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 يهخض انجحث
 

التعرف علي دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من  ظناةرة الونلو  يتمثل الهدف العام للبحث في 
 ي  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات.التنمري للعامل
ونظنرا  لليينود . العناملي  فني الشنركات الصنناعية بمديننة الوناداتجمين  من  مجتمن  البحنث تمثل و

علن  سونلوا العيننات لجمن  البياننات الللمنة للدراونة، وقند تنم  الباحثنة فيند اعتمندالخاصة بالوقت والتكلفة، 
 ة لتحليل البيانات واختبار فروض الدراوة.اوتخدام األواليا اإلحصائية المناوب

عدالنة ) سبعناد جنودة الحيناة الوظيفينةإلي وجود علقة ذات داللن  إحصنائية بني  البحث  وليد توصل
بمبننادا المنظمننة، تنندريا وتنميننة العنناملي   وااللتننلاماألجننور، وظننروف العمننل بالمنظمننة، وفننر  الترقيننة، 

 الوننلو  التنمننريو( االجتماعيننةعمننل والحينناة الكليننة، والموننئولية الحينناة ، االجتمنناعيبالمنظمننة، والتكامننل 
 . للشركات الصناعية في مدينة الوادات( الجومي، واللفظي، واالجتماعي، وضد الممتلكات)

 

 : جودة الحٌاة الوظٌفٌة، السلوك التنمريالكلمات المفتاحٌة
 

The general objective of the research is to identify the role of quality of 

work life in reducing the phenomenon of bullying behavior for employees in the 

industrial companies in Sadat City. 

The research community is represented by all workers in industrial 

companies in Sadat City. Due to the time and cost constraints, the researcher 

relied on the sampling method to collect the necessary data for the study. 

Appropriate statistical methods were used to analyze the data and test the study 

hypotheses. 

The research found a statistically significant relationship between the 

dimensions of quality of work life (fair wages, working conditions in the 

organization, opportunities for promotion, adherence to the principles of the 

organization, training and development of the organization’s workers, social 

integration, work life and overall life, social responsibility) and bullying behavior 

(physical, verbal, social, and against property) for industrial companies in Sadat 

City. 

Key Words: Quality of Work Life: Bullying Behavior 
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 يقذيخ  -1
ليونت قضنية جديندة فني المنظمنة،  Quality of Work Life (QWL)إ  جودة الحياة الوظيفينة 

وليد سكدت معظم الدراوات التي تم الييام بها س  جودة الحياة الوظيفية ةي سةنم المحناور الرئيونة التني يجنا 
 (.Narehan et al., 2014عل  المنظمة س  تأخذةا في االعتبار )

خنلل المنمتمر الندولي لعلقنات  2791ع جنودة الحيناة الوظيفينة ألول منرة عنام ليد ظهر موضوو
عنندما سللينت شنركة جننرال موتنور عندة بنرام  نوعينة  االةتمنامالعمل، وحظني ةنذا الموضنوع بمليند من  

 (.Gayathiri & Ramakrishnan, 2013) لتحوي  وإصلح العمل
للعاملي  فني كافنة المنظمنات علن  اخنتلف سنواعهنا بالنوبة  مهما  تلعا جودة الحياة الوظيفية دورا  

فني ااينة  د  الحياة في مكا  العمل ال تيل سةمية ع  الحياة الشخصية، وس  عنصنر الرضنا يعنسوسحجامها. و
 (.Sharma & Verma, 2013األةمية في كل منهما )

ل الخاصننة بهننم فنني التننأثير علنن  حينناة العمنن مهمننا  إ  جننودة الحينناة الشخصننية للعنناملي  تلعننا دورا  
والعكننص صننحيل، ولننذل  يجننا علنن  المنظمننة س  تننوفر لهننم جننودة حينناة عمننل متميننلة تونناعدةم علنن  الييننام 

 (.Masoomzadeh et al., 2013بالمهام المكلفي  بها بشكل جيد )

