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Abstract 
The research aims to determine the extent of the impact of the quality of 

work life on the career integration of workers in the Hadba University 

College, where a comprehensive survey method was used for all of the 

research community, which consisted of (137) individuals from the Hadba 

University College, as an applied field for the current research, through A 

questionnaire prepared for this purpose. The research reached a basic 

result according to the presence of a statistically significant relationship 

between the quality of work life and job integration for workers in the 

researched college. The research also showed that the dimensions of the 

quality of work life are available in the researched college with an 

acceptable and medium degree, and that the degree of integration of 

workers in their work was good. 
In the light of the conclusions reached by the research, a set of 

recommendations was presented that are consistent with these conclusions, 

the most important of which is the need to pay attention to raising the 

quality of work life in the researched college. In addition to inviting 

researchers to submit more research related to the current topic of 

research in different fields. 
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 ورقة بحثية

في االندماج الوظيفي: دراسة مسحية  (QWL) تأثير جودة حياة العمل

 في كلية الحدباء الجامعة
 

 2 الطائي عادل محمد عبد هللا؛ 1 محمد مشعل سلطان

 قسم إدارة االعمال، كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل 2&1
 

 adel_mohamed@uomosul.edu.iq،  عادل محمد عبد هللا: المؤلف المراسل

DOI: 10.33899/tanra.2020.167367 

 

  ؛26/4/2020:القبول؛ 14/2/2020 :التعديل والتنقيح؛ 5/1/2020:االستالمتاريخ المقالة: 
 .1/12/2020: النشر 
 

 المستخلص
على االندماج الوظيفي للعاملين في كلية   (QWL)الى تحديد مدى تأثير جودة حياة العمليهدف البحث 

اً ( فرد137)الحدباء الجامعة، حيث تم استخدم أسلوب المسح الشامل لجميع مجتمع البحث والذي تكون من
خالل استمارة ، وذلك من الحالي بحث، بوصفها ميدانًا تطبيقيًا للكلية الحدباء الجامعةفي  من العاملين

استبانة اُعدت لهذا الغرض. وقد توصل البحث الى نتيجة اساسية مفادها بوجود عالقة ذات داللة إحصائية 
بين جودة حياة العمل واالندماج الوظيفي للعاملين في الكلية المبحوثة، كما أظهر البحث بأن أبعاد جودة 

مقبولة، وان درجة اندماج العاملين في أعمالهم حياة العمل متوفرة في الكلية المبحوثة بدرجة متوسطة و 
 كانت جيدة.

وفي ضوء االستنتاجات التي توصل اليها البحث، تم تقديم مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع هذه 
االستنتاجات من أهمها ضرورة االهتمام برفع مستوى جودة حياة العمل في الكلية المبحوثة. باإلضافة الى 

 ى تقديم المزيد من البحوث ذات الصلة بموضوع البحث الحالي وفي ميادين مغايرة. دعوة الباحثين ال
 

 لمفتاحيةالكلمات ا
 .، االندماج الوظيفيجودة حياة العمل

mailto:adel_mohamed@uomosul.edu.iq
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 المقدمة
الموارد وأثمنها لعمل المنظمات سيما التعليمية منها، حيث يلعب دورًا  يعد المورد البشري من أهم
وتنفيذها، ومما ال شك فيه إن هذا يتطلب مراعاة خاصة باالهتمام  اتفاعاًل في تخطيط نشاطات المنظم

 لها المهارية وتوفير بيئة عمل وجودة حياة مناسبة و فائقة النوعية من الناحية المعرفية بشريةبإعداد طواقم 
من حيث التعويضات المادية والمعنوية، وتطوير العاملين وتنمية القدرات التي يتمتعون بها، األمر الذي 

نحو اندماجهم، ذلك االندماج الذي يحصل بثالثة أشكال هي: االندماج  أو السلب سينعكس باإليجاب
تنعكس على توفير قوة عمل أكثر  وكذلكواالندماج الزمني واالندماج على مستوى األفعال،  )اللغوي(اللفظي

 مرونة ووالء وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة وتعظيم القدرة التنافسية لها.
في ضوء ما سبق عمَد الباحث الى السعي لكشف طبيعة وحجم تأثير أبعاد وعوامل جودة حياة 

تقديم الخدمات التعليمية في كلية الحدباء الجامعة، والتي تسعى ل االندماج الوظيفي لدى العاملينالعمل في 
 واالرتقاء بهذه الخدمات، مستخدمة المقررات العلمية لخدمة ااَلالف من الدارسين فيها.

 المنهجية -1
 :ةاآلتي الفقرات من أجل إيضاح معالم البحث نقدم الخطوط العريضة للمنهجية وفق

 المشكلة -1-1
جودة حياة  متغيرات)أبعاد( التفاوت بينيبحث البحث الحالي في الفجوة المعرفية الناتجة عن 

، وبالتالي يسهم البحث في توضيح الطريقة التي تمكن المنظمة من توفير الوظيفي للعاملينالعمل واالندماج 
 المزيج المناسب لها، وتأسيسًا على ذلك يطرح البحث الحالي التساؤالت االتية:

 ؟ لوظيفي لدى العاملين في الكلية المبحوثةاالندماج اما هو مستوى تأثير جودة حياة العمل على  -

ما عوامل جودة حياة العمل األكثر تأثيرًا في االندماج الوظيفي من وجهة نظر العاملين في الكلية  -
 ؟المبحوثة

 األهداف -1-2
 :ما يأتييهدف البحث الى تحقيق 

 .الكلية المبحوثةفي االندماج الوظيفي لدى العاملين في جودة حياة العمل  أثر التعرف على .1
 .الكلية المبحوثة العاملين في لدى المختلفة بعناصرها العمل حياة جودة واقع معرفة .2

 .بحثاالشارة الى جهود الباحثين الذين أسهموا في الكتابة عن متغيرات ال .3
 الفرضيات ومخطط البحث -1-3

 : الفرضيات االتيةيقدم البحث الحالي 
H0:1  ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للتعويض المجزي في االندماج الزمني في العمل عند مستوى

 α≤ 0.05المعنوية 
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H0:2 توى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية للتعويض المجزي في االندماج اللفظي في العمل عند مس
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:3  ل عند للتعويض المجزي في اندماج العاملين المرتبط باألفعاال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية
 α≤ 0.05مستوى المعنوية 

