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 واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة و عالقتيا بتميز األداء

  د. ايمان المستكاوي

 بحث مخص الم

دراسة العبلقة بيف واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة ل بحثيدف الي
الفروق بين ربات األسر ودراسة ،  بأبعادهلدييا وتميز  األداء العاممة بمحاورىا 

الريفيات والحضريات في كل من واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورها وتميز األداء 

 . بأبعاده

، مف سكاف ريؼ و حضر  ربة أسرة عاممة(  052)  عمىبحث مت عينة الاشتم 
مختمؼ مدف و مراكز و قري محافظة كفر الشيخ مف مستويات اجتماعية واقتصادية 

عمى استمارة البيانات بحث أدوات ال واشتممت،  صدفيةمتباينة وقد تـ اختيارىف بطريقة 
األداء واتبعت الدراسة  تميز، واستبياف واقع جودة الحياة الوظيفية واستبياف  ، العامة

 المنيج الوصفي التحميمي . 

محاور استبياف واقع بعض توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيًا بيف  و كانت أىـ النتائج
توجد فروؽ ذات داللة ، ابعاد  استبياف تميز األداء بعض و ،  جودة الحياة الوظيفية

إجمالي واقع كؿ مف في يفيات و الحضريات الر احصائية بيف ربات األسر العامبلت 
 .، و إجمالي  تميز األداء لصالح الريفيات جودة الحياة الوظيفية 

 الكممات الدليمية 8 واقع جودة الحياة الوظيفية ، تميز األداء ، ربة األسرة العاممة
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Quality of Working Life  as Recognized by the Working 

Housewife  and its Relation to Performance Excellence 

Abstract : 

The Research aims to study the relationship between the reality of 

the quality of job life as perceived by the working  female head of 

the  family in its axes and the characterization of her performance 

in its It also the differences between rural and urban female heads 

of households in both the quality of job life with its axes and the 

performance distinction in its dimensions 

The sample of the research included ( 230 ) working female heads 

of household, residents various cities, centers and villages in Kafr 

El-Sheikh and the sample members were of different social and 

economic levels. They were randomly selected, and the study 

tools included a general data form, a questionnaire on the reality 

of job quality, and a performance distinction questionnaire. The 

study followed the descriptive and analytical approach. 

And the most important results were a statistically significant 

correlation relationship between some axes of the questionnaire on 

the reality of job quality, and some dimensions of the 

questionnaire of performance distinction. There are statistically 

significant differences between rural and urban working female 

heads of households in both the total reality of job quality, and the 

total performance distinction in favor of Rural women 

Key words: Quality Of Working Life, performance excellence, 

 working housewife 
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 المقدمة و المشكمة البحثية  

واألبحاث  الدراسات وكثرت السبعينيات، أوائؿ في الوظيفية الحياة االىتماـ بجودة بدأ
مف  العديد في اإلدارات وبدأت الوظيفية، الحياة جودة حوؿ عديدة جوانب تناولت التي

خبلؿ  فم العمؿ وقوة انتاجية لتحسيف ومتكاممة ؛ شاممة مشاريعاً  الكبيرة المؤسسات
 بعض القمؽ حوؿ باإلضافة لوجود العمؿ ، حياة جودة عمى التنظيمية دراسة التأثيرات 
و  ، مثؿ األجور المختمفة  اإلدارية تحقيقيا مف قبؿ القيادات الواجب بعض األمور

 والسأـ  ومشاكؿ التعب، التقاعد، وأنظمة العمؿ ، و الترقيات، ساعات وظروؼ 
 .(  833  0222 ،شوري  عبد الرحمن تي) والرقابة 

ومزايا ،  ومرتبات، واشراؼ جيد، ظروؼ عمؿ جيدة تعني توفير  الوظيفية الحياة فجودة
العمؿ  في الحياة وتتحقؽ جودة بالوظيفة ، والتحدي مف االىتماـ  وقدر جيدة ومكافآت

 الحياة جودة استخداـ جيود عمى تشجع فمسفة عبلقات العامميف التي خبلؿ  مف
 عمى الفعالة وظائفيـ والمساىمة عمى لمتأثير أكبر العامميف فرص إلعطاء الوظيفية
 تسعى ، فأي مؤسسة ( Wether & Davis  ، 0220  83 ) المؤسسة ككؿ مستوى

 لمعامميف وحياتيـ الشخصية  الوظيفية الحياة عمى المؤثرة مختمؼ الجوانب تحسيف  إلى
 فييا والعامميف  ستراتيجية لممؤسسةاألىداؼ اال تحقيؽ  في بدورىا وتساىـ  أيضا ، 

  ( 83  0226 ،الرب  سيد جاد) معيا  والمتعامميف 

( أف لجودة الحياة الوظيفية أىدافا منيا زيادة  10:  2008و يشير سيد جاد الرب ) 
ثقة العامميف ، و المشاركة في حؿ المشكبلت ، و زيادة الرضا الوظيفي ، و الفاعمية 

( تقميؿ معدؿ الدوراف لدي العامميف ،  Kumar ، 2011  :191 ) التنظيمية  ويضيؼ
زيادة االنتاجية و االرباح ، و تحقيؽ أىداؼ المنظمة  ، و ىذا ما أكدتو دراسة 

Mejbel et al  ، 2013 )   ) و أضافت التطوير الوظيفي ، و تماسؾ العمؿ و
 لعامميف .  تحقيؽ األمف و السبلمة ، و مشاركة االدارة العميا ، و تحفيز ا

( أف المنظمات التي تتبني برامج جودة الحياة  6: 2004و يري عبد الحميد المغربي ) 
الوظيفية تحقؽ العديد مف المزايا منيا تنمية قدرات المنظمة عمي توظيؼ اشخاص ذوي 
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كفاءات عالية ، و تسيـ في توفير قوة عمؿ أكثر مرونة و والء و دافعية ، و توفير 
 ،سيد جاد الرب ) و متطورة مف وجية نظر الموظفيف و اضاؼ  ظروؼ عمؿ جيدة

( إحداث التوازف و االنسجاـ بيف الحياة الوظيفية لؤلفراد و بيف حياتيـ  10:  2008
 الشخصية و العائمية مما يؤدي لزيادة الوالء التنظيمي .

ألماف و و تتناوؿ الباحثة جودة الحياة مف خبلؿ ظروؼ العمؿ المادية و الصحية ، و ا
 الرضا الوظيفي ، و المشاركة في اتخاذ القرارات .

فعند تصميـ مكاف العمؿ البد و أف يصمـ بأماف تاـ كما ىو منصوص عميو في قانوف 
العمؿ فالغرض الرئيسي مف تصميـ مكاف العمؿ ىو تحقيؽ مستويات مرتفعة مف 

النشاط المؤدي فيو ، االنتاجية بحيث يتبلءـ عدد العامميف مع مساحة المكاف و طبيعة 
كذلؾ توفير درجة حرارة مناسبة لنشاط العمؿ و العامميف ، و ىواء نقي متجدد ، و 
اضاءة جيدة ، اليدوء لما لو مف تأثير عمي العبلقات بيف العامميف و العامبلت و 

، و ىذا ما أكدتو دراسة   Pickard ( 2005 :220 )معدالت الغياب بينيـ 
Parvar ( 2013 )  ف بيئة العمؿ الصحية و اآلمنة تؤثر ايجابيا عمي جودة ، أ

عمي المنظمة     Jackson et al( 2008:474 )الحياة الوظيفية ، و يضيؼ 
توفير بيئة عمؿ آمنة صحية تقمؿ حوادث العمؿ و األمراض المرتبطة بو ، و ىذا ما 

عبد  مؤمف) ، و   ( 0220 ،عبد العزيز عبد العزيز ) أظيرتو دراسات كؿ مف 
، أف تصميـ مكاف العمؿ غير المناسب ، و وجود العمؿ في مكاف  ( 0222 ،الواحد 

قريب مف مصادر الضوضاء ، و درجة الحرارة و التيوية غير المناسبيف ليـ تأثير 
 سمبي عمي أداء العامميف ، و يجعميـ غير راضيف عف أدائيـ  و اضافت دراسات

( عدـ مساىمتيـ في تطوير  2016 ،العابديف نازؾ زيف ) ( ،  2006 ،أحمد الغانـ )
المنظمة ،  و أوصوا بضرورة اعادة التصميـ الداخمي لممكاتب ، و توفير المزيد مف 
اليدوء ، و المحافظة عمي االضاءة بدرجة مناسبة ، و الحرص عمي تجديد اليواء 

 بصورة متواصمة .   

مكانة اجتماعية و ليس فقط  يعد االماف أمر حيوي فالوظيفة وسيمة لتحقيؽ الذات و
مصدر لمدخؿ فاألماف بقاء الفرد في المؤسسة دوف انتقاص مف أقدميتو أو أجره أو 



 

471 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حقوؽ المعاش مما لو أثر ايجابي عمي االنتاجية فيو محدد ميـ لصحة العامميف و 
رفاىيتيـ الجسدية و النفسية و االحتفاظ بالعامميف و الرضا الوظيفي و االلتزاـ 

 Jain et al، و يضيؼ   Yousef ( 2000 : 184 ) و االداء الوظيفي  التنظيمي
البد مف توافر فرص الترقي و التقدـ الوظيفي في اطار الترقيات   ( 201: 2010 )

الرسمية مما يولد لدي العامميف شعور بالوالء و االنتماء لممنظمة ، و ىذا ما أوصت بو 
فرصا لمعامميف لمترقي و التقدـ الوظيفي و  ( بتوفير 2009 ،عبد القادر بنات ) دراسة 

أف يكوف الترقية مبنية عمي التميز ، و توفير االجور و المكافئات  ، و تكثيؼ البرامج 
         التدريبية لكيفية التعامؿ مع ضغوط العمؿ ، و اكسابيـ لمميارات الجديدة

عامميف عمي ضرورة حصوؿ ال  Jackson, & Mathis ( 2007 : 364 )و يؤكد 
عمي عائد مادي نظير جيودىـ و وجود نظاـ مكافئات عادؿ يؤثر عمي أدائيـ و 
نظرتيـ لوظائفيـ ،  يحسف مف االداء و االنتاجية فكثير مف العامميف يقارف ما 
يحصموف عميو مف تعويضات و أجور بالتعويضات و األجور التي تمنح لمعامميف في 

تيجة زيادة معدؿ دوراف العمؿ ، و ترؾ ميف مشابية في منظمات أخري فتكوف الن
العمؿ باإلضافة لصعوبة جذب عامميف جدد ذوي ميارات و مؤىبلت عالية مما يؤثر 
بالسمب عمي أداء المنظمة ، كما يجب أف تتسـ بالعدالة الداخمية و تعني منح العامميف 

 .  تيـتعويضات وفقا لمعموماتيـ و ميارتيـ و قدراتيـ باإلضافة لمستويات إنجازا

( Daud ( 2010(،   2004 ،مرفت المرنخ ) وىذا ما توصمت اليو دراسات كؿ مف 
بوجود عبلقة بيف الحوافز المادية و المعنوية لمعامميف ) األجور ، و األماف الوظيفي ، 
واالحتراـ و التقدير، و العدالة و المساواة ، و اىتماـ اإلدارة بالعامميف ، و وضوح 

( التعاوف و التنسيؽ بيف العامميف العمؿ لمميوؿ و مؤىؿ العامميف ، والعمؿ ، و مبلئمة 
 ،ىاجر قريشي ، وفييمة باديسي  ) ومستوي الرضا الوظيفي لدييـ ، و أضافة دراسة

 (  البد مف وجود آلية منظمة واضحة لمتابعة و تقييـ ظروؼ بيئة العمؿ .  2016

ات في مساعدة القيادات االدارية عمي و تظير أىمية مشاركة العامميف في اتخاذ القرار 
التعامؿ مع التحديات التي يوجيونيا في بيئة متغيرة و ذات منافسة شديدة فتستطيع 
المحافظة عمي مستويات عالية مف الفاعمية و االنتاج و االبداع و تحفيز العامميف  ، و 
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بكافة ( حث القيادات االدارية   2003، عبد العزيز التويجري ) اوصت دراسة 
 ،سيد جاد الرب ) المنظمات لمشاركة العامميف في مشكبلت و قرارات العمؿ ، و يشير 

 الرضا ( الي مزايا مشاركة العامميف في اتخاذ القرارات و تتمثؿ في تعزيز 31: 2008
 ،   الحوادث مف والتقميؿ اإلنتاجية زيادة ،   المؤسسة في العامميف لدى وااللتزاـ 
 واتخاذ المشكبلت ، حؿ  وابتكارية إبداعية وأفكار واقتراحات آراء عمى الحصوؿ
 في المناصب لمترقي وتأىيمية وظيفية كوادر بناء ديمقراطية ،  أكثر بطريقة القرارات 
   . مستقببل القيادية

 –النظافة  –االضاءة   -تري الباحثة أف توافر عناصر بيئة العمؿ المادية ) التكيؼ و 
ؽ الصحية ... الخ ( ىاما لزيادة مستوي األداء الوظيفي لدي المراف –موعد العمؿ 

العامبلت ، و كمما كاف ىناؾ استقرار و أمف وظيفي كاف لو التأثير القوي لزيادة جودة 
الحياة الوظيفية داخؿ المنظمة  لدورىا البارز في تعزيز الرضا الوظيفي مف خبلؿ 

، و فرص الترقي و التقدـ الوظيفي ، و توفير المكافات ، و األجور، و الرواتب العادلة 
السماح لمعامميف والعامبلت بالمشاركة في اتخاذ القرارات مما يؤدي إلشباع رغبات 
العامبلت بما ينعكس ايجابيا عمي المؤسسات التي تدرؾ أف االىتماـ بإدارة الموارد 

ت فييا وظيفا البشرية ىو مفتاح لنجاحيا و الذي ينعكس ايجابيا عمي تميز أداء العامبل
 و و ما لو مف ارتباط مباشر عمي أدائيا ألدوارىا اجتماعيا وأسريا .

الي فوائد برامج جودة الحياة   Adhikar & Gautam ( 2010 :41 )  و يشير  
الوظيفية لمعامميف في الشعور باألماف الوظيفي ، و امكانية الترقي و التقدـ ، و اجور 

وفير ظروؼ عمؿ صحية و آمنة ، و تحقيؽ التكامؿ و تعويضات عادلة و كافية ، و ت
 ),Azman et al االجتماعي ، و االلتزاـ الدستوري ، و ىذا ما أكدتو دراسة 

أف الرضا الوظيفي ، و أسموب اإلدارة و سياسة المنظمة ، و بيئة العمؿ، و (2010
ر عمي أداء التعويضات  مف أىـ عومؿ جودة الحياة الوظيفية و التي ليا التأثير الكبي

العامميف داخؿ المنظمة و حياتيـ الشخصية و العائمية حيث أوضحت المنظمة 
أف األماف و الرضا الوظيفي يشير الي الميارة في EFQM )    األوروبية لمجودة ) 



 

473 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إدارة المنظمة و تحقيؽ النتائج بناء عمي مجموعة مف الممارسات و تتناوؿ الباحثة 
 الوظيفي ، و االداء المجتمعي ، و األداء األسري .  تميز االداء مف خبلؿ االداء

فاألداء الوظيفي الذي يختمؼ تبعا لطبيعة و اختبلؼ المنظمات و الذي مف شأنو 
تحقيؽ أىدافيا و تحتاج كؿ منظمة إلجراء تقييـ دوري ألداء العامميف فييا اذا أرادت 

 استغبلليـ بالشكؿ األمثؿ .

األداء الوظيفي و تتمثؿ في  ( لعناصر 30،31:  2004و يشير ناصر السكراف ) 
المعرفة بمتطمبات الوظيفة ، و نوعية العمؿ ، و كمية العمؿ المنجز ، و المثابرة و 

إبراىيـ المحاسنة ) الوثوؽ و الجدية و التفاني و القدرة عمي تحمؿ المسئولية ، و يذكر 
   المحددة ب األىداؼ( العوامؿ التي تؤثر عمي األداء الوظيفي غيا 105: 2013 ، 

األداء و التي  مستويات اإلدارة ، اختبلؼ في اتخاذ القرارات مف قبؿ  المشاركة ، قمة
الوظيفي ، التسيب  الرضا مشكبلت ترتبط بالترقيات و العبلوات و المردود المالي ،

 اإلداري    

( الي مظاىر ضعؼ األداء الوظيفي منيا  875  0227رمضان ) و يشير فدوي 
ؼ اإلنتاج ، الصداـ المستمر بيف اإلدارة و العامميف و العامبلت ، ضعؼ المعرفة ضع

)  ، التأخير في اتخاذ القرارات ، عدـ الرغبة في النمو و التطور الوظيفي ، و يضيؼ
ضعؼ االنتماء الوظيفي ، و عدـ الرضا الوظيفي مثؿ  ( 822  0222 ،عماد قرموط 

 التأخير و تكرار الغياب .

الباحثة أف ضعؼ األداء الوظيفي لربة األسرة العاممة لو تأثير مباشر عمي و تري 
 أدائيا ألدوارىا األسرية و االجتماعية ، و أسموب تفاعميا معيـ  .

األسرة ىي المكػاف األوؿ الذي يتـ فيو االتصاؿ االجتماعي بيف اآلباء و األبناء  في ف
الجتماعي فيما بعد ويعتبر اآلباء فييا بداية سنوات حياتيـ والذي ينعكس عمي نمػوىـ ا

8 0222 ، سيير أحمد) نمػوذج لمقػدوة والمثؿ الذي يجب عمي أبنائيـ االقتداء بػو 
وتمعب األسرة دورًا  وظيفيا أساسيا في سموؾ األبناء  بطريقة سوية أو غير سوية  (05

عبلت التي تدور مف خبلؿ النماذج السػموكية التػي تقػدميا ليـ فأنماط السموؾ والتفا
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صالح أبو جادو  )داخػؿ األسرة ىي النماذج التي تؤثر سمبا أو إيجابا في توجيو األبناء 
 ،0225 8025). 

ويختمؼ أسموب الوالديف في معاممة األبناء عمى حسب البيئة التي ينتمى الييا اآلباء 
ف يتبع باإلضافة الى لموضع االجتماعي واالقتصادي والعممي  فيناؾ مف اآلباء م

االسموب المتسمط فيـ يأمروف األبناء  بفعؿ أشياء معينة ويواجيوف كؿ محاولة مف 
محاوالت االعتراض أو االحتجاج بالشدة وعمى ذلؾ فيوجد أسموب لممناقشة والحوار بيف 

ومف اآلباء مف يتبع األسموب   Aunola.k ( 8204 2000) اآلباء واألبناء  
ألبناء   وىو أسموب يدرؾ مف خبللو األبناء  بأف معاممة الديمقراطي عند المعاممة مع ا

الوالديف تتسـ بالتشجيع لمسموكيات المرغوبة وضبط السموكيات غير المرغوبة عف 
طريؽ المناقشة وتوضيح األسباب التي تقؼ خمؼ الوقوع في األخطاء ومحاولة 

 .( 826 0222 ،آسيا بركات  )تصحيحيا 

عمى أف ( 0222نجاح محرز )، و  (0225واىب عياد )موىذا ما أكدتو نتائج دراسة 
رشػادىـ يػؤثر بطريقػة ممحوظة في  استخداـ األسموب الديمقراطي في معاممة األبناء  وا 
يجابيتيـ داخؿ المنزؿ وخارجو، ويجعميـ أكثر ثباتًا مف الناحيػة االنفعالية،  توافقيـ وا 

ة ومػيبًل لممػشاجرة والمشاحنات، وأكثر والميؿ إلى حب المنافسة واالستقبلؿ، وأقػؿ عدوانيػ
اعتمادًا عمى النفس وتعاونًا مع اآلخػريف ، وىناؾ مف األسر مف يتبع أسموب اإلىماؿ 
وىو أسموب يترؾ فيو اآلباء ابنائيـ بدوف توجيو أو ضبط لمسموكيات غير المرغوبة مما 

 ( .  80  0222 ،ت مركز البحوث والدراسا )  يؤثر بالسمب عمى ثقة األبناء  بأنفسيـ

أف وضوح أدوار الوالديف و ارتفاع   Daniel Shek ( 2002 )و أكدت دراسة 
مستوي التميز  لدي أفراد األسرة يعد مف أىـ محددات نجاح األداء األسري ، و أضاؼ 

Shirley Klein ( 2002 )   أف الوقت الذي تقضيو ربة األسرة مع األبناء  تعد مف
ف األداء الوظيفي األسري حتي في ظؿ انخفاض المستوي أىـ العوامؿ التي تحس

 االجتماعي و االقتصادي لؤلسرة ، أو إدماف  األب في تمؾ األسر . 
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وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة بيف تميز    John ( 2000) و توصمت دراسة 
األداء األسري و نمو الذات و النمو الشخصي لبلبناء و صحتيـ النفسية  و أكدتو 

أف األداء األسري يمعب دورا اساسيا في نمو و   Bartoszuk ( 2003 )راسة د
 Quille ( 2000 )، في المقابؿ أكدت دراسات كبل مف تحديد اليوية لدي األبناء  

وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف سوء األداء الوظيفي في األسرة و كؿ مف 
السموكية و اضطرابات التواصؿ لدي  األمراض و االضطرابات النفسية و المغوية و

أف   Diannels ( 2002) , Lynn ( 2002)األبناء  ، و أكدت دراسات كبل مف 
سوء األداء األسري يرتبط بانخفاض الطبقة االجتماعية و االقتصادية لؤلباء و مما 
ينعكس سمبا عمي األبناء واتجاىيـ نحو االنحراؼ و الجناح و القياـ بالسموكيات 

 دة لممجتمع . المضا

ما العبلقة  ومن ىنا جاءت مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى التساؤل التالي 8
 بيف واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة و تميز األداء  لدييا ؟

 أىداف الدراسة 

اة تيدؼ ىذه الدراسة بصفة رئيسية الى دراسة العبلقة بيف واقع جودة الحي 
األماف  –بمحاورىا ) البيئة الصحية و المادية الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة 

المشاركة في اتخاذ القرارات ( و تميز  األداء بأبعاده ) األداء  –و الرضا الوظيفي 
وذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف ، األداء الوظيفي (  –األداء المجتمعي –األسري 

 : األىداؼ الفرعية التالية

 تحديد مستوى واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة بمحاورىا. .1

 تحديد مستوى تميز األداء  بأبعاده. .2

دراسة العبلقة بيف واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة وتميز  .3
 األداء  .
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ي كؿ مف واقع جودة الكشؼ عف الفروؽ بيف ربات األسر الريفيات والحضريات ف .4
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده .

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .5
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لمحالة االجتماعية ليا 

دراسة في كؿ مف واقع جودة تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة ال .6
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لعمر ربة األسرة .

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .7
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لعدد أفراد األسرة.

ات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة تحديد طبيعة االختبلف .8
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لنوع المسكف .

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .9
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لسنوات الخبرة . 

حديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة ت .10
 الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعاده تبعًا لطبيعة عمميا .

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .11
 عًا لمستوى تعميـ الزوج .الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء   بأبعاده تب

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .12
الحياة الوظيفية بمحاورىا وتميز األداء بأبعادىا تبعًا لمستوى تعميـ ربة األسرة 

 العاممة .

تحديد طبيعة االختبلفات بيف ربات األسر عينة الدراسة في كؿ مف واقع جودة  .13
 اة الوظيفية بمحاورىا و تميز األداء بأبعاده تبعًا لمستوى دخؿ األسرة.الحي
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دراسة نسبة المشاركة لممتغيرات المستقمة مع المتغير التابع طبقًا ألوزاف معامؿ  .14
 .االنحدار ودرجة االرتباط مع المتغير التابع  

داخؿ  لممساعدة في رفع مستوي جودة الحياة الوظيفيةإعداد كتيب ارشادي  .15
 لمؤسسات . ا

 أىمية الدراسة 

 :  تتمثل  أىمية  الدراسة في

إلقاء الضوء عمي واقع جودة الحياة الوظيفية باعتبارىا إحدى القضايا التي تؤثر  -أواًل8
في حياة ربة األسرة المصرية والتي تساعدىا في تنمية الشخصية السوية المتزنة 

 ألفرادىا و المتطمعة دائما نحو األفضؿ .

االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في إعداد برامج ودورات تدريبية لربة األسرة و  ثانيًا8
تبصرىا بمتطمبات جودة الحياة الوظيفية  مما ليا بالغ األثر فى تحقيؽ التميز في 

 األداء الوظيفي و الذي ينعكس عمي ادائيا المجتمعي و األسري   .

 واإلرشادات لصانعي النصائح وتقديـ اسة ،الدر  ىذه نتائج مف االستفادة إمكانية ثالثا 8
 واتخاذ اآلليات، لتطوير االجتماعية والتنمية القرار في مختمؼ منظمات العمؿ

ودورىا البارز في تميز  الوظيفية ، الحياة جودة أبعاد لتعزيز و توافر اإلجراءات البلزمة
 .العامبلت  األداء لدى

األسرة و وسائؿ اإلعبلـ بالمعمومات البلزمة  تسيـ ىذه الدراسة في تزويد ربة -: رابعاً 
عف ميارات جودة الحياة الوظيفية و دورىا الفعاؿ في تحقيؽ التميز في األداء الوظيفي 

 و المجتمعي و األسري .

قمة الدراسات االجتماعية التي تناولت جودة الحياة الوظيفية و تميز األداء  -خامسًا8
اسة تساعد عمى تزويد المكتبة العربية ما جد مف حسب عمـ الباحثة ، فمعؿ ىذه الدر 

 الدراسات الميدانية الحديثة فيما يخص ثقافة جودة الحياة الوظيفية و تميز األداء .  
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 فروض الدراسة

ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بيف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا )  -1
المشاركة في اتخاذ القرارات  –ا الوظيفي األماف و الرض –البيئة الصحية و المادية 

األداء الوظيفي (  –األداء المجتمعي –( و تميز  األداء بأبعاده ) األداء األسري 
 لربات األسر العامبلت عينة الدراسة . 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات وربات  -2
ة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و األسر الحضريات  في كؿ مف واقع جود

 تميز  األداء بأبعاده الثبلثة .

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -3
واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز  األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 لمحالة االجتماعية لربة األسرة . 

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -4
واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز  األداء بأبعاده الثبلث تبعا 

 لسف ربة األسرة العاممة .

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -5
جودة الحياة الوظيفية  بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا  واقع

 لعدد أفراد األسرة .

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -6
واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 مشترؾ ( .   –إيجار  –المسكف ) ممؾ  لطبيعة

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -7
واقع جودة الحياة الوظيفية   بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 لعدد سنوات الخبرة  .
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عامبلت عينة الدارسة في كؿ مف ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر ال -8
واقع جودة الحياة الوظيفية   بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 لطبيعة العمؿ .

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف  -9
ء بأبعاده الثبلث تبعًا واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األدا

 لمستوي تعميـ الزوج . 

ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ  -11
مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 لمستوي تعميـ ربة األسرة العاممة . 

يًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ ال يوجد تبايف داؿ إحصائ -11
مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ، و تميز األداء بأبعاده الثبلث تبعًا 

 لفئات الدخؿ الشيري لؤلسرة . 

تختمػػػػؼ نسػػػػبة المشػػػػاركة لممتغيػػػػرات المسػػػػتقمة مػػػػع المتغيػػػػر التػػػػابع طبقػػػػًا ألوزاف  -21
 اط مع المتغير التابع معامؿ االنحدار ودرجة االرتب

 األسموب البحثي
 -أواًل8 المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية لمدراسة8

  جودة الحياة الوظيفية  8  -2
مجموعػػػػة مػػػػف العمميػػػػات المتكاممػػػػة و المخططػػػػة و المسػػػػتمرة و التػػػػي تسػػػػتيدؼ تحسػػػػيف 

خصػية أيضػا و مختمؼ الجوانب التي تؤثر عمي الحيػاة الوظيفيػة لمعػامميف و حيػاتيـ الش
الػػػػذي يسػػػػاىـ بػػػػدوره فػػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ االسػػػػتراتيجية لممنظمػػػػة و العػػػػامميف فييػػػػا ، و 

 ( .    87  0226سيد جاد الرب ) المتعامميف معيا 
 جودة الحياة الوظيفية إجرائيا 8واقع و تعرف   

ؿ إدراؾ ربة األسرة لمسياسات و اإلجراءات و العمميات التي تنفذىا المؤسسة التي تعم
بيا لتطوير و تحسيف الحياة الوظيفية و الشخصية ليا و التي تنعكس عمييا ايجابيا مف 



 

480 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

خبلؿ صفات البيئة المادية و المعنوية ، و تحقيؽ الرضا و األماف الوظيفي ، و 
 المشاركة في اتخاذ القرارات .   

 تميز  األداء -2
ي عمػػي مفػػاىيـ إداريػػة رائػػدة مرحمػػة متقدمػػة مػػف اإلجػػادة فػػي العمػػؿ و األداء الفعػػاؿ المبنػػ

تتضػػػمف التركيػػػز عمػػػي االداء و النتػػػائج و خدمػػػة المتعػػػامميف و القيػػػادة الفعالػػػة و اإلدارة 
بالمعمومات و الحقائؽ و تطوير العمميات و إشراؾ الموارد البشرية و التحسيف المسػتمر 

 ( .  8240 0224 ،عبد الكريم درويش ) و االبتكار و بناء شراكات ناجحة 
 عرف اجرائيا8 ي و

التفرد و التفوؽ اإليجابي في األداء و الممارسات و الخدمات التي تقدميا ربػة األسػرة و 
التػػي تعتبػػر مرحمػػة متقدمػػة مػػف اإلجػػادة فػػي العمػػؿ و األداء الكػػؼء و الفعػػاؿ أسػػريا ، و 

 مجتمعيا ، و وظيفيا . 
 ربة األسرة العاممة تعرف إجرائيًا8 -3

الخػػاص ( مػػف  –ليػػا الػػزواج و تعمػػؿ بأحػػد القطػػاعيف ) العػػاـ  المػػرأة المتزوجػػة أو سػػبؽ
ريػػؼ و حضػػر محافظػػة كفػػر الشػػيخ و التابعػػة لجميوريػػة مصػػر العربيػػة مػػف مسػػتويات 

 اجتماعية واقتصادية مختمفة ، و لدييا أبناء .
 -ثانيًا8 منيج الدراسة8 

ذى يقػػـو عمػػى اتبعػػت الدراسػػة الحاليػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وىػػو المػػنيج الػػ       
الوصػػؼ الػػدقيؽ والتفصػػيمي لمظػػاىرة أو موضػػوع الدراسػػة أو المشػػكمة قيػػد البحػػث وصػػفًا 
كميًا أو وصفًا نوعيًا وبالتالي فيو ييػدؼ أواًل إلػى جمػع بيانػات ومعمومػات كافيػة ودقيقػة 
عف الظاىرة ومف ثـ دراسة وتحميؿ ما تـ جمعػو بطريقػة موضػوعية وصػواًل إلػى العوامػؿ 

 (.844  0226 ،دالل القاضي ، محمود البياتي  )  ى تمؾ الظاىرةالمؤثرة عم
 ثالثًا8 حدود الدراسة8 وتشمل8

 الحدود البشرية8 -2
تضػمنت شػاممة البحػث ربػات أسػر عػامبلت مػف سػكاف ريػؼ و  الشاممة8 - أ

حضػػػػػر مختمػػػػػؼ مػػػػػدف و مراكػػػػػز و قػػػػػري محافظػػػػػة كفػػػػػر الشػػػػػيخ التابعػػػػػة 
 لجميورية مصر العربية . 
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مػف   صػدفيةبطريقػة أسر عامبلت  و تـ اختيػارىف  : رباتعينة الدراسة - ب
الريػػؼ أو الحضػػر مػػف مسػػتويات اجتماعيػػة واقتصػػادية مختمفػػة واشػػتممت 

 ربة أسرة عاممة .   230عينة الدراسة عمى 
/ 11/ 28شػػػػيريف ابتػػػػداًء مػػػػف اسػػػػتغرقت الدراسػػػػة الميدانيػػػػة  الحــــدود الزمنيــــة8 -2

   2021/ 2/ 1حتى   2020
ــة8 -3 الدارسػػة فػػي بعػػض مػػدف و مراكػػز  و قػػري محافظػػة  أجريػػت الحــدود المكاني

 كفر الشيخ  و كانت موزعة كاآلتي 
جمػػاجموف ( مركػػز  –كفػػر إبػػراىيـ  –شػػباس الشػػيداء  –قػػري ) سػػنيور المدينػػة  (1

 ربة أسرة عاممة .  70دسوؽ ، و بمغ عددىف 
سػيدي غػازي ( مركػز كفػر الشػيخ  –الحمػراء  –آريموف  –قري ) محمة القصب  (2

 ربة أسرة عاممة .  51ىف ، و بمغ عدد
كفػػر الجزائػػر ( مركػػز قمػػيف ، و بمػػغ عػػددىف  –البكػػاتوش  –قػػري ) عزبػػة جػػودة  (3

 ربة أسرة عاممة .  46
الربػع ( مركػز بمطػيـ ، و بمػغ عػددىف  –الخشػعة  –برج البػرلس  –قري ) البرج  (4

 ربة أسرة عاممة .  35
ربػة  28عػددىف الجزيػرة ( مركػز مطػوبس ، و بمػغ  –الفتح  –قري ) بني بكار  (5

 أسرة عاممة . 
 -رابعًا8 إعداد أدوات الدراسة8

 اشتممت الدراسة الحالية عمى األدوات التالية )مف إعداد الباحثة (: 
 ربات األسر العامبلت  .  لاستمارة البيانات العامة  -1
 استبياف واقع جودة الحياة الوظيفية .  -2
 استبياف تميز األداء. -3

 بيانات العامة لربات األسر العامالت  8 أوال 8 استمارة ال
أعدت استمارة البيانات العامة بيػدؼ الحصػوؿ عمػي بعػض المعمومػات و التػي تفيػد فػي 
توصيؼ ربات األسر العػامبلت عينػة الدراسػة و قػد اشػتممت عمػي مجموعػة مػف األسػئمة 

 بيانات عن الجوانب االجتماعية و تضم8 التي تفيد إجابتيا في معرفة  
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 حضر( . -:  تـ تقسيمو إلي فئتيف  )ريؼ  إلقامةمحل ا 

  8 ( مطمقة –أرممة  –ث فئات ) متزوجة تـ تقسيميا الي ثبل الحالة االجتماعية 

  8 سػنة  45>  35مػف  –سػنة  35تـ تقسيمو الي ثػبلث فئػات ) أقػؿ مػف السن
 ( . سنة فأكثر 45 –

  أسـرة صـريرة ئػات ) : تػـ تقسػيـ عػدد أفػراد األسػرة إلػي ثػبلث فعدد أفراد األسرة
: عػدد أفرادىػا  أسرة متوسـطة  الحجـم -: عدد أفرادىا أربعة أفراد فأقػؿ الحجم 

: عػدد أفرادىػا ثمانيػة  أفػراد  أسـرة كبيـر  الحجـم - مف خمسػة إلػي سػبعة أفػراد 
 فأكثر(.

  مشترؾ ( -إيجار  -:  تـ تقسيمو الي ثبلث فئات ) ممؾ طبيعة المسكن  . 

 تقسػيميا الػي ثػبلث فئػات ) أقػؿ مػف خمػس سػنوات  : تػـ عدد سـنوات الخبـرة– 
 عشر سنوات فأكثر ( . –مف خمس سنوات > عشر سنوات 

  أعضػػاء الجيػػاز  أعمــال مكتبيــة: تػػـ تقسػػيمو الػػي ثػػبلث فئػػات طبيعــة العمــل (
) عضػو  أكـاديمي –ميندسػة (  –طبيبػة  –) مدرسػة  وظائف عميـا –اإلداري( 

 ىيئة معاونة( .  –ىيئة تدريس 

 ت عـن المسـتوي التعميمـي لكـل مـن ربـات األسـر العـامالت و أزواجيـن بيانا  :
قسػػـ المسػػتوي التعميمػػي إلػػي ثمػػاني مسػػتويات و قػػد تػػـ تقيػػيـ المسػػتوي التعميمػػي 
بترتيب المستويات التعميمية مف األقؿ إلي األعمى و تـ تقيـ بترميز عمي النحػو 

سػط ، ، حاصػؿ عمػي التالي : )أمي ، يقرا و يكتب ، مؤىػؿ متوسػط ، فػوؽ متو 
مؤىؿ جامعي ، حاصؿ عمي درجة الماجستير   ، حاصؿ عمي درجة الػدكتوراه 
(  وتـ تقسيمو إلى ثػبلث مسػتويات وىػى مسػتوي تعميمػي مػنخفض )أمػي ، يقػرأ 
ويكتػػػب( ، و مسػػػتوي تعميمػػػي متوسػػػط )متوسػػػط ، فػػػوؽ المتوسػػػط( ، و مسػػػتوي 

 عمى الدكتوراه ( .  تعميمي مرتفع )جامعي ، حاصؿ عمى الماجستير ، حاصؿ
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 4000مػػف –جنيػػو  4000الػػدخؿ الشػػيري لؤلسػػرة قدسػػـ الػػدخؿ إلػػى )أقػػؿ مػػف  <
 جنيو فأكثر( ، 6000مف  -جنيو  6000

 ثانيًا8 استبيان واقع جودة الحياة الوظيفية  8
لربػة  واقػع جػودة الحيػاة الوظيفيػةكاف اليدؼ مف ىذا االستبياف وجود أداة  لقياس مستويات  

اممػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى الدراسػػات والقػػراءات السػػابقة العربيػػة واألجنبيػػة األسػػرة الع
( عبػارة موزعػة 38مكػوف مػف )لبلستعانة بيا في وضػع االسػتبياف، وتـػ إعػداد اسػتبياف اولػي 

المشػػاركة  –األمػػاف و الرضػػا الػػوظيفي  –عمػػى ثبلثػػة محػػاور )البيئػػة الصػػحية و الماديػػة 
 كالتالي:    وذلؾ في اتخاذ القرارات (

 توفير المنظمة سبؿ الراحة لمعامبلت مف خبلؿ 8 البيئة الصحية و المادية
ىواء نقي متجدد  –التصميـ الجيد و ما يشممو مف ) توفير درجة حرارة مناسبة 

اليدوء ... الخ ( لمكاف العمؿ ، و توزيع المناسب لآلالت و  –إضاءة جيدة  –
يو و طبيعة النشاط لتوفير الجيد ، و األثاث بما يتؤلـ مع عدد العامبلت ف

 ( عبارات.11زيادة الكفاءة اإلنتاجية ، و تقميؿ حوادث العمؿ ، اشتمؿ عمى )
 بقاء المنظمة لمعامبلت دوف انتقاص مف أقدميتيف   8األمان و الرضا الوظيفي

أو أجرىف أو حقوؽ المعاش أو تحقيؽ فرصا لمترقي مما لو مف أثر ايجابي 
، و زيادة الرضا الوظيفي فيو محدد ىاـ لصحة العامبلت و عمي إنتاجيتيف 

 ( عبارات16عمى ) رفاىيتيف الجسدية و النفسية   ، اشتمؿ
 المشاركة اإلدارية بيف المنظمة و العامبلت في  : المشاركة في اتخاذ القرارات

القضايا و المشكبلت األساسية داخؿ المنظمة لمساعدة اإلدارة عمي التعامؿ 
يات التي تواجييا في بيئة متغيرة و ذات منافسة شديدة لممحافظة مع التحد

عمي مستويات عالية مف الفاعمية و اإلنتاج و اإلبداع و تحفيز العامبلت ، 
 ( عبارة.11عمى ) اشتمؿ

 صدق االستبيان8 اعتمدت الباحثة في ذلك عمى كل من 8
جموعػة مػف حيػث تػـ عػرض االسػتبياف فػي صػورتو األوليػة عمػى مصدق المحتوى8  -

األسػػػػػاتذة المحكمػػػػػيف المتخصصػػػػػيف بقسػػػػػـ إدارة مؤسسػػػػػات األسػػػػػرة والطفولػػػػػة بكميػػػػػة 
االقتصػػػاد المنزلػػػػي جامعػػػػة األزىػػػػر ، وذلػػػػؾ إلبػػػػداء الػػػػرأي فػػػػي مػػػػدى مبلئمػػػػة أسػػػػئمة 
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ضػافة مػا  االستبياف واالستجابات لمعبارات وصياغتيا لمػا ىػي موضػوعو لقياسػو ، وا 
خػػػػػرى، وقػػػػػد أبػػػػػدى المحكمػػػػػوف بعػػػػػض يرونػػػػػو مناسػػػػػبا مػػػػػف اقتراحػػػػػات أو عبػػػػػارات أ

المبلحظػػات العمميػػة وبعػػض التعػػديبلت فػػي صػػياغة بعػػض العبػػارات ، وبنػػاءًا عمػػى 
ذلؾ قامت الباحثة بإجراء تعديبلت عمى صياغة العبارات المطموبة  ولػـ تحػذؼ أي 

 عبارة مف عبارات االستبياف. 
ف بيف تـ حساب صدؽ التكويف مف خبلؿ معامؿ ارتباط بيرسو صدق التكوين8  -

عبارات كؿ محور مف محاور استبياف واقع جودة الحياة الوظيفية  والدرجة الكمية لو 
( يوضح ذلؾ ، وكذلؾ معامؿ ارتباط برسوف بيف كؿ محور مف محاور 1وجدوؿ )

 8( يوضح ذلؾ1استبياف واقع جودة الحياة الوظيفية والدرجة الكمية لممحور وجدوؿ )
عبارات واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاوره الثالث و الدرجة ( معامل ارتباط بيرسون ل2جدول )

 الكمية لممحور

 البيئة الصحية و المادية 
 

  األمان و الرضا الوظيفي
 

 المشاركة في اتخاذ القرارات
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م
1 01410** 1    01081 1 01508** 
2 01362** 2 01180* 2 01593** 
3 01247* 3 01351** 3 01606** 
4 01272** 4 01254** 4 01524** 
5 01447** 5 01460** 5 01151* 
6 01256 ** 6 01458** 6 01177** 
7 01480** 7 01285** 7 01478 ** 
8 01462** 8 01213** 8 01560 ** 
9 01256** 9 01153 * 9 01468 ** 
10 01313** 10 01382** 10 01614 ** 
11 01285 ** 11 01334** 11 01593 ** 
  12 01448**  

13 01339** 
14 01503** 
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15 01354** 
16 01418** 

 0105، ) * ( معنوية عند مستوي داللة )  (0101معنوية عند مستوى داللة ) ) ** (
  ) 

( ، 0101( وجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة عنػػػد مسػػػتوى معنويػػػة )1يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
( بيف عبارات كػؿ محػور والدرجػة الكميػة لممحػور لجميػع محػاور االسػتبياف ، ولكػف 011)

 ( مف محور األماف و الرضا الوظيفي .1ال توجد عبلقة ارتباطية في العبارة رقـ )
( معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل محور من محاور استبيان واقع جودة الحياة 0جدول )

جمالي االستبيان  الوظيفية وا 
 معامل االرتباط المحور االستبيان

 واقع جودة الحياة الوظيفية 
 

 **26542 البيئة الصحية و المادية
 **26635 ظيفياألمان و الرضا الو 

 **26455 المشاركة في اتخاذ القرارات

 (0101** معنوية عند مستوى داللة )
( بيف 0101( وجود عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى معنوية )2يوضح جدوؿ )

األماف و  -محاور استبياف واقع جودة الحياة الوظيفية  )البيئة الصحية و المادية 
اتخاذ القرارات  ( والمجموع الكمى لبلستبياف مما يدؿ  المشاركة في -الرضا الوظيفي 

 عمى صدؽ االستبياف وبذلؾ نجد أف المقياس صادؽ في المتغيرات الخاصة .
  -وتم حسابو بطريقتين ىماReliability  : 8  ثبات االستبيان

لحسػػػػاب   Alpha-Cronbach: باسػػػػتخداـ معادلػػػػة ألفػػػػا كرونبػػػػاخ  الطريقــــة األولــــي
لتحديد قيمة االتساؽ الداخمي لبلستبياف حيػث تػـ حسػاب معامػؿ ألفػا لكػؿ معامؿ الثبات 

 محور عمي حدة و لبلستبياف ككؿ بمحاوره الثبلثة . 
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و لمتصػحيح مػف  ( Split-half ): اسػتخداـ اختبػار التجزئػة النصػفية  الطريقة الثانية
-Spearman )براوف  –أثر التجزئة النصفية تـ استخداـ معادلة التصحيح لسبيرماف 

Brown )  و معادلة جتماف ،(Guttman)  
( معامالت ثبات استبيان واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاوره  الثالثة باستخدام اختباري  5جدول ) 

 معامل ألفا و التجزئة النصفية
عدد  المحاور

 العبارات
معامؿ ألفا 
 كرونباخ

معامؿ ارتباط 
 -سبيرماف 
 براوف

معامؿ ارتباط 
 جتماف

 01225 01227 01528 11 البيئة الصحية و المادية
 01459 01463 01521 15 األماف و الرضا الوظيفي

 01539 01545 01609 11 المشاركة في اتخاذ القرارات
واقع جودة الحياة اجمالي 
 الوظيفية

37 01786 01480 01458 

ككػؿ ىػو )  ظيفيـةواقـع جـودة الحيـاة الو ( أف معامؿ ألفػا السػتبياف  3يوضح جدوؿ )  
( و تعتبػػر ىػػذه القيمػػة عاليػػة ليػػذا النػػوع مػػف حسػػاب الثبػػات ، و تؤكػػد االتسػػاؽ  01786

الػػػػداخمي لبلسػػػػتبياف ، كمػػػػا يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ أيضػػػػا أف قػػػػيـ ارتبػػػػاط التجزئػػػػة النصػػػػفية 
 –( لسػبيرماف  01480ككؿ ىو )  واقع جودة الحياة الوظيفيةلمجموع عبارات استبياف 

جتماف مما يدؿ عمي اتساؽ و ثبات عبارات االستبياف بمحاوره  (   01458براوف ، و )
 الثبلثة ، و بذلؾ يكوف االستبياف صالح لتطبيؽ . 