إ  جودة الحياة الوظيفية وايرةا من  المفناةيم سصنبحت من  المحنددات األواونية لنجناح واونتيرار 
 (.Koonmee et al., 2010اختلف سنواعها وسحجامها )المنظمات عل  

وتعنند جننودة الحينناة الوظيفيننة جننللا  مهمننا  لتحونني  وتعليننل سدال المنظمننات علنن  اخننتلف سنواعهننا 
وسحجامها، حيث توهم جودة الحياة الوظيفية لدى منظمات الرعاينة الصنحية فني خلنا نتنائ  إيجابينة لميندمي 

 (.Burtson & Stichler, 2010ومتليي الخدمات الصحية )
دٚساً ٘بِبً فٟ ح١بح وً ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚإٌّظّخ. ٚثبٌٕغجخ ٌٍؼب١ٍِٓ فئْ رٍؼت عٛدح اٌح١بح اٌٛظ١ف١خ إْ 

، ٚاٌفلش  ع١لذح ِؼ٠ٕٛلخ ٚظشٚف ػّلً، عٛدح اٌح١بح اٌٛظ١ف١خ رٛفش ٌُٙ ا٤ِبْ اٌٛظ١فٟ، ٚا٤عٛس ٚاٌحٛافض

، أِلب ثبٌٕغلجخ ٌٍّٕظّلخ فلئْ علٛدح اٌح١لبح اٌٛظ١ف١لخ رؼّلً ١ُلزٙرارٌزؼج١لش ػلٓ حش٠لخ ااٌؼلب١ٍِٓ، ٚشل١خ اٌالصِخ ٌز

ٚص٠للبدح اٌش للب اٌللٛظ١فٟ ، ػٍللٝ ص٠للبدح إٔزبع١للخ إٌّظّللخ، ٚرحم١للك اٌىفللب،ح ٚاٌفؼب١ٌللخ، ٚص٠للبدح اٌمللذسح اٌزٕبفغلل١خ

  (.Zare et al., 2012) ٌٍّٕظّخٌٍؼب١ٍِٓ، ٚص٠بدح اٌم١ّخ اٌّضبفخ 
دامها لتحونني  جننودة الحينناة الوظيفيننة، وتتمثننل ةننذ  وةنننا  العدينند منن  األونناليا التنني يمكنن  اوننتخ

األواليا في تر  حرية الموظف لتحديد مواعيد واعات العمل، واإلثنرال النوظيفي، ومشناركة العناملي  فني 
صن  اليرار، واالوتماع إلن  شنكاوى وميترحنات العناملي  األمنر النذي ينمدي فني النهاينة إلن  تحوني  جنودة 

 (.Ahuja, 2015العمل في المنظمة )
فني مجنال دراونة العلقننات  ي البنناحثباةتمنام  Bulling Behaviorليند حظني الونلو  التنمنري و
 (.Hodges & Perry, 1996وليد اختلفت الرمى نحو ةذا الولو  )، بي  األفراد

وتتعنندد وتتنننوع سشننكال التنمننر فنني الوقننت ، التنمننر ظنناةرة قديمننة موجننودة فنني كافننة المجتمعنناتو
لل الوونائل الحديثنة كاإلنترننت مثنل إرونال رونائل عن  لرينا البريند االلكترونني، سو الحالي وذلن  من  خن

 (.Dickerson, 2005)الهاتف، سو نشر إشاعات عل  صفحات اإلنترنت وايرةا 

والتنمر ةو ولو  مكتوا م  البيئة المحيلة، وةو ولو  خلنر علن  كنل سلرافن ، حينث يمنارص 
 ,Beane)ير  تجا  لرف آخر ضعيف في قدرات  الجومية والعيلية سحد سلراف  األذى النفوي والجودي وا

1999.) 