H0:4 توى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتطوير القدرات في االندماج الزمني في العمل عند مس
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:5 توى للفظي في العمل عند مسال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتطوير القدرات في االندماج ا
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:6  عند  باألفعالال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتطوير القدرات في اندماج العاملين المرتبط
 α≤ 0.05مستوى المعنوية 

H0:7 توى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لدستور المنظمة في االندماج الزمني في العمل عند مس
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:8 توى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لدستور المنظمة في االندماج اللفظي في العمل عند مس
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:9  عند  باألفعاللدستور المنظمة في اندماج العاملين المرتبط ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية
 α≤ 0.05مستوى المعنوية 

H0:10  ى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لظروف العمل في االندماج الزمني في العمل عند مستو
 α≤ 0.05المعنوية 

H0:11 ة ي عند مستوى المعنويال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لظروف العمل في االندماج اللفظ
α≤ 0.05 

H0:12  عند مستوى  باألفعالال يوجد أثر معنوي ذو داللة لظروف العمل في اندماج العاملين المقترن 
 α≤ 0.05المعنوية 
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 المخطط االفتراضي للبحث :(1الشكل )

 ينالمصدر: إعداد الباحث
 
 األهمية -1-4

يستمد البحث الحالي أهميته من كونه يعالج موضوع حيوي ومهم يمثل قوة انتماء وارتباط العامل 
بوظيفته لدرجة تجعله يبذل أقصى ما لديه لضمان سيرورة العمل، والذي ينعكس على أدائه وعلى جودة 

 بغية رفع كلية المبحوثةالفي  بالموارد البشريةفي زيادة االهتمام  بحثتكمن اهمية الالخدمة التعليمية. كما 
بالراحة  ينمناسبة يشعر عن طريقها العامل جودة حياةتوفير اندماجهم في العمل، من خالل  مستوى 

  .واالطمئنان
 وصف خصائص أفراد عينة البحث -1-5

وهم مجموع العاملين في كلية الحدباء الجامعة، كونها الحالة  استبيان استمارة 137الباحث  وزعَ 
الحالي، حيث تنوعت المستويات اإلدارية لكل موظف فيها، مع مالحظة اعتماد  البحثالمدروسة في 

الباحث المقابلة والشرح عن كل سؤال في االستبانة للمجيبين مراعيًا فيه الحيادية وعدم التأثير في إجابات 
الحالي  بحثراءهم، وتم استخدام هذا األسلوب لضمان عدم خسارة أي استبانة فضاًل عن ان الالمستطلعة آ

الصفات  في االستبانة تشمل البيانات الشخصيةو . لجميع مجتمع البحث المسح الشاملعتمد أسلوب ي
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مستوى الديموغرافية من حيث )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، التحصيل الدراسي، مدة الخدمة، وال
 .(اإلداري 

هم من فئة ما فوق الثالثين سنة داللة  بحث% من عينة ال38.7( ان ما نسبته 1يوضح الجدول )
من الترهل في اعمار المجيبين،  بحثعلى توازن الهرم العمري في العينة المبحوثة، وال تعاني عينة ال

وبالتالي يؤشر على امتالك كلية الحدباء لنسبة عالية من الفئات العمرية المتميزة والطاقات الشبابية ذات 
 القدرة على إنجاز المهام. 
 حسب الهرم العمري  بحث( خصائص عينة ال1الجدول )                         

 يةئو الم النسبة التكرارات الفئات

18-30 38 27.7 
31-40 53 38.7 
41-50 13 9.5 

 24.1 33 فاكثر -51 
Total 137 100.0 

 SPSSوفق مخرجات نظام  يناعداد الباحث :المصدر                           
  

%( 20مقابل )% من المجيبين من الذكور 80( ان 2وفيما يرتبط بالجنس نالحظ من الجدول )
 وهذا داللة على ان المنظمة المبحوثة تفضل في التعيين الذكور على اإلناث. لإلناث

 
 حسب هرم الجنس بحث( خصائص عينة ال2الجدول )

 النسبة التكرارات الفئات
 79.6 109 الذكور

 20.4 28 االناث
Total 137 100.0 

 SPSSوفق مخرجات نظام  يناعداد الباحثالمصدر 
 

حسب الحالة االجتماعية للعاملين في كلية الحدباء إذ  بحثعينة ال( خصائص 3ويوضح الجدول )
%(، وأما فئة  (75.9أشرت نتائج الجدول إن غالبية األفراد المبحوثين هم من فئة المتزوجين والتي بلغت 

(، ومما تقدم يؤشر لنا أن (3.9%(، في حين جاءت فئة أخرى)أرمل، مطلق( بنسبة (22.4أعزب فقد بلغت 
 ألفراد المبحوثين لديهم التزامات عائلية.غالبية ا
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 الحالة االجتماعيةحسب  بحث( خصائص عينة ال3الجدول )

 النسبة التكرارات الفئات

 75.9 104 متزوج

 19.7 27 أعزب

 4.4 6 أخرى 
Total 137 100.0 

 SPSSوفق مخرجات نظام  يناعداد الباحثالمصدر 
        

ارتفاع نسبة األفراد المبحوثين الذين يحملون شهادة الماجستير ( 4من جهة أخرى يوضح الجدول )
( من اجمالي افـراد العينة، ثم تليها نسبة األفراد الذين يحملـون شهادة البكالوريوس إذ بغلت %32إذ شكلت )

(، وفي %21ة الدكتوراه وشكلت )( من مجموع أفراد العينة، ثم تليها نسبة األفراد الذين يحملون شهاد26%)
( %55ضوء هذه النسب نالحظ ان النسبة الكلية لألفراد المبحوثين الذين يحملون الشهادات العليا بلغت )

 وهذا مؤشر جيد، يدل على ارتفاع مستـوى الوعي الثقافي لـدى المستجيبين.
 التحصيل الدراسيحسب هرم  بحث( خصائص عينة ال4الجدول )

 النسب التكرارات الفئات
أقل من 

 بكالوريوس 

25 18.2 

 26.3 36 بكالوريوس

 0.7 1 عالي دبلوم

 32.8 45 ماجستير

 21.9 30 دكتوراه 

Total 137 100.0 

 SPSSوفق مخرجات نظام  يناعداد الباحثالمصدر 
( من األفراد المبحوثين بلغت سنوات خدمتهم %51.8أن )( 5في حين أفرزت معطيات الجدول)

( منهم %21.2سنوات( وهي الفئة األكثر من بين الفئات األخرى، وبالمقابل فإن) 5الوظيفية ب)أقل من 
سنة فأكثر( التي 21( )20-16( )11-15سنة، في حين جاءت الفئات )( 6-10تراوحت خدمتهم ما بين )

مما يوفر لنا منطلقًا للقول بأن الفئات األقل خدمة  ،التوالي%( على 8.8%( )8.0%( )10.2مثلت نسبة )
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عن اإلجراءات  طبيعة الظروف والمتغيرات، فضالً  الى في المنظمة المبحوثة هم األكثر عددًا، ومرد ذلك
 الخاصة بحاالت التعيين في هذه المنظمة، مما أسهم في بروز هذه النتائج.