عبػارة تتضػمف  37مف خبلؿ ما سبؽ أصػبح االسػتبياف فػي صػورتو النيائيػة يتكػوف مػف 
)  األمــان و الرضــا الــوظيفي( عبػػارة ،  11)  البيئــة الصــحية و الماديــةثبلثػة محػػاور )

( عبػارة ، و حػددت اسػتجابات ربػات   11)  المشاركة في اتخاذ القػرارات( عبارة ،  15
ال ( و عمػي  –أحيانػا  –األسر العامبلت عمي ىذه العبارات وفؽ ثبلثة اختيػارات ) نعػـ 

(  3-2-1( إذا كاف اتجاه العبارة موجػب ، و عمػي مقيػاس ) 1-2-3مقياس متصؿ ) 
ىػي )  واقع جودة الحياة الوظيفيـةوبذلؾ تكوف أقؿ درجة ،  إذا كاف اتجاه العبارة سالب

واقــع جــودة و بــذلك أمكــن تقســيم درجــات اســتبيان ( ،  99( وأعمػػى درجػػة ىػػي ) 57
 ( يوضح ذلك  2الي ثالث مستويات ، و جدول )  الحياة الوظيفية
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 لوظيفيةلواقع جودة الحياة ا( القراءات الصررى و الكبرى و المدي و المستويات  2جدول ) 
 بمحاورىا الثالث

                          
 البياف 

 أبعاد المقياس

القراءة 
 الصغرى

القراءة 
 الكبرى 

طوؿ  المدي
 الفئة

المستوي 
 المنخفض

المستوي 
 المتوسط

المستوي 
 المرتفع

البيئػػػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػػػحية و 
 المادية

15 31 16 5 15 :20 21  :25 26 :31 

األمػػػػػػػػػػػػػػػػػاف و الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 الوظيفي

22 42 20 6 22 :28 29  :34  35  :42  

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

16 30 14 4 16  :20 21  :25 26  :30 

واقػػػػػػػػع جػػػػػػػػودة اجمػػػػػػػػالي 
 الحياة الوظيفية

57 99 42 14 57  :71 72  :85 86  :99 

واقػػع أف أعمػػي درجػػة حصػػؿ عمييػػا المبحوثػػات فػػي اسػػتبياف (  2يتضــح مــن جــدول ) 
درجػة ، و المػدي  57درجػة ، و أقػؿ درجػة كانػت  99كانت ككؿ  جودة الحياة الوظيفية

، و بػػػػػذلؾ أمكػػػػػف تقسػػػػػيـ االسػػػػػتبياف الػػػػػي ثبلثػػػػػة مسػػػػػتويات )  14، و طػػػػػوؿ الفئػػػػػة  42
    مرتفع ( . –متوسط  –منخفض 

اشتمؿ عمي مجموعة مف العبارات قامت الباحثة بإعدادىا  استبيان تميز األداء8 -5
العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث ،  بعد استعراض أىـ المراجع والدراسات

( عبارة مقسمة عمى 38وتـ إعداد االستبياف في صورتو األولية وكاف عدد عباراتو )
 األداء الوظيفي ( .  -األداء المجتمعي –ثبلث محاور) األداء األسري 

أجؿ : أسموب ربة األسرة العاممة في القياـ بوظائفيا األسرية مف األداء األسري  -1
تحقيؽ أىدافيا الشخصية و الزوجية و توفير المتطمبات  و الحاجات النفسية و 

( 14التربوية ألبنائيا و دعـ نموىـ الشخصي و االجتماعي  ، واشتمؿ عمى )
 عبارة .

: واجبات و مسئوليات ربة األسرة العاممة اتجاه ) األسرة و األداء المجتمعي  -2
العمؿ  (  مف خبلؿ التفاعؿ و التواصؿ  األبناء  والجيراف و األىؿ و زمبلء

 ( عبارة .11المستمر  ، و اشتممت عمى )
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قدرة ربة األسرة عمي إنجاز و تنفيذ المياـ و الواجبات التي :  األداء الوظيفي -3
تؤكؿ الييا وفؽ المسئوليات التي تحددىا أنظمة المؤسسة التي تعمؿ بيا 

 ( عبارة . 13اشتمؿ عمي ) .
تبيان 8 تم حساب الصدق من خالل معامل ارتبـاط بيرسـون بـين و لحساب صدق االس

 ( يوضح ذلك 8  3عبارات كل محور لالستبيان و الدرجة الكمية لو ، جدول ) 
( معامـــل ارتبـــاط بيرســـون لعبـــارات أبعـــاد تميـــز األداء بمحـــاوره الـــثالث و 3جـــدول )             

 الدرجة الكمية لممحور
 األداء الوظيفي عياألداء المجتم األداء األسري

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م
2 26324** 2 26222** 2 26552** 
0 26532** 0 26260** 0 26336** 
5 26257** 5 26522** 5 26202** 
2 26337** 2 26037** 2 26323** 
3 26352** 3 26234** 3 26452** 
4 26450** 4 26263** 4 26342** 
5 26325** 5 26202** 5 26403** 
6 26062** 6 26045** 6 26527** 
7 26302** 7 26252** 7 26042** 
22 26222** 22 26552** 22 26506** 
22 26224** 22 26025** 22 26552** 
20 26527**  20 26532** 
25 26035** 25 26542** 

  
22 26522** 

** معنويــة عنــد مســتوى داللــة                                                      
(2622) 

(  بيف 0101( وجود عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى معنوية ) 5يتضح مف جدوؿ ) 
 عبارات كؿ محور والدرجة الكمية لممحور لجميع محاور االستبياف .
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ياة ( معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل محور من محاور استبيان واقع جودة الح 4جدول ) 
جمالي االستبيان  الوظيفية وا 

 معامل االرتباط المحور االستبيان
 تميز األداء

 
 **26572 األداء األسري
 **26426 األداء المجتمعي
 **26475 األداء الوظيفي 

 (0101** معنوية عند مستوى داللة )
( بيف 0101( وجود عبلقة ارتباطية موجبة عند مستوى معنوية ) 6يوضح جدوؿ ) 

األداء الوظيفي (  –األداء المجتمعي  –حاور استبياف تميز األداء  ) األداء األسري م
والمجموع الكمى لبلستبياف مما يدؿ عمى صدؽ االستبياف وبذلؾ نجد أف المقياس 

 صادؽ في المتغيرات الخاصة .
  -8 وتم حسابو بطريقتين ىماReliability  8 ثبات االستبيان 

  Alpha-Cronbachتخداـ معادلػػػػػػة ألفػػػػػػا كرونبػػػػػػاخ : باسػػػػػػ الطريقــــــة األولــــــي 
لحساب معامؿ الثبات لتحديد قيمػة االتسػاؽ الػداخمي لبلسػتبياف حيػث تػـ حسػاب معامػؿ 

 ألفا لكؿ محور عمي حدة و لبلستبياف ككؿ بأبعاد الثبلثة . 
و لمتصػحيح مػف  ( Split-half ): اسػتخداـ اختبػار التجزئػة النصػفية  الطريقـة الثانيـة

-Spearman )بػراوف  –تجزئة النصفية تـ استخداـ معادلة التصحيح لسػبيرماف أثر ال
Brown )  و معادلة جتماف ،(Guttman)   
( معــامالت ثبــات اســتبيان تميــز األداء بلبعـاده الثالثــة باســتخدام اختبــاري معامــل ألفــا و  5جـدول ) 

 التجزئة النصفية
عدد  األبعاد

 العبارات
معامل ألفا 
 كرونباخ

ارتباط  معامل
 -سبيرمان 
 براون

معامل ارتباط 
 جتمان

 26457 26422 26424 22 األداء األسري
 26063 26075 26254 22 األداء  المجتمعي 
 26245 26252 26427 25 األداء الوظيفي 
 26236 26262 26564 56 إجمالي تميز األداء
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( و تعتبر  01786و )( أف معامؿ ألفا الستبياف تميز األداء ككؿ ى 7يوضح جدوؿ )  
ىذه القيمة عاليػة ليػذا النػوع مػف حسػاب الثبػات ، و تؤكػد االتسػاؽ الػداخمي لبلسػتبياف ، 
كمػػا يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ أيضػػا أف قػػيـ ارتبػػاط التجزئػػة النصػػفية لمجمػػوع عبػػارات اسػػتبياف 

جتمػػػاف ممػػػا يػػػدؿ (  01458بػػػراوف ، و ) –( لسػػػبيرماف 01480تميػػػز األداء ككػػػؿ ىػػػو )
و ثبات عبارات االستبياف بأبعػاده الثبلثػة ، و بػذلؾ يكػوف االسػتبياف صػالح  عمي اتساؽ
 لتطبيؽ .  

عبػارة تتضػمف  38مف خبلؿ ما سبؽ أصػبح االسػتبياف فػي صػورتو النيائيػة يتكػوف مػف 
( عبػػػػػارات ، و  11( عبػػػػػارة  ، األداء المجتمعػػػػػي)  14ثػػػػػبلث أبعػػػػػاد األداء األسػػػػػري ) 

و حػػددت اسػػتجابات ربػػات األسػػر العػػامبلت عمػػي ىػػذه  ( عبػػارة ، 13األداء الػػوظيفي ) 
( 1-2-3ال ( و عمي مقياس متصؿ )  –أحيانا  –العبارات وفؽ ثبلثة اختيارات ) نعـ 

( إذا كاف اتجػاه العبػارة سػالب  3-2-1إذا كاف اتجاه العبارة موجب ، و عمي مقياس ) 
 ، 

(  6سػتويات ، و جػدوؿ ) و بذلؾ أمكف تقسيـ درجات استبياف تميز األداء الي ثػبلث م
 يوضح ذلؾ 

 ( القراءات الصررى و الكبرى و المدي و المستويات لتميز األداء بلبعاده الثالث  6جدول ) 
                

 البياف 
 أبعاد المقياس

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة 
 الصغرى

القػػػػػػػػػراءة 
 الكبرى 

طػػػػػػػػػوؿ  المدي
 الفئة

المسػػػػػػػػػػػػػػػتوي 
 المنخفض

المسػػػػػػػػػتوي 
 المتوسط

المسػػػػػػػػػػػػتوي 
 المرتفع

 42: 38 37: 33 32: 28 4 14 42 28 ء األسرياألدا
 32: 29 28: 25 24: 21 3 11 32 21 األداء المجتمعي
 38: 34 33: 29 28:  24 4 14 38 24 األداء الوظيفي 

إجمػػػػػػػػػػػالي تميػػػػػػػػػػػز 
 األداء

75 109 34 11 75 :86 87 :97 98 :109 

 
ياف تميػػػز ( أف أعمػػػي درجػػػة حصػػػؿ عمييػػػا المبحوثػػػات فػػػي اسػػػتب 8يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ ) 
، و  34درجػػػة ، و المػػػدي  75درجػػػة ، و أقػػػؿ درجػػػة كانػػػت   109األداء ككػػػؿ كانػػػت 
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 –، و بػػػذلؾ أمكػػػف تقسػػػيـ االسػػػتبياف الػػػي ثبلثػػػة مسػػػتويات ) مػػػنخفض  11طػػػوؿ الفئػػػة 
  مرتفع ( . –متوسط 

 خامسا8 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة عمي العينة 
ت األسػر العػامبلت ، و اسػتبياف واقػع جػودة تـ دمج كؿ مف استمارة البيانات العامة لربا

الحيػػػاة الوظيفيػػػة ، و اسػػػتبياف تميػػػز األداء فػػػي اسػػػتمارة واحػػػدة حتػػػي يسػػػيؿ توزيعيػػػا و 
تطبيقيػػػا ، و مػػػف ثػػػـ تطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة عمػػػي العينػػػة ، و ذلػػػؾ بممػػػيء البيانػػػات مػػػف 

ميػػػداني ربػػػات األسػػػر العػػػامبلت  عػػػف طريػػػؽ التواصػػػؿ المباشػػػر ، و اسػػػتغرؽ التطبيػػػؽ ال
 .   2021/ 2/ 1حتى   2020/ 11/ 28حوالي شيريف ابتداًء مف 

 سادسا 8 المعالجة اإلحصائية 
بعػػض األسػػاليب اإلحصػػائية لكشػػؼ العبلقػػة بػػيف متغيػػرات الدراسػػة و اسػػتخدمت  

 SPSS Program Statistical اختبػػار الفػػروض و ذلػػؾ باسػػتخداـ برنػػامج 
Package for Social Sciences (  ة االحصائية لتحميػؿ العمػوـ االجتماعيػة الحزم

 و مف ىذه المعامبلت ما يمي : 
حسػػػػاب معػػػػامبلت ، و المئويػػػػة لجميػػػػع متغيػػػػرات الدراسػػػػة  حسػػػػاب التكػػػػرارات والنسػػػػب 

االرتباط بيف كؿ محور مف محاور استبياف واقع جودة الحياة الوظيفية  و الدرجة الكميػة 
ث لتميػز األداء لربػة األسػرة العاممػة و الدرجػة لبلستبياف و بيف كؿ بعد مػف األبعػاد الػثبل

حسػاب معامػؿ الفػا كرونبػاخ ، و ، ف مف أجؿ حساب صدؽ االسػتبيانات الكمية لبلستبيا
بػػرواف و جتمػػاف لحسػػاب ثبػػات  -اختبػػار التجزئػػة النصػػفية باسػػتخداـ معػػادلتي سػػبيرماف 
،  ة األسػػرة العاممػػػة ميػػز األداء لربػػػاسػػتبياف واقػػع جػػػودة الحيػػاة الوظيفيػػػة  ، و اسػػتبياف ت

باستخداـ معادلػة بيرسػوف بػيف كػؿ مػف اسػتبياف واقػع    Correlationمعامبلت االرتباط
جودة الحياة الوظيفية  بمحاوره الثبلثة ، و استبياف تميز األداء بأبعاده الثبلثة  و بعض 

وؼ لموقػػ  T testاختبػػار )ت(  ، ويػػة و االقتصػػادية ألفػػراد العينػػة المتغيػػرات االجتماع
عمػػػي داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات ربػػػات األسػػػر العػػػامبلت عينػػػة الدراسػػػة فػػػي 

الػػثبلث ، و اسػتبياف تميػز األداء بأبعػػاده  ااسػتبياف واقػع جػودة الحيػػاة الوظيفيػة  بمحاورىػ
 Analysis ofتحميػػؿ التبػػايف  ، و تبعػػا لمكػػاف السػػكف ) ريػػؼ / حضػػر ( الػػثبلث 

Variance  فػػي اتجػػاه واحػػد ONE WAY ANOVA  لمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف
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اسػػػتبياف واقػػػع جػػػودة الحيػػػاة الوظيفيػػػة   بمحػػػاوره متوسػػػطات درجػػػات عينػػػة الدراسػػػة فػػػي 
الثبلثػػػة ، و اسػػػتبياف تميػػػز األداء بأبعػػػاده الثبلثػػػة تبعػػػا لكػػػؿ مػػػف الحالػػػة االجتماعيػػػة ، و 

وات الخبػرة ، عمر ربة األسرة العاممة ، و عدد أفراد األسرة ، و نوع السكف ، و عػدد سػن
طبيعػة العمػؿ ، و المسػػتوي التعميمػي لربػػة األسػرة العاممػة والمسػػتوي التعميمػي لمػػزوج ، و 

  Tukeyفئػػات الػػدخؿ الشػػيري لؤلسػػرة ، و فػػي حالػػة وجػػود فػػروؽ تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار 
   لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطات الدرجات .  

 نتائـج الدراسة الميدانية 
 راسةأواًل 8 وصف عينة الد

 وصف العينة وفقا لممتريرات الديموجرافية   - أ
مف ربػات األسػر العػامبلت  230فيما يمي وصؼ لعينة الدراسة الميدانية و التي بمغت  

و تػػـ اختيػػارىف بطريقػػة صػػدفية مػػف ريػػؼ و حضػػر مختمػػؼ محافظػػات الجميوريػػة ، و 
 ( يوضح ذلؾ :   9جدوؿ ) 
 راسة تبعًا لمتريرات الحالة االجتماعية واالقتصادية( التوزيع النسبي لعينة الد 7جدول )       
 ٪ العدد البيان ٪ العدد البيان

 تعميم الزوج  مكان السكن
 منخفض    2563 222 ريف

 يقرا و تكتب (  –) أمي  
7 562 

 متوسط   3463 252 حضر
 فوق متوسط (  –) مؤىل متوسط 

73 5265 

 مرتفع   222 052 اإلجمالي
 دكتوراه (  –تير ماجس –) جامعي 

150 4360 

 222 052 اإلجمالي الحالة االجتماعية  

  طبيعة العمل 4764 242 متزوجة 
 أعمال مكتبية  05 35 أرممة 

 موظف مكتبي 
74 5060 

 وظائف عميا  562 25 مطمقة 
 ميندس –طبيب  –مدرس 

52 0064 

 أكاديمي  222 052 اإلجمالي 
 ىيئة معاونة –عضو ىيئة تدريس 

104 2360 

 222 052 اإلجمالي عدد أفراد االسرة
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 تعميم الزوجة   2365 223 أفراد فلقل  2

 منخفض   32 223 أفراد 5أفراد الي 3من 
 يقرا و تكتب (  –) أمي  

3 265 

 متوسط   265 22 أفراد فلكثر 6
 فوق متوسط (  –) مؤىل متوسط 

57 0266 

 مرتفع   222 052 اإلجمالي
 دكتوراه (  –تير ماجس –) جامعي 

170 5567 

 222 052 اإلجمالي السن 
 الدخل الشيري لألسرة 0266 35 سنة 53أقل من 

 55 85 جينو 2222أقل من  3467 252 سنة 23لألقل من  53من 

 5064 75 جينو 84222 أقل من  2222من  2665 20 سنة فلكثر 23

 5262 70 جينو فلكثر  4222 222 052 اإلجمالي 

 222 052 اإلجمالي  سكن نوع ال

 عدد سنوات الخبرة 3463 252 ممك 
 25 30 أقل من خمس سنوات 0262 25 إيجار 

 55 85 من خمس سنوات ألقل من عشر سنوات 0562 35 مشترك 

 32 115 عشر سنوات فاكثر

 222 052 اإلجمالي  222 052 اإلجمالي

 ( اآلتي   7يوضح جدول )  
 د عف نصؼ العينة يسكف في الحضر حيث بمغت :  ما يزي مكان السكن

 ٪  .   4315٪ في حيف بمغت نسبة اآلتي يسكف الريؼ   5615نسبتيف 
  8  ما يزيد عف ثمثي ربات األسر عينة الدراسة متزوجات الحالة االجتماعية

 ٪ .   6916بنسبة  
  نصؼ ربات األسر عينة الدراسة ينتميف ألسر متوسطة عدد أفراد األسرة :

٪ ، في حيف النصؼ األخر مف ربات األسر عينة الدراسة  50جـ بنسبة الح
 ينتميف ألسر صغيرة الحجـ .  
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 8 ما يزيد عف نصؼ ربات األسر عينة الدراسة يسكف في مسكف  نوع المسكن
 ٪  .   5615ممؾ بنسبة 

 8 ما يزيد عف نصؼ ربات األسر عينة الدراسة تتراوح أعمارىف ما بيف  السن
٪ ، مقابؿ ربع ربات  5619لثبلثيف و الخامسة و األربعيف بنسبة  الخامسة و ا

 ٪  .     2418األسر عينة الدراسة أقؿ مف خمسة و الثبلثيف بنسبة 
 نصؼ ربات األسر عينة الدراسة يمتمكف الخبرة في مجاؿ  عدد سنوات الخبرة :

 ٪  ، مقابؿ ثمث ربات األسر عينة 32عمميا تزيد عف العشر سنوات بنسبة 
 ٪  .  37الدراسة تمتمكف خبرة تتراوح ما بيف الخمس و العشر سنوات بنسبة 

 ما يقرب مف نصؼ ربات االسر عينة الدراسة يعممف في  طبيعة العمل :
٪ ، مقابؿ ثمث ربات األسر عينة الدراسة  4512المجاؿ األكاديمي بنسبة 

 ٪ .  3212يعممف في الجياز اإلداري لمدولة بنسبة 
 غالبية ربات األسر عينة الدراسة مستوي تعميميف عميمي لمزوجة المستوي الت :

 ٪ .  7319مرتفع بنسبة 
  ثمثي أزوج ربات األسر عينة الدراسة مستوي المستوي التعميمي لمزوج :

 ٪ .  6512تعميميـ مرتفع بنسبة 
 أف ثمث ربات األسر عينة الدراسة ينتميف لفئات دخؿ  الدخل الشيري :

٪  مقابؿ ثمث العينة ينتميف لفئات دخؿ متوسطة بنسبة 55 منخفضة بنسبة 
٪  ، في حيف الثمث األخير مف ربات األسر عينة الدراسة ينتميف ألسر  3216

 ٪ .  3014مرتفعة الدخؿ بنسبة 
ثانيًا8 النتائج الوصفية الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة العاممة  ، و 

 تميز األداء  استبيان 
 واقع جودة الحياة الوظيفية تبياف اس -1

يشمؿ ىذا الجزء عمي التوزيع التكراري و النسبي الستجابات ربات األسر عينة الدراسة 
( يوضح  10بمحاورىا الثبلثة ، و جدوؿ ) واقع جودة الحياة الوظيفية عمي استبياف 

 ذلؾ : 
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لربات قع جودة الحياة الوظيفية وا( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في 22جدول )
  052ن = األسر العامالت بمحاورىا الثالثة  

                             
 البيان
 محاور االستبيان 

 المستوي المرتفع  المستوي المتوسط  المستوي المنخفض 

 % العدد % العدد % العدد

 2265 04 3265 227 55 63 البيئة الصحية و المادية

 2365 54 3265 203 52 47 ان و الرضا الوظيفياألم

 5265 50 3265 227 25 57 المشاركة في اتخاذ القرارات

اجمــــالي واقــــع جــــودة الحيــــاة 
 الوظيفية

42 0566 232 4360 24 5 

واقػػع جػػودة التوزيــع النســبي الســتجابات العينــة فــي مســتوي  (10يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
  -حيث كانت 8 عينة الدراسة لربات األسر العامالت الحياة الوظيفية 

: تضػمنت ربػات األسػر لواقػع جػودة الحيػاة الوظيفيػةفئة المستوي المنخفض  -
و  20:  15العػػامبلت عينػػة الدراسػػة البلئػػي كانػػت اسػػتجابتيف  تتػػراوح مػػف 

 55مف ربات األسر العػامبلت عينػة الدراسػة بنسػبة مئويػة  85كاف عددىف
٪ . 

