيا جدرما  علدى االاتدزاظ ااتت يمد  :  إلىيعزا الباحث ذل  
 .رزاار االؤر  االجتمنعيو م اابنحثي  االجتمنعيي  

 ماترىال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو عتا (2015عبا ااح    ) ااااو  مف ئج الدراسةاظتاتيقت 
(α≤ 0.05 )  امتغيدا ادترا  ااخامدو مد   ت دزىبي  متراطن  تقاياا  اا يتو اااجو االاتزاظ ااتت يمد

ال ترجددددا مدددداره  ا  االاددددو إحاددددنييو بددددي  متراددددطن  ( 2014ابددددر جيددددن  )ااااددددو اإلااار اامااادددديو  
األمدددن رحجدددنج  ) عددداا ادددترا  ااخامدددو   اااادددو  ت ددزىتقدداياا  عيتدددو اااااادددو حدددر  مجدددنال  اااااادددو 

االاتدددزاظ ااتت يمددد  عتدددا  ماددترىاتددد  ال ترجددا مددداره  ا  االادددو إحادددنييو  إادددىااتدد  ترادددل  ( 2014
ااام امااا  م ماره  رجراعاظ  إاىاات  ترال  ( 2012حلا   ) ااخبار   ااااو  إاى ت زىاا نملي  
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ادترا  ااخبدار  اااادو  إادى ت دزىاا دنملي   ااىالاتزاظ ااتت يم  ز ايت ز  م اا يتو حر  ار اااار ااتغيا 
بي  ( 1.15)االاو  ماترىال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو عتا  إاىاات  ترال  (2012اابقم   ) 

 رمقن المتغيا اترا  ااخبار  ( االاتزاظ ااتت يم  راألاام اار يف  ) ااام اامبحرثي  حر  محنرا ااااااو 
االاتددزاظ  مادترى مد مداره  رجددراإاىااتد  ترادل   (2015،  ناىمد) مدف ااااددو ظتااائج الدراساةاختليات 

،  ااتت يم  تب ن  امتغيا اترا  ااخبار ركنت  ااتتيجو ااناح اا نملي  اادحن  ادترا  ااخبدار األعلدى
ااددتجنبن  امدااا عيتددو اااااادو حددر   مد ترجدا مدداره  إاددىااتدد  ترادل  ( 2011ابددر ادم   ) راااادو 

ماره بي  آاام  رجرا إاىاات  ترال  ( 2007ابر تاا )   ااااو  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  مار ااخامو
 .عيتو ااااااو حر  االاتزاظ ااتت يم  ي ز  امتغيا اترا  ااخبار
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 .المقدمة 1.1

ااااااو ااميااتيو   م  خال  ابطدن بنإلطنا اات ا  راااااان  ااانبقو اات   ي إام  ضرم من خلا  
ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم  مل  م ا اافا  يا   اتلخيص تتنيج  جرارتتنرا  مرضرع  

االاتزاظ  ماترىااتراين  رمقتاحن  يمك  م  خالادن امف  إاىااااااو بمن يمك  م  ااترا  
 .ااتت يميو  نايو ااف ماترىامف  ناتنا ااتت يم  برزاار االؤر  االجتمنعيو م  قطن  مزر   رب

 .الظتائج  1.1

 المتعلقة بالمجال األول جود  الحيا  الويييية الظتائج

اجرار ااحينر اار يفيو مى رزاار  امجن  بيت  تتنيج ااااااو ا  اامتراط ااحانب  الااجو ااكليو .0
رتلديا مد   ااقيمدو ارجدرار ااجدو % 43برز  تادب  ( 01م   4.33) االؤر  االجتمنعيو بلغ

 .متخفضو م  اامرامقو م  رجدو ت ا امااا ااااااو

رزاار االدؤر  االجتمنعيدو يلدد ار  ب داظ اااضددن  مدد ا  اابددنحثي  االجتمدنعيي   ا ددا  اااااادو .2
ا بددن ااحكرمدو ااتد  تمد اامنايدوااضدنيقو  إادىاات  يتقنضرتدن  ري دزر اابنحد   اد  ع  األجرا 
 .قطن  مزر  م اافلاطيتيو 

علدى اا مد    رياجدف  اإللدااتر  ااقيدنا تات  ااجو اامرامقو علدى ب دا ااادلر  ا دا  ااااااو  .3
ا  اامادديراي  بدرزاار االددؤر  االجتمنعيددو ادظ ياددلرا اماتبددو ااقدنار اامحفددزي  ااملدمددي   إاددى اد  

 .ااراقفي  مف اابنحثي  االجتمنعيي  ضا ااتحاين  

تخدن  ااقدداااا    ري ددزر اابنحدد  ا مدد ا ددا  ااااااددو تددات  ااجدو اامرامقددو علددى ب دا ااملددناكو  .4
كيفيدو ادتف ااقداااا  علددى  مدد االدفنميو  ثي  االجتمددنعيي  ال يلد ار  بتدرماا  اابدنح إادى اد  

 .اارزاار م اامختلفو  االااايو ن يماتر كنمو اا

عالقددن  اجتمنعيدو بدي  اابددنحثي   رجدراااجدو مرامقدو متراددط  علدى اتد  يرجددا ا ددا  اااااادو  .5
اا القن  اا نيليو رااقبليو اامرارث  اانان  خدناج إطدنا  رجراباالجتمنعيي    ريفاا  ا  تتيجو 

 .اارزاار

ااااااددو مددد   مجتمدددف ا دددا  ااااااددو مددد  تحليدد  مقدداا  ااب دددا ااخددنما مرامقددو كبيدددار مدد  امددااا .2
رزاار االددؤر  االجتمنعيدو علددى عداظ لدد رامظ بنألادتقااا ااددر يف     مد اابدنحثي  االجتمددنعيي  

  رعاظ اامبنالر بنار يفو اات  اابح  ال تلب  متطلبن  حينر اامر ت   اايأاكتتيجو  احناو 
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ت داا  الت ددااظ نار يفدو مدنمر إال تماد   دنما  تماددك  ب راقتتنعدن مد  اابدنحثي  االجتمدنعي  بدأ 
 .خاىاابااي  راافاص األ

 الظتائج المتعلقة بالمجال الثاظي االلتزام التظييمي

  ممني ت  %51قاار  ن  تابي ن  بيت  تتنيج ااااااو ا  ااااجو ااكليو االاتزاظ ااتت يم  بلغ  رزت .0
لؤر  رزاار اا م اابنحثي  االجتمنعيي   ااىم  االاتزاظ ااتت يم   ن  متراط ماترىا  متن  

ااحينر اار يفيو م   جرارتطبيه جرات   م قارا  إاىاالجتمنعيو بقطن  مزر   رياجف  ا  
ااحار  على  م امبو اابنحثي  االجتمنعيي  اااايمو  إاىرزاار االؤر  االجتمنعيو  إضنمو 

 .ك  رق  م  ارت رتاتيبن  ر يفيو رم يليو امض  

 اختبار اليرضياتب المتعلقة ظتائجال

ا دا  تتنيج م   ااااااو رجرا تأثيا  ا  االاو إحانييو بي  ك  مجن  م  مجنال  جرار  .0
األجرا  اا القن  االجتمنعيو  االاتقااا راألمن  اار يف   ااالر  ااقينا  ) ااحينر اار يفيو 

مى رزاار االؤر   على االاتزاظ ااتت يم ( رااللاات على اا م   ااملناكو مى اتخن  ااقاااا 
 .م  رجدو ت ا اابنحثي  االجتمنعيي   الجتمنعيو بقطن  مزرا

ا دا  تتنيج ااااااو رجرا تأثيا مدظ  ر االاو إحانييو ألب نا جرار ااحينر اار يفيو مجتم و  .2
على االاتزاظ ااتت يم  ( ااملناكو مى اتخن  ااقاااا   ااالر  ااقينا  راإللاات مى اا م ) م ن  

  األجددددرا  اا القدددددن) بقطددددن  مددددزر  ربناتاددددبو ال رامدددد  األخددددا  مددددى رزاار االددددؤر  االجتمنعيددددو 
ا دا  ااتتنيج عاظ امميتدن احانيين  حي  ماترين  ( االجتمنعيو  االاتقااا راألمن  اار يف 