في الوبعينيات، ولاد االةتمام ب  وذل  م  خنلل اليينام بالعديند  ليد بدس االةتمام بالولو  التنمريو
وقائينة  إرشناديةم  البحوث والدراونات التني تناولنت الونلو  التنمنري، األمنر النذي سدى إلن  وضن  بنرام  

 (.Olwenus, 2001)غرض الحد م  ةذا الولو  وذل  ب

الولو  التنمري ووال علن  المتنمنر ذاتن  سو الضنحية، حينث يعناني الخاصة بوتتعدد اآلثار الولبية 
سلراف عملية التنمر م  انخفاض في الصنحة النفونية، وفيندا  الثينة بنالنفص، ومشنكلت فني تكنوي  صنداقة 

 (.Litz, 2005)يمك  الثية فيها 

جنودة ما تيدم فا  الدراوة الحالية توع  من  خنلل التيصني والتحلينل إلن  معرفنة دور  وفي ضول
 في الحد م  الولو  التنمري في الشركات الصناعية بمدينة الوادات. الحياة الوظيفية
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 اطبر انُررٌ نهجحثاإل -2
 

ونة، حينث محناور رئي ةيتناول الباحث في ةذا الجلل اإللار النظري للبحث وذلن  من  خنلل ثلثن
، ويتنناول المحنور الونلو  التنمنرييتناول المحور األول جودة الحياة الوظيفية، بينما يتنناول المحنور الثناني 

 الثالث الرشاقة التنظيمية. ويمك  توضيل ذل  عل  النحو التالي:

 

   جىدح احلُبح انىظُفُخ -2/1
   يبهُخ جىدح احلُبح انىظُفُخ -2/1/1

 

مك  تعريفها م  خلل وجهتي نظر، األول  م  وجهة النظر الشخصية جودة الحياة الوظيفية ي
وةي تتمثل في تصور العاملي  ع  مكا  العمل ذات ، والثانية م  وجهة النظر الموضوعية وةي عبارة 

المنظمة مثل المرتبات، والرعاية الصحية، ي فع  مجموعة م  البرام  واألنشلة المرتبلة بالعمل 
 (.Nekouei et al., 2014ليرار، والولمة المهنية )والمشاركة في صن  ا

جودة الحياة الوظيفية ةي بيئة العمل المناوبة والتي تعلل وتنمي عملية الرضا الوظيفي لدى 
العاملي  وذل  ع  لريا المكافآت، واألما  الوظيفي، وكذل  سيضا  فر  التيدم والترقية في مجال عملهم 

(Gayathiri & Ramakrishnan, 2013.) 
جودة الحياة الوظيفية ةي درجة التميل وشرول العمل التي تحدد لبيعة العلقة بي  العامل والبيئة 

م بمجملها في تحييا الرضا الوظيفي للعاملي ، هالتي يعمل فيها، باإلضافة إل  البعد اإلنواني والتي تو
 (.Shani, 2013بصفة كلية ) المنظمة سدالوبالتالي ، وبالتالي تحوي  قدرات األفراد ألدال العمل

جودة الحياة الوظيفية ةي برنام  يضم مجموعة م  المبادا التي توع  إل  تحييا رضا العاملي  
في المنظمة، وكذل  سيضا  ليادة رابتهم في التعلم، ومواجهة التغيرات التي تحدث في ظروف البيئة 

 (.Mirkamali & Thane, 2011المحيلة )

ة ةي عبارة ع  مجموعة م  البرام  واألواليا التي يتم م  خللها توفير جودة الحياة الوظيفي
بيئة عمل مناوبة بالشكل الذي يواعد العاملي  عل  الييام بالمهام المكلفي  بها، ةذا باإلضافة إل  ضرورة 

 (.Gupta & Sharma, 2011منل العاملي  الوللة والموئولية التي تناوا سعمالهم )
يفية ةي فلوفة تيوم عل  سواص س  العاملي  في المنظمة ةم سكثر الموارد سةمية، جودة الحياة الوظ

 (.Reddy & Redd, 2010وتيدير ) باحترامولذل  يجا معاملتهم 

جودة الحياة الوظيفية ةي مدخل يحتوي عل  مجموعة م  اليضايا مثل المكافآت، ولبيعة الوقت 
 (.Pizam, 2010الذي ييضي  العامل في بيئة العمل )