 مدة الخدمةحسب هرم  بحث( خصائص عينة ال5جدول )
 النسبة التكرارات الفئات

 51.8 71 سنوات 5 من اقل

6- 10 29 21.2 
11-15 14 10.2 
16- 20 11 8.0 

 8.8 12 كثرأف 21
Total 137 100 

 SPSSوفق مخرجات نظام  يناعداد الباحثالمصدر 
إذ الكلية المبحوثة حسب هرم المستوى اإلداري في  بحث( خصائص عينة ال6ويوضح الجدول )

وهي النسبة األكثر من بين  وسط% من المجيبين هم في المستوى اإلداري ال52.6وضح هذا الجدول ان 
%(، في حين 45.3تليها فئة العاملين في المستويات التنفيذية بنسبة )من اجمالي العينة،  األفراد المبحوثين

%( وهذا أمر منطقي، وما 2.2قياسا بغيرها وقد شغلت ) نجد أن فئة العاملين في اإلدارة العليا كانت األقل
 تقدم يعكس وجود حالة من التباين في أداء المهمات، فضاًل عن أنه يؤشر تعدد المستويات.

 حسب هرم المستوى اإلداري  بحث( خصائص عينة ال6الجدول )

 النسبة التكرارات الفئات
 2.2 3 االعلى

 52.6 72 االوسط
 45.3 62 االدنى
Total 137 100.0 

 SPSS وفق مخرجات نظام يناعداد الباحثالمصدر 
 أساليب جمع البيانات وتحليلها. -1-6
أكثر من أسلوب لجمع البيانات التي تعد األساس في إبراز  انحيث اعتمد الباحث أساليب جمع البيانات: - 

 نتائج الدراسة، وعلى النحو اآلتي:

في تغطية الجانب النظري على المصادر العربية واألجنبية ذات  اناعتمد الباحثالجانب النظري:  -أ
العالقة بالدراسة الحالية، فضاًل عن اإلفادة من شبكة االنترنيت لجمع البحوث والدراسات ذات 

 الحالي. بحثاالختصاص بموضوع ال

 الوسائل اآلتية: على في توفير البيانات للجانب العملي اناعتمد الباحثالجانب العملي:  -ب
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تحليل المحتوى والذي يشمل سجالت كلية الحدباء الجامعة والتي نحصل عليها من أقسام وشعب الكلية  -1
 .العاملين، باإلضافة الى المقابالت الشخصية التي جرت مع البحث قدر ارتباطها بموضوع

، لذا  هفرضياتالحالي واختبار  بحثاستمارة االستبيان من أجل اإلجابة على التساؤالت التي طرحها ال -2
بعد عرضها على السادة المحكمين من أجل تقويمها، وبما يتطابق مع موضوع  االستبانةتم توزيع 

على العاملين في اإلدارات واالقسام والشعب في اإلدارة العليا  هاتم توزيع حيثوأهدافه،  بحثال
ية مكونة من جزئيين: األول وفق هيكل ة. وتم إعداد االستبانالكلية المبحوثةوالوسطى والتنفيذية في 

يشمل البيانات الديموغرافية من حيث )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، التحصيل العلمي، مدة 
الخدمة، والمستوى اإلداري(. وشمل الجزء الثاني من االستبانة متغيرين هما )جودة حياة العمل( و 

 (االندماج الوظيفي)

 أساليب تحليل البيانات -

 ةإحصائي داة وهو أ AMOS)) برنامجواختبار فرضياته تم استخدام  بحثتحقيق أهداف المن أجل 
سعى يضم مخطط افتراضي يالحالي  بحث، وبما ان ال(SEM)االستخدام الختبار المعادالت البنائية ةشائع

يعتبر أفضل وسيلة الختبار  البرنامجالختباره ويضم في مكنوناته متغيرات رئيسية وأبعاد فرعية فان هذا 
من مؤشرات منها التحليل العاملي  البرنامجالعالقات بين متغيرات المخطط، وذلك لما يضم هذا هذه صحة 

 AMOS برنامجالتوكيدي الذي يستخدم للتأكد من العالقة بين المتغيرات التوضيحية والمستجيبة، كما يقدم 
س أو االتساق بين المتغيرات التوضيحية والمستجيبة بمعنى الذي يقيس مدى التجان Q Squareتحليل مربع 

مؤشرات  AMOS برنامجيقدم كذلك (. االندماج الوظيفي للعامليناخر )مدى انسجام جودة حياة العمل مع 
الحالي واختبار فرضياته سيتم التطرق لها الحقا في  البحثأخرى يمكن ان تستخدم في تحقيق اهداف 

 .ثبحالجانب العملي من ال
 مبررات اختيار الميدان المبحوث: -1-7

وبشكل كبير في صحة النتـائج واختبار  البحثيسهم االختيار المالئم والمناسب لمجتمع   
 الحالي وذلك للمبررات اآلتية: بحثالفـرضيات، لذا تم اختيار كلية الحدباء الجامعة كميدان لل

التعليمية مجموعة من النخب األكاديمية والعلمية التي تعد إحدى ثروات  المؤسساتتضم  .1
 المجتمعات وبالتالي يتطلب المحافظة على هذه الثروات.

المبحوثة في البناء الفكري والمعرفي واالجتماعي  المنظمةأهمية الدور االستراتيجي الذي تلعبه  .2
 شرية.والثقافي لذا يتطلب االهتمام والرعاية بمواردها الب

المبحوثة من حيث العمل التنظيمي واألطر  المنظمةخاصيتا الثبات واالستقرار التي تتمتع بها  .3
 االدارية.

 .هذا المجالالتعليمية في البيئة العراقية الى دراسات ميدانية في  المؤسساتحاجة  .4
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 البحثحدود  -1-8

 1/1/2020ولغاية  1/7/2019 امتدت المدة الزمنية إلعداد البحث للفترة من الحدود الزمانية: -
  مدة اكمال البحث.