 .1.15اااالاو اكبا م  

 ادداىااحيدنر اار يفيدو  جددرارااددتجنبو اامبحدرثي  حدر   مد ال ترجدا مداره  ا  االاددو إحادنييو  .3
ااجددددتا  ) تغيدددداا  رزاار االدددؤر  االجتمنعيددددو بقطددددن  مدددزر رمقددددن ام مدددد اابدددنحثي  االجتمددددنعيي  

 جدراراابدنحثي  االجتمدنعيي  يمتلكدر  اؤيدو متلدنبدو حدر  ااااكددظ ا ا  إاىرياجف  ا   (اا ما
 .تلنب  بييو اا م  إاى إضنمو ار اا ماااحينر اار يفيو بغض اات ا ع  ااجتا 

 اددداىااحيددنر اار يفيدددو  جدددراراادددتجنبو اامبحددرثي  حدددر   مددد ترجددا مددداره  ا  االادددو إحاددنييو  .4
 رزاار االدددؤر  االجتمنعيددو بقطددن  مددزر رمقدددن امتغيددا اامؤمدد  اا ملددد  مدد اابددنحثي  االجتمددنعيي  

حدو امدنمدظ ن اد  مدر إاااكددظ امحارايدو مداص اا مد  اامت مد را د  ااادب    ااناح ميو ااابلرظ
 .رااتنتجو ع  قلو اامدناا  اار يفيو
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ااتجنبن  اامبحرثي  حدر  االاتدزاظ ااتت يمد  البدنحثي   م ال ترجا ماره  ا  االاو إحانييو  .5
ااجتا  اا ما  اامؤمد  ) رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر رمقن  امتغياا   م االجتمنعيي  

 مد تلنب  رجددن  ت دا اابدنحثي  االجتمدنعيي   إاىرياجف اابنح   ا  ( اا مل  اترا  ااخبار
 .اامتغياا  االخايو  االاتزاظ ااتت يم  بغض اات ا ع  ماترى

 اددداىااحيدددنر اار يفيدددو  جددراراادددتجنبو اامبحدددرثي  حدددر   مدد ترجددا مددداره  ا  االادددو إحادددنييو  .2
ركنتدد  مدد     رزاار االددؤر  االجتمنعيددو رمقددن امتغيددا اددترا  ااخبددار مدد اابددنحثي  االجتمددنعيي  

اابنحد  ا  اادد ي  تقد  خبدداتدظ  يداىر اددترا    5اافداره اادناح مدد  تقد  ادترا  خبدداتدظ عد  
اتخفددنض األعبددنم اا نيليددو  ناتددنا رب  غيا يتددااجر  تحدد  اافيددن  اا مايددو ااادد اددترا  5علدى 

 . راالجتمنعيو
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 .التوصيات 1.1

تكف  إللدبن   مالم اام يلو مى قطن  مزر حت اتتالمظ مف ات  ر ااا  ىاالمتمنظ بتحاي  ماتر  .0
ا ااخامو ااماتيو اامطبقو   ر ا  م  خال  إعنار اات ا مى مرا االجتمنعيي ابنحثي  حنجن  ا

 .حناين   ك ا  تتفي  بترا ااماناحو اافلاطيتيو

  ميمدددن يت لدده بحلدددر  ايدظنا اتخددن  ااقدداااا  راألخددد  بدد مددد  بدددنحثي  االجتمددنعيي ملددناكو اا ت زيددز  .2
اعااا  راجااما   ر  ا  م  خال  رضف قراتي  ر اينان  ر ملنك  اا م  االااايو راافتيو  

لدبكو ااكتارتيددو ااخليدو تددابط  بددي  اامداياين  رماكددز ااقدااا مددى ااددرزاار حيد  تاددمح البددنحثي  
بناملددناكو مدد  اتخددن  ااقددااا  رحدد  ملددكال  اا مددد  مدد  ااددرزاار مدد  خددال  طدداح كنمددو األمكدددنا 

 رااحلر  راالبتكنايو

بي  اابنحثي  عمليو ااتراا  امنظ  عنيه   اابيارقااطيو اات  تقتااتقلي  م  االجااما .3
ارايو بي  جميف  ررا  عم عم  اقنما  ر ا  م  خال    ن لياالجتمنعيي  راالااار اا

ر ا   رااقضنين متنقلو جميف اإللكنال م  خالادن ن يتظ  لياابنحثي  االجتمنعيي  راالااار اا
 .ارضف ااحلر  االبتكنايو اامتنابو

اابدددددنحثي   ااددددتمط األرتدددددرقااط  راا مددددد  قدددداا اإلمكدددددن  علددددى مدددددتح تجتدددد  ااقدددددنار  اا مدددد  علدددددى .4
عمددنادظ   ر ادد  مدد  خددال  عقدددا اراا  اتتفيدد   مددد مددنم  مدد  ااحايددو رااملددناكو  االجتمددنعيي 

 .تاايبيو متخااو مى االر  ااقينار

لددد نامظ بددددأمميتدظ رحيريدددو ارامددددظ  االجتمددددنعيي امدددف اادددارح اام تريددددو البدددنحثي   .5 ااددددرزاار    مددد را 
جميددددف اتلدددطو اادددرزاار   مددد  خدددال  زا  ااثقدددو اامتبنااددددو  مددد راا مددد  علدددى تلدددجي دظ االتخدددااط 

 .راإليمن  بقااا  اابنحثيي  االجتمنعيي  

مدد  رزاار االددؤر   ااتاميديدواالجتمنعيددو ر إعدااا اابدداامج ت زيدز اا القددن  االجتمنعيدو مدد  خددال   .2
رب ضدددظ  عددنيالتدظمدداص اات ددنات رااتراادد  بدي  اابددنحثي  االجتمددنعيي  ر  وحددالتناالجتمنعيدو 

 .ااب ض 

امدف مادترين  االاتدزاظ ااتت يمد  ادا  اابدنحثي  االجتمدنعيي   ر اد  مد  خدال  اااادو األادبن   .9
مدى زيددنار ااتد  اا  إاد   ادد   ر اد  مدد  خدال  رضددف بداامج تاايبيدو رعقددا را  عمد  تاددنمظ 

 .االاتزاظ ااتت يم 
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ممن يمتح  الخطنمااتخااظ طاه ااتقا اإليجنب  مف اابنحثي  االجتمنعيي  عتا ااتكن  اضارار  .2
نالطميتن  رااااحو على اا م  راال را بإقبنادظ  م  ريزيا ظتفادأاابنحثي  االجتمنعيي  ثقو ب

 .ااتت يم  ممن ي زز ااتزامدظ ااتفايو 

 :الدراسات المقترحة 

اامت من  ميدا ااحكرميدو  م ااحينر اار يفيو على االاتزاظ ااتت يم  ال نملي   جرارااااو اثا  .0
 .قطن  مزر م 

 مد ااحيدنر اار يفيدو  رجدراااقطدن  ااحكدرم   مد ااحينر اار يفيو  جرارااااو مقناتو بي   إعااا .2
 .قطن  مزر م اامت من  ميا ااحكرميو 

 .اااتنعيو  لاكن اا م ااحينر اار يفيو راالاتزاظ ااتت يم   جرارااااو اا القو بي   .3
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 املالحق و املراجع
 
 

 .العربية المراجع : أوال
 .األجظبية المراجع : ثاظيا
 .المالحق : ثالثا
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 : العربية المراجع : أوال

 

 ااقاآ  ااكايظ 
 ااحينر اار يفيو راثامن على األاام م  لاكن   جرار(. 2100.)بااميظ   تدن  محما اااناا  إ

رسالة ماجستير غير . ااااو ميااتيو مقناتو  -ااقطن  ااخنص راالاكن  مت اار ااجتاين  
 .  جنم و قتنر اااريا  ماا مظشور 

 ااا اام نات  :ااقنمار.  حتى ظيهم البحث التربوا.  (0720).عميار  إبااميظ 
  اثا إااا  اا نملي  ال اااو ااتت يميو على اب نا (. 2101.)ابر جناا   انبا مااا تما

رسالة . ااااو تطبيقيو على مر ف  رزااا  ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو : األاام اااينق  
 .  ملاطي مزر  -  ااجنم و اإلاالميو  ماجستير غير مظشور 