: تضػػمنت ربػػات األسػػر لحيػػاة الوظيفيػػةلواقػػع جػػودة افئػػة المسػػتوي المتوسػػط  -
و  85:  72العػػامبلت عينػػة الدراسػػة البلئػػي كانػػت اسػػتجابتيف  تتػػراوح مػػف 

مػػف ربػػات األسػػر العػػامبلت عينػػة الدراسػػة بنسػػبة مئويػػة  150كػػاف عػػددىف 
4360٪  . 

: تضػػمنت ربػػات األسػػر لواقػػع جػػودة الحيػػاة الوظيفيػػةفئػػة المسػػتوي المرتفػػع  -
و   30:  26البلئػي كانػت اسػتجابتيف  تتػراوح مػف العامبلت عينة الدراسة 

مػػػف ربػػػات األسػػػر العػػػامبلت عينػػػة الدراسػػػة بنسػػػبة مئويػػػة   72كػػػاف عػػػددىف
5265 ٪ . 
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 استبيان تميز األداء   -0
يشمؿ ىذا الجزء عمي التوزيع التكراري و النسبي الستجابات ربات األسر عينة الدراسة 

 ( يوضح ذلؾ :  11و جدوؿ )  عمي استبياف تميز األداء بأبعاده الثبلثة ،
( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في تميز األداء لربات األسر  22جدول ) 

   052ن = العامالت عينة الدراسة بلبعاده الثالثة 
                       

 البيان
 محاور االستبيان 

 ع المستوي المرتف المستوي المتوسط  المستوي المنخفض 

 % العدد % العدد % العدد

 3262 224 22 70 764 00 األداء األسري
 0665 43 3265 227 02 24 األداء المجتمعي 
 3060 202 5665 67 762 02 األداء الوظيفي 

 2562 227 2562 227 360 20 إجمالي تميز األداء 

يــز األداء  التوزيــع النســبي الســتجابات العينــة فــي مســتوي تم (11يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
  -حيث كانت 8 لربات األسر العامالت عينة الدراسة 

فئة المستوي المنخفض لتميز األداء: تضمنت ربات األسر العػامبلت عينػة  -
 46و كاف عػددىف  24:  21الدراسة البلئي كانت استجابتيف  تتراوح مف 

 .  ٪ 02مف ربات األسر العامبلت عينة الدراسة بنسبة مئوية 
المتوسػػػط لتميػػػز األداء   : تضػػػمنت ربػػػات األسػػػر العػػػامبلت فئػػػة المسػػػتوي  -

و كػػػػػاف  28:  25عينػػػػة الدراسػػػػػة البلئػػػػػي كانػػػػػت اسػػػػػتجابتيف  تتػػػػػراوح مػػػػػف 
 3265مف ربات األسر العامبلت عينة الدراسة بنسػبة مئويػة  119عددىف 

٪ . 
فئة المستوي المرتفع لتميػز األداء  : تضػمنت ربػات األسػر العػامبلت عينػة  -

و كػػػػػػػػاف  38:  34ئػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت اسػػػػػػػػتجابتيف  تتػػػػػػػػراوح مػػػػػػػػف  الدراسػػػػػػػػة البل
مػػػػف ربػػػػات األسػػػػر العػػػػػامبلت عينػػػػة الدراسػػػػة بنسػػػػبة مئويػػػػػة    120عػػػػددىف
3060 ٪ . 
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 ثالثا 8 النتائج في ضوء فروض الدراسة 
 النتائج في ضوء الفرض األول8 -2

ال توجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة احصائية "  ينص الفرض األوؿ عمي أنو        
واقع جودة الحياة الوظيفية كما تدركيا ربة األسرة العاممة بمحاورىا ، و تميز األداء  بيف

 " .لدييا بأبعاده 
ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ إحصائيًا تـ إيجاد معامبلت االرتباط بطريقة بيرسوف 

ة و واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة العاممة بمحاورىا الثبلثة )البيئة الصحيبيف 
، و تميز األداء   المشاركة في اتخاذ القرارات  ( –األماف و الرضا الوظيفي  -المادية  

، وجدوؿ )   األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 ( يوضح ذلؾ: 12

ا و تميز األداء واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورى( معامالت ارتباط بيرسون لكل من  20جدول )
 (052لدى ربة األسرة العاممة  ن = ) بأبعاده

   0101** دالة عند                            
 ( أنو  8 20يتضح من جدول ) 

ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف كؿ مف )البيئة الصحية و المادية   -
ماف و الرضا الوظيفي ، و المشاركة في اتخاذ القرارات ، و اجمالي ، و األ

و تري الباحثة و حسب نتائج واقع جودة الحياة الوظيفية ( و األداء األسري 
أف نصؼ ربات األسر عينة الدراسة يمتمكف خبرة في مجاؿ عمميف  البحث

طيع أكثر مف عشر سنوات و بالتالي تمتمؾ الميارات التي مف خبلليا تست
التكيؼ مع ظروؼ عمميا مما ال يدع مجاال ليؤثر عمي أدائيا مع أسرتيا و 

 أوالدىا ) أسريا (  .

 إجمالي تميز األداء األداء الوظيفي األداء المجتمعي األداء األسري المتريرات
 **26542 **26527 **26252 26222 البيئة الصحية و المادية
 **26027 **26637 26205 26232 األمان و الرضا الوظيفي

 **26053 **26453 26255 26222 ذ القراراتالمشاركة في اتخا
 **26075 **26264 26246 26222 واقع جودة الحياة الوظيفية إجمالي 
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ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف كؿ مف ) األماف و الرضا الوظيفي  -
، و المشاركة في اتخاذ القرارات ، و اجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية ( و 

أف نصؼ ربات  تري الباحثة و حسب نتائج البحث، و األداء المجتمعي 
األسر عينة الدراسة يمتمكف خبرة في مجاؿ عمميف أكثر مف عشر سنوات و 
بالتالي تمتمؾ الميارات التي مف خبلليا تستطيع التكيؼ مع ظروؼ عمميا 
مما ال يدع مجاال ليؤثر عمي أدائيا أسريا و عبلقاتيا االجتماعية سواء مع 

 ئمة زوجيا أو عبلقاتيا بالجيراف أو االصدقاء . عائمتيا أو عا
بيف البيئة  0101توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -

ىذه النتيجة  و تري الباحثة أنالصحية و المادية ، و األداء المجتمعي ، 
منطقية فعندما يصمـ مكاف العمؿ بطريقة آمنة و مريحة يسيؿ عمي ربة 

العاممة  القياـ بمياـ وظيفتيا ، و عندما ييتـ المسئوليف بصحة و األسرة 
سبلمة العامميف بمؤسساتيـ بتوفير إجراءات السبلمة و الوقاية و توفر 
المؤسسة لمعامبلت اشتراكات لمنوادي فيذا يتيح لربة األسرة بناء عبلقات 

أصدقائيا اجتماعية جيدة و بناءة سواء في محيط عمميا أو مع عائمتيا أو مع 
 في محيط العمؿ أو مع الجيراف أو عائمتيا أو عائمة زوجيا .    

بيف كؿ  0101توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -
مف )البيئة الصحية و المادية  ، المشاركة في اتخاذ القرارات ، و اجمالي واقع 

يرجع ذلك من وجية نظر قد جودة الحياة الوظيفية ( و األداء الوظيفي ، 
الي توفير مستوي مبلئـ مف أبعاد جودة الحياة الوظيفية ) ظروؼ  الباحثة

العمؿ المادية ، و التوازف بيف الحياة و العمؿ ) األجور و المكافئات ( و 
العدالة و اتاحة الفرص لمترقي و التقدـ الميني و المشاركة في اتخاذ القرارات 

ظيفي فتوافر ىذه العوامؿ يؤدي الي شعور العامبلت و األماف و االستقرار الو 
بالراحة و الرضا مما يرفع مف مستوي تميز األداء لدييا ، و اتفقت ىذه 

( ، يوسؼ الشمري )  2012النتيجة مع دراسات كؿ مف سحر عبلـ ) 
( في  2018( ، محمود أبو عودة )  2014( ، خميؿ ماضي )  2013

 الحياة الوظيفية و األداء الوظيفي .  وجود عبلقة ارتباطية بيف جودة



 

499 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بيف كؿ  0101توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  -
مف )البيئة الصحية و المادية  ، و األماف و الرضا الوظيفي ، و المشاركة 
في اتخاذ القرارات ، و اجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية ( و  إجمالي تميز 

فالمؤسسات التي تتوفر  منطقية تري الباحثة أن ىذه النتيجة األداء ، و
تصميـ مناسب لمكاتب و غرؼ لمعامبلت مف حيث اإلضاءة ، و التيوية و 
درجة الحرارة ... الخ و توفر قدرا مف الرفاىية و تؤمف لعاممييا األمف األماف 

معايير  سواء أثناء تأدية الخدمة أو بعد بموغ عاممييا سف التقاعد ، و تطبؽ
المشاركة في اتخاذ القرارات  و األماف و الرضا الوظيفي لدي العامميف و 
العامبلت  فييا البد و أف تحقؽ أعمي تميز في األداء و انعكس ذلؾ عمي 

 اداءىف أسريا و اجتماعيا و وظيفيا .  
 مما سبق يتضح ما يمي8

  واقع جودة الحياة توجد عالقة ارتباطيو دالة احصائيًا بين بعض محاور استبيان
الوظيفية ، وبعض ابعاد  استبيان تميز األداء  وبالتالي يتحقق الفرض األول 

 جزئيا  .
 النتائج في ضوء الفرض الثاني   -0

ربة ينص الفرض الثاني عمي أنو " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف        
بلثة ) البيئة الصحية و األسرة العاممة في واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الث

، و تميز األداء   (المشاركة في اتخاذ القرارات -األماف و الرضا الوظيفي  -المادية  
تبعا لمكاف  "، األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 ،  "حضر (  –سكف ربة األسرة العاممة ) ريؼ 

تخداـ حساب الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ اس
( في واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا و تميز األداء بأبعاده تبعًا T,testاختبار ت )

 ( توضح ذلؾ .14( ، )  13حضر ( ، و جدولي ) –لمكاف السكف )ريؼ 
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ى واقع جودة ( داللة الفرق بين متوسط  درجات ربات األسر العامالت عينة البحث ف25جدول )
 حضر (  –الحياة الوظيفية تبعًا لمكان السكن ) ريف 

 البيان                  
 

 المحـــور

  ( 252حضر  ن= )  (222ريف ن = )
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

 
الداللة 
 لصالح

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 - 26272 2.222 5.27 02.54 5.22 02.77 لماديةالبيئة الصحية و ا
 الريف 26202 36552 2.35 52.57 5.37 52.52 األمان و الرضا الوظيفي

 - 26420 2.070 5.57 05.36 5.04 02.23 المشاركة في اتخاذ القرارات
إجمالي واقع جودة الحياة 

 الوظيفية
 الريف 26222 2.222 7.07 53.55 4.77 54.63

 (  ما يمي 8  25دول )  يتبين من ج
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و  -

ربات األسر الحضريات عينة الدراسة في كؿ مف البيئة الصحية و المادية  ، 
(  1.292( ، )1.414و المشاركة في اتخاذ القرارات حيث بمغت قيـ ت )

و يرجع ذلك من وجو نظر ئيا ، و ىي قيـ غير  دالة احصاعمي التوالي 
الي أف األعباء الممقاة عمي عاتؽ الريفيات و الحضريات متشابية مف  الباحثة

تحمؿ مسئولياتيف اتجاه ادائيف لعمميف و ال فرؽ فييا فالكؿ يعممف جاىدات 
ليقمف بمسئولياتيف عمي أكمؿ وجية ، و أف ربات األسر عينة الدراسة لدييف 

قع جودة الحياة الوظيفية بغض النظر عف مكاف اقامتيف رؤية متشابية نحو وا
 ريؼ أو حضر   .

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و ربات  -
األسر الحضريات عينة الدراسة في األماف و الرضا الوظيفي حيث بمغت قيمة 

( لصالح  0105( و ىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة )  51731ت )
 ربات األسر الريفيات . 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و ربات  -
األسر الحضريات عينة الدراسة في إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية حيث 

( و ىي قيمة دالة احصائيا  عند مستوي داللة )  1.414بمغت قيمة ت )
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، قد يرجع ذلك من وجية نظر الريفيات  (  لصالح ربات األسر 0101
الي أف كؿ منظمة أو مؤسسة ليا نظاميا و أسموبيا الخاص في الباحثة 

تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية مف توفير بيئة عمؿ مناسبة ، و توافر األماف و 
الرضا الوظيفي ، مشاركاتيا لعاممييا في اتخاذ القرارات مما ينعكس ايجابيا 

الوظيفي لعامبلت فييا األمر الذي ينعكس بدوره عمي أدائيف  عمي تميز األداء
مجتمعيا و أسريا ، و مف الممكف أف المؤسسات الريفية متوسطة الحجـ الي 
حد ما مف حيث اختصاصيا و برامجيا و أقساميا اإلدارية و االقساـ التابعة 

عيا ذلؾ لمتخطيط و التطوير و تتوافر لدييا امكانيات في مجاؿ التميز مما يدف
لتوفير أبعاد جودة الحياة الوظيفية عف مثبلتيا الموجودة في الحضر ، و 

( ،  2013اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسات كؿ مف أقطي جوىرة ) 
( و التي توصمتا لعدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف  2014خميؿ ماضي ) 

 ريؼ و حضر أفراد العينة .   
متوسط درجات ربات األسر العامالت عينة البحث في تميز األداء   ( داللة الفرق بين22جدول )

 حضر (  –تبعًا لمكان السكن ) ريف 
 البيان               
 

 المحـــور

  ( 252حضر  ن= )  (222ريف ن = )
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

 
الداللة 
 لصالح

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 لمعياريا

 - 26622 26054 0.72 54.46 5.06 54.36 األداء األسري
 الريف 26220 06246 0.46 04.33 0.27 05.54 األداء المجتمعي
 - 26254 26334 5.32 50.46 0.35 55.52 األداء الوظيفي

 الريف 26222 26535 4.74 73.72 2.66 75.05 إجمالي تميز األداء  

 ما يمي 8  (  22يتبين من جدول )  
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و  -

ربات األسر الحضريات عينة الدراسة في محوري األداء األسري ، و األداء 
و ىي ( عمي التوالي  26334( ، )26054الوظيفي حيث بمغت قيـ ت )

جمال  )  ال مناتفقت ىذه النتيجة مع دراسات كقيـ غير دالة احصائيا ، و
( ، أميرة دوام & شريف حورية )  0220 ،أبو مرق & إبراىيم أبو عقل 
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و التي توصموا (  0224،آيات أحمد  & شيماء ضبش  )( ، 0222
جميعا لعدـ وجود فروؽ في األداء الوظيفي األسري بيف الريؼ و الحضر ، 

) ( ،  0225 ، مجيدة الناجم) اختمفت  ىذه النتيجة مع دراسات كال من 
( ، و وجدت  0227 ،إبراىيم الشمري ) ( ،  0225 ،محمد أبو العال 

 الفروق لصالح الحضر . 
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و ربات  -

األسر الحضريات عينة الدراسة في األداء المجتمعي  حيث بمغت قيمة ت 
( لصالح  0105د مستوي داللة ) ( و ىي قيمة دالة احصائيا عن 06246)

 ربات األسر الريفيات .  
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و ربات  -

األسر الحضريات عينة الدراسة في إجمالي تميز األداء حيث بمغت قيمة ت 
( لصالح  0101( و ىي قيمة دالة احصائيا عند مستوي داللة )  26535)

 . ألسر الريفيات ربات ا
 مما سبق يتضح ما يمي8

  توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفيات و ربات األسر
الحضريات عينة الدراسة في إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لصالح ربات 

 األسر الريفيات .
 ات و ربات األسر توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ربات األسر العامبلت الريفي

و الحضريات عينة الدراسة في إجمالي تميز األداء  لصالح ربات األسر الريفيات 
 بذلك لم تتحقق صحة الفرض كميا .

 النتائج في ضوء الفرض الثالث  8 -5
ينص الفرض الثالث عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات األسر        

مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة  العامبلت عينة الدراسة في كؿ
، و  المشاركة في اتخاذ القرارات ( -األماف و الرضا الوظيفي  -الصحية و المادية  

"  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 لعاممة " .تبعًا لمحالة االجتماعية لربة األسرة ا
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 
واقع جودة الحياة الوظيفية ، و تميز األداء   (ANOVAاتجاه التبايف في اتجاه واحد )

لمعرفة داللة  Tukeyتبعا لمحالة االجتماعية  لربة األسرة العاممة ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 . يف المتوسطاتالفروؽ ب

( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمحالة  23جدول ) 
  052االجتماعية لربة األسرة العاممة ن = 

 ( 23من جدول )يتبين 
  ، األماف و ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور البيئة الصحية و المادية

الرضا الوظيفي ، و المشاركة في اتخاذ القرارات  ، و إجمالي واقع جودة الحياة 
الوظيفية لربات األسر العامبلت عينة الدراسة تبعًا لمحالة االجتماعية حيث بمغت 

عمي (  2.453( ، ) 01179( ، ) 2.577( ، ) 2.975)  قيـ )ؼ( المحسوبة
وىي قيـ غير دالة احصائيًا ، قد يرجع ذلؾ مف وجية نظر الباحثة الي أف التوالي 

المنظمات تتبع سياسات و اجراءات موحدة في االرتقاء بجودة الحياة الوظيفية لكافة 
العممي و عاممييا بغض النظر عف أعمارىف أو حالتيف االجتماعية و مؤىميف 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية
 و المادية

 المجموعات بين
 داخل المجموعات

 الكمى

43.424 
0325.524 
0347.500 

0 
005 
007 

50.626 
22.252 

0.753 26235 
 غير دالة

األمان و الرضا 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

66.272 
5663.275 
5755.065 

0 
005 
007 

22.275 
25.223 

0.355 26256 
 غير دالة

المشاركة في اتخاذ 
 اتالقرار 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

2.222 
0327.255 
0335.225 

0 
005 
007 

0.223 
22.007 

26257 26655 
 غير دالة

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

522.223 
23562.645 
24203.765 

0 
005 
007 

252.336 
47.355 

0.235 26266 
 غير دالة
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 ،اسامو البمبيسي ) خبراتيف ، و اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دارسات كؿ مف 
( و التي توصمتا لعدـ وجود تبايف بيف  2018 ،نميش زوبيدة ) ( ، و  2012

 Behetأفراد العينة تبعا لمحالة االجتماعية ، بينما اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 
al ( 2006 )   د تبايف داؿ احصائي تبعا لمحالة االجتماعية و التي توصمت لوجو

 لصالح المتزوجيف .     
( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لمحالة االجتماعية لربة  24جدول ) 

  052األسرة العاممة ن = 

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت 25جدول )
 عينة الدراسة في األداء األسري تبعا لحالة االجتماعية لربة األسرة العاممة 

 ( ما يمي 258( ، ) 24يتبين من جدولي )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري
 داخل المجموعات

 الكمى

57.525 
0225.752 
0265.500 

0 
005 
007 

57.452 
7.047 

2.062 26223 
 دالة عند

(2623) 
األداء 
 المجتمعي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

22.752 
2205.507 
2256.522 

0 
005 
007 

5.264 
4.050 

2.272 26523 
 غير دال

 بين المجموعات ألداء الوظيفيا
 داخل المجموعات

 الكمى

526.222 
2757.055 
0035.552 

0 
005 
007 

237.252 
6.325 

26.402 26222 
 دالة عند

(26222) 
إجمالي تميز 

 األداء
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

650.357 
5620.725 
6523.274 

0 
005 
007 

254.067 
52.332 

20.406 26222 
 دالة عند

(26222) 

 إجمالي تميز األداء   األداء الوظيفي  األداء األسري البيان
 75.25 55.22 04.66 متزوجة 

 75.23 52.70 04.47 رممة أ
 222.72 52.72 05.54 مطمقة
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  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األداء المجتمعي لربات األسر العامبلت
(   1.194عينة الدراسة تبعًا لمحالة االجتماعية حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )

 .صائيًا وىي قيمو غير دالة اح
  ًيوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف األداء األسري لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعا 

(  وىي قيمو دالة  4.280حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة ) لمحالة االجتماعية ليا
( ، ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  0105احصائيًا عند مستوي داللة ) 

Tuckyذه االختبلفات لصالح الحالة االجتماعية المطمقة حيث أف ، وقد وجد أف ى
 . 05.54متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 

  ًيوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف األداء الوظيفي لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعا 
(  وىي قيمو  18.620حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة ) لمحالة االجتماعية ليا

، ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  (26222د مستوي داللة )دالة احصائيًا عن
Tucky وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح الحالة االجتماعية المطمقة حيث أف ،

 . 52.72متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 
  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة

(  وىي  12.628حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة ) محالة االجتماعية ليال تبعاً 
، ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ  (26222قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة )

، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح الحالة االجتماعية المطمقة Tuckyاختبار 
 .222.72حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 

 سبق يتضح ما يمي8مما 
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربات األسر

 العامبلت عينة الدراسة تبعًا لمحالة االجتماعية .
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  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في إجمالي تميز األداء لربات األسر العامبلت
األسر المطمقات و بذلك لصالح ربات  عينة الدراسة تبعًا لمحالة االجتماعية

 يتحقق صحة الفرض جزئيا . 
 النتائج في ضوء الفرض الرابع   8 -2
ينص الفرض الرابع عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات األسر        

مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة العامبلت عينة الدراسة في كؿ 
، و  ( المشاركة في اتخاذ القرارات -األماف و الرضا الوظيفي  -  الصحية و المادية

  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 تبعًا لعمر ربة األسرة  " .