م  سجل تحوي  مكا  العمل، األمر  ةالمنظمجودة الحياة الوظيفية ةي كافة األنشلة التي تيوم بها 
 (.Lewis et al., 2001الذي ينعكص سثر  عل  إنتاجية العاملي  بالمنظمة )

داخل المنظمة التي يعملو  وراباتهم جودة الحياة الوظيفية ةي رضا العاملي  ع  احتياجاتهم 
جودة الحياة الوظيفية ةي الظروف والبيئة المناوبة لمكا  العمل بالشكل الذي يحيا س   بمعني آخر. سو بها

رضا العاملي  في المنظمة وذل  م  خلل توفير المكافآت واألما  الوظيفي وكذل  سيضا  فر  الترقية في 
 (.Sirgy et al., 2001)  مجال عملهم

مجموعة من أو فلسفة على أنها  ة الوظٌفٌةوفً ضوء ما تقدم ٌمكن تعرٌف جودة الحٌا
أن العاملٌن فً المنظمة هم رأس المال البشري فٌها، ولذلك ٌجب توفٌر المبادئ تقوم على أساس 

، هذا باإلضافة بالشكل الذي ٌحقق رضا العاملٌن فً المنظمةله الظروف والبٌئة المناسبة لمكان العمل 
ن كل هذه إ، حٌث كذلك أٌضاً فرص الترقٌة فً مجال عملهمتوفٌر المكافآت واألمان الوظٌفً وإلً 

األمر الذي ٌنعكس أثره على فً المنظمة،  مجملها فً تحقٌق الرضا الوظٌفً للعاملٌنفً تسهم األمور 
 أداء المنظمة ككل.  علىتهم، وبالتالً إنتاجٌ

   جىدح احلُبح انىظُفُخأثعبد  -2/1/2
في عدالة األجور، وظروف العمل بالمنظمة، وفر  الترقية، تتمثل سبعاد جودة الحياة الوظيفية 

العمل والحياة حياة ، االجتماعيبمبادا المنظمة، تدريا وتنمية العاملي  بالمنظمة، والتكامل  وااللتلام
 Sverke et al., 2006; Timossiويمك  توضيل ذل  عل  النحو التالي)، االجتماعيةالكلية، والموئولية 

et al., 2008; Parvar et al., 2013:) 
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 عذانخ األجىر  -2/1/2/1
ألجر الذي يحصل علي  الفرد م  المنظمة م  احتياجات  م  ناحية، والجهد يتناوا ايجا س  

الذي يبذل  م  ناحية سخرى. ويجا س  تكو  ةنا  لرا ثابتة يتم م  خللها تحديد موتوى األجر الذي 
  العاملي  يشعرو  بأ  ما يحصلو  علي  ال يتناوا م  الجهد   ةنا  العديد مإيحصل علي  الفرد، حيث 

 الذي ييومو  ب .

 ظروف انعًم ثبدلُرًخ   -2/1/2/2
يجا عل  المنظمة س  توفر ظروف عمل آمنة وصحية لكافة األفراد العاملي  بها حت  ال 

 مهما  العمالية دورا  لظروف عمل قد تمثر عل  صحتهم الذةنية سو الجودية. وليد لعبت النيابات  و يتعرض
في ةذا المجال وذل  م  خلل التشريعات التي تصدرةا الحكومات والتي سدت بدورةا إل  تحوي  ظروف 

 العمل بالمنظمة.

 فرص انرتقُخ  -2/1/2/3
في حياة األفراد العاملي  بالمنظمة، ويجا س  تكو  ةنا  فر  مهما  تلعا فر  الترقية دورا  

 موتمر، األمر الذي يمدي إل  تحوي  جودة الحياة الوظيفية بالمنظمة.لترقية بشكل لحيييية 

 مبجبدئ ادلُرًخ  االنتزاو -2/1/2/4
بالمبادا واليواعد الخاصة بالعمل بها،  االلتلاميجا عل  األفراد العاملي  بالمنظمة ضرورة 

دالة في تولي  م  جانا المنظمة بضرورة مراعاة الع التلاموم  ناحية سخرى يجا س  يكو  ةنا  
 المكافآت الخاصة بالعاملي .