 .ذ شمل اقسام الكلية جميعاً إ، الحدباء الجامعةفي كلية البحث  الحدود المكانية: تم -

الوسطى والتنفيذية، و العليا  اتالعاملين في اإلدار  جميع الحالي بحثعينة ال شملتالحدود البشرية:  -
 .واالندماج الوظيفي الحالي من جودة حياة العمل بحثقدر تعلق الوظائف المختارة بمتغيرات ال

 الدراسات السابقة
 (:Daud, 2012دراسة) – 1

"The influence of Quality of work life on organizational commitment: A study on 

Academic staff in public Institution of Higher learning in Malaysia." 
العمل على االلتزام التنظيمي: دراسة على الكادر األكاديمي في المؤسسة العامة "تأثير جودة حياة 
 للتعليم العالي في ماليزيا."

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة بين جودة حياة العمل وبين االلتزام التنظيمي لدى 
في ماليزيا. وقد تم استخدام  أعضاء هيئة التدريس في واحدة من أكثر المؤسسات الرائدة للتعليم العالي

لجمع البيانات من  رئيسية المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، حيث اعتمد الباحث على االستبانة كأداة 
(استبانة 300في المؤسسة العامة للتعليم العالي، من خالل توزيع)لهيئة التدريسية مجتمع الدراسة والمتمثل با

توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ان مستوى جودة حياة  حيثتارة. في كليات مخ التدريسيعلى الكادر 
كان معتداًل، كذلك أشارت النتائج الى أن المشاركة  العاملينالعمل وجَدت مالئمه، أما االلتزام التنظيمي بين 

 وير.القرارات هي من أكثر العوامل الهامة والمؤثرة على االلتزام التنظيمي يليها النمو والتط صنعفي 
 (:2016)زاهر،  دراسة – 2

"أثر جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي: دراسة ميدانية على مركز خدمة المواطن)النافذة الواحدة( 
 محافظة دمشق"

(Zahir,  2016) 

“ The Impact of Quality of Work Life on Organizational Commitment: “A field 

study on the Citizen Service Center in Damascus Governorate. 
 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى توافر أبعاد جودة حياة العمل في مركز خدمة المواطن في 
الدراسة على المنهج  هذه محافظة دمشق وكذلك معرفة مستوى االلتزام التنظيمي والعالقة بينهما، واعتمدت

عاماًل،  50والبالغ عددهم  هذا المركزاسة من جميع العاملين في تكون مجتمع الدر قد الوصفي التحليلي، و 



 ............ في االندماج الوظيفي (QWL) حياة العملتأثير جودة                
 

 سلطان والطائي

 19 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(9-30، ص. ) .Dec 2020كانون االول ،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها وجود عالقة و االستبانة كأداة في جمع البيانات.  تواستخدم
وجود أثر لظروف بيئة العمل على االلتزام  وكذلكإيجابية ما بين جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي، 

من جهة وااللتزام التنظيمي من جهة  رواتبمي، كما أظهرت النتائج وجود عالقة قوية بين األجور والالتنظي
 اخرى.

  
  :(2013)مرسي،  دراسة -3

دراسة : "أثر إدارة المواهب في اندماج العاملين من خالل التوازن بين العمل واألسرة كمتغير وسيط
 ميدانية على مستشفيات جامعة الزقازيق"

(Morsi, 2013) 

 The Impact of Talent Management on the Integration of Employees through the 

Balance between Work and Family as a Mediating Variable, "A Field Study on 

Zagazig University Hospitals” 

 

ملين بشقيه الوظيفي والتنظيمي العا اندماجهدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر إدارة المواهب على 
التوازن بين العمل واألسرة يتوسط هذه العالقة أم ال، وذلك على عينة مكونة من  متغيروتحديد ما إذا كان 

استخدمت الباحثة المنهج االستداللي و  ( من األطباء العاملين في مستشفيات جامعة الزقازيق.225)
يتين هما مرحلة البحث الوصفي ومرحلة البحث التفسيري، اعتمدت على مرحلتين رئيسكما واالستنباطي، 

نتائج الدراسة وجود أثر  أظهرتو  تحليل الثبات وأسلوبي االنحدار الخطي البسيط والتحليل المساري. وكذلك
، كما المبحوثةإلدارة المواهب في كل من االندماج الوظيفي والتنظيمي لألطباء العاملين في المستشفيات 

 توسط متغير التوازن بين العمل واألسرة العالقة بين إدارة المواهب واندماج العاملين. بينت النتائج
 (Kasaya,2018)  دراسة -4

"Effect of employee involvement on job performance in the medical research 

industry in Kenya" 

 الطبية في كينيا""أثر إدماج الموظفين على األداء الوظيفي في قطاع البحوث 
قليمية اإل اتمؤسسفي أحد ال ماج الموظفين على األداء الوظيفيندهدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر إ

موظف، واستخدم في التحليل كل من  174تمت الدراسة على عينة تبلغ حيث  في كينيا، لألبحاث الطبية
تمكين الموظفين من المشاركة في األمور  نتائج الدراسة على أن وأظهرت اإلحصاء الوصفي واالستداللي.

تعد من  (بالنيابة)كما تبين أن المشاركة التمثيلية  التي تؤثر على عملهم يؤدي إلى رفع أداءهم وإنتاجيتهم.
أن ب أيضاً  نتائجال . وأظهرتالوسائل الهامة إلدماج الموظفين للوصول إلى الكفاءة المطلوبة في أداء العمل

 .يتعلق بالتوجه المستقبلي للمنظمةفيما يتم إخبارهم بشكل دائم بأي جديد  الموظفين في المؤسسة

 جانب النظري ال -2
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مجموعة األنشطة التي تمارسها بكونها  حياة العمل(  جودة  (Easton and vinlaar, 2018, 9عرف
الفرد وزيادة انتاجية المنظمات بغية تنمية وتطوير الحياة اثناء العمل بما ينعكس إيجابيًا على تحسين أداء 

االعتمادية والراحة واألمان الذي يعيشه الموظف بأنها ( Mukherjee, 2019, 274) عرفهافي حين  المنظمة
من األشخاص والقوانين واالجزاء المادية وظروف العمل على مدار ساعات العمل اليومي.  به تجاه ما يحيط

 Merges ofالعاملين  الوظيفي ندماجاال( Kasaya and Munjuri, 2018, 830من جهة ثانية عرف)

Employees  بكونه نسبة تركيز الموظف في العمل وبذله الوقت والجهد على نحو يتناسب والمعايير
مشاركة الموظفين بأنه  االندماج الوظيفي (Al-Haddad،2018، 10في حين عرف ) ،اإلنتاجية الموضوعة