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 
واقع جودة الحياة الوظيفية ، و تميز األداء   (ANOVAلتبايف في اتجاه واحد )اتجاه ا

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  Tukeyتبعا لعمر ربة األسرة العاممة ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 المتوسطات
( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لعمر ربة  26جدول ) 

  052ن =   األسرة

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 البيئة الصحية 
 و المادية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

2.620 
0345.302 
0347.500 

0 
005 
007 

.722 
22.522 

26262 26705  
 غير دال

األمان و الرضا 
 الوظيفي 

 لمجموعاتبين ا
 داخل المجموعات

 الكمى

23.723 
5735.522 
5755.065 

0 
005 
007 

5.755 
25.255 

26235 26452  
 غير دال

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

24.446 
0354.553 
0335.225 

0 
005 
007 

6.552 
22.255 

26524 26253  
 غير دال

إجمالي واقع 
 جودة الحياة
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

52.522 
24272.450 
24203.765 

0 
005 
007 

23.433 
52.720 

26620 26620  
 غير دال 
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 ( ما يمي 8 27من جدول )   يتبين
  ،  األماف و ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور البيئة الصحية و المادية

 خاذ القرارات، إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفيةالمشاركة في ات الرضا الوظيفي  ،
لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لعمرىا حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة 

وىي قيـ غير  ( عمي التوالي  01802( ، ) 01746، ) ( 01457( ، ) 01080)
 دالة احصائيًا ، قد يرجع ذلؾ مف وجية نظر الباحثة الي اىتماـ المؤسسات أو
المنظمات بالحياة الوظيفية لعاممييا بغض النظر عف أعمارىف األمر الذي ينعكس 
باإليجاب عمي أدائيف ، و اف جميع العامبلت لدييف رؤيا متشابية في حاجتيف 
الي بيئة عمؿ مريحة تتوافر فييا التجييزات المكتبية التي تعينيف عمي أداء عمميف 

 ،أحمد الغانـ ) يجة مع دراسات كؿ مف بغض النظر عف عمرىف و اتفقت ىذه النت
( و التي  2018 ،ناصر أبو شمالة ) ( ،  2016 ،وساـ الحسيني )  ( ، 2006

اتفقوا جميعا عمي عدـ وجود تبايف داؿ احصائيا بيف أفرد العينة يرجع لمعمر في 
 ،محمد العمري & رندة اليافي) حيف اختمفت ىذه النتيجة مع دراسات كؿ مف 

( و التي توصمتا لوجود تبايف داؿ احصائي  2018 ،سمر البياري  )( ،  2017
 بيف أفراد العينة تبعا لمعمر لصالح فئة العمر األكبر مف خمسيف عاما . 

  052( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لعمر ربة األسرة  ن = 02جدول )

رجات د مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

4.506 
0254.772 

0265.500 

0 
005 
007 

5.242 
7.372 

26552 26527 
 غير دال  

 
 بين المجموعات األداء المجتمعي 

 داخل المجموعات
 الكمى

26.555 
2202.545 

2256.522 

2 
227 
229 

7.245 
4.035 

2.243 26055  
 غير دال 

 
 بين المجموعات األداء الوظيفي

 داخل المجموعات
 الكمى

03.320 
0052.640 

0035.552 

2 
227 
229 

20.534 
7.650 

2.075 26053  
 غير دال 

إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

7.050 
6524.042 

6523.274 

0 
005 
007 

2.424 
56.532 

26202 26665 
 غير دال 



 

508 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   
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 (  02يتبين من جدول )  
  ، األداء المجتمعي ، ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور األداء األسري

لربة األسرة العاممة عينة الدراسة  تبعًا إجمالي تميز األداء  ،  األداء الوظيفي
( ،  2.075( ، ) 2.243( ،  ) 26552لعمرىا حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )

و يرجع ذلؾ الي أف ، وىي قيـ غير دالة احصائيًا  ( عمي التوالي  26202)
التميز في األداء مطموب مف جميع العامبلت في مختمؼ المستويات بغض النظر 

(  0225، و اتفقت ىذه النتيجة مع دراسات كال من دانا المحسن )  عف العمر
( و  0225( ، رنا عبده )  0225( ، نسرين مرتجي )  0227، عوني عبيد ) 

التي اكدوا جميعا عمي عدم وجود تباين دال احصائيا في األداء الوظيفي تبعا 
(  0227لمترير العمر . في حين اختمفت مع دراسات كل من إبراىيم الشمري ) 
(  0223و التي أكدت وجود تباين  لصالح فئة السن األكبر ، رامي المرربي ) 

 عاما .   52من  لصالح فئة العمر األقل
 مما سبق يتضح ما يمي   
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة

 العاممة عينة الدراسة تبعًا لعمر ربة األسرة  
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة

 بذلك يتحقق صحة الفرض كميا .ربة األسرة ، الدراسة  تبعًا لعمر 
 النتائج في ضوء الفرض الخامس  8 -3
ينص الفرض الخامس عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات        

مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) األسر العامبلت عينة الدراسة في كؿ 
 المشاركة في اتخاذ القرارات ( -ماف و الرضا الوظيفي األ -البيئة الصحية و المادية  

األداء الوظيفي   -األداء المجتمعي  -، و تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 .تبعًا لعدد أفراد األسرة  "   (

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 
واقع جودة الحياة الوظيفية ، و تميز األداء   (ANOVAف في اتجاه واحد )اتجاه التباي
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لمعرفة داللة الفروؽ بيف  Tukeyتبعا لعدد أفراد األسرة ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 . المتوسطات
( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لعدد أفراد  02جدول ) 

  052األسرة  ن = 

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات  00جدول ) 
 واقع جودة الحياة الوظيفية تبعا لعدد أفراد األسرة  األسر العامالت عينة الدراسة في 

البيئة الصحية  البيان
 و المادية

األماف و الرضا 
 الوظيفي

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية

 74.41 23.29 30.07 21.05 أفراد فأقؿ 4
 77.75 24.49 31.16 22.10 أفراد 5أفراد الي 3من 

 72.40 21.80 28.20 22.40 اد فأكثرأفر  8

 ( ما يمي 8 00( ، )  02يتبين من جدول ) 

مجموع  مصدر التباين المترير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية
 و المادية   

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

45.220 
0322.722 
0347.500 

0 
005 
007 

55.524 
22.200 

5.236 26227  
 دالة عند

(2623) 
األمان و الرضا 

 الوظيفي
 ن المجموعاتبي

 داخل المجموعات
 الكمى

202.752 
5632.524 
5755.065 

0 
005 
007 

42.764 
24.744 

5.373 26207  
 دالة عند

(2623) 
المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

202.643 
0250.256 
0335.225 

0 
005 
007 

42.255 
22.522 

3.422 26222  
 دالة عند

(2622) 
إجمالي واقع 
جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

524.323 
23557.255 
24203.765 

0 
005 
007 

555.035 
45.532 

3.327 26223  
 دالة عند

(2622) 
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  لربة األسرة العاممة يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور البيئة الصحية و المادية
حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة  لمحالة لعدد أفراد األسرة ليا عينة الدراسة تبعاً 

، ولبياف اتجاه  (2623ًا عند مستوي داللة )(  وىي قيمو دالة احصائي 3.058)
أفراد  8، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح Tuckyالداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 .22.40فأكثر حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 
  لربة األسرة العاممة يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األماف و الرضا الوظيفي

حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة  محالة لعدد أفراد األسرة ليال عينة الدراسة تبعاً 
، ولبياف اتجاه  (2623(  وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) 3.595)

الي  5مف ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح Tuckyالداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 .31.16حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت  أفراد 7

 لربة األسرة ف داؿ إحصائيًا  بيف محور المشاركة في اتخاذ القرارات يوجد تباي
حيث بمغت قيمة )ؼ(  لمحالة لعدد أفراد األسرة ليا العاممة عينة الدراسة تبعاً 

،  (26222(  وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) 5.640المحسوبة )
د أف ىذه االختبلفات لصالح ، وقد وجTuckyولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

 .24.49حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت   أفراد 7الي  5مف 
  لربة األسرة يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية

حيث بمغت قيمة )ؼ(  لمحالة لعدد أفراد األسرة ليا العاممة عينة الدراسة تبعاً 
،  (26222قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة )(  وىي  5.509المحسوبة )

، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح Tuckyولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 
 .77.75حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت  أفراد 7الي  5مف 
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راد األسرة  ن = ( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لعدد أف 05جدول ) 
052  

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات  02جدول ) 
 الدراسة في تميز األداء تبعا لعدد أفرد األسرة  األسر العامالت عينة 

 إجمالي تميز األداء األداء الوظيفي داء األسرياأل البيان
 73.32 50.46 54.25 أفراد فأقؿ 4
 75.42 55.22 55.02 أفراد 5أفراد الي 3من 

 75.42 52.42 53.42 أفراد فأكثر 8

 ( ما يمي 8  02( ، )     05يتبين من جدولي ) 
 ألسرة العاممة عينة ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األداء المجتمعي لربة ا

( وىي  26273الدراسة تبعًا لعدد أفراد األسرة حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )
 قيمة غير دالة احصائيًا . 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

65.024 
0274.224 
0265.500 

2 
227 
229 

25.425 
7.052 

2.500 26222  
 دالة عند

(2623) 
األداء 

 المجتمعي 
 المجموعاتبين 

 داخل المجموعات
 الكمى

4.025 
2250.235 
2256.522 

2 
227 
229 

5.202 
4.522 

26273 26422 
 غير دال 

األداء 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

64.565 
0252.772 
0035.552 

2 
227 
229 

25.270 
7.342 

2.324 26220 
 دالة عند

(2623) 
إجمالي تميز 
 األداء  

 وعاتبين المجم
 داخل المجموعات

 الكمى

554.262 
6557.222 
6523.274 

2 
227 
229 

246.020 
54.720 

2.336 26222  
 دالة عند

(2623) 
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محوري األداء األسري ، و االداء الوظيفي و
األسرة حيث إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لعدد أفراد 

( عمي التوالي  2.336( ، ) 2.324(  ، )2.500بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )
ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ (  0105وىي قيـ دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) 

أفراد فأكثر حيث  8، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح فئة Tuckyاختبار 
( عمي  75.42( ، ) 52.42( ، ) 53.42أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت )

 .   التوالي 
 مما سبق يتضح ما يمي 

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة
 .أفراد   7أفراد الي  5العاممة عينة الدراسة تبعًا لعدد أفراد األسرة لصالح فئة مف 

 تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي
أفراد فلكثر بذلك لم يتحقق صحة الفرض  6لصالح فئة  تبعًا لعدد أفراد األسرة 

 كميا . 
 النتائج في ضوء الفرض السادس 8 -4
ينص الفرض السادس عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات األسر        

مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة في كؿ  العامبلت عينة الدراسة
، و  المشاركة في اتخاذ القرارات ( –األماف و الرضا الوظيفي  -الصحية و المادية  

  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 تبعًا لطبيعة المسكف   " .

ؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ ولمتحق
واقع جودة الحياة الوظيفية ، و تميز األداء   (ANOVAاتجاه التبايف في اتجاه واحد )

 لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات Tukeyتبعا لطبيعة المسكف ، وتـ تطبيؽ اختبار 
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

دي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لطبيعة ( تحميل التباين أحا 03)  جدوؿ
  052المسكن ن = 

ية لدرجات ربات األسر العامالت ( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحساب 04جدول ) 
 لطبيعة المسكفتبعا واقع جودة الحياة الوظيفية عينة الدراسة في 
 المشاركة في اتخاذ القرارات البياف
 24.62 ممؾ
 22.38 ايجار
 23.15 مشترؾ

 ( ما يمي 8  04( ، )   03يتبين من جدولي )  
 ة و المادية  ، األماف و ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور البيئة الصحي

الرضا الوظيفي ، و إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة العاممة عينة 
( ، 1.107الدراسة تبعًا لطبيعة المسكف حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )

  ( عمي التوالي وىي قيـ غير دالة احصائيًا .2.441( ،   )1.112)
 لربة األسرة العاممة مشاركة في اتخاذ القرارات  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ال

(   9.889حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة ) لطبيعة المسكف ليا عينة الدراسة تبعاً 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية 
 و المادية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

02.602 
0322.276 
0347.500 

0 
005 
007 

20.220 
22.027 

2.225 26550 
 غير دال

االمان و الرضا 
 الوظيفي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

56.356 
5752.527 
5755.065 

0 
005 
007 

27.047 
25.552 

2.220 26552 
 غير دال

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

022.422 
0526.252 
0335.225 

0 
005 
007 

220.525 
22.524 

7.667 26222  
 دالة عند

(26222) 
إجمالي واقع 
جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

557.226 
23564.352 
24203.765 

0 
005 
007 

247.502 
47.322 

0.222 26267 
 غير دال
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، ولبياف اتجاه الداللة تـ  (26222وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة )
حيث ؾ المسكف المم، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح Tuckyتطبيؽ اختبار 

 .24.62أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 
 

  052( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لطبيعة المسكن ن =  05جدول ) 

سابية لدرجات ربات األسر العامالت ( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الح 06جدول ) 
 عينة الدراسة في تميز األداء تبعا لطبيعة المسكن   

 األداء األسري البيان
 54.50 ممك
 54.05 ايجار
 55.53 مشترك

 ( ما يمي 8 06( ، )   05يتبين من جدول )  

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 لمجموعاتداخل ا

 الكمى

64.432 
0274.446 
0265.500 

0 
005 
007 

25.505 
7.054 

2.472 26222  
 دالة عند

(2623) 
األداء 

 المجتمعي 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

4.625 
2252.635 
2256.522 

0 
005 
007 

5.202 
4.526 

26320 26360 
 غير دال

 بين المجموعات األداء الوظيفي
 داخل المجموعات

 الكمى

22.233 
0025.027 
0035.552 

0 
005 
007 

5.256 
7.660 

26524 26272  
 غير دال

إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

32.350 
6442.742 
6523.274 

0 
005 
007 

03.044 
56.250 

26440 26325 
 غير دال
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  لربة األسرة العاممة عينة يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األداء األسري
(   2.472حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة ) لطبيعة المسكف ليا الدراسة تبعاً 

، ولبياف اتجاه الداللة تـ  (2623وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوي داللة )
المسكف المشترؾ ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات لصالح Tuckyتطبيؽ اختبار 

 .55.53حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت 
 تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور األداء المجتمعي ، و االداء الوظيفي ،  ال يوجد

إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة المسكف حيث 
( عمي التوالي 26440( ،   )26524( ، )26320بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )
   وىي قيـ غير دالة احصائيًا .

 ي مما سبق يتضح ما يم
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة

 . العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة المسكف 
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة

   بذلك يتحقق صحة الفرض كميا . الدراسة تبعًا لطبيعة المسكف 
 النتائج في ضوء الفرض السابع  -5

ينص الفرض السابع عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات األسر 
مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة العامبلت عينة الدراسة في كؿ 

، و  ت  (المشاركة في اتخاذ القرارا –األماف و الرضا الوظيفي  -الصحية و المادية  
  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 

 تبعًا لعدد سنوات الخبرة  " .
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 

فية ، و تميز األداء   واقع جودة الحياة الوظي (ANOVAاتجاه التبايف في اتجاه واحد )
لمعرفة داللة الفروؽ بيف  Tukeyتبعا لعدد سنوات الخبرة ، وتـ تطبيؽ اختبار 

 . المتوسطات
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لعدد سنوات  07جدول ) 
  052الخبرة ن = 

 ( ما يمي 8  07يتبين من جدول )  
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور البيئة الصحية و المادية ، األماف و

الرضا الوظيفي ، المشاركة في اتخاذ القرارات  ، إجمالي واقع جودة الحياة 
ة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لعدد سنوات الخبرة حيث بمغت قيـ الوظيفية  لرب

( عمي التوالي   26027( ، )26344( ، )26676( ، )26302)ؼ( المحسوبة )
الي أف واقع قد يرجع ذلك من وجية نظر الباحثة  وىي قيـ غير دالة احصائيًا،

تيجياتيا المتبعة في جودة الحياة الوظيفية يعتمد عمي سياسات المؤسسة و استرا
توفير البرامج التدريبية ، و التقييـ الذي تخضع ليف العامبلت قد أوجد لدييف حافز 
في تحقيؽ التميز داخؿ المنظمة ، و ذلؾ مف خبلؿ تشجيع المبادرات الخبلقة التي 
تطرحيا العامبلت ، و أف تمكيف العامبلت مف المشاركة في اتخاذ القرارات يعزز 

د و يحقؽ اإلنجاز المطموب األمر الذي ال يرتبط ارتباط مباشر بعنصر األداء الجي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية 
 و المادية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

22.502 
0335.422 
0347.500 

0 
005 
007 

3.642 
22.045 

26302 26373  
 غير دال

 األمان 
 و الرضا الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

52.022 
5720.265 
5755.065 

0 
005 
007 

23.422 
25.544 

26676 26227 
 غير دال

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

20.457 
0322.543 
0335.225 

0 
005 
007 

4.557 
22.272 

26344 26346  
 غير دال

إجمالي واقع 
جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

52.256 
24272.723 
24203.765 

0 
005 
007 

23.357 
52.725 

26027 26625  
 غير دال
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الخبرة ، ومف الممكف أف  يرجع ذلؾ ألدراؾ ربات األسر عينة الدراسة لمفيـو 
جودة الحياة الوظيفية و أىميتيا و ممارستيف ألبعادىا مما ينعكس ايجابيا في 

حسني ) جة مع دراسات كال و اتفقت ىذه النتيتحقؽ التميز في األداء الوظيفي ، 
 0225 ،أماني يونس ) ( ،  0225 ،ىاشم أبو حميد  ) ( ، 0223 ،الدحدوح 

( و الذين أكدوا  0227 ،زكريا النجار ) ( ،  0225 ،عاطي مايسة ) ( ، 
جميعا عمي عدم وجود تباين دال احصائيا بين أفراد العينة تبعا لسنوات الخبرة 

) ( ، 0222 ،أيمن ديوب ) ع دراسات كال من في حين اختمفت ىذه النتيجة م
( لصالح فئات الخبرة العالية في حين توصمت دراسات  0224 ،وسام الحسيني 

 سنوات  .  3( لصالح سنوات الخبرة األقل من  0226 ،سمر البياري ) 
ن =   ( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لعدد سنوات الخبرة 52جدول ) 

052 

 (  ما يمي 8  52يتبين من جدول ) 

مجموع  مصدر التباين المترير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

.056 
0265.225 
0265.500 

0 
005 
007 

.257 
7.425 

26222 26764  
 غير دال

األداء 
 المجتمعي 

 بين المجموعات
 تداخل المجموعا

 الكمى

22.250 
2205.046 
2256.522 

0 
005 
007 

3.524 
4.066 

26727 26222  
 غير دال

األداء 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

02.420 
0053.540 
0035.552 

0 
005 
007 

22.624 
7.627 

2.275 26554  
 غير دال

إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

26.455 
6444.645 
6523.274 

0 
005 
007 

02.524 
56.262 

26455 26352  
 غير دال
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور األداء األسري ، و األداء المجتمعي ، و
د األداء الوظيفي ، و إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لعد

( ،  01909( ، ) 26222سنوات الخبرة حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )
اتفقت  ( عمي التوالي  و ىي قيـ غير دالة احصائيا ، و 01637( ، ) 1.097)

( ، جميل نشوان & فؤاد  0222ىذه النتيجة مع دراسات كال من ماجد الجالد ) 
( ،  0225( ، محمد صيام )  0225( ، دانا المحسن )  0225العاجز  ) 

 0222( ، مطمق الروقي )  0225( ، نسرين مرتجي )  0226محمد البموي ) 
( و التي أكدوا جميعا عمي عدم وجود تباين دال  0223( ، محمد ابو حسنين ) 

احصائيا بين أفراد العينة تبعا لسنوات الخبرة ، بينما اختمفت مع دراسات إبراىيم 
و التي توصمت لوجود تباين في  ( 0227( ، عوني عبيد )  0227الشمري) 