 فرص انتذرَت وانتًُُخ  -2/1/2/5
في تحوي  وليادة المعرفة المرتبلة بالعمل، األمر مهما  إ  تدريا وتنمية العاملي  تلعا دورا  

ة ةذا باإلضاف، وبالتالي تحوي  جودة الحياة الوظيفية، الذي ينعكص بشكل إيجابي في ليادة الرضا الوظيفي
 سثنال العمل.في إل  س  ليادة النمو المعرفي للعاملي  في حل المشكلت التي تواجههم 

  االجتًبعٍانتكبيم  -2/1/2/6
إ  خصائ  وومات بيئة العمل في المنظمة تمثر بدرجة كبيرة عل  األفراد العاملي  بها م  

 باالنتمالها اإلحواص وم  سةم ىم  ناحية سخرلهذ  الخصائ  والومات  هموكذل  احترام، ناحية
 .للمنظمة، وجود فر  حيييية للترقي، عدم التمييل بي  األفراد العاملي  في المنظمة

 حُبح انعًم واحلُبح انكهُخ -2/1/2/7
إ  ةنا  علقة بي  الحياة الخاصة وحياة العمل في المنظمة، ونظرا  للظروف البيئية المحيلة 

ن  يصعا الفصل بي  الحياة الخاصة وحياة العمل في المنظمة. ةذا والتي تتلايد فيها عملية المنافوة، فإ
لديهم رابة قوية في تحييا التوال  بي  حياتهم الشخصية والترفيهية ي  ويجا اإلشارة إل  س  معظم العامل

 وحياتهم العملية.

  االجتًبعُخادلسئىنُخ  -2/1/2/8
ليات تجا  المجتم . ويجا عل  دف المنظمة ةو تحييا الربل فيل، وإنما ةنا  موئوةليص 

للمنظمة، األمر الذي يتللا تكوي  خلة  االجتماعيةالمديري  في كافة المنظمات مراعاة الموئولية 
لمنظمة التي تعمل بلريية اير موئولة م  فا واالوتمرار.إوتراتيجية ملئمة تواعد المنظمة في البيال 

 واالوتيرار.ي ال يكو  لها صفة النجاح وبالتال ا  يكو  عمرةا قصير االجتماعيةالناحية 

 Bullying Behavior  انسهىك انتًُرٌ -2/2

  انسهىك انتًُرٌيفهىو  -2/2/1

الولو  التنمري ةو ويلرة فرد سو مجموعة م  األفراد عل  آخر وذل  بهندف ممارونة الونيلرة 
و  التنمنري النديني وذلن  علي ، ويتضم  ذل  الولو  التنمنري اللفظني، والونلو  التنمنري الجونمي، والونل

 (.Frankova, 2010بغرض العلل ع  المجموعة )
)المتنمننر( األول لنرف التلن  األعمنال والمماروننات المتكنررة الموجهنة من   الونلو  التنمنري ةنو

والتنني الثناني )الضنحية( )الضننحية(، وةنذ  الممارونات ايننر مرانوا فيهنا من  اللننرف الثناني لنرف الإلني 
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، األمننر الننذي لضننحيةلللننرف الثنناني وةننو اوتوننبا اإلةانننة والضننيا ، سو دو  وعنني يمكنن  الييننام بهننا عمنندا  
وعلني من  ناحينة  تنعكص آثارةا علي سدال العاملي  فني المنظمنةبالتالي ، وصحيةيترتا علي  بيئة عمل اير 

 (. Einarsen et al., 2009) م  ناحية سخري إنتاجيتهم
لي شخ  ما وذل  م  خنلل تهديند  سو تخويفن  ةجوم لفظي سو اير لفظي ع الولو  التنمري ةو