ها وأهدافها من خالل تطبيق أفكارهم وخبراتهم وجهودهم المباشرة لمساعدة المنظمة على تحقيق رسالت
( االندماج Leitao, et. al., 2019, 1-2في حين ربط ) الشخصية من أجل حل المشكالت واتخاذ القرارات

وزيادة مستوى اانتاجية قدرة وطاقة الموظف التي يوظفها في ممارسة عمله بأنها بالعمل واإلنتاجية فعرفها 
 .  المنظمة
مكن الموظف من ت التي ةاألساسي اتالمحفز  تعد أحد مستوى جودة حياة العمل يمكن القول انو 

 :المتغيرات األساسية لجودة حياة العمل باالتي (Swamy, et. al., 2015, 288 )االندماج في عمله، وحدد 
عد هي مستوى العائد الذي يساAdequate and fair compensationالتعويض المجزي والعادل:  -

 الموظف من تلبية التزاماته. 

وهي  Opportunity for developing using human capacityفرص تطوير القدرات البشرية: -
 التحسين والتدريب الذي توفره الحياة العملية للموظف.

هي االلتزام باألساسيات والقوانين  Constitutionalismالتمسك بدستور المنظمة من خالل العمل:  -
 لوظيفية.والقيم ا

توفير بيئة عمل صحية  هي Safe and healthy working conditionsمنة وصحية: آظروف عمل  -
الوقاية من الحوادث واالمراض وما تنفقه المنظمة على منعها او إعادة الموظف الى من خالل  وآمنه 

 وضعه الطبيعي قبل حدوثها داللة على الجودة في الحياة العملية.

 الوظيفي المتغيرات اإلجرائية لالندماج (Kanten and Sadullah, 2012, 362)م من جهة ثانية يقد
بين جودة حياة العمل، واستعداد الموظف  قويةذ يؤكد على أن هناك عالقة إ العملية الناتج عن جودة الحياة

وجهة النظر ، و والبيئة الجيدة التي توفرها المنظمةفي العمل نتيجة الراحة واألمان  إمضاء وقت أكثرعلى 
عالقة من نوع اخر هي  (Sahni, 2019, 285)هذه تركز على العالقة المادية بين المتغيرين. في حين قدم 

التطور ما يبذله الموظف في التواجد المكاني في العمل وذلك نابع من من  تقلل الحياة العمليةان جودة 
من أن يؤدى بانسيابية دون الحاجة الى التواجد تكنولوجيا المعلومات واألتمته التي تتيح للعمل في  والتقدم

المكاني للموظف، أي أنها تركز على الجانب التقاني الندماج الموظف. ومن كل ما تقدم يمكن ان تتضح 
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 Temporal منيفي: أ( االندماج الز  (Rena, 2013, 10-11)حسب ما قدمته  االندماج الوظيفيمتغيرات 

integration  وهو تخصيص الوقت األكبر في العمل نتيجة جودة الحياة األفضل ب( االندماج
بكل ما تضمه  الشخصية وهو التعلق بحياة العمل ونقلها الى الحياة Verbal integration)اللغوي(اللفظي

 هي الوظائف التي يؤديهاIntegration with actionsت( االندماج المقترن باألفعال والفاظ من مصطلحات
 . الشخصيةالموظف في كل من الحياة الوظيفية والحياة 

على ان جودة حياة العمل ترتبط على نحو  زواَرك أغلب الباحثينبأن  وفي ضوء ما تقدم يمكن القول
 عناصر بما تضمه من ن جودة حياة العملبأوأثبتت تلك الدراسات  وظيفتهمعنوي باندماج الموظف في 
ويوضح  في عمله. هوبالتالي زيادة اندماج للموظف ة الراحة والرضا واألمانمادية ومعنوية تعمل على زياد

( مراحل تطور مفهوم جودة حياة العمل إذ انصب االهتمام في مرحلة الستينات على تطبيق 2الجدول )
 Garg, etمعايير جودة الحياة في داخل المنظمة في حين ركزت فترة السبعينات حسب وجهة نظر)

al.,2012, 233)  ،على المفهوم التخصصي، فكل تخصص يحتاج الى جودة حياة معينة كالخدمي والسلعي
( Daud, 2010, 77في حين انصب االهتمام في فترة الثمانينات نحو البيئة المادية للمشروعات فقد أكد)

. وفي على ضرورة توفير اإلضاءة والتدفئة والمكان والمعدات كمتغيرات أساسية في بيئة جودة حياة العمل
فترة التسعينات أنصب االهتمام على الجودة الوظيفية فاعُتبرت الوظيفة مقياسًا لجودة الحياة فكانت المهارات 
والخبرات التي يتمتع بها الموظف وحسب وظائف المنظمة هي أساس جودة الحياة فظهرت جودة حياة رجال 

وعلى مدى  )2009(االلفية الثانية الى سنة البيع وجودة حياة عمال االنتاج والعمليات وغيرهم، ومع دخول 
( أن يكون لكل Bharathi et al., 2011, 48عقدًا كاماًل ومع ضرورة بناء قواعد أساسية لجودة الحياة حدَد )

وظيفة قواعد أساسية لحياة العمل يفترض توافرها في االنتاج سواء كان سلعيًا أو خدميًا، وتطور هذا المفهوم 
 )االيزو( بإصداراتها المختلفة لُيفرد لها بندًا خاصًا بجودة حياة العمل ما بين سنة الجودةمع تطبيق شهادات 

الحالي وذلك  البحث( وان تناول مفهوم جودة الحياة ضمن شهادة االيزو ليس من ضمن 2019_2010)
ان متغيرات  لسببين، السبب األول هو عدم وجود شهادة )أيزو( تختص بجودة الحياة، أما السبب الثاني هو

جودة الحياة عامة تختلف وفقًا لعدة أسس منها حسب نوع االنتاج وحسب أسلوب اإلدارة وحسب متغيرات 
 حسية أو غير حسية ترتبط بالموظف نفسه وبالتالي يتم تناولها حسب اختالف الدراسات.