األداء الوظيفي تبعا لمترير عدد سنوات الخبرة لصالح الفئة متوسطة الخبرة ) 
 ( سنة .  823  22

 مما سيق يتضح ما يمي 8 
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة

 . الخبرةالعاممة عينة الدراسة تبعًا لعدد سنوات 
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي تميز األداء  لربة األسرة العاممة عينة

 بذلك يتحقق صحة الفرض كميا  .الدراسة تبعًا لعدد سنوات الخبرة 
 النتائج في ضوء الفرض الثامن  -6

ينص الفرض الثامف عمي أنو "  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف ربات األسر 
مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة عينة الدراسة في كؿ العامبلت 

، و  المشاركة في اتخاذ القرارات  ( –األماف و الرضا الوظيفي  -الصحية و المادية  
  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 

 " . تبعًا لطبيعة العمؿ 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 

واقع جودة الحياة الوظيفية ، و تميز األداء    (ANOVAاتجاه التبايف في اتجاه واحد )
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0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمعرفة داللة الفروؽ بيف  Tukeyتبعا لعدد سنوات الخبرة ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 . المتوسطات
تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لطبيعة  ( 52جدول ) 

  052العمل ن = 

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت  50جدول ) 
 عينة الدراسة في واقع جودة الحياة الوظيفية تبعا لطبيعة العمل

البيئة الصحية و  البيان
 المادية  

األمان و الرضا 
  الوظيفي

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية

 52.2622 05.5322 07.5322 02.5562 أعمال مكتبية
 62.5255 03.0322 50.2524 00.7052 وظائف عميا
 53.2705 05.2327 52.3455 02.2552 أكاديمي

 (  ما يمي 8  50( ، )  52يتبين من جدولي ) 
  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور البيئة الصحية و المادية ، األماف و لرضا

، و المشاركة في اتخاذ القرارات ، و اجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية  الوظيفي

مجموع  مصدر التباين المترير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية
 و المادية   

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

225.557 
0233.760 
0347.500 

0 
005 
007 

34.452 
22.627 

3.056 26224 
 دالة عند 
(26222) 

 األمان 
 و الرضا الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

054.654 
5554.232 
5755.065 

0 
005 
007 

226.226 
24.242 

5.272 26222  
 دالة عند

(26222) 
المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 جموعاتداخل الم

 الكمى

254.447 
0224.552 
0335.225 

0 
005 
007 

46.552 
22.423 

4.202 26220 
 دالة عند 
(26222) 

إجمالي واقع 
جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

2523.056 
22602.522 
24203.765 

0 
005 
007 

430.427 
43.072 

7.774 26222 
 دالة عند

(26222) 
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لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ  حيث بمغت قيـ )ؼ( 
( عمي التوالي 7.774( ، ) 4.202( ، ) 5.272(  ، )3.056المحسوبة )

ياف اتجاه الداللة تـ ولب(  01001وجميعيـ قيـ دالة احصائيًا عند مستوي داللة ) 
)  وظائف عميا ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح فئةTuckyتطبيؽ اختبار 

 ميندسة ( حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت –طبيبة  –مدرسة 
( عمي  62.5255( ، )   03.0322( ، ) 50.2524( ، ) 00.7052)

لمنظمة  و زيادة المسئوليات  التوالي ،قد يرجع ذلؾ لطبيعة التسمسؿ اليرمي داخؿ ا
المشاركة في اتخاذ القرارات ، و توفير الدورات و البرامج التدريبية  لغيرىـ في 

 2011المستويات األقؿ  ، اتفقت ىذه النتيجة مع دراسات كؿ مف إيياب العاجز ) 
( و التي توصمتا لوجود تبايف بيف أفراد العينة لصالح  2012( ، فوزي الحارثي ) 

( لوجود  0220، في حين توصمت دراسة سحر عالم ) اصب القيادية  المن
 التباين لصالح االكاديميين .  

 052( تحميل التباين أحادى االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لطبيعة العمل ن = 55جدول ) 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 داللةال

األداء 
 األسري 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

55.570 
0223.352 
0265.500 

0 
005 
007 

26.674 
7.230 

2.777 26256 
 غير دال

األداء 
 المجتمعي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

30.252 
2564.052 
2256.522 

0 
005 
007 

04.023 
4.225 

2.075 26223 
 دالة عند

(2623 ) 
األداء 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

025.225 
0227.745 
0035.552 

0 
005 
007 

205.522 
6.632 

25.752 26222 
 دالة عند

(26222) 
إجمالي 

 تميز األداء  
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

024.535 
6276.556 
6523.274 

0 
005 
007 

226.557 
55.257 

0.673 26235 
 ل غير دا
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( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت  52جدول ) 
 عينة الدراسة في تميز األداء تبعا لطبيعة العمل    

 األداء الوظيفي األداء المجتمعي البيان
 50.27 05.22 أعمال مكتبية
 52.63 04.20 وظائف عميا
 0.325 05.27 أكاديمي

 ( ما يمي 8  52( )  55ن من جدولي ) يتبي
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األداء األسري ، و إجمالي تميز األداء

 2.777لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ قيـ )ؼ( المحسوبة )
 .( عمي الترتيب  وىي قيـ غير دالة احصائيًا 0.673(،) 

 ئيًا  بيف محوري األداء المجتمعي ، و األداء الوظيفي لربة يوجد تبايف داؿ إحصا
األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ  حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة 

وىما قيـ دالة احصائيًا عند مستوي داللة ( عمي التوالي  25.752(  ، )2.075)
ة تـ تطبيؽ اختبار ولبياف اتجاه الدالل( عمي التوالي ،  01001( ، )  0105) 

Tuckyأكاديمي ، وظائف عميا ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح فئة  (
 ميندسة ( حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئتاف  كانت –طبيبة  –مدرسة 

الي  و يرجع ذلك من وجية نظر الباحثة( عمي التوالي ،  52.63( ، ) 05.27)
مف الشفافية في انجاز المياـ  أف صاحبات الوظائؼ العميا لدييف قدر عالي

الموكمة ليف وصوال لتطمعاتيف لمواصمة مسيرة النمو الميني و الترقي في المستقبؿ 
( في عدـ وجود تبايف  2017 ،رمزي غزالة ) ، و اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

) بيف أفراد العينة تبعا لطبيعة العمؿ ، و اختمفت ىذه النتيجة مع دراسات كؿ مف 
( في وجود تبايف داؿ احصائيا 2020  ، أحمد بركة) ( ،  2011 ،الزطمة  نضاؿ

 بيف أفراد العينة لصالح فئة الوظائؼ العميا .  
 مما سيق يتضح ما يمي 8 

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة
 الوظائف العميا . لصالح  العاممة عينة الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ 
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  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف إجمالي تميز األداء  لربة األسرة العاممة عينة
 بذلك يتحقق صحة الفرض جزئيا  .الدراسة تبعًا لطبيعة العمؿ  

 النتائج في ضوء الفرض التاسع    -9
سر ينص الفرض التاسع عمي أنو " ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األ       

مف واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة العامبلت عينة الدارسة في كؿ  
، و  المشاركة في اتخاذ القرارات ( –األماف و الرضا الوظيفي  -الصحية و المادية  

   األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 لمستوي تعميـ الزوج " . تبعاً 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ        
واقع جودة الحياة  مفكل  في (ANOVAاختبار تحميؿ اتجاه التبايف في اتجاه واحد )

 Tukeyتبعا لمستوي تعميـ الزوج  ، وتـ تطبيؽ اختبار الوظيفية ، و تميز األداء  
 . ة الفروؽ بيف المتوسطاتلمعرفة دالل
( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لممستوي  53جدول ) 

  052التعميمي لمزوج ن = 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

البيئة الصحية 
 و المادية  

 مجموعاتبين ال
 داخل المجموعات

 الكمى

32.053 
0327.265 
0347.500 

0 
005 
007 

03.225 
22.275 

غير  26224 0.045
 دال

األمان و الرضا 
 الوظيفي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

264.225 
5564.652 
5755.065 

0 
005 
007 

75.027 
24.460 

3.365 26222 
 دالة عند

(2622) 
المشاركة في 

 لقرارات اتخاذ ا
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

72.757 
0240.222 
0335.225 

0 
005 
007 

23.252 
22.624 

2.270 26224 
 دالة عند

(2623) 
إجمالي واقع 
جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

340.260 
23345.622 
24203.765 

0 
005 
007 

062.272 
46.345 

2.222 26226 
 دالة عند

(2623) 
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( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت  54جدول ) 
 عينة الدراسة في تميز األداء تبعا لمستوي تعميم الزوج     

األمان و الرضا  البيان
 الوظيفي

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية

وي تعميم منخفضمست  
 أمي، يقرأ ويكتب

05.22 02.64  52.64 

 مستوى تعميم متوسط
 مؤىؿ متوسط ، مؤىؿ فوؽ متوسط

07.47 00.70 52.52 

 مستوي تعميم مرتفع
شيادة جامعية، دراسات عميا 

دكتوراه –ماجستير   

52.22 02.00 55.23 
 

 ( ما يمي  54( ، )    53يتضح من جدولي ) 
  إحصائيًا  في محور البيئة الصحية و المادية  لربة األسرة ال يوجد تبايف داؿ

العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة 
 ( وىي قيمة غير دالة احصائيًا . 2.263)

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور األماف و الرضا الوظيفي لربة األسرة العاممة
( و 5.587تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )عينة الدراسة 

ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار (   0101ىي قيمة دالة عند مستوي داللة ) 
Tucky شيادة مستوي تعميـ مرتفع )، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح فئة

وسط درجات تمؾ الفئة حيث أف مت(  دكتوراه –جامعية، دراسات عميا ماجستير 
 ( .  31.10) كانت

  لربة األسرة المشاركة في اتخاذ القرارات يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف محور
العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة 

ولبياف اتجاه الداللة تـ (   0105( و ىي قيمة دالة عند مستوي داللة ) 4.192)
مستوي تعميـ ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح فئة Tuckyطبيؽ اختبار ت

 حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت يقرا و يكتب ( –) أمي  منخفض
(24.86  . ) 
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  لربة األسرة  إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفيةيوجد تبايف داؿ إحصائيًا  بيف
الزوج حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة  العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ

ولبياف اتجاه الداللة تـ (   0101( و ىي قيمة دالة عند مستوي داللة ) 2.222)
مستوي تعميـ ، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في صالح Tuckyتطبيؽ اختبار 

حيث أف متوسط (  دكتوراه –شيادة جامعية، دراسات عميا ماجستير مرتفع )
 ( . 55.23)  نتدرجات تمؾ الفئة كا

( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لممستوي التعميمي لمزوج ن  55جدول ) 
 =052  

 

 

 

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

20.206 
0252.075 
0265.500 

0 
005 
007 

4.222 
7.343 

26407 26352  
 غير دال 

األداء 
 المجتمعي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

20.257 
2574.302 
2256.522 

0 
005 
007 

02.272 
4.230 

5.206 26252  
 دالة عند

(2623) 
األداء 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

72.752 
0240.225 
0035.552 

0 
005 
007 

25.263 
7.304 

2.763 26226 
 دالة عند

(2622) 
إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

503.262 
6572.223 
6523.274 

0 
005 
007 

240.322 
54.740 

2.575 26225 
 دالة عند

(2623 ) 
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لحسابية لدرجات ربات األسر العامالت ( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات ا 56جدول ) 
 عينة الدراسة في تميز األداء تبعا لمستوي تعميم الزوج  

 األداء الوظيفي األداء المجتمعي البيان
 

 إجمالي تميز األداء

 مستوي تعميم منخفض
 أمي، يقرأ ويكتب

27100 33186 96.43 

 مستوى تعميم متوسط
 مؤىؿ متوسط ، مؤىؿ فوؽ متوسط

04605 32101 94.77 

 مستوي تعميم مرتفع
 –) شيادة جامعية، دراسات عميا ماجستير 

 دكتوراه(

05602 33136 75652 

 (  ما يمي 8  56( ، ) 55يتضح من جدولي )  
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور األداء األسري لربة األسرة العاممة عينة

( و ىي 26407)ؼ( المحسوبة )الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيـ 
 0222،ماجد الجالد ) قيمة غير دالة احصائيا و اتفقت ىذه النتيجة مع دراسات 

، بينما اختمفت  ( 0227 ،إيمان المستكاوي )  ( ، 0225 ،محمد صيام ) ( ، 
و التي توصمت لوجود تبايف  ( 0224آيات أحمد  & شيماء ضبش ) مع دراسة  

 منخفض  .  لصالح مستوي التعميـ ال
  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور األداء المجتمعي لربة األسرة العاممة عينة

(   5.206الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )
ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ ،  ( 0105عند مستوي ) وىي قيمو دالة احصائيًا 

ه االختبلفات  لصالح فئة التعميـ المرتفع  حيث أف ، وقد وجد أف ىذTuckyاختبار 
 (  . 05602متوسط درجات تمؾ الفئة كانت   ) 

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور األداء الوظيفي لربة األسرة العاممة عينة
(   2.763الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )

ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ ،  ( 0101عند مستوي ) وىي قيمو دالة احصائيًا 
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، وقد وجد أف ىذه االختبلفات  لصالح فئة التعميـ المنخفض  حيث Tuckyاختبار 
 (  . 33186أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت   )

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة
(  وىي قيمو  2.575توي تعميـ الزوج حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )تبعًا لمس

ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار ،  ( 0105عند مستوي ) دالة احصائيًا 
Tucky وقد وجد أف ىذه االختبلفات  لصالح فئة التعميـ المرتفع  حيث أف ،

 ( 75652متوسط درجات تمؾ الفئة كانت   )
 مي 8 ما سبق يتضح ما ي

   يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة
  العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميـ الزوج

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا في إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة
 كميا  .  و بذلك لم يتحقق صحة الفرضتبعًا لمستوي تعميـ الزوج 

 النتائج في ضوء الفرض العاشر    -22
ينص الفرض التاسع عمي أنو " ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربة األسرة العاممة 

واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) البيئة الصحية  عينة الدارسة في كؿ مف
، و تميز  لقرارات (المشاركة في اتخاذ ا –األماف و الرضا الوظيفي  -و المادية  

تبعًا  األداء الوظيفي  ( -األداء المجتمعي  -األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري 
 لممستوي التعميمي ليا  "  .

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ اختبار تحميؿ 
لحياة الوظيفية ، و تميز في واقع جودة ا (ANOVAاتجاه التبايف في اتجاه واحد )

لمعرفة داللة الفروؽ  Tukeyوتـ تطبيؽ اختبار  ،األداء  تبعا لمستوي التعميمي ليا 
 بيف المتوسطات .
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( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمستوي  57جدول ) 
  052تعميم ربة األسرة العاممة  ن = 

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت  22جدول ) 
 لممستوي التعميمي ليا   عينة الدراسة في واقع جودة الحياة الوظيفية تبعا

البيئة الصحية  البيان
 و المادية

األماف و الرضا 
 الوظيفي

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية

 مستوي تعميم منخفض
 أمي، يقرأ ويكتب

16167 24133 62.67 

 مستوى تعميم متوسط
 مؤىؿ متوسط ، مؤىؿ فوؽ متوسط

22158 30162 76.23 

 مستوي تعميم مرتفع
ة جامعية، دراسات عميا ) شياد

دكتوراه( –ماجستير   

21141 30161 76142 
 

 ( ما يمي 8  22( ، )  57يتضح من جدول  )

درجات  مجموع المربعات تباينمصدر ال المترير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 البيئة الصحية 
 و المادية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

255.544 
0253.334 
0347.500 

0 
005 
007 

44.665 
22.507 

4.052 26220 
 دالة عند

(2622) 
األمان و الرضا 
 الوظيفي 

 بين المجموعات
 لمجموعاتداخل ا

 الكمى

224.553 
5634.330 
5755.065 

0 
005 
007 

36.546 
24.767 

5.254 26252 
 دالة عند

(2623) 
المشاركة في 
 اتخاذ القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

43.072 
0265.527 
0335.225 

0 
005 
007 

50.425 
22.737 

0.757 26235 
 غير دال

إجمالي واقع 
جودة الحياة 

 فية الوظي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

357.735 
23364.203 
24203.765 

0 
005 
007 

047.757 
46.442 

5.750 26202 
 دالة عند

(2623) 
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  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور المشاركة في اتخاذ القرارات  لربة األسرة
العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميميا حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة 

 .قيمة غير دالة احصائيا  ( و ىي2.979)
  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محوري البيئة الصحية و المادية  ، األماف و الرضا

الوظيفي ، إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية  لربة األسرة العاممة تبعًا لمستوي 
( وىي 3.932( ،  )3.436( ، )6.234تعميميا حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )

 ( عمي الترتيب ، 0105( ، )  0101صائيًا  عند مستوي داللة  ) قيـ دالة اح
، وقد وجد أف ىذه االختبلفات في Tuckyولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار 

( 22158)  حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانتمستوي تعميـ المتوسط  صالح 
، و األماف و الرضا ( ، عمي التربيب لمحوري البيئة الصحية و المادية 30162، )

الوظيفي ، و وجد اتجاه الداللة بالنسبة إلجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية بعد 
، لصالح فئة مستوي التعميـ المرتفع حيث أف متوسط درجات Tuckyتطبيؽ اختبار 
الي أف معظـ  و يرجع ذلك من وجية نظر الباحثة(  76142)  تمؾ الفئة كانت

خؿ جميورية مصر العربية تشترط المؤىؿ العالي ليكونوا الوزارات و المنظمات دا
أقدر عمي تحمؿ العبء الوظيفي و القياـ بمياـ وظائفيـ عمي أكمؿ وجيو ، كما 
أف ىناؾ توجيو عاـ مف قبؿ العامبلت لبلرتقاء بسموكيـ و أدائيف الوظيفي لتطوير 

اه ، عمميف و تحسيف وضعيف المادي بحصوليف عمي الماجستير ثـ الدكتور 
باإلضافة أيضا الي توافر مقومات البيئة الصحية و المادية ، و تحقيؽ عامؿ 
الرضا و األماف الوظيفي مف شأنو يدعـ جودة العمؿ لدييا و بالتالي تحقؽ التميز 
في األداء وظيفيا و بدوره ينعكس عمي دورىا اسريا و مجتمعيا  ، و اتفقت ىذه 

 ،محمود أبو عودة ) ( ،  2006 ، انـأحمد الغ ) النتيجة مع دراسات كؿ مف
( و المتاف أكدتا عمي وجود تبايف داؿ احصائيا تبعا لمتغير المستوي  2018

التعميمي و وجدا لصالح المؤىؿ التعميمي العالي ، في حيف اختمفت ىذه النتيجة مع 
) ( ،  2012 ،اسامة البمبيسي  )( ،  2006 ،محمود الشطني ) دراسات كؿ مف 

( و الذيف أكدوا جميعا عمي عدـ وجود تبايف داؿ احصائيا  2014 ،ي خميؿ ماض
 بيف أفراد العينة تبعا لمتغير المستوي التعميمي .       
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( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء  وفقًا لمستوي تعميم ربة األسرة  22جدول ) 
 052العاممة ن = 

( اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت  20جدول ) 
 عينة الدراسة في تميز األداء تبعا لممستوي التعميمي ليا  

 األداء الوظيفي البيان
 

 مستوي تعميـ منخفض
 أمي، يقرأ ويكتب

33.2882 

تعميـ متوسطمستوى   
 مؤىؿ متوسط ، مؤىؿ فوؽ متوسط

31.8772 

 مستوي تعميـ مرتفع
دكتوراه( –) شيادة جامعية، دراسات عميا ماجستير   

52622 

 ( ما يمي 8 20( ، )  22يتبين من جدولي )  

مجموع  مصدر التباين المترير
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

55.242 
0232.042 
0265.500 

0 
005 
007 

24.352 
7.255 

2.523 26255  
 غير دال 

األداء 
 المجتمعي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

6.265 
2252.325 
2256.522 

0 
005 
007 

2.270 
4.520 

26427 26305  
 غير دال

 بين المجموعات األداء الوظيفي
 داخل المجموعات

 الكمى

66.535 
0247.225 
0035.552 

0 
005 
007 

22.257 
7.333 

2.402 26222  
دالة عند 
2623  

إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

224.322 
6346.770 
6523.274 

0 
005 
007 

55.030 
55.527 

2.722 26224  
 غير دال
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  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محاور األداء األسري  ، و األداء المجتمعي ، و
لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا لمستوي تعميميا حيث  إجمالي تميز األداء

(  عمي التربيب و 1.941( ، ) 01649، ) (1.745بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )
الي أف أغمب نسبة ربات األسر ، و تري الباحثة  ىي قيـ غير دالة احصائيا

فس وجية العامبلت عينة الدراسة مستوي تعميميف مرتفع مما يدؿ عمي أف  ليف ن
النظر حوؿ إدراكيف لمستوي جودة الحياة الوظيفية مما انعكس ايجابيا عمي مستوي 
أدائيف وظيفيا و أنيف يعترفف بموقع المسئولية التي تقع عمي عاتقيف ، باإلضافة 
الي أف الثقافة السائدة في معظـ المؤسسات تري أف التميز مطموب مف جميع 

ممي كما أنيا تعزز و تضمف التعامؿ عاممييا بغض النظر عف المؤىؿ الع
و اتفقت ىذه  بالمساواة مع جميع عاممييا عمي الرغـ مف اختبلؼ مؤىبلتيف ،

 0225 2( ، عمي الدجني  0225النتيجة مع دراسات كل من أسماء جمولي ) 
( ، رمزي غزالة )  0224( ، نيال حجازي )  0222( ، رندة أبو مدلمة ) 

عا عمي عدم وجود تباين دال احصائيا بين عينات ( و الذين أكدوا جمي 0225
 الدراسة وفقا لمترير المستوي التعميمي . 