   اخ  تتميو االاتزاظ ااتت يم  ااى ضبنط ما(. 2104.)ابر جين    محما محما ماطف
 –  ااجنم و اإلاالميو  رسالة ماجستير غير مظشور . االاطو اافلاطيتيو م  قطن  مزر 

 .مزر  ملاطي 
  ااتطريا ااتت يم  رعالقت  بنالاتزاظ ااتت يم  م  رجدو ت ا (.2100)ابر ام    احما على

رسالة . م  قطن  مزر   فلاطيتيياا نملي  بمؤاان  ركناو مر  رتلغي  ااالجيي  اا
 .  جنم و األزما بغزر   ملاطي ماجستير غير مظشور  

  ااطب و  . إطار ظيرا ومهارات عملية: إدار  الموارد البشرية (.2114)ابر ليخو   تناا
 . ااا ااافن التلا ر ااترزيف: األاا    عمن   .األرا 

  إطار ظيرا و حاالت عملية –إدار  الموارد البشرية  (.2101.)ابر ليخو   تناا احما. 
 . ااا ااافن التلا ر ااترزيف : عمن  

  عالقو اامتغياا  االخايو ر اتمنط ااقينار بنالاتزاظ (.2119.)ابر تاا   انميو خميا
ااااو ميااتيو على اارزااا  اافلاطيتيو م  قطن   –ااتت يم  ر اال را بنا اااو ااتت يميو 

 .مزر   ملاطي -  ااجنم و اإلاالميو  رسالة ماجستير غير مظشور . مزر 
   لاكو حينر اا م  رعالقتدن بنإلباا  اإلااا  م  جرار (.2105.)األاتن    عبا اااحم 

مزر    -  جنم و األزما رسالة ماجستير غير مظشور . جرا -االتانال  ااخلريو اافلاطيتيو
 .ملاطي 

 اا القو بي  باامج اا القن  اا نمو (. 2104.)األمن   مارا  اليظ   حجنج   خلي  ج فا
مجلة الجامعة  .مزر  –رماترى االاتزاظ ااتت يم  ال نملي  اإلااايي  م  جنم و األزما 

 . 75 – 25  ص ص  0  اا اا  2  اامجلا ة و اإلدارية ادياإلسالمية للدراسات االقتص
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  تمر ج مقتاح ألثا ااترامه بي  ااتزامن  اإلااار ر ااتزامن  . (2103).بار    لاي  لايت
ااااو تطبيقيو على لاكن  خامن  اادنتت اامحمر   –حينر اا م   جراراا نملي  على 

 – 553  ص ص  3اا اا    ، مصر المجلة العلمية لالقتصاد و التجار  ." ااماايو 
593. 

  ااحينر اار يفيو م  مت من   جرار(. 2101.)محما حاي  اناح عبا ااغفرا    باا
بح  ماتخلص م  ااناو مقامو الحار    " ااخامو اامفنميظ راألمميو ر ااتمن ج ااتطبيقيو 
المجلة العلمية للدراسات التجارية و البيئية  .على ااجو اااكتراا    اافلافو م  إااار األعمن  

 . 222 – 249  ص ص  2ا اا   ا 0  مجلا ، مصر
  ماى اااضن اار يف  ااى مر ف  اامؤاان  ااحكرميو ( . 2117. )بايار  لفن اناظ

رسالة . رزاار االير  االجتمنعيو : حناو اااايو _  اامنايوبقطن  مزر ع  ت نظ اات ريضن  
 .مزر   ملاطي  –  ااجنم و اإلاالميو  ماجستير غير مظشور 

  االاتزاظ ااتت يم  رعالقت  بنألاام اار يف  ال نملي  بجرازا  (.2102.) اابقم    ا ا تااحي
 و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو جنم . رسالة ماجستير غير مظشور     متطقو مكو اامكامو

 .و ااا رايو اامملكو اا ابي 
  يف  ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار  جرار(.2102.)اابلبيا    اانمو زينا يرات

   رسالة ماجستير غير مظشور  .ال نملي  م  اامت من  ميا ااحكرميو م  قطن  مزر 
 .مزر   ملاطي  -ااجنم و اإلاالميو 

 ااا : ااقنمار  .إدار  الموارد البشرية موضوعات وبحوث متقدمة(. 2005.)جنا ااا   ايا
 .ااتدضو اا ابيو

 ااقنمار .الحيا  الويييية في مظيمات األعمال العصرية جود (. 2008.)جنا ااا   ايا :
 اامؤات

 استراتيجيات تطوير وتحسي  األداء األطر المظهجية والتطبيقات (. 2009.)جنا ااا   ايا
 . اامؤات: علي األامن .العملية

  ااارح اام تريو ر عالقتدن بنارالم ااتت يم  ال نملي  بمجلا (.2101. )ااجايا    زينا
جنم و تنيت اا ابيو    رسالة ماجستير غير مظشور .   ااا را  م  رجدو ت امظاالرا 

 . اامملكو اا ابيو ااا رايو  ال لرظ األمتيو 
  ت اي  رمااج و امنع    ). السلو  التظييمي في المظيمات(.2114)  جايتبياج   ربنار

 .ااا اامايخ التلا : ااا رايو . (امنع  بايرت    إامنعي  
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   تحويل : القاد  الجدد  (.2114.)  ااتين    بربنتزيا   ايتلناا   ات  منك   جرامن
.  (ى اامثلرث    بليا احما ا ياتاجمو عثمن  ااجبنا).  القياد  اإلدارية إلى علم ظتائج

 .ااا اامايخ التلا : اااينض 
  تسلو  األفراد و المظيما: مبادئ السلو  التظييمي (. 2114.)حايظ   حاي  محمرا  .

 .ااا زماا  التلا ر ااترزيف : األاا    عمن 
 ااااو  -ممرض ااحينر اار يفيو راثامن على األاام اار يف  (.2105.)حالرر   عمنا متارا

رسالة ماجستير غير    تطبيقيو على مر ف  ااقطن  ااحكرم  ااماتيي  م  قطن  مزر
 .  ملاطي مزر  –ااجنم و االاالميو ،  مظشور 

  ز االاتزاظ ااتت يم  ااى زيارا إااار ااتغييا م  ت (. 2102. )محما اكاظ  حلا   اقا
  ااجنم و اإلاالميو  رسالة ماجستير غير مظشور . و مزر  يحناو اااايو على بلا –اا نملي  

 .مزر   ملاطي  –
 في  والمعلمي  مل وااللتزام الويييي لد  المديريقيم الع(. 2112)حمناا   محما 

 .ااا ااحنما التلا رااترزيف: عمن .المدارس
 و ااؤانم األقانظ اا مليو على االاتزاظ ااقيناياثا األتمنط (. 2113.)اى   لنكا جنا اهلل نااخل

المجلة األردظية للعلوم .ااتت يم  ألعضنم مييو ااتاايا م  ااجنم ن  االااتيو ااخناو 
 . 0  اا اا  2  اامجلا األمظية 

  ااااو  –تأثيا متنخ ااخامو م  االاتزاظ ااتت يم  (. 2100.) ااخلارظ   محما ماطف
مجلة جامعة دمشق للعلوم . ميااتيو على اا نملي  م  اام نما ااثقنميو ااتنب و اجنم و حل  

 . 3  اا اا  29  اامجلا ة و القاظوظية االقتصادي
  االاتددزاظ (. 0772. ) مدددالح تنيدددو ت مددو عبددنا   اات يمد    عدداتن  تنيدد    ر اات يمد   خضديا

 . 015-94  ص ص  30اا اا   مجلة اتحاد الجامعات العربياة.  اا م  علي رمن ااتت يم 
 ااحينر اار يفيو ااى م لم  ااماحلو األانايو  جرار(. 2105.)اااحارح  حات  مؤاا

   ااجنم و االاالميو  رسالة ماجستير غير مظشور . بمحنم ن  مزر رعالقتدن بماترى ااايدظ
 .مزر  ملاطي 

  ااا : األاا    عمن  .إدار  التغيير و التطوير التظييمي(. 2102.)اراي    احما يرات
 .نزرا  اا لميو التلا ر ااترزيف ااي