الصننحة النفوننية، وفينندا  الثيننة بننالنفص، سو إذاللنن  بصننفة متكننررة ويترتننا علينن  آثننار وننلبية انخفنناض فنني 
 (.Lutgen-Sandvik et al., 2009) تكوي  صداقة يمك  الثية فيهاصعوبة و

جوندية، ويصندر من  فنرد سو الولو  التنمري ةو عدوا  متكرر ووال بصورة لفظية سو نفوية سو 
 (.Smith et al., 2008مجموعة م  األفراد ضد اآلخري  )

الوننلو  التنمننري ةننو سي وننلو  يترتننا علينن  الضننرا، سو التهدينند، وتنندمير الممتلكننات، والتنننابل 
 باأللياا، سو الوخرية واالوتهلال. سو بمعن  آخر س  الولو  التنمنري يأخنذ سشنكاال  متعنددة منهنا اللفظني، سو
الجونندي، سو الرمننلي، ويحتننل التنمننر اللفظنني المرتبننة األولنن  كأحنند سشننكال الوننلو  التنمننري شننيوعا ، يلينن  

 (.Gentry,2001; Yabrra & Wilkens, 2007التنمر الرملي ثم التنمر الجودي )
الولو  التنمري ةو شكل م  سشكال التفاعل العندواني اينر المتنوال  بني  لنرفي ، سحندةما يللنا 

ويأخنذ سشنكاال  متعنددة، قند تكنو  جوندية، سو انفعالينة، سو لفظينة ، تنمنر واآلخنر يللنا علين  الضنحيةعلي  الم
 (.Robyn, 2004; Smorti et al., 2006ووال كانت مباشرة سو اير مباشرة )

تصندر من  والتني الولو  التنمنري ةنو حالنة من  الونلوكيات الونلبية بغنرض اإلينذال سو المضنايية 
 Joliffe)المتنمنر سقل م  اللنرف وةو الضحية، وعادة يكو  ضد شخ  آخر مر، وةو المتنشخ  قوي 

& Farrington, 2006.) 
الولو  التنمري ةو محاولة للشعور باليوة، سو الرابة في الويلرة علن  شنخ  آخنر، وقند يكنو  

ر ، سو التنمننPhysical Bulling ونندي، سو التنمننر الجVerbal Bullingذلنن  فنني شننكل التنمننر اللفظنني 
 Emotional Bulling (Huebner, 2002; Litz, 2005.) االنفعالي

الولو  التنمري ةو ولولة من  األفعنال الونلبية عن  لرينا شنخ  سو سكثنر ضند شنخ  آخنر سو 
يذائيا  قائم عل  عندم التنوال  فني إسكثر عل  مدار فترة لويلة م  اللم ، وةذ  األفعال الولبية تعكص ولوكا  

 (.Sullivan & Cleary, 2004لمتنمر والضحية )ميلا  العلقة بي  ا
. وةذا يتللا باالعتدالالولو  التنمري ةو نشال متعمد وييصد ب  اإليذال وذل  م  خلل التهديد 

 ,Smithتننوافر عنندم التننوال  فنني اليننوة، والنيننة فنني اإليننذال، والتهدينند بالعنندوا ، والغلروننة واالحتيننار )
2004.) 

بنندنيا  سو نفوننيا ، سو كننا  ةننذا األذى األذى علنن  فننرد سو سكثننر وننوال الوننلو  التنمننري ةننو مماروننة 
 Solbergعالفيا ، سو لفظيا ، ويتضم  التهديد بناألذى البندني، سو الجونمي، سو سي شنكل من  سشنكال األذى )

& Olweus, 2003.)   الولو  التنمري ةو ذل  الولو  النات  م  عدم التنوال  بني  لنرفي ، األول يونم
ال اإلذالل كواآلخننر يوننم  بالضننحية، ويتضننم  اإليننذال الجونندي، واللفظنني، سو سي شننكل منن  سشنن بننالمتنمر،

(Juvonen et al., 2003.) 
الولو  التنمري ةو س  يتعرض فرد إل  ولو  ولبي م  لرف آخنر، ويترتنا علن  ةنذا الونلو  

 Wolke etا  )دمندا  وميصنواألذى الجومي سو اللفظي سو العالفي سو النفوي، واالبا  يكو  ةنذا الونلو  متع
al., 2002.) 