 2019 -1960( تطور مفهوم جودة حياة العمل للفترة من 2الجدول )

ياة
الح

دة 
جو

 

1960- 1969 1970- 
1979 

1980- 1989 1990- 
1999 

2000- 2009 2010- 
2019 

المفهوم  داخل المنظمة
 التخصصي

البيئة المادية 
 للمشروعات

عولمة جودة  قواعد حياة العمل الوظيفة
 حياة العمل

  الباحثين : اعدادالمصدر
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التوأمة

التواصل المستمر

بناء منطقتي األمان والثقة

مرحلة التحسس واالستشعار

لجودة الحياة العملية التي يمكن أن يكون مؤشر إن اندماج العاملين في العمل  اخرى من جهة 
( أهم مراحل 2ويوضح الشكل ) .بغض النظر عن نوعية تلك الحياة سواء كانت جيدة او رديئة يعيشونها

حسس ة التاندماج العاملين في الوظيفة اذ تمثل المرحلة األولى القاعدة األكبر الندماج العاملين وهي مرحل
قة ة الث، ثم مرحلة بناء منطقتي األمان ومنطقفي بيئة العمل الموجودين و االستشعار عن المواد واالفرادأ

 التي يحاول الموظف بنائهما ليمثال األمان في حياته الوظيفية، في حين ان المراحل األخرى تتسلسل
راحل م( يوضح 2والشكل ) بين الموظف والعمل مة أو االندماج الكاملءأو الموا للوصول الى مرحلة التوأمة

 االندماج الناتجة عن جودة الحياة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مراحل اندماج العاملين نتيجة جودة حياة العمل2الشكل )
 يناعداد الباحثالمصدر: 

 تحليل واختبار فرضيات البحث -3
ي الكلية استبانة على جميع الموظفين ف 137كلية الحدباء الجامعة عبر توزيع  جانب العمليتناول ال

مكن من اختبار انموذج البحث وتم صياغة األسئلة في االستبانة على نحو يُ  المستويات اإلدارية كافةمن 
 (3والموضح في الجدول )

 ( توزيع فقرات االستبانة على متغيرات البحث3الجدول )
 Xالرمز  عدد المتغيرات العناصر المتغيرات

 QWLجودة حياة العمل 

 التعويض المجزي 

س
خم

 
كل 

ة ل
سئل

أ
غير

مت
 

1- 5 

 10 -6 تطوير القدرات

 15 -11 دستور المنظمة

 20 -16 ظروف العمل
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 الندماج الوظيفيا
 25 -21 االندماج الزمني

 30 -26 االندماج اللفظي

 35 -31 باألفعالاالندماج المقترن 

 حثين: اعداد الباالمصدر 
 اختبار فرضيات البحث  -3-1

هم النتائج أ اإلشارة الى  كذلكعشر فرضية وسيتم اختبار مدى تحققها، و  اثنتيقدم البحث الحالي 
 المرتبطة بعنوان البحث الحالي  وعلى النحو االتي:

في الغالبية  جاءت( التباين في قيم اختبار الفرضيات التي قدمها البحث اذ 4يوضح الجدول ) 
ها قيم معنوية داللة على تحقق التأثير العام لمتغيرات جودة حياة العمل في اندماج العاملين منالعظمى 

بأشكاله المختلفة، فمن حيث أثر متغيرات جودة الحياة في المتغير األول االندماج الزمني )الذي هو ان 
لمتغيرات التوضيحية ( ان كل ا4في العمل( نالحظ من بيانات الجدول ) أضافيةيقضي الموظف فترة زمنية 

-المحسوبة بلغت  tكانت ذات أثر معنوي في االندماج الزمني فيما عدا دستور المنظمة اذ نالحظ ان قيمة 

دستور المنظمة في االندماج  تأثير ألنموذجوهي اقل من مثيلتها الجدولية وان مستوى المعنوية  0.439
لك بسبب ان دستور المنظمة ومعايير عملها لم وذ (α ≤ 0.05)الزمني غير معنوي عند مستوى المعنوية 

تمكن الفرد من ان يندمج في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وبالتالي ال يحقق االندماج في ممارسة 
 حياته الشخصية. 

كل )التعويض المجزي( بداللة قيمة شَ  QWLوفي حساب األثر األكبر لمتغيرات جودة حياة العمل 
Beta  في االندماج الزمني  تأثيراهي األعلى على مستوى النماذج، فهي اكثر المتغيرات و  0.099البالغة

وهذا يعتبر امرا بديهيًا اذ كلما ازداد التعويض المجزي ازداد االندماج الزمني للعاملين. االمر الذي يمكننا 
لمتغيرات )التعويض ل تأثيرمن رفض الفرضيات العدمية )األولى والرابعة، والعاشرة( التي تفترض عدم وجود 

المجزي، وتطوير القدرات، وظروف العمل في االندماج الزمني( وقبول بديلتها. ومن جهة ثانية فان عدم 
معنوية التأثير لدستور المنظمة في االندماج الزمني يمكننا من قبول الفرضية العدمية الثالثة التي تنص 

H0:7 لمنظمة في االندماج الزمني في العمل عند مستوى ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لدستور ا
 ".    α≤ 0.05المعنوية 

نفس المتغيرات التوضيحية لجودة الحياة من حيث )التعويض المجزي، وتطوير  تأثيروفي حساب 
القدرات، ودستور المنظمة، وظروف العمل( في المتغير المعتمد )االندماج اللفظي(. نالحظ من الجدول 

أثر  افيما عد (α ≤ 0.05)معنوية عند مستوى داللة  جاءتالمتغيرات المستقلة  تأثيريم ( ان جميع ق4)
غير معنوية وذلك بسبب ان العاملين ال يستخدمون  جاءت )اللغوي(ظروف العمل في االندماج اللفظي

م متغيرات ضالمرتبطة بظروف العمل في حياتهم الشخصية كون ظروف العمل ال ت )االلفاظ(المصطلحات
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وابعاد متعددة تؤثر معنويا في حياتهم وشخصيتهم. كما ان األثر األكبر في هذا االنموذج كان لمتغير 
،  اذ ان زيادة القدرات يؤدي الى زيادة االندماج اللفظي 0.092البالغة  Beta)تطوير القدرات( بداللة قيمة 

بصورة  العمل )الفاظ(صطلحاتلدى الموظف وهذا يشكل سابقة للبحث الحالي اذ كلما ازداد استخدام م
أدى الى استخدامها في الحياة الشخصية للموظفين.  االمر الذي يمكننا من رفض الفرضيات  متكررة

لكل من )التعويض المجزي، وتطوير القدرات،  تأثير)الثانية، والخامسة، والثامنة( التي تفترض عدم وجود 
ال  H0:11رضية العدمية الحادية عشرة التي تنص على "ودستور المنظمة( في )االندماج اللفظي( وقبول الف