 التحليل اإلحصائي باستخدام برظامج (.2119 .)ابيف  اانموSPSS – ااطب و  . الجزء األول
 .  ماا كليو ااتجنار  جنم و اامترميو . ااثنتيو
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      إااار اإلحبنط اار يف  رعالقت   .(2100). مطا   انجا مطار اليا   مناا منار
مجلة العلوم  .راتيو ياامؤاان  ااحكرميو م  محنم و اااحينر اا م  ااى مر ف   جرارب

 . 222 – 299  ص  9   اا اا   الحلي جامعة بابل يكلية التربية صيي الد اإلظساظية
 مكتبو اا بيكن  :اااينض . إدار  الموارد البشرية(. 2114) اليا   منز  مناا . 
 ظ يمؤاان  اات ل م  ااقينا م رقن  ممنااو اامااار الالر  (. "2117.)اااق   مؤمتو اناح

  ااجنم و رسالة ماجستير غير مظشور   ."نعليداا لاى بمحنم ن  مزر راب  ااتغل  
 .  ملاطي مزر -اإلاالميو 

   اثا إااا  األمااا الاعظ ااتت يم  كمتغيا رايط على اا القو (.2111.)اين    عنا  اين
 مجلة البحوث . ااااو ميااتيو : بي  االاتزاظ ااتت يم  اارجاات  ر ب ض اامتغياا  اارقفيو 

 .0  اا اا  27 امجلااالتجار   بأسيوط ، 
  اثا ااملناكو م  اتخن  ااقاااا  على االاتزاظ (. 2101.)اازعب    خناا يرات محما

اامؤاان  ااحكرميو األااتيو اامتخااو  م ااااو ميااتيو على اا نملي  : ااتت يم  
   مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات ، سلسلة العلوم االظساظية و االجتماعية. بنإلقااض 

 . 0  اا اا  25اامجلا 
 عالقن  اا م  االجتمنعيو رعالقتدن بماترى االاتزاظ  جرار(.2117.)ازمب    مارا  طنما ا

مجلة . ااااو ميااتيو على ماتف إلتتنج األم يو اام لبو –اار يف  رااامن  ااتفا  المر في  
   الدراسات اإلظساظية و االجتماعية ، مكتبة المل  فهد الوطظية ، المملكة العربية السعودية

 . 2  اا اا  32مجلا اا
  ااطب و  .مدخل استراتيجي تكاملي –إدار  الموارد البشرية . (2117).اااناظ   مؤيا ا يا

 . إثاام التلا ر ااترزيف:  عمن .  األراى
  ااا اامايار :  عمن .  الطبعة األولىالقياد  اإلدارية اليعالة، (. 2101.)اااكناتو  بال

 .التلا رااترزيف
  ااا ااجنم و ااجايار :  اإلسكظدرية. السلو  التظييمي (. 2114.)الطن    محما ا يا. 
  الهيكلية و الخطة  وزار  الشئو  االجتماعية،(. 2114.)ااالطو اارطتيو اافلاطيتيو

 . كنتر  األر  .  لوزار  الشئو  االجتماعية التطويرىة
   لاات اإلااا  بماترى اااضن عالقو تمط اإل( .2114.)ااايحنت    جبا ا يا اني

اىو اا نمو احاا ااحارا يااااو مقناتو بي  اا نملي  ااماتيي  ر اا اكايي  م  ااما –اار يف  
  جنم و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو بنااينض رسالة ماجستير غير مظشور  . تو اااينضيبما

 .   اامملكو اا ابيو ااا رايو 
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 الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في (.  2112.)محما ابر منلظ حا    ااايا
 .  ااا رايوكليو ااتابيو جنم و اامل  ا را . SPSS البحوث الظيسية والتربوية باستخدام 

  ااا ااحايا  التلا ر ااترزيف: ااقنمار . العلوم السلوكية(. 2112.)ااايا  محمرا رآخار. 
   مدخل األهداف  –إدار  األفراد و العالقات اإلظساظية " (0772)االترات    االح "  

 .مؤااو لبن  ااجنم و :األاكتاايو
   حينر اا م  ااى اعضنم مييو ااتاايا  جرارراقف (.2103.)اناح   امنت  عبا ااترا

دراسات عربية في التربية و علم الظيس مجلة  .بكلين  ااتابيو بجنم و المن  ب  عبا اا زيز 
 . 027 – 052  ص  37  اا اا  2  اامجلا ة ، السعودي

   تحر متغياا  االاتزاظ ااتت يم  م  قطن  يا ياتجنمن  ااما(.0779.)ابا    محما تجي  
 .0  اا اا 07  اامجلا  مجلة البحوث التجارية ، جامعة الزقازيق. اااحو بمحنم و االاقيو 

 تحقيه الر  اامراطت   م ارا األم  اار يف  (. 2105.)ااارا  آيو عبا ااقنااابااميظ
رسالة ماجستير غير قطن  مزر   م ااتت يميو ااى اامر في  اإلااايي  بجنم و األقا  

 .و بغزر  ملاطي   ااجنم و االاالميمظشور  
   عالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم  ااحينر اار يفيو ر  جرار(. 2114.)ااطبن    عبا اهلل عبا اهلل

  كليو ااتجنار   جنم و قتنر رسالة ماجستير غير مظشور  . ااااو ميااتيو  –ال نملي  
 . اااريا   ماا 

 جرارااحينر اار يفيو رارامن م  تطبيه م نييا اا جرار(. 2100.)عنات   محما عنات 
  رسالة ماجستير غير مظشور  . ااماتلفين  ااحكرميو براا يا  م ااااو تطبيقيو : االنملو 

 . ماا   كليو ااتجنار   جنم و قتنر اااريا 
  التطوير التظييمي(. 2101. )عنما   انمح عبا اامطل  ر قتاي    عال محما ايا  .

 . ااا اافكا التلا ر ااترزيف  :عمن . ااطب و األرا  
  ااا راي   :عمن  .يجيمدخل استرات –إدار  الموارد البشرية (.2113.)عبنا   اديلو محما

 .التلا ر ااترزيف 
   ااااا : اإلاكتاايو .السلو  اليعال في المظيمات (.2114.)عبا اابنق    االح اااى

 .ااجنم يو 
  ظ بركناو ااغر  يااجو اضن اا نملي  م  اايار اات ل(. 2105.)عبا ااحى   احالظ عبا ااغفرا

رسالة ماجستير غير .  اايدظ ااارايو ع  ت نظ تقييظ األاام رعالقتدن بااجو االاتزاظ ااتت يم  
 . مزر –  ااجنم و اإلاالميو  مظشور 
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  حينر اا م  ر تأثيامن م  االايقين   جرار(. 2103.)عبا اااحم    منجار محا  عيا
ااااو ااتطالعيو آلاام عيتو م  اا نملي  م  م م  متي  المينر اام اتيو امحنم و  –ااتتنمايو 
 . 52 – 39  ص ص 002  اا اا  35  اامجلا  مجلة تظمية الرافدي  .امر  

   يفيو ااحينر اار  جرارو م  تحاي  يانارا ااتقنبن  اا م(. 2115.)عبا اا زيز   احما عزم 
  كليو ااتجنار   جنم و قتنر رسالة ماجستير غير مظشور  . ااااو ميااتيو  -ال نملي  

 .اااريا   ماا 
   اثا متغيا اإلااار كمتغيا رايط على اا القو ( . 2100. )عبا اافتنح   إيمن  اناح حا

 .لى اادييو اا نمو امراتئ براا ياااحينر اار يفيو ر تميز ااام اامت من  بناتطبيه ع جراربي  
   ص 2   اا اا و التجارية ، كلية التجار   جامعة بورسعيد ، مصر الماليةمجلة البحوث 

079 – 229 . 
   مظهجية البحث العلمي .(0777).عقلو   اامبيضي     محماابر انا محما  عبياا

   األاا  كليو االقتانا راا لرظ اإلااايو ااجنم و اابايطنتيو.  القواعد والمراحل والتطبيقات
 .   الطبنعو رااتلاااا راي: عمن  

  تخطيط اامرااا اابلايو ر عالقتدن بنألم  اار يف  م  (. 2101.)اا تيب    خناا ما را
  جنم و تنيت رسالة ماجستير غير مظشور  . تو اااينض يااايناو اا نمو ااعنيو االبن  بما

 . اا ابيو ال لرظ األمتيو بنااينض   اامملكو اا ابيو ااا رايو 
    رم لم  يا ياألم  اار يف  رااام اام لمي  م  رجدو ت ا ااما(.2103.)طناهعاكر  

  كليو ااتابيو  جنم و رسالة ماجستير غير مظشور  . ظ اا نامو اامقااوياى بت لنظ اا ياات ل
 .اظ ااقا   مكو

   ااا زماا  التلا ر ااترزيف : عمن .  إدار  القو  العاملة(.0772.)عقيل    عما راف. 
 ااطب و ااثناثو .  السلو  التظييمي في مظيمات األعمال(.2115.)ن    محما المن  اا مي .