  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور األداء الوظيفي لربة األسرة العاممة عينة
(  وىي 4.624الدراسة تبعًا لمستوي تعميميا حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة )

( ، ولبياف اتجاه الداللة تـ تطبيؽ اختبار  0105 قيمو دالة احصائيًا عند مستوي )
Tucky وقد وجد أف ىذه االختبلفات  لصالح فئة التعميـ المرتفع حيث أف متوسط ،

(، و اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة جميل نشوان  52622) درجات تمؾ الفئة كانت
ت ( و التي توصمت لوجود تباين لصالح حممة المؤىال 0225& فؤاد العاجز ) 

دانا ) ( ،  0222 ،ماجد الجالد  ) العميا ، و اختمفت مع دراسات كال من
 ،إيمان المستكاوي  )( ،  0223، أبو حسنين محمد ) ( ،  0225، المحسن 
( ، و التي توصموا لعدم وجود تباين في األداء الوظيفي تبعا لمترير  0227

 المستوي التعميمي . 
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 مما سبق يتضح ما يمي 8 
 يف داؿ إحصائيًا  في إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية لربة األسرة يوجد تبا

 لصالح المستوي المرتفع . العاممة عينة الدراسة تبعًا لممستوي التعميمي ليا
  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة

 يتحقق صحة الفرض جزئيا . بذلكالدراسة تبعًا لممستوي التعميمي ليا ، و  
 النتائج في ضوء الفرض الحادي عشر  -22
ينص الفرض الحادي عشر عمي أنو " ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات        

واقع جودة الحياة الوظيفية بمحاورىا الثبلثة ) األسر العامبلت عينة الدارسة في كؿ مف 
المشاركة في اتخاذ القرارات    –الوظيفي األماف و الرضا  -البيئة الصحية و المادية  

األداء  -األداء المجتمعي  -، و تميز األداء  بأبعاده الثبلثة ) األداء األسري  (
 تبعًا لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة " ،   الوظيفي  (

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ حساب أوجو التبايف باستخداـ        
في واقع جودة الحياة الوظيفية  (ANOVAالتبايف في اتجاه واحد )اختبار تحميؿ اتجاه 

 Tukey، و تميز األداء   تبعا لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة ، وتـ تطبيؽ اختبار 
 . لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات

الدخل  ( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان واقع جودة الحياة الوظيفية وفقًا لفئات 25جدول ) 
 052الشيري ن = 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات

البيئة الصحية و 
 المادية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

54.230 
0270.652 
0347.500 

0 
005 
007 

56.004 
22.760 

5.262 26250  
 دالة عند

(2623) 
الرضا  األمان و

 الوظيفي 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

222.527 
5652.346 
5755.065 

0 
005 
007 

32.642 
25.233 

0.760 26235  
 غير دال 

المشاركة في اتخاذ 
 القرارات 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

6.756 
0322.224 
0335.225 

0 
005 
007 

2.247 
22.026 

26577 26450  
 غير دال

إجمالي واقع جودة 
 الحياة الوظيفية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

550.444 
23575.525 
24203.765 

0 
005 
007 

244.555 
47.352 

0.572 26272  
 غير دال 
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اختبار توكي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات ربات األسر العامالت (  44جدوؿ ) 
 قع جودة الحياة الوظيفية تبعا لفئات الدخل الشيري لألسرة عينة الدراسة في تميز وا

 البيئة الصحية و المادية   البيان
 

جينو (  4000) أقؿ مف  منخفض   02.27 
جينو (  6000: أقؿ مف  4000مف متوسط )   00.22 
جينو فأكثر (  6000مرتفع )   02.25 

 ( ما يمي 8  22( ، )   25يتضح من جدولي ) 
 و المشاركة في األمان و الرضا الوظيفي بايف داؿ إحصائيًا  بيف محاور ال يوجد ت ،

اتخاذ القرارات  ، إجمالي واقع جودة الحياة الوظيفية  لربات األسر العامبلت عينة 
الدراسة تبعا لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة 

وىى قيـ غير دالة إحصائيًا (  عمي التوالي  0.572(  ، ) 26577( ، )0.760)
الي أف جميع العامبلت داخؿ كؿ منظمة أو مؤسسة يتبعوف نفس بيئة و يرجع ذلك 

العمؿ و لنفس القوانيف و الموائح و اإلجراءات و السياسات السائدة التي تطبؽ عمي 
الجميع باإلضافة الي أنيـ يخضعوف لنفس الظروؼ االقتصادية التي تمر بيا 

 يظير ىناؾ تبايف  .الببلد لذا لـ 
  يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محور البيئة الصحية و المادية لربة األسرة العاممة

عينة الدراسة تبعًا لمستوي الدخؿ الشيري حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة 
( ، ولبياف اتجاه الداللة  0105(  وىي قيمو دالة احصائيًا عند مستوي ) 5.262)

، وقد وجد أف ىذه االختبلفات  لصالح فئة التعميـ Tuckyتـ تطبيؽ اختبار 
 (.  00.22) المتوسط حيث أف متوسط درجات تمؾ الفئة كانت
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 ( تحميل التباين أحادي االتجاه الستبيان تميز األداء تبعا لفئات الدخل الشيري 23جدول ) 
 052ن=  

 ( ما يمي 8  23يتبين من جدول ) 
  ،  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا  في محاور األداء األسري ، األداء المجتمعي

األداء الوظيفي ، و إجمالي تميز األداء لربة األسرة العاممة عينة الدراسة تبعًا 
،  (1.632لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة حيث بمغت قيـ )ؼ( المحسوبة )

و  ىي قيـ غير دالة احصائيا و( عمي التوالي  01242(، )1.924( ، )1.957)
الي التطور التكنولوجي الكبير في القرف قد يرجع ذلك من وجية نظر الباحثة 

الحالي الذي يعطي كؿ عاممة  امكانية تطوير نفسيا و زيادة معارفيا مف خبلؿ 
ا مف مساىمات التعميـ الذاتي أو شبكات األنترنت أو ما تقدمو المؤسسات نفسي

لتطوير العامبلت بيا مف دورات و ورش تدريبية مما يحقؽ تطويرا الدائيف مما 
آيات أحمد  ) ، و اتفقت ىذه النتيجة مع دراسات  ينعكس ايجابيا عمي المؤسسة

( و الالتان أكدتا  0227 ،إيمان المستكاوي ) ( ،  0224 ،& شيماء ضبش 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المترير
 الحرية

متوسط 
 تالمربعا

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 بين المجموعات األداء األسري 
 داخل المجموعات

 الكمى

52.722 
0230.560 
0265.500 

0 
005 
007 

23.252 
7.260 

2.450 26276  
 غير دال

األداء 
 المجتمعي 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

02.560 
2222.526 
2256.522 

0 
005 
007 

20.272 
4.052 

2.735 26222 
 غير دال 

األداء 
 الوظيفي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

55.453 
0027.557 
0035.552 

0 
005 
007 

26.625 
7.557 

2.702 26226  
 غير دال

إجمالي تميز 
 األداء  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمى

26.305 
6474.746 
6523.274 

0 
005 
007 

7.042 
56.525 

26020  26563  
 غير دال 
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ربات األسر عينة الدراسة تبعا لمترير عمي عدم وجود تباين دال احصائيا بين 
أميرة ) ( ،  0225 ،ماجدة المسحر ) الدخل ، بينما اختمفت مع دراسات كال من 

( ىذا بالنسبة لألداء األسري ، و االداء  0222 ،دوام & شريف حورية 
الوظيفي ، و التي توصمت لوجود تباين لصالح فئات الدخل المرتفع . و فيما 

نوال ) ( ،  0226 ،زكية طاشكندي ) اتفقت مع دراسات  يخص تميز األداء
( في عدم وجود تباين احصائي تبعا لمترير المستوي  0226 ،الرامدي 

(  0222 ،نضال الزطمة ) التعميمي عمي أفراد العينة بينما اختمفت مع دراسة  
و التي اكدت عمي وجود تبين دال احصائيا لمترير المستوي التعميمي عمي أفراد 

 العينة لصالح المستوي التعميمي األعمي .  
 مما سبق يتضح ما يمي 8 

  ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة الدراسة في إجمالي
 .  واقع جودة الحياة الوظيفية تبعا لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة

 لدراسة في إجمالي ال يوجد تبايف داؿ إحصائيًا بيف ربات األسر العامبلت عينة ا
و بذلك تتحقق صحة الفرض كميا  تميز األداء  تبعا لمستوي الدخؿ الشيري لؤلسرة

 . 
 -النتائج في ضوء الفرض الثاني عشر 8 -20

ينص الفرض الثاني عشر  عمى أنو " تختمؼ نسبة المشاركة لممتغيرات المستقمة مع 
 باط مع المتغير التابع " . المتغير التابع طبقًا ألوزاف معامؿ االنحدار ودرجة االرت

ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا  تـ استخداـ معامؿ االنحدار الخطي إليجاد  
العبلقة بيف  واقع جودة الحياة الوظيفية  بمحاورىا ) كمتغيرات مستقمة ( وتميز األداء 

 ( يوضح ذلؾ: 40لربة األسرة العاممة ) كمتغير تابع (  والجدوؿ )
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دار الخطي لمعالقة بين مقياس واقع جودة الحياة الوظيفية واستبيان تميز األداء  ( االنح24جدول )
 052=  العاممة نلربة األسرة 

 ( ما يمي 8 24يوضح جدول ) 
تـ ايجاد معامؿ االنحدار بيف كؿ متغير مستقؿ ومتغير تابع وذلؾ لمعرفة أي  -

( وجود 40المتغيرات المستقمة أكثر تأثيرا عمى المتغير التابع ، ويوضح جدوؿ )
األماف و  –عبلقة خطية بيف المتغيرات المستقمة ) البيئة الصحية و المادية  

المشاركة في اتخاذ القرارات  ( والمتغير التابع ) تميز األداء (  –الوظيفي الرضا 
( أف العبلقة بيف كؿ متغير مستقؿ 40لربة األسرة العاممة ، ويظير مف الجدوؿ )
،كما يتضح أف  أكثر المتغيرات  0.001وتابع دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

R2( =26237 ،  )بمغ معامؿ التحديد تأثيرًا "البيئة الصحية و المادية  " حيث 
=)  R2يميو متغير " المشاركة في اتخاذ القرارات  "  حيث بمغ معامؿ التحديد 

( ثـ يمييما في النياية متغير " األماف و الرضا الوظيفي " حيث بمغ 26233
 R2 (=26222 . )معامؿ التحديد 

 مما سبؽ يتضح ما يمي : 

معامل  المتريرات
 "Rاالرتباط "

معامل تحديد 
 نسبة المشاركة 

"R2" 

مستوى  قيمة ت معامل االنحدار
 الداللة

داء
 األ
ميز
ت

 

البيئة الصحية و 
 المادية

دالة عند  A  646320 56726 الثابت 26237 26032
مستوى 
2.222 

 B  26242الميل 

األمان و الرضا 
 الوظيفي

دالة عند  56004 656226الثابت  26222 26027
مستوى 
2.222 

 B 26527الميل 

المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

دالة عند  A 646256 56433الثابت  26233 26053
مستوى 
2.222 

 B 26253الميل 
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 المسػػتقمة مػػع المتغيػػر التػػابع طبقػػًا ألوزاف  اخػػتبلؼ نسػػبة المشػػاركة لممتغيػػرات
معامػػػػؿ االنحػػػػدار ودرجػػػػة االرتبػػػػاط مػػػػع المتغيػػػػر التػػػػابع  ، وبالتػػػػالي يتحقػػػػؽ 

 الفرض الحادي عشر  .
                                      
 تــوصيـــات البحث 

 ة بعد ما تقدم من عرض ومناقشة نتائج الدراسة تقترح الباحثة بعض التوصيات اآلتي
 أوال8 توصيات خاصة بالوسائل اإلعالم 

عمي وسائؿ اإلعبلـ عقد ندوات و محاضرات لنشر مفيوـ و أىمية ثقافة جودة  .1
 الحياة الوظيفية لممنظمات و دورىا المحوري في تحقيؽ تميز األداء لعاممييا  .

عمي وسائؿ اإلعبلـ عقد دورات تدريبية و ورش عمؿ لمسادة المديريف بمختمؼ  .2
ات لتطوير الميارات اإلدارية و القيادية لدييـ لدورىا البارز في تحقيؽ المؤسس

 جودة الحياة الوظيفية لممؤسسة تتميز بيا المؤسسة عف غيرىا .
 ثانيا 8 توصيات خاصة بالمؤسسات 

االىتماـ بتحسيف ظروؼ العمؿ المادية في المنظمات مف خبلؿ توفير البيئة  .1
مكتب المريح ، و توفير درجة الحرارة المناسبة لطبيعة العمؿ كتصميـ ال

المعتدلة ، و اإلضاءة الجيدة ، و الطبلء المناسب ، و أدوات العمؿ المطموبة 
 ، لما في ذلؾ مف أثر كبير عمي إنتاجية العامبلت و أدائيف .  

توفير بيئة عمؿ صحية و آمنة تمبي شروط السبلمة المينية في المنظمات ، و  .2
ع إجراءات الوقاية و السبلمة أثناء العمؿ ، و حرص العامبلت عمي اتبا

ضرورة توفير نظاـ وقاية و حماية ضد الحرائؽ لمحفاظ عمي صحة و سبلمة 
 العامبلت ، و الحد مف إصابات العمؿ .  

الحرص عمي توفير نظاـ واضح و مبلئـ لترقيات و الصعود في السمـ  .3
 عاممييا .  الوظيفي بما يضمف مف تحقيؽ أىداؼ المنظمات و طموحات

عمي المنظمات بمختمؼ أنواعيا و أحجاميا عقد ورش عمؿ و دورات تدريبية  .4
لتطوير و االرتقاء بمستوي العامبلت العممي و الميني لتحقيؽ التميز في أداء 

 العامبلت وظيفيا و أسريا و مجتمعيا . 
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 ثالثا 8 توصيات خاصة بالوالدين 
رمة في التعامؿ مع األبناء في عمي الوالديف االبتعاد عف األساليب الصا .1

محاولة إجبارىـ عمي الخضوع و الطاعة الكاممة لموالديف و االستعانة 
 باألساليب المينة و الديمقراطية في التعامؿ مع األبناء .

ضرورة اشتراؾ اآلباء في أداء بعض المسئوليات األسرية و الدراسية لؤلبناء و  .2
 عدـ اقتصار األمر عمي األـ وحدىا . 

مي الوزرات الدينية في مصر ضرورة عقد محاضرات و دروس في المساجد ع .3
و الزوايا بأىمية اشتراؾ الزوج في المسئوليات األسرية و مساعدة الزوجة في 

 تحمؿ أعباء الحياة األسرية .
بناءًا عمي نتائج البحث وجد أن مستويات واقع جودة الحياة الوظيفية متوسطة تم 

ساعدة في رفع مستوي جودة الحياة الوظيفية و تم توزيعو إعداد كتيب إرشادي لمم
 من قبل الباحثة عمي مديري تمك المؤسسات و بعض العاممين و العامالت فييا

() المؤسسات التي تم تطبيق أدوات البحث فييا    
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 تمييد 
 يالت واألبحاث ساتاالدر  وكثرت السبعينيات، ؿأوائ في الوظيفية الحياة بجودةىتماـ اال بدأ

 المؤسساتف م العديد في تااإلدار  وبدأت الوظيفية، الحياة جودة ؿحو  عديدة جوانب تناولت
 رات التأثيؿ دراسة خبل فم ؿالعم وقوة انتاجية فلتحسي ؛ ةمومتكام ةمشام مشاريعاً  الكبيرة

 الواجب األمور بعض وؿحمؽ الق بعض وجودباإلضافة ل ؿ ،العم حياة جودة ىمع التنظيمية
ؿ ، و العم ؼ وظرو  ساعات و ، األجورؿ مث مفة المخت اإلدارية القياداتؿ بف قميا تحقيق

 .  والرقابة ـ والسأ التعب،ؿ ومشاك التقاعد، وأنظمة ترقيات،ال

 ،زايا وم ومرتبات، جيد،راؼ واش جيدةؿ عمؼ ظرو  توفير  تعني الوظيفية الحياة فجودة
 فمؿ العم في الحياة جودةؽ وتتحق ، فةبالوظي والتحدي ـ تماىاالف م وقدر جيدة ومكافآت

 إلعطاء الوظيفية الحياة جودة وديجـ استخدا ىمع تشجع التيقات العامميف عبلمسفة ف ؿ خبل
 .  ككؿ المؤسسة مستوى ىمع الفعالة مةىوالمسايـ وظائف ىمع تأثيرمل أكبر فرصميف العام

ات الدراسة الي ] أبعاد كالسيكية و يمكن تقسيم أبعاد جودة الحياة الوظيفية كما تناولتيا أدو 
و تشمؿ ظروؼ العمؿ المادية ، و رفاىية العامميف ، و دعـ العامميف ، و عوامؿ وظيفية ، و 

و تشمؿ بيئة عمؿ صحية آمنة ، و مشاركة اإلدارة في اتخاذ أبعاد عصرية  -عوامؿ مادية 
  القرارات [ . 

 و فيما يمي توضيح موجز لتمك األبعاد 8 
 عاممين ى أداء المشروط البيئية المادية المؤثرة ع مىومن أ

 مكاف العمؿكثافة  فتكو ف : فيجب أعامميف مقارنة مع عدد المكاف العمؿ مساحة  (1
 مناسبة.

 مصادر الضوضاء. فبعيدًا عيا موقعف يكو  ف: يجب أنظمة أو المؤسسة موقع الم (2
ؤسسة المراف جد ءاإلضاءة مناسبة والعناية بطبل فتكو بحيث : فاإلضاءة واأللوا (3

 .يرىا مظ فوالنوافذ لحسبواب لؤل فأنسب األلوا واختيارمكاتب العامميف و 
 لتوفير ويةيجيدة التعامميف ال غرؼجميع  تكوؼ ف: يجب أرارة وية ودرجة الحيالت (4

 كاؼ العامميف . النشاط والحيوية ل
البيئة  فمساحة مناسبة مداخؿ أي مؤسسة : بحيث يوجد راء الساحات الخض (5

راء ، فقد أشارت العديد مف الدراسات الي وجود عبلقة قوية بيف التمتع لخضا
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بالطبيعة خاصة النباتات الخضراء ، و تراجع فرص اإلصابة بأمراض العصر مثؿ 
 الضغط المرتفع ، و السكر و القمب . 

 ـ العمؿ .إلتما و الخامات البلزمة واألدوات ؿ توفير الوسائ (6
و التي يجب و أف تتوافؽ وطاوالت ودواليب راسي ك فمالمكتبية ييزات تناسب التج (7

 عامميف . احتياجات الطبيعة العمؿ و مع 
عامميف ى أداء المإيجابيًا ع راً أثؾ تتر ي مؤسسة البيئة المادية الجيدة أل فوترى الباحثة أ

 ؤسسة . الم ففي رفع شأ ىـ، مما قد يسا ية ونشاطمبفاعاؿ األعممختمؼ ب ـالقيا إلىيـ وتدفع

فعند تصميـ مكاف العمؿ يجب اف يشكؿ كؿ مف التصميـ و المعدات و االجراءات التشغيمية 
نظاـ عمؿ آمف كما ىو منصوص عميو في قانوف العمؿ فالغرض الرئيسي مف تصميـ مكاف 
العمؿ ىو تحقيؽ مستويات مرتفعة مف االنتاجية كمالو أثر عمي العبلقات بيف العامميف و 

 .  معدالت الغياب بينيـ

: لما  أجور كافية وعادلة العوامل المالية و تشتمل العوامل المالية عمي العناصر التالية ] 
ليا مف اىمية كبيرة عمي العامميف لكونيا مصدر دخؿ ليـ و محدد لمكانتيـ االجتماعية داخؿ 
و خارج المؤسسة ايضا ال تستطيع المؤسسة الحفاظ عمي عاممييا أال مف خبلؿ نظاـ عادؿ 

جور ، و في حالة عدـ توافر ذلؾ يزداد عدـ الرضا الوظيفي و الشكاوي بينيـ ، و بالتالي لؤل
مكافآت وتعويضات عادلة   -السياسات السميمة لؤلجور ىي أمر حيوي لفاعميتيا و كفاءتيا 

فيذا مف شأنو يقمؿ مف معدؿ الدوراف و يحسف مف أداء و انتاجية المؤسسة ،  تكمف :  وكافية
في ما يقدمو العامميف مف جيد و ما يعود عميو نظير ذلؾ ، كما يحكـ العامميف عمي العدالة 

عدالة التعويضات مف خبلؿ مقارنة جيودىـ و أدائيـ مع أداء األخريف و معدؿ الفوائد التي 
 تعود عمييـ [ . 

و  ال شؾ أف المشاركة االدارية تعالج العبلقة بيف المؤسسةالمشاركة في اتخاذ القرارات 8 
العامميف ، القضايا األساسية لئلدارة داخؿ المؤسسة و تبرز دور العامميف في صناعة القرارات 
في جميع مستويات المؤسسة ، كما تساعد المديريف عمي التعامؿ مع التحديات التي 
يواجيونيا في بيئة متغيرة و ذات منافسة شديدة فتستطيع المحافظة عمي مستويات عالية مف 

 اإلنتاج و االبداع و تحفيز العامميف .   الفاعمية و
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و تتحقؽ بتحسيف الصحة و األمف و الرفاىية العامة و الكفاءة االنتاجية  رفاىية العاممين
لمعامميف حسب المعايير المنصوص عمييا في القانوف ، باإلضافة الي التسييبلت الخدمية و 

ـ و ترتيبات السفر مف و الي العمؿ ، المرافؽ المقدمة كالمطاعـ و وسائؿ الترفيو و االستجما
 و مكاف لمبيت العامميف الذيف يسكنوف في أماكف بعيدة عف مقر عمميـ . 

عادة ما يتولد عند العامميف في العديد مف المناسبات أثناء توافر إجراءات تقويم المظالم 8 
بل تخموا مؤسسة تنفيذىـ لمياـ عمميـ الوظيفي الشعور بعدـ الرضا و الظمـ ألسباب متعددة ف

مف التظممات و النزاعات و الصراعات فقد يكوف التظمـ موجو مف قبؿ العامميف لئلدارة أو 
العكس مما يسبب اضطرابا و تأثير سمبي عمي عبلقات العمؿ و االنتاجية فتظمـ العامميف قد 

ـ طاعة يتعمؽ باألجور أو العبلوات أو ظروؼ العمؿ ... الخ ، و مف اسباب تظمـ اإلدارة عد
األوامر أو المغادرة دوف إذف أو الغياب ... الخ فسواء كانت ىذه التظممات أو تمؾ البد و أف 

 يتـ التعامؿ معيا بعدالة و شفافية .