 "α≤ 0.05يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لظروف العمل في االندماج اللفظي عند مستوى المعنوية 
نالحظ  باألفعالجودة الحياة في االندماج المقترن  ألنموذجالمتغيرات المستقلة  تأثيرومن جهة 

المتغيرات المستقلة )التعويض المجزي، تطوير القدرات، ودستور المنظمة( فقط في المتغير  تأثيرمعنوية 
( بمعنى كلما ازدادت التعويضات المجزية وازدادت البرامج التطويرية باألفعالالمعتمد )االندماج المقترن 

جهة ثانية فان أثر ظروف  . ومنبأعمالهموزيادة معايير المنظمة الدستورية أدى الى زيادة اندماج العاملين 
جاء غير معنويا بمعنى ان ظروف العمل ال تؤثر في اندماج الموظف  باألفعالالعمل في االندماج المقترن 

منح الموظف التعويض المجزي وتطوير قدراته وتوفير معايير  عدم ذ انإوهذه نتيجة منطقية  بأفعاله
ى نحو معنوي. ومن حيث اعلى متغير مؤثر كان لـ إضافية في العمل يمكنه من عدم االهتمام بالعمل عل

االمر الذي يؤكد ان الزيادة  0.089بلغت  Beta( بداللة قيمة باألفعال)ظروف العمل( في )االندماج المقترن 
العمل عبر االعمال التي يمارسونها في حياتهم  في توافر ظروف العمل سيؤدي الى اندماج العاملين في

مكننا من رفض الفرضيات العدمية )الثالثة، والسادسة، والتاسعة( التي تفترض عدم الشخصية. االمر الذي ي
لكل من )التعويض المجزي، وتطوير القدرات، ودستور المنظمة( في )االندماج المقترن  تأثيروجود 
ال يوجد أثر معنوي ذو داللة  H0:12( وقبول الفرضية العدمية الثانية عشرة التي تنص على باألفعال

   .α≤ 0.05"عند مستوى المعنوية  باألفعالروف العمل في اندماج العاملين المقترن لظ
( قيم اختبار الفرضيات ألنموذج انحدار متغيرات جودة حياة العمل مجتمعة في أشكال اندماج 4الجدول )

 العاملين كل على حدة
 Beta S.E. CR P المتغير المستقل اتجاه التاثير المتغير المعتمد

 االندماج الزمني

 030. 2.174 046. 099. التعويض المجزي  --->

 014. 1.579 059. 094. تطوير القدرات --->

 061. 439.- 052. 023.- دستور المنظمة --->

 039. 1.179 057. 067. ظروف العمل --->

 االندماج اللفظي
 010. 842.- 019. 016.- التعويض المجزي  --->

 048. 1.974 047. 092. القدراتتطوير  --->
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 Beta S.E. CR P المتغير المستقل اتجاه التاثير المتغير المعتمد

 044. 463. 046. 021. دستور المنظمة --->

 068. 726. 045. 033. ظروف العمل --->

 االندماج المقترن باألفعال

 034. 1.299 026. 034. التعويض المجزي  --->

 021. 1.223 056. 068. تطوير القدرات --->

 020. 1.058- 066. 070.- دستور المنظمة --->

 072. 1.367 065. 089. ظروف العمل --->

  AMOSباالعتماد على مخرجات برنامج  يناعداد الباحثالمصدر: 
مة االنموذج الذي قدمه البحث فقد تم معالجة االرتباط الذاتي ءوصول الى جودة او مالالجل أمن و 

 خالل البحث )األسئلة( بالربط فيما بينها تارة والحذف لبعض المتغيرات األخرى تارة أخرى. فمن ألبعاد
تم الربط بين المتغيرات الرئيسية )التعويض المجزي،  Modification Indexمالحظة مؤشر التعديل 

  GFI, CFIوذج وتطوير القدرات، ودستور المنظمة، وظروف العمل( فيما بينها اذ ان مؤشرات جودة االنم
على التوالي وتم التنفيذ وارتفعت قيم الجودة ارتفاع طفيف ثم تم الربط والحذف على النحو  0.82 ,0.77بلغا 

 االتي:
ذ بعد كل عملية إ( 5عمليات ربط االبعاد فيما بينها: تم الربط بين االبعاد )األسئلة( حسب الجدول) -

شرات الجودة الى حين الوصول الى نهاية عملية الربط ربط بين بعدين يتم التنفيذ ولم ترتفع قيمة مؤ 
 خر بعدين وحسب االتي:آبين 

 

 بعاد )األسئلة( المترابطة فيما بينها لرفع جودة االنموذج( األ5الجدول )  

اتجاه  الرمز بعاد )األسئلة(األ
 بعاد )األسئلة(األ الرمز العالقة

 يشعر العاملون بالرضا عن الدورات التدريبية التي
 X8 ↔ X5 يشاركون فيها

 باإليفاءتلتزم كليتنا 
بالتزاماتها المالية تجاه 

 العاملين لديها

 ينفذ العاملون التعليمات بشكل حرفي
X13 ↔ X12 

تستحضر األنظمة بشكل 
فعال في كافة مجاالت 

 العمل

يضع العاملون وقت انجاز المهمات كمدخل 
 للمنافسة الحرة بينهم

X24 ↔ X13  العاملون التعليمات ينفذ
 بشكل حرفي
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 تتميز بيئة الكلية بالنظافة والترتيب
X17 ↔ X16  توجد في الكلية بيئة عمل

 امنة

 يوظف العاملون الدبلوماسية عند التعامل فيما بينهم
X26 ↔ X27 

يحرص العاملون على 
 التفاعل وبروح ودية ديمومة

 AMOSباالعتماد على مخرجات برنامج  ين: اعداد الباحثالمصدر
 

الحالي تم حذف االبعاد  بحثالمقترح في ال البحثمن أجل رفع قيم جودة انموذج  حذف االبعاد: -
ارتباطات لكل بعد مع  ثالث، وتم االعتماد على أساس معدل .M.Iوباالعتماد على مؤشر التعديل 

ت يتم حذفه كونه غير منطقي والموضحة في عالقا ثالثغيره من االبعاد فكل بعد يزيد ارتباطه عن 
 المبحوثة. ( اذ ان هذه االبعاد شكلت عناصر غير متوافرة عمليًا وتطبيقيًا في الكلية6الجدول )

 
 
 
 