 .ااا راي  التلا ر ااترزيف: األاا    عمن 
  إدار  رأس المال اليكرا في مظيمات (. 2117. )اا تز    ا ا على  ر اناح   احما على

 .ااترزيف نزرا  اا لميو التلا ر اايااا : األاا    عمن  .  األعمال
   ااااو _ ااثقنمو ااتت يميو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم  (. 2115.)اا رم    محما ب  منا

  جنم و  رسالة ماجستير غير مظشور . ميااتيو على مييو اااقنبو رااتحقيه بمتطقو اااينض 
 .تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو  اامملكو اا ابيو ااا رايو 

 ااااو تطبيقيو _  ااقينار ااخنامو رعالقتدن بنالاتزاظ ااتت يم  " (.2105.) مناى   محما احما
   ااجنم و االاالميو مزر،  رسالة ماجستير غير مظشور  ." على ااجنم ن  م  قطن  مزر 

 .ملاطي 
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   ا ااماااو راثا  على االاتزاظ ياما ااقينا ااتمط (.2101.)ااغنماى   ا يا ب  محما آ
ااتت يم  الم لمي  م  ااماااا ااثنتريو ااحكرميو بمحنم و جار بناتخااظ ت ايو االبكو 

 .    جنم و إظ ااقاى  اامملكو اا ابيو ااا رايو رسالة ماجستير غير مظشور . اإلااايو 
  ااااو  –ااتت يم   اا القو بي  ااثقو ااتت يميو ر االاتزاظ(. 2104.)  جرامناا   محما

ة و معة اإلسالمية للدراسات االقتصاديمجلة الجا .مزر  –ميااتيو على جنم و األزما 
 . 075 – 025  ص ص  2  اا اا  22  اامجلا  اإلدارية

 إدار  المؤسسات  فيالسلو  التظييمي (. 2115)ملي   مناره عبا  رعبا اامجيا  محما
 .رااترزيفااا اامايار التلا : عمن . التعليمية

  دراسة السلو  اإلظساظي اليردا و  –السلو  التظييمي (. 0773.)ااقايرت    محما قناظ
 . اامؤات: عمن  .ااطب و ااثنتيو .  الجماعي في المظيمات اإلدارية

  ااااو ميااتيو  –م  ااقطن  ااحكرم   وراقف اااقنبو ااااخلي(. " 2114.)كال    ا يا يرات
   رسالة ماجستير غير مظشور  ." رطتيو اافلاطيتيو م  قطن  مزر  على رزااا  ااالطو اا

 .  ملاطي  مزر  -ااجنم و اإلاالميو 
  األاا  . "  االتجاهات الحديثة في إدار  الموارد البشرية(. "2100.)ااكالاا   طنما محمرا

 نزرا  اا لميو التلا ر ااترزيف ياا  عمن    ااا 
   تقريظ ب ض اإلجااما  اامتدجيو ااماتخامو م  ااني  (. 2115.)خلي  احما محمرا ابا

رسالة ماجستير غير .  اامنجاتيا اامقامو اكلين  ااتابيو م  ااجنم ن  اافلاطيتيو بغزر
 .مزر   ملاطي  -  ااجنم و اإلاالميو  مظشور 

  ااحينر اار يفيو راثامن على ماترى األاام اار يف   جرار(. 2104.)منض    خلي  إامنعي
  كليو  رسالة دكتوراي غير مظشور . ااااو تطبيقيو على ااجنم ن  اافلاطيتيو  -ال نملي  

 . ااتجنار   جنم و قتنر اااريا   ماا 
  تحليل السلو  التظييمي سيكولوجيا و (.0775.)اامامر    مرا    ااجزاار    إبااميظ

 .ااماكز اا اب  الخامن  ااطالبيو : األاا    عمن .عاملي  و الجمهورأداريا لل
  اثا ماكز ااتحكظ كمتغيا رايط على اا القو بي  (. 2101.)ماا    مام  محما ااا يا

العلمية لالقتصاد و التجار  ، اامجلو  ااااو ميااتيو –حينر اا م   جرارااقينار األايلو ر 
 . 321 – 333  ص ص  4  اا اا مصر

   تقييظ ماى تأثيا بييو اا م  على اااضن اار يف  ال نملي  ر (. 2114. )ااماتخ   ميام
 رسالة ماجستير غير مظشور . ااايدظ ألعمنادظ م  متلت  ااقطن  اااتنع  م  قطن  مزر 

 .مزر   ملاطي  -  ااجنم و اإلاالميو 
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  ااا : ااقنمار. رؤية استراتيجية –إدار  الموار البشرية (. 2112.)ماطف   ايا ماطف
 ااتدضو اا ابيو

  حينر اا م  راثامن م  تتميو االاتغااه  جرار(. 2114.)اامغاب    عبا ااحميا عبا اافتنح
  اامجلا  مجلة الدراسات و  البحوث التجارية ، جامعة الزقازيق. ااااو ميااتيو  –اار يف  

 . 2   اا اا  22
 مياهيم و أسس سلو  اليرد و : السلو  التظييمي (. 0775. )اامغاب    كنم  محما

 .ااا اافكا التلا ر ااترزيف :  عمن  . ااطب و ااثنتيو .  الجماعة في التظييم
   حينر اا م  راثامن على تتميو االاتغااه اار يف   جرار(. 2103.)تانا   إيمن  حا- 

. ظ ااحكرم  يرزاار ااتابيو راات لظ م  ركناو ااغر  ر يااااو مقناتو بي  اايار ااتابيو راات ل
 .مزر  ملاطي  –  ااجنم و اإلاالميو رسالة ماجستير غير مظشور  

  ااطب و األرا    مكتبو . إدار  الموارد البشرية (. 2100. )ترا   متيا ر كرات    مايا
 .اامجمف اا اب  التلا ر ااترزيف 

  و م  تحقيه االاتزاظ ااتت يم  ااقيناياثا األتمنط (. 2105. )ااتريق    عطنهلل بليا عبرا
 .  0  اا اا  42  اامجلا  مجلة العلوم اإلدارية. األاا   –امر ف  رزاار ااااخليو 

  ااا راي  التلا ر ااترزيف :   عمن  األرد .إدار  الموارد البشرية(.2113. )ااديت    خناا. 
 كنتر   30االؤر  االجتمنعيو م تقايا اتجنزا  رزاار (. 2101.) رزاار االؤر  االجتمنعيو

 .ملاطي :  قطن  مزر -2101ار  ايامبا 
 2104تقايا اتجنزا  رزاار االؤر  االجتمنعيو ا نظ (. 2105.)رزاار االؤر  االجتمنعيو-

 .ملاطي : قطن  مزر 
  رسالة ماجستير . ااتت يم رعالقت  بنالاتزاظ  ااتت يم اامتنخ (. 2112.)اارزا    خناا محما

 .   جنم و تنيت اا ابيو ال لرظ األمتيو   ااا رايو شور  غير مظ
  و المعلمي  في المدارس ير يالمظاخ التظييمي لد  المد"(.2112.)اارزا    خناا محما   "

 . ااا ر مكتبو ااحنما التلا ر ااترزيف :عمن   .ااطب و األرا  .
   اا القو بي  اام يو اا م  ااااخليو ر االاتزاظ ااتت يم  ر األاام " (. 0777.)يرات   ااري