الونلو  التنمنري ةنو شننكل من  سشنكال العنندوا ، وال يوجند فين  تنوال  بنني  سلرافن  وةمنا المتنمننر 
والتنمنر يأخنذ سشنكال متعنددة قند يكنو  لفظينا  سو بندنيا  سو ، والضحية، واالبا  يكو  المتنمر سقوى م  الضحية

 Pepler) ، ويترتا عليها آثنار نفونية ونيئة علني الضنحيةمباشرةنفويا ، وقد يكو  بصورة مباشرة سو اير 
& Cragi, 2000.) 

الونلو  التنمننري ةننو تفاعنل بنني  لننرفي ، األول وةنو الشننخ  المتنمننر، والثناني يكننو  الضننحية، 
ويتننأثر ةننذا التفاعننل بالوننمات الفرديننة لللننرفي ، العمليننات التفاعليننة بينننهم، اإللننار الننذي يظهننر فينن  الوننلو  

 (.Atlas & Pepler, 1998ري )التنم
الولو  التنمري ةو ولو  ولبي م  لرف يوم  بنالمتنمر واآلخنر يونم  بالضنحية، وفني معظنم 

سو . الحنناالت يوننبا ةننذا الوننلو  األلننم لللننرف اآلخننر وننوال كننا  ذلنن  جوننديا  سو لفظيننا  سو عالفيننا  سو نفوننيا  
رد علن  فنرد آخنر، بصنورة دورينة متكنررة، الولو  التنمري ةو سي ولو  عدواني يمارون  الفنبمعني آخر 

 (.Olweus, 1993ويترتا علين  األذى اللفظني سو الجوندي ونوال كنا  بصنورة مباشنرة سو اينر مباشنرة )

الولو  التنمري ةو عنف لوينل المندى يينوم بن  فنرد سو مجموعنة من  األفنراد ضند فنرد آخنر ال ييندر علن  
 (.Mellor, 1997) الدفاع ع  نفو ، وقد يكو  ذل  جوديا  سو نفويا  
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الولو  التنمري ةو سذى جومي سو لفظي م  لرف )المتنمر( تجا  لرف آخر )الضنحية(، وذلن  
، والذي يترتا علين  آثنار نفونية ونيئة علني اللنرف م  خلل سي شكل م  سشكال الييام بأعمال رام إرادت 

مجموعننة من  المضنناييات الونلو  التنمننري ةنو تكننرار ممارونة  (.Gilbert, 1999) اآلخنر وةنو الضننحية
وبعض الولوكيات المباشرة كالوخرية والتهديد بالضرا م  شخ  منا يعنرف بنالمتنمر تجنا  شنخ  آخنر 

 (.Banks, 1997; Rigby, 1999يعرف بالضحية وذل  بهدف الويلرة علي  )
الولو  التنمري ةو سي نوع م  سنواع األذى الجومي سو  س  الباحثةوفي ضول ما تيدم يرى 

ي سو النفوي ييوم ب  المتنمر تجا  شخ  سضعف من  وذل  م  خلل الضرا سو التعنيف سو سي شكل اللفظ
سو بمعن  آخر، س  الولو  التنمري ةو ولو  عدائي يتم بصورة متكررة  م  سشكال الويلرة واإلذالل.

ة ويصدر م  شخ  )المتنمر( تجا  شخ  آخر )الضحية(، ويصدر ةذا الولو  في شكل سفعال ولبي
علي  وذ والهيمنة والويلرةفجودية سو نفوية سو لفظية سو اير لفظية وذل  بغرض الحصول عل  الن

 .اللرف اآلخر
 

  انسهىك انتًُرٌأثعبد  -