  المحذوفة لرفع جودة االنموذج سئلة( اال6الجدول )              
 الرمز سئلةاال

 X34 المهمات المناطة بهم ألداءيترجم العاملون تحركاتهم الى واقع فعلي 

 X18 لألداءالكلية العوامل النفسية الداعمة  تهيء

 X30 يتم توظيف المهارات السلوكية لتنظيم العالقات بين العاملين

تشجع الكلية العاملين على وضع الخطط المستقبلية لتطوير وضعهم 
 الوظيفي

X7 

 AMOSباالعتماد على مخرجات برنامج  ين: اعداد الباحثالمصدر              
البالغة  Chi-squareوضح قيمة تذ إ( مؤشرات جودة االنموذج الذي يؤكد قبوله 3يوضح الشكل ) 

، كما توضح قيمة قسمة لألنموذجالمفترض  التأثيروهي اكبر من مثيلتها الجدولية داللة على تحقق  462.6
Chi-square  على درجات الحرية(CIMN/DF)  قل أداللة على قبول االنموذج كونه يقع  0.4785بقيمة

(. في حين بينت قيمة كل من جودة Arbuckle, et. al., 2013, 943- 950) افتراض حسب 0.05من 
وهو اكبر من الحد المعياري البالغ  and 0.90 0.94ما معدله   CFI and GFIاالنموذج وجودة المقارنة 

أثر جودة حياة  ألنموذجليمثل خوارزمية العالقة المفترضة  لألنموذجناسبة داللة على المقبولية الم 0.90
العمل في اندماج العاملين. كما تتوافر مؤشرات تدل على مالئمة االنموذج منها انموذج المالئمة المصحح 
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AGFI  والمؤشر 0.90داللة على جودته كونه قريب من الواحد الصحيح اال انه اقل من  0.89الذي بلغ .
وهي  0.0491البالغ  RMSIAاألخر على جودة االنموذج هو معدل الجذر التربيعي لمربع الخطأ التقريبي 

( داللة على مقبولية االنموذج وقلة االنحراف البيني Hire et. al., 2010,10)حسب افتراض 0.05اقل من 
 فيما بين اإلجابات على االستبانة.  

 AMOS( اختبار مخطط البحث االفتراضي وفق انموذج المعادالت البنائية 3الشكل )           
 AMOSباالعتماد على مخرجات برنامج  ين: اعداد الباحثالمصدر

 
 االستنتاجات

أشارت نتائج البحث بوجود تأثير ذو داللة معنوية لجودة حياة العمل بمتغيراتها المختلفة من جهة على  .1
 المختلفة من جهة أخرى لدى العاملين في الكلية المبحوثة.االندماج الوظيفي بمتغيراته 

توصل البحث الى أن تطبيق الكلية المبحوثة لجودة حياة العمل يحتاج الى الكثير من الجهد والعمل  .2
كي يندرج هذا المنهج اإلداري الحديث ضمن األولويات في هذه الكلية، والتي أخذت معظم المنظمات 

قه، كون هذا المنهج يعمل على دعم وبناء هذه المنظمات بكافة أنواعها واإلدارات الحديثة بتطبي
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وتبعياتها. كما تشير نتائج البحث ان مستوى االندماج الوظيفي لدى العاملين في الكلية المبحوثة كانت 
 بدرجة متوسطة. 

الل توفير كما َبينت نتائج البحث ان بيئة العمل لها أهمية كبيرة كمقياس لجودة حياة العمل، من خ .3
ظروف عمل صحية وآمنة، بمعنى ان مشاركة إدارة المنظمة في توفير بيئة عمل متميزة تعطي مدلول 
للفرد العامل بأن المنظمة التي يعمل بها تهتم بجودة حياته المهنية، األمر الذي سينعكس على اندماجه 

 في العمل.

لكن بنسب منخفضة، وذلك الن العديد من يوجد نظام واضح للتعويضات المالية داخل الكلية المبحوثة  .4
العاملين يرون بأن أجورهم غير كافية وال تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، وكذلك ال تتالءم قيمتها مع 
حجم ونوع العمل الذي يقومون به، وان هذه األجور غير عادلة مقارنة بما يتقاضاه العاملين بنفس 

 بعة للقطاع الحكومي.المؤهالت وشروط الوظائف في المنظمات التا

هناك حالة من االيجابية بشأن تقاسم المهمات بين الموظفين في ميدان العمل، وحسب ما أفصحت  .5
عنه إجابات المبحوثين في الكلية المبحوثة، وعلى نحو يضفي قدرًا من المشاركة في توزيع المهمات. 

 بمستوى جيد.فضاًل عن ان عمليات التدريب والتطوير للعاملين في الكلية كانت 

توصل البحث الى ان أكثر أبعاد جودة حياة العمل التي تحتاج الى تدعيم من قبل اإلدارة العليا على  .6
 وظروف الترتيب هي األبعاد المرتبطة بالجوانب المالية واالقتصادية يليها األبعاد المرتبطة بعوامل بيئة

 يفية.العمل ويليها األبعاد المرتبطة بالجوانب التنظيمية والوظ
 التوصيات

ضرورة عقد دورات وورش عمل متقدمة للعاملين في الكلية المبحوثة تتعلق بطبيعة وجدوى تطبيق  .1
برامج جودة حياة العمل وكيفية التعاطي معها، والمردودات التي ستعود على الموظفين جراء هذا 

 التطبيق.

لين يسودها جو من الثقة المتبادلة، التأكيد على دور اإلدارة العليا في بناء عالقات طيبة بين العام .2
فضاًل عن استخدام طرائق النقد االيجابي عند ارتكاب االخطاء من قبل العاملين، وبالتالي يمنحهم الثقة 

 بأنفسهم ويزيد من اقبالهم على العمل. 

ضرورة أن تولي الكلية المبحوثة االهتمام بتوفير ظروف وبيئة عمل صحية وآمنة، تعمل على تلبية  .3
حتياجات العاملين وراحتهم، لما لذلك من أهمية بالغة بتخفيف الضغوط وعدم الراحة التي يتعرض لها ا

 العاملين وبالتالي زيادة اندماجهم في العمل.

ضرورة إعادة النظر بنظام التعويضات المالية المطبق حاليًا في الكلية المبحوثة، بما يتالءم مع  .4
 الكريم لهم وألسرهم. احتياجات العاملين ومتطلبات العيش
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االهتمام بتحقيق االندماج الوظيفي للعاملين بواسطة برامج مدروسة، فضاًل عن منح العاملين  .5
صالحيات كافية تتالءم مع قدراتهم ومؤهالتهم فهذا يجعل العامل ُيشعر بأنه مهم في عمله وله دور 
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