   مجلة اإلدار  العامة .  اامملكو اا ابيو ااا رايو   اااينض " ااااو ميااتيو  –اار يف  
 . 529 – 473  ص ص  3  اا اا  37اامجلا 
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 املالحق
 .أسماء المحكمي  ( :1)ملحق رقم 
 . قبل التحكيم استباظه الدراسة( : 1)ملحق رقم 
 .بعد التحكيم استباظه الدراسة ( : 1)ملحق رقم 
 .الدراسة االستطالعية ( :1)ملحق رقم 
 .كتاب تسهيل مهمة ( :1)ملحق رقم 
 .أعداد و توزيع الباحثي  االجتماعيي  ( :1)ملحق رقم 
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 (1)ملحق رقم 

 أسماء المحكمي 
 

 مكا  العمل االسم 

 اا نظ مزرايرا  اامر في   ظبيل اللوح.د

 مزر-ميو اإلااار ر ااايناو أاىاك محمد المدهو .د

 مزر-ااجنم و اإلاالميو  يوسف بحر. د

 مزر جنم و األزما رامز بدير. د

 مزر-جنم و األزما وفيق االغا. د

 مزر-ااجنم و اإلاالميو  ياسر الشرفا. د

 مزر-جنم و األزما ظهايه التلباظي. د

 مزر-جنم و األزما مروا  االغا. د

 مزر-جنم و األزما  مؤم  الحظجورا . د

 عزر-ااجنم و اإلاالميو  أكرم سمور. د

 مزر-جنم و ااقاا اامفترحو محمد اشتيوا. د
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 (1)ملحق رقم 

 االستباظه قبل التحكيم

 مددددددددددزر -زماجنمددددددددددددد و األ
 عمنار اااااان  اا لين راابح  اا لم 

 كليددو االقتادنا راا دلرظ االااايددو
 منجاددتيا إااار األعددمددن 

 

 

 .....اخت  ااكايمو... اخ  ااكايظ

 اااالظ عليكظ راحمو اهلل رباكنت  

تتنجيتدظ ت زيز االاتزاظ ااتت يم  اا  اا نملي   م ال يخف  عليكظ امميو جرار ااحينر اار يفيو راثامن  را 
 .م  رزااتكظ  ممن يت كا على كفنمر رااام اامؤااو

يمنتددن مددد  ااب نحدد  بأمميدددو ااايكدددظ مدد  االاتقدددنم رااتددددرض بنابحدد  اا لمددد  مددد  ملاددطي  بادددفو عنمدددو را 
أثر جاود  الحياا  الويييياة  ىعلرتطريا رزااتكظ بافو خناو   مقا خاا  م   االاتبنت  ات ات 

 . وزار  الشؤو  االجتماعية بقطاع غز  في  يتعزيز االلتزام التظييمي لدا الباحثي  االجتماعي في

ياجى م  ايناتكظ ت بيو االاتبنت  اامامقو  ر ا  بلباام اااا  بك  اقو رمرضرعيو اك  عبدنار مد  اد ا 
 .م  اامكن  اامتنا ( x)عبنار االاتبنت  بمن تارت  متنابن  ر ا  برضف إلنار

 .لكاا احا  ت نرتكظ

 

 اابنح                                                                                     

 رانظ ااحات                                                                           
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 اامتغياا  االخايو : ارال 
 مى اامكن  اامتنا ( x)ضف النار  

 الجظس -1

    ذكر       اتث   

     العمر -1

      سظه 11أقل م        41إا  اق  م   – 31م   

      سظه 11إلي أقل م    – 11م      51 ات  مأكثا   

     المؤهل العلمي -1

    دبلوم       بكنارايرا   

     ماجستير       اكتراا   

     سظوات الخبر   -1

      سظوات 1أقل م        اترا  01اق  م   -5م   

      سظه 11إلي أقل م   – 11م        ات  مأكثا 05م   

     مكا  العمل -1

     شمال غز      مزر   

    الوسطي       خن  يرتا     امح 
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مجمرع  م  األت مو رااباامج ااماتبطو بتحاي  رتطريا مختلت  :ت ايت جرار ااحينر اار يفيو : ثنتين 
ااجرات  ااخناو بااا اامن  اابلا  المت مو   راات  م  لأتدن ا  تؤثا عل  حينر اا م  األمااا 
ربييتدظ االجتمنعيو رااثقنميو راااحيو   راا   بارا  يت كا ايجنبين على ماتر  األاام اار يف  

 .نمظ مى تحقيه اماات اامت مو راافاا ركنمو األطاات  ا  اا القوال نملي    رم  ثظ يا

امنظ ااجو مرامقو ايناتكظ عل  ك  ب ا م  األب نا اامترامار مى رزاار ( x)امطلر  رضف عالمو ا
 :االؤر  االجتمنعيو اامرقار 

مرامدددددددددده  اافقار اااقظ
 بلار 

ميددددددددددا  محنيا مرامه
 مرامه

ميدددددددددددددددا 
مرامددددددده 

 بلار
 راامكنمت االجرا : ارال  

      .مف اارضف االقتانا  مى اابلا األجا يتاليظ  .0
إللدددددددددبن  حنجددددددددددن  رمتطلبدددددددددن  اابنحدددددددددد   تكفددددددددد  األجددددددددددرا  .2

 .االجتمنع 
     

اابدددنحثي   بمددن يحادد  عليدد  متنادد  مقناتددو ت تبددا األجددرا  .3
 .مى تفا اامجن  م  اامؤاان  األخاى  االجتمنعيي 

     

      .ياتحقدن ال ا بأ  اامكنمت  ترز  عل  م    .4
الدددددد ا بنااضدددددددن مدددددد  اا دددددددالرا  راازيددددددناا  ااتددددددد  تضدددددددنت   .5

 .الارات  اترين
     

      .ال ا بناا نار بمن احا  علي  م  اخ  م  عمل    .2
      .يتنا  اااات  طبي و رمدنظ رراجبن  اا م   .9
 اا القن  االجتمنعيو: ثنتين  
مى اا م  اازيناا  االجتمنعيو  بنحثي  االجتمنعي يتبنا  اا  .2

 .مى كثيا م  اامتنابن 
     

اااؤادددددنم تاددددرا عالقددددن  ااتقددددايا راالحتدددددااظ اامتبددددنا  بددددي    .7
 .مى اا م  راابنحثي  االجتمنعي 

     

اادددددرزاار علددددد  ت زيدددددز مبددددنال اإلخدددددنم راات دددددنر  بدددددي   ت مدددد   .01
 .بنحثي  االجتمنعي اا
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مدى اا مد  اات ددنر  رارح يادرا بدي  اابدنحثي  االجتمدنعي     .00
 .اافايه ااراحا 

     

تتدددددديح اادددددددرزاار ماادددددددو ااتفنعددددددد  راالتادددددددن  مدددددددف اابدددددددنحثي    .02
 .االجتمنعي  م  كنمو ااماترين 

     

 االاتقااا راألمن  اار يف : ثناث ن 
اعددددنت  رال  اادددرزااراادددر يف  مددددى  الددد ا بنالادددتقااا راألمددددن   .03

 .م  خطا االاتغتنم ع  خامنت 
     

اعم  مى متنخ تت يم  يتاظ بنألمدن  رااثقدو اامتبناادو بدي    .04
  .جميف اطاات اا م 

     

ال يضدطا اابدنحثي  االجتمدنعي  اتتفيد  مددنظ خدناج مددنمدظ   .05
 .اار يفيو الحفن  على ر نيفدظ

     

تتددرما اامددرااا اامنايددو راالقتاددنايو اددا  ااددرزاار بمددن يمكتدددن   .02
 .اتجن  اابنحثي  االجتمنعي  م  اإليفنم بناتزامنتدن اامنايو 

     

تتبددددددددددف ااددددددددددرزاار اينادددددددددددو ااتددددددددددااي  راالحتفددددددددددن  بنابدددددددددددنحثي    .09
 .االجتمنعي  اامدار رتتبت  ااديكلين  اات  تاعظ  ا  

     

 ااالر  ااقينا  راإللاات على اا م :ااب ن  
تلددجف ااددرزاار مددى اا مدد  علدد  اامبددناار راإلبدداا  مدد  اتخدددن    .02

 .ااقاااا  
     

بدددددددددنحثي  طدددددددداه ااتقدددددددددا اإليجددددددددنب  مدددددددددف اا اادددددددددرزاارتاددددددددتخاظ   .07
 .عتا ااتكن  األخطنم االجتمنعي 

     

اددالحين  تددتالمظ مدددف  اابددنحثي  االجتمدددنعي  ااددرزاارتمددتح   .21
 .قاااتدظ