 في ضوء ما سبق يمكن تمخيص أىداف جودة الحياة الوظيفية في اآلتي 

تقميؿ معدؿ الدوراف  -ية  زيادة الفاعمية التنظيم -زيادة الرضا الوظيفي  -زيادة ثقة العامميف 
 -مشاركة اإلدارة في اتخاذ القرارات  -تحقيؽ اىداؼ المؤسسة أو المنظمة  -لدي العامميف 

عادلة و  تأجور وتعويضا -الترقي و التقدـ  ةإمكاني -الشعور باألماف و الرضا الوظيفي 
 دستوري .التكامؿ االجتماعية االلتزاـ ال -توفير ظروؼ عمؿ صحية و آمنة  -كافية 
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 المراجع 
 أوال 8 المراجع العربية

إدارة و تقييم األداء الوظيفي بين النظرية و ( :  2013إبراىيـ المحاسنة )  -1
 ، دار جرير لمنشر و التوزيع، عماف ، األردف . التطبيق

( : دور الميزة التنافسية في بناء المحفظة  2009إبراىيـ راشد الشمري )  -2
، العدد  منشور بمجمة اإلدارة و االقتصاد بحثاالستثمارية الكفؤة ، 

 الخامس و السبعوف ، العراؽ . 
( : استراتيجية تحقيؽ الميزة التنافسية كما  2019إيماف عبده السيد المستكاوي )  -5

بحث تدركيا ربة األسرة العاممة و عبلقتيا بكفاءة األداء لدييا ، 
لي ، جامعة ، كمية االقتصاد المنز  مجمة عموم اإلنسان التطبيقية

 حمواف . 
( : دور الثقافة التنظيمية في تفعيؿ تطبيؽ اإلدارة  2011إيياب فاروؽ العاجز )  -4

اإللكترونية ، دارسة تطبيقية عمي وزارة التربية و التعميـ العالي 
في إدارة األعماؿ غير منشورة رسالة ماجستير محافظات غزة ، ، 

 ، فمسطيف .  ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة
( :العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية   2000آسيا بنت عمي راجح بركات ) -5

واالكتئاب لدى بعض المراىقيف والمراىقات المراجعيف لمستشفى 
جامعة أـ القرى  رسالة ماجستير،الصحة النفسية بالطائؼ، 
 المممكة العربية السعودية .

(  2016اء عبد الرحمف أحمد  ضبش ) آيات عبد المنعـ الديسطي أحمد  & شيم -6
: األداء الوظيفي األسري وعبلقتو بإدارة مورد الممتمكات والمشاركة 

 –مجمة عموم التربية النوعية في العمؿ التطوعي لدى الشباب ، 
 العدد الرابع . –جامعة طنطا 

( : العوامؿ الشخصية و الوظيفية لمعامميف بوحدات خدمة  2006أحمد الغانـ )  -7
غير منشورة ،  رسالة ماجستيرجميور و عبلقتيا بأدائيـ ، ال

 المممكة العربية السعودية ، جامعة نائؼ لمعمـو األمنية .
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( : معايير التميز المؤسسي لئلدارات العامة في  2020أحمد سعيد حسف بركة )  -8
وزارة التربية و التعميـ العالي و عبلقتيا باألداء الوظيفي مف وجية 

غير منشورة ، كمية التربية ،  رسالة ماجستير، نظر عاممييا 
 الجامعة اإلسبلمية بغزة ، فمسطيف .   

( : جودة الحياة الوظيفية و أثرىا عمي األداء  2012أسامة زياد يوسؼ البمبيسي )  -9
الوظيفي لمعامميف في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ، 

كمية التجارة ،  في إدارة األعماؿ غير منشورة ، رسالة ماجستير
 الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف . 

( : أثر الثقافة التنظيمية عمي اإلبداع اإلداري لدي  2013أسماء جمولي )  -10
 رسالة ماجستيرالعامميف في مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية ، 

غير منشورة ، كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التيسير ، 
 زائر .  بسكرة ، الج

( : أثر القيادة االستراتيجية عمى التشارؾ في المعرفة ،  2013أقطي جوىرة )  -11
غير منشورة ، كمية العموـ االقتصادية والتجارية   رسالة دكتوراه

 وعمـو التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر . 
( : درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث  2017أماني محمد يونس )  -12

الدولية بمحافظات غزة لمقيادة المستدامة و عبلقتيا بجودة الحياة 
غير منشورة ، كمية  رسالة ماجستيرالوظيفية لدي معممييـ ، 

 التربية ، الجامعة االسبلمية ، غزة ، فمسطيف . 
(: أساليب المعاممة الوالدية  2014أميره حساف دواـ & شريؼ محمد حورية )  -13

، مجمة جامعة تيا باألمف النفسي لؤلبناءكما تدركيا األميات وعبلق
 ، المجمد التاسع و الخمسوف ،  العدد األوؿ . اإلسكندرية

( : تمكيف العامميف كمدخؿ لتحسيف جودة الحياة  2014أيمف حسف ديوب )  -14
مجمة جامعة دمشق لمعموم الوظيفية في قطاع االتصاالت ، 

 ( .   1) ( ، العدد  30، المجمد ) االقتصادية و القانونية 
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(: أساليب التنشئة الوالدية وعبلقتيا 2012جماؿ أبو مرؽ & ابراىيـ أبو عقؿ)  -15
بالحالة المزاجية لدى طمبة جامعة الخميؿ بالضفة الغربية ، فمسطيف 

 ، المجمد السادس عشر ، العدد األوؿ. ، مجمة جامعة األقصى
في مدارس ( : معوقات تطبيؽ الجودة  2007جميؿ نشواف & فؤاد العاجز )  -16

، بحث مقدم الي المؤتمر الثالث ، وكالة الغوث الدولية بغزة 
الجامعة اإلسبلمية  الجودة في التعميم الفمسطيني ، مدخل التميز ،

 ، غزة .
( : جودة الحياة الوظيفية لدي معممي المرحمة  2015حسني فؤاد الدحدوح )  -17

ة رسالاألساسية بمحافظات غزة و عبلقتيا بمستوي أدائيـ ، 
 غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة االسبلمية ، غزة . ماجستير

( : جودة الحياة الوظيفية و أثرىا عمي مستوي  2014خميؿ اسماعيؿ ماضي )  -18
األداء الوظيفي ، لمعامميف ، دراسة تطبيقية عمي الجامعات 

غير منشورة ، جامعة قناة السويس ،  رسالة دكتوراهالفمسطينية ، 
 مصر .

( : أثر المناخ التنظيمي عمي التطوير  2007ا عمر محمد المحسف ) دان -19
، كمية  رسالة ماجستير منشورةالتنظيمي في الوزارات األردنية ، 

  الدراسات العميا ، الجامعة األردنية ، األردف .
منيجية وأساليب البحث العممي ( : 2008دالؿ القاضي ، محمود البياتى) -20

دار  -spssالبرنامج اإلحصائي  وتحميل البيانات باستخدام
 األردف. -عماف -الطبعة األولى -الحامد لمنشر والتوزيع

 من عممياتيا تطبيق ومدى أىميتيا :المعرفة إدارة( : 2007زكية طاشكندي )  -21
 التربية بإدارة اإلداريات والمشرفات اإلدارات مديرات نظر وجية
 ماجستير، ةرسال ،"جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة والتعميم
 .المممكة العربية السعودية  القرى، أـ جامعة

( : ممارسات القيادة االستراتيجية  وعبلقتيا  2015رامي إبراىيـ المغربي )  -22
باإلبداع االداري مف وجية نظر القيادات اإلدارية العميا في 
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غير منشورة ،  رسالة ماجيستيرالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"، 
 والعمـو اإلدارية، جامعة األزىر، غزة. كمية االقتصاد 

( : ضغوط العمؿ لدى مديري المدارس الثانوية  2017رمزي فوزي غزالة )  -23
الحكومية و عبلقتيا بأدائيـ الوظيفي مف وجية نظر العامميف في 

غير منشورة ،  قسـ  ، رسالة ماجستيرمحافظات العاصمة عماف 
، جامعة الشرؽ االوسط ،  اإلدارة والمناىج ، كمية العموـ التربوية

 االردف.
( : ممارسات القيادة االستراتيجية و عبلقتيا  2017رنا إسماعيؿ رزؽ عبده )  -24

غير منشورة ، كمية  رسالة ماجستيربتميز األداء المؤسسي ، 
 االقتصاد و العمـو اإلدارية ، جامعة األزىر ، غزة ، فمسطيف . 

 المتعممة المنظمة أبعاد تطبيؽ بيف ةالعبلق"( :  2014رندة نبيؿ أبو مدلمة )  -25
 االقتصاد كمية غير منشورة ، ماجيستير رسالة،  والتميز المؤسسي

 غزة ، فمسطيف .  األزىر، جامعة ، اإلدارية والعمـو
 مديري المدارس ممارسة ( : درجة 2019زكريا أحمد رمضاف النجار )  -26

 بأداء تياوعبلق التميز إلدارة غزة بمحافظات  الحكومية األساسية
الجامعة  التربية، ، كمية  منشورة غير ماجستير رسالةمعممييـ ، 
 بغزة ، فمسطيف  اإلسبلمية ،

( : جودة الحياة و عبلقتيا بالرضا الوظيفي لدي  2012سحر فاروؽ عبلـ )  -27
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عيف شمس  ، مجمة دراسات عربية 

 ( .  2( ، العدد )  11في عمـ النفس ، مجمد ) 
االلتزاـ  عمى وأثرىا الوظيفية الحياة (: جودة  2018البياري )  سعيد سمر -28

  غزة قطاع في االجتماعية والتنمية وزارتي العمؿ لموظفي التنظيمي
غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة االسبلمية  رسالة ماجستير، 

 ، غزة .
، النظرية والتطبيق تنشئة الطفل وحاجاتو بين( : ١٠٠٢(سيير كامؿ أحمد   -29

 دار المعرفة الجامعية.
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دار  ( 8 سيكولوجية التنشـئة االجتماعية، ١٠٠٢صالح محمد أبو جادو ) -30
 الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، االردف .

في منظمات األعمال  QWLجودة الحياه الوظيفية ( :  2008سيد جاد الرب )  -31
 لقاىرة . لعربي لمنشر ، اا، دار الفكر  العصرية

رسالة (: أثر الثقافة التنظيمية عمي جودة الخدمة،  2017عاطي مايسة )  -32
 غير منشورة ، جامعة قاصدي ، مرباح ، الجزائر .   ماجستير

( : جودة حياة العمؿ وأثرىا عمي االستغراؽ  2004عبد الحميد المغربي )  -33
،  مجمة الدراسات و البحوث التجاريةالوظيفي ، دراسة ميدانية ، 

 ( .   2العدد ) 
 المتمدن الحوار مجمة الوظيفية، الحياة ( : جودة 2010الرحمف تيشوري )  عبد -34

 ( الكويت . 3013، العدد ) 
( : البيئة الداخمية لمعمؿ و مستوي األداء  2003عبد العزيز التويجري )  -35

غير منشورة ،  رسالة ماجستيرالوظيفي في األجيزة األمنية ، 
 لسعودية ، جامعة نائؼ لمعمـو األمنية . المممكة العربية ا

( : بيئة العمؿ و مناسبتيا ألداء العامميف ،  2002عبد العزيز عبد العزيز )  -36
غير منشورة ، المممكة العربية السعودية ، جامعة  رسالة ماجستير

 نائؼ لمعمـو األمنية .
في  ( : ضغوط العمؿ و أثرىا عمي أداء الموظفيف 2009عبد القادر بنات )  -37

رسالة شركة االتصاالت الفمسطينية في منطقة قطاع غزة ، 
في إدارة األعماؿ غير منشورة ، كمية التجارة ، الجامعة  ماجستير

 اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف 
إدارة الجودة و نماذج التميز بي ( :  2006عبد الكريـ أبو الفتوح درويش )  -38

ارقة لمطباعة و ، الشارقة ، مركز بحوث الشالنظرية و التطبيق 
 النشر ، الشارقة ، دولة االمارات العربية المتحدة . 

( : واقع األداء المؤسسي في مدارس دار  2013عمي يحيي عمي الدجني )  -39
األرقـ ، بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوروبي لمتميز وسبؿ 
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غير منشورة ،  كمية التجارة، الجامعة  ، رسالة ماجيستيرتطويره
 ، غزة ، فمسطيف . اإلسبلمية

( : درجة ممارسة الجودة اإلدارية و عبلقتيا بفاعمية  2014عماد قرموط )  -40
األداء الوظيفي لدي مديري المدارس الحكومة بمحافظات غزة ، 

في إدارة األعماؿ غير منشورة ، كمية التجارة ،  رسالة ماجستير
 الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف .

( : واقع إدارة التغيير و أثرىا عمي أداء  2009) عوني فتحي خميؿ عبيد  -41
العامميف في وزارة الصحة الفمسطينية ، دراسة حالة مجمع الشفاء 

 ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة  رسالة ماجستير غير منشورةالطبي ، 
( : أثر استخداـ مساندة القرارات عمي تطوير األداء ،  2009فدوي رمضاف )  -42

رة األعماؿ غير منشورة ، كمية التجارة ، في إدا رسالة ماجستير
 الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف .

( : الثقافة التنظيمية و دورىا في تحسيف األداء مف  2012فوزي سعد الحاثي )  -43
رسالة وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية الممـ فيد األمنية ، 

منية ، غير منشورة ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األ ماجستير
 المممكة العربية السعودية 

( : دور المشرفيف التربوييف في تحسيف األداء التدريسي  2004ماجد الجبلد )  -44
،  مجمة أبحاث اليرموكلمعممي التربية اإلسبلمية في األردف ، 

 المجمد العشروف ، العدد الثالث ) ب ( ، جامعة اليرموؾ ، إربد . 
"إساءة المعاممة في مرحمة الطفولة كما (:  ١٠٠٢ماجدة أحمد  حسف المسحر)  -45

رسالة تدركيا طالبات الجامعة وعبلقتيا بأعراض االكتئاب"، 
 ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، السعودية.ماجستير

( : أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا ببعض المشكبلت  2007مجيدة الناجـ )  -46
وسطة "دراسة وصفية األسرية والمدرسية عند طالبات المرحمة المت

تحميمية مطبقة عمى عينة مف طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة 
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، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، رسالة ماجستيرالرياض ، 
 السعودية .

(: بعض أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بيوية األنا  2007محمد أبو العبل )  -47
رابطة  - النفس لمؤتمر اإلقميمي لعمملدى طبلب الجامعة، ا

 األخصائييف النفسييف المصرية، مصر.
 معممي لدى الوظيفي باألداء وعبلقتو اإلداري التمكيف( :  2008محمد البموي )  -48

 السعودية العربية المممكة في الوجو محافظة في الحكومية المدارس
 مؤتو، ، جامعةماجستير غير منشورة  رسالة ،"نظرىـ وجية مف

 .األردف
( : أثر عناصر جودة الحياة الوظيفية  2017ي ، و رندة اليافي ) محمد العمر  -49

،  المجمة األردنية في إدارة األعمالعمي أداء الموظؼ العاـ ، 
 ( .  1( ، العدد )  13المجمد ) 

 األداء تطوير في اإلشراؼ التربوي أساليب دور( :  2007محمد بدر صياـ )  -50
 رسالة ،" غزة محافظة في الثانوية المدارس في لممعمميف الميني

 اإلسبلمية  ،  غزة ، فمسطيف .  الجامعة ،ماجستير غير منشورة 
( : درجة ممارسة المشرفيف التربوييف إلدارة  2015محمد سميماف أبو حسنيف )  -51

التغيير و عبلقتيا بمستوي أداء معممييـ في المدارس اإلعدادية 
غير منشورة  في إدارة األعماؿ رسالة ماجستيربمحافظات غزة، ، 

 ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف .
( : أثر جودة الحياة  الوظيفية في  2018محمود إسماعيؿ إسماعيؿ أبو عودة )  -52

غير منشورة ، كمية  ، رسالة ماجستيرالمؤسسي التميز تحقيؽ 
 .التجارة ، الجامعة االسبلمية بغزة ، فمسطيف 

: أثر المناخ التنظيمي عمي أداء الموارد البشرية ، (  2006محمود الشنطي )  -53
في إدارة األعماؿ غير منشورة ، كمية التجارة ،  رسالة ماجستير

 الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف .
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( : تقييـ مدي تأثير بيئة العمؿ عمي الرضا الوظيفي  2004مرفت المرنخ )  -54
لصناعي في قطاع لمعامميف و أدائيـ ألعماليـ في منشئات القطاع ا

في إدارة األعماؿ غير منشورة ، كمية  رسالة ماجستيرغزة ، 
 التجارة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف .

( : تفعيؿ دور المنظمات التطوعية في المممكة 2001مركز البحوث والدراسات ) -55
 . إلى المؤتمر السعودي الثاني لمتطوعورقة عمؿ مقدمة 

( : معوقات التطوير التنظيمي  2014الروقي )  مطمؽ بف مقعد بف مطمؽ -56
،  بحث منشور بمجمة البحث العممي في التربيةبجامعة شقراء ، 

العدد الخامس عشر ، المجمد الرابع ، جامعة الشقراء ، المممكة 
 العربية السعودية .

( : أساليب معاممة الوالديف وعبلقتيا بالتفكير االبتكاري  2003مواىب عياد)  -57
رسالة طفؿ السعودي في مرحمة ما قبؿ المدرسة بمدينة جدة، لدى ال

 غير منشورة، الرياض.ماجستير 
( : أثر بيئة العمؿ عمي أداء الموظفيف في ديواف  2010مؤمف عبد الواحد )  -58

في إدارة األعماؿ غير  ، رسالة ماجستيرالموظفيف العاـ في غزة 
 ة ، فمسطيف .منشورة ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية ، غز 

( : أثر تطبيؽ معيار العامميف في نموذج التميز  2016نازؾ زيف العابديف )  -59
غير منشورة ،  رسالة ماجستيرالمؤسسي عمي تحسيف األداء ، 

جامعة السوداف لمعموـ و التكنولوجيا ، كمية الجودة الشاممة ، 
 الخرطـو ، السوداف .

رسالة و عبلقتو باألداء الوظيفي ، ( : المناخ التنظيمي  2004ناصر السكراف )  -60
غير منشورة ، جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ، المممكة  ماجستير

 العربية السعودية . 
( : واقع الثقافة التنظيمية السائدة في  2018ناصر محمد يوسؼ أبو شمالة )  -61

وزارة التربية و التعميـ العالي في قطاع غزة و أثرىا عمي جودة 
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غير منشورة ، كمية التربية ،  رسالة ماجستير، الحياة الوظيفية 
 الجامعة االسبلمية ، غزة .

( أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بتوافؽ الطفؿ  2004نجاح رمضاف محرز )  -62
، كمية رسالة دكتوراه غير منشورةاالجتماعي في رياض األطفاؿ، 
 التربية، جامعة دمشؽ، دمشؽ.

نظاـ تقييـ األداء السنوي لمعممي المرحمة  ( : فاعمية 2013نسريف مرتجي )  -63
الثانوية و عبلقاتو بأدائيـ الوظيفي مف وجية نظرىـ بمحافظة غزة 

غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية  ، رسالة ماجستير
 بغزة ، فمسطيف . 

، ( : إدارة المعرفة و أثرىا عمي تميز االداء  2011نضاؿ محمد الزطمة )  -64
غير منشورة ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية  اجستيررسالة م

 بغزة ، فمسطيف . 
( : أبعاد جودة الحياة في العمؿ لدي السمؾ الطبي  2018نميش زوبيدة )  -65

بمصمحة أعادة التأىيؿ الوظيفي في ؿ بعض المتغيرات الديمغرافية 
 34، المجمد )  مجمة الباحث في العموم اإلنسانية و االجتماعية، 

 . ) 
( : التوظيؼ و عبلقتو بالتميز المؤسسي ، رسالة  2016نياؿ موسي حجازي )  -66

 ماجستير غير منشورة ، جامعة األزىر ، قطاع غزة ، فمسطيف . 
 لمبنات التعميمية اإلدارة لتطوير كمدخؿ المعرفة إدارة( :  2008نواؿ الغامدي )  -67

لقرى، ا أـ جامعة غير منشورة ، ماجستير رسالة جدة بمحافظة
 المممكة العربية السعودية

( : أثر أبعاد جودة حياة العمؿ عمي فاعمية اتخاذ  2017ىاشـ أبو حميد )  -68
في  رسالة ماجستيرالقرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة ، 

إدارة األعماؿ غير منشورة ، كمية التجارة ، الجامعة اإلسبلمية ، 
 غزة ، فمسطيف . 



 

550 

0202 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( : جودة الحياة الوظيفية و دورىا في  2016باديسي ) ىاجر قريشي ، و فييمة  -69
تحسيف األداء الوظيفي ، دارسة حالة كمية العموـ االقتصادية و 

، المجمد )  مجمة الدراسات االقتصاديةالتجارية و عموـ التيسير ، 
 ( .  3( ، العدد )  2

اللتزاـ ( : أثر جودة الحياة الوظيفية في تعزيز ا 2016وساـ محمد الحسيني )  -70
التنظيمي لدي الباحثيف االجتماعييف في وزارة الشئوف االجتماعية 

 غير مشورة ، جامعة األزىر ، غزة .   رسالة ماجستيربقطاع غزة ، 
( : الثقافة التنظيمية و عبلقتيا بتحسيف  2013يوسؼ بف سعيد الشمري )  -71

األداء التعميمي مف وجية نظر طبلب كمية الممؾ خالد العسكرية ، 
غير منشورة ، جامعة نائؼ العربية لمعموـ األمنية  رسالة ماجستير

 ، المممكة العربية السعودية .  
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