     

تتبدددددددف اادددددددرزاار مدددددددى اا مددددددد  اادددددددتمط ااتلدددددددناك  مدددددددى ااقيددددددددنار   .20
 .راإللاات

     

البددددددددددددنحثي  تفدددددددددددرض اادددددددددددرزاار ااادددددددددددالحين  رااماددددددددددديراين    .22
 .االجتمنعي  مف ااتأكيا عل  مباا اامانيلو

     

      .ت نم  اارزاار اابنحثي  االجتمنعي  ب اااو ر اتانت  .23
 ااملناكو مى اتخن  ااقاااا : خنمان  
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علدددد  ااملدددناكو مددددى  اادددرزاار اابددددنحثي  االجتمدددنعي تلدددجف    .24
 .عمليو اتخن  ااقاااا 

     

مددى بتددنم ااخطددط ااتطريايدددو  يلددنا  اابددنحثر  االجتمددنعي   .25
  .ال م 

     

      .األمكنا راامقتاحن  اامطارحو تاتجي  اارزاار  .22
 

      .يلنا  اابنحثي  االجتمنعي  م  ح  ملكال  اا م   .29
يرجدا لدفنميو مدى كيفيدو ادتف ااقدااا علد  كنمدو اامادترين    .22

 .اامختلفو مى اارزاار
     

اتخن  ااقاااا  ااتد  تمدا يلنا  اابنحثي  االجتمنعي  م    .27
 .اعمنادظ

     

 

اقتتن  اافاا ااتنظ رقبرا  ألماات اامت مو اات  ي م  ميدن رقيمدن   رامبت  مى  : االاتزاظ ااتت يم :ثناثن 
ب   اكبا جدا ممك  ااناحدن رعاظ تا  اا م  ميدن حتى ار تراما   ارت عم  امض  مى مت مو 

 .اخا 
مرامده  اافقار اااقظ

 بلار
ميددددددددددددددددددا  محنيا مرامه

 مرامه
ميددددددددددددددددددددددددددددا 
مرامدددددددددددددددددددده 

 بلار
دتيدددو مدددى ادددأكر  بغنيدددو اااددد نار إ ا مدددن قضدددي  حيدددنت  اام  .0

 .رزاار االؤر  االجتمنعيو
     

اعتبا إت  ايا م  ااارا  تا  عملد  حتد  ادر حادل    .2
 .عل  عارض امض  مت من  اخا  

     

      . ال اام   بنا م  مى مت من  اخا    .3
ااحنايدددو ابمددن ال تتدددراما مددد  اامت مدددن   اعتبددا إ  ر يفتددد   .4

 .األخا  
     

      .عمل  مااا ااتقااا ا   .5
ايادددد  اامكناددددد  اامنايدددددو مقدددددط مدددد  ااتددددد  تادددددتحر  علدددددى   .2

 .اتامنع  تحر عمل 
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اأقب  ا  ر يفو اكلت بدن مقنب  ااتمااا  مى اا م  مدى   .9
 .م   اارزاار 

     

االجتمنعيدددددو تضددددددف اتدددددن علددددد  ثقدددددو تنمددددددو ا  رزاار االدددددؤر    .2
 .ماناح اابنحثي  االجتمنعي  مره ك  اعتبنا

     

      .اعتبا ا  ملنك  اارزاار م  ملكلت  ااخناو   .7
      .ال ا بنافخا بنتتمني  ارزاار االؤر  االجتمنعيو  .01
      .تترامه قيم  مف قيظ اارزاار اات  اعم  بدن  .00
امدددددددنظ  اادددددددتمتف بناحددددددداي  عددددددد  رزاار االدددددددؤر  االجتمنعيدددددددو  .02

 .اااقني  خناج اا م  
     

      .اتتمني  إا  رزاات  ال ت رض  رزاار اخا  بايلو   .03
      .متن  مض  ارزاات  مى بتنم حينت  اار يفيو   .04
      .ت تبا رزاات  م  اامكن  اا   امض  اا م  مي   .05
إ  ااتزام  االخالق  تجن  زمالي  يام ت  البقنم مى اارزاار   .02

. 
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 (1)ملحق رقم 

 االستباظه فى صورتها الظهائية

 

 مددددددددددزر -زماجنمددددددددددددد و األ
 عمنار اااااان  اا لين راابح  اا لم 

 كليددو االقتادنا راا دلرظ االااايددو
 منجاددتيا إااار األعددمددن 

 

 

 .....اخت  ااكايمو... اخ  ااكايظ

 اااالظ عليكظ راحمو اهلل رباكنت  

ال يخفدد  علددديكظ امميدددو جددرار ااحيدددنر اار يفيدددو راثامدددن مددى ت زيدددز االاتدددزاظ ااتت يمدد  ادددا  اا دددنملي  مددد  
 . ارزااركفنمر رااام ا ىرزااتكظ   ممن يت كا عل

يمنتددن مددد  اابنحدد  بأمميدددو ااايكدددظ مددى االاتقدددنم رااتددددرض بنابحدد  اا لمددد  مدددى ملاددطي  بادددفو عنمدددو  را 
أثر جاود  الحياا  الويييياة  ىعلرتطريا رزااتكظ بافو خناو   مقا خاا  م   االاتبنت  ات ات 

 .   فى وزار  الشؤو  االجتماعية بقطاع غز يفى تعزيز االلتزام التظييمي لدا الباحثي  االجتماعي

اكد  برضددف  ادد ا ياجدى مد  اديناتكظ ت بيدو االادتبنت  اامامقدو  ر ادد  بلبداام ااداا  بكد  اقدو رمرضدرعيو
اادد  علددى اامرامقددو اا نايددو علددى اا بدددنار    10ااااجددو ااتدد  تتناددب    حيثمددن كلمددن اقتابدد  ااااجدددو مدد  

 .راا كا احيح 

 .لكاا احا  ت نرتكظ

 اابنح                                                                                     

 رانظ ااحات                                                                           
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 اامتغياا  االخايو : ارال 
 اامكن  اامتنا  م ( x)ضف النار  

 الجظس -1

 ذكر   أظثي   

     العمر-1

   سظه 11أقل م     11أقل م   إلى – 11م   

   سظه 11أقل م   إلى  – 11م   11 سظه فأكثر   

     المؤهل العلمي-1

 دبلوم    بكالوريوس   

  ماجستير   دكتوراي   

     سظوات الخبر   -1

   سظوات 1أقل م     سظوات 11أقل م   -1م   

   سظه 11أقل م   إلى – 11م    سظه فأكثر 11م 
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مجمرع  م  األت مو رااباامج ااماتبطو بتحاي  رتطريا مختلت  :ااحينر اار يفيو  جرارت ايت : ثنتين 
ااجرات  ااخناو بااا اامن  اابلا  المت مو   راات  م  لأتدن ا  تؤثا على حينر اا م  األمااا 

األاام اار يف   ماترىربييتدظ االجتمنعيو رااثقنميو راااحيو   راا   بارا  يت كا ايجنبين على 
 .تحقيه اماات اامت مو راافاا ركنمو األطاات  ا  اا القو م  نملي    رم  ثظ يانمظ ال

 ىعل نايو اا  على اامرامقو اا 10باجنم رضف ااااجو اات  تتناب    حيثمن كلمن اقتاب  ااااجو م  
 .اا بنار   راا كا احيح 

 (1-10)   ااااجو ظ
 األجرا

  .قطن  مزر م  اىنمف اارضف االقتا اتقنضن   اا  اااات يتالمظ  .1
  ياابنحثي  االجتمنعي علي متنا  مقناتو بمن يحا   اتقنضن اا    اااات اعتقا بأ   2.

 .اامؤاان  األخاى  م تفا اامجن   م 
 

  .ال ا بنااضن م  اا الرا  راازيناا  اات  تضنت الارات  اترين .3
  .م  اخ  م  عمل   علي ال ا بناا نار بمن احا   .4
  .يتنا  اااات  طبي و رمدنظ رراجبن  اا م   .5

 اا القن  االجتمنعيو
  .اامتنابن  م م  اا م  اازيناا  االجتمنعيو  ر االجتمنعي ر يتبنا  اابنحث .6
  م  يتارا عالقن  ااتقايا راالحتااظ اامتبنا  بي  اااؤانم راابنحثي  االجتمنعي .7

 .اا م  
 

  .ز مبنال اإلخنم راات نر  بي  اابنحثي  االجتمنعيي يت ز  ىت م  اارزاار عل .8
  .يارا بي  اابنحثي  االجتمنعيي  م  اا م  اات نر  رارح اافايه ااراحا  9

ن  يماتر ي  ركنمو اايتتيح اارزاار مااو ااتفنع  راالتان  بي  اابنحثي  االجتمنع .10
 .االااايو األخاى

 

 راألمن  اار يف االاتقااا 
م  خطا االاتغتنم ع   اعنت اارزاار رال  م  اار يف ال ا بنالاتقااا راألمن   .11

 .خامنت 
 

  .يتاظ بنألمن  رااثقو اامتبنااو بي  جميف اطاات اا م   تت يم متنخ  م اعم   .12
  . اار يف بتتفي  مدنظ خناج اختانادظ  ر االجتمنعي ر يقرظ اابنحث .13
 اامنايوو ااى اارزاار بمن يمكتدن م  اإليفنم بناتزامنتدن نايراالقتا منايوتترما اامرااا اا .14

 .اتجن  اابنحثي  االجتمنعيي  
 



 
 

 
161 

  .تتبف اارزاار ايناو ااتااي  راالحتفن  بنابنحثي  االجتمنعيي  اامدار .15
 على اا م   اإللااتر  ااقينا ااالر  

  .اتخن  ااقاااا  م اا م  على اامبناار راإلباا   م تلجف اارزاار  .16
  .  عتا ااتكن  األخطنم يتاتخاظ اارزاار طاه ااتقا اإليجنب  مف اابنحثي  االجتمنعي .17
  .  االحين  تتالمظ مف قاااتدظيتمتح اارزاار اابنحثي  االجتمنعي .18
  .كا اارزاار على مباا اامانماوؤ ت .19
  . اإللااتااقينار ر  م   ااتمط ااتلناك  اا م م تتبف اارزاار  .20

 اتخن  ااقاااا  م ااملناكو 
  .اتخن  ااقاااا  م تلجف اارزاار اابنحثي  االجتمنعي  على ااملناكو  .21
  .و ال م  ياىبتنم ااخطط ااتطر  م  ر االجتمنعي ر يلنا  اابنحث .22
  .راامقتاحن  اامطارحو تاتجي  اارزاار األمكنا  23.
  .ح  ملكال  اا م   م  ر االجتمنعي ر يلنا  اابنحث .24
  .اارزاار م ن  اامختلفو يماتر كيفيو اتف ااقااا على كنمو اا م يرجا لفنميو  25.

 
 م اقتتن  اافاا ااتنظ رقبرا  ألماات اامت مو اات  ي م  ميدن رقيمدن   رامبت  :  االاتزاظ ااتت يم :ثناثن 

مت مو  م ب   اكبا جدا ممك  ااناحدن رعاظ تا  اا م  ميدن حتى ار تراما   ارت عم  امض  
 .اخاى

  .رزاار االؤر  االجتمنعيو م ال ا بناا نار إ ا من قضي  حينت  اامدتيو  .1

  .عتبا ا  ملنك  اارزاار م  ملكلت  ااخناو ا .2
  .االجتمنعيول ا بنافخا بنتتمني  ارزاار االؤر  ا .3
  .تترامه قيم  مف قيظ اارزاار اات  اعم  بدن .4
  .خناج اا م   اااقني  إمنظااتمتف بناحاي  ع  رزاار االؤر  االجتمنعيو  .5
  .و ابمن ال تتراما م  اامت من  األخاى ناي  ر يفت  ااحاعتبا ا .6
  . عمل تا   م ااقلي  م  ااخيناا  راافاص التفكيا  ااىال ا ا   7.
  .م   اارزاار  م اا م   م اقب  ا  مدمو اكلت بدن مقنب  ااتمااا   .8
  .اتامنع  تحر عمل   ىو علنايتاتحر  اامكنا  اام .9

رزاار االؤر  االجتمنعيو ياب  ا  اا ايا م  ااملنك   م ال ا ا  تا  عمل   10.
 .راالضطاابن 
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م  إحاى األابن  اااييايو الاتمااا  ال م  ن م  رزاات  عليداافرايا اات  احا   11.
 .ميدن

 

  .اخاىرزاار  م مضلرا اا م   اآلخار حتى ار ا  اازمالم  نا ااح م  عمل ااتما  .12
  .بتنم حينت  اار يفيو  م متن  مض  ارزاات   .13
  .اارزاار  م تجن  زمالي  البقنم  األخالق يام ت  ااتزام   .14
  .إ ا قم  بتاك  خاي األاتجت  االرظ رااتربيخ م   نا عمل  ااح م ااتما  .15
  .ت تبا رزاار االؤر  االجتمنعيو م  اامكن  اا   امض  اا م  مي   .16
  .تاتحه رزاار االؤر  االجتمنعيو إخالا  ررالي  ادن  .17
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 (1)ملحق رقم 

 دراسة استطالعية 

 :االستطالعية اإلجابة ع  سؤال الدراسة 
الباحثني االجتماعني يف وزارة  لدىما واقع االلتزام التنظيمي : يتص اااؤا  على 

 الشؤون االجتماعية بقطاع غزة؟
بناددتخااظ ااتكداااا  راامتراددطن  رااتاد  ااميريددو  رااجدداار   قدنظ اابنحدد   راإلجنبدو عدد  مد ا ااتاددنؤ 

 :ترضح  ا   ااتنايو

راالتحاامن  اام ينايو راارز  ااتاب  اك  مقار م  مقاا  ااتبنتو االاتزاظ ااتكاااا  راامتراطن  
 ااتت يم  رك ا  تاتيبدن

رقم 
 اليقر 

 المتوسط مجموع االستجابات اليقر 
االظحراف 
 المعيارا

الوز  
 الظسبي

 Tقيمة 
قيمة 

 المعظوية
 الترتيب

1 
 مدد ادأكر  بغنيددو ااادد نار إ ا مددن قضددي  حيددنت  اامدتيددو 

 رزاار االؤر  االجتمنعيو 
59 3.105 1.100 62.11 -2.183 0.043 1 

2 
اعتبا إت  ايا م  ااارا  تا  عمل  حت  ادر حادل  

 2 0.682 0.417 58.95 1.026 2.947 56 . اخاىعارض امض  مت من   على

 7 0.826 0.224- 45.26 0.806 2.263 43 .اارزاار م  ملكلت  ااخناو اعتبا ا  ملنك   3

 4 0.001 3.986- 53.68 0.946 2.684 51  اخاىمت من   م ال اام   بنا م   4

2 
و ابمددن ال تتددراما مدد  اامت مددن  نايدداعتبددا إ  ر يفتدد  ااح

 6 0.163 1.455- 47.37 1.065 2.368 45 . خاىاأل

 3 0.019 2.585- 57.89 1.150 2.895 55  إاىعتامن اتغي  ع  عمل  ملتت  التنه  6

7 
ثقددددو تنمددددو ا  رزاار االددددؤر  االجتمنعيددددو تضددددف  علددددىاتدددن 

 .ماناح اا نملي  مره ك  اعتبنا
44 2.316 1.293 46.32 -0.399 0.695 5 

  0.033 2.306- 53.08 4.834 18.579 353 الدرجة الكلية للمجال 

 ماترى ر %61م   اق  مر ر% 53.18 يانر  اافقاا  اجميف اارز  ااتاب  ا  يتبي  عنمو بافو ر
االاتزاظ ات   على يتفقر  اا يتو امااا آاام ا  ي ت  ممن 0.05 م  اق  رم 0.033  يانر  اااالاو

ال تا  إاى ااماترى  اابنحثي  االجتمنعي  م  رزاار االؤر  االجتمنعيو بقطن  مزر ىااتت يم  اا
  :م  ااجار  ااانبه يتضحكمن اامطلر    

 %(53.18)امن ااااجو ااكليو المقينا حا  على رز  تاب  
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 (1)ملحق رقم 

 كتاب تسهيل المهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (1)ملحق رقم
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 (1)لحق رقم م

 أعداد و توزيع الباحثي  االجتماعيي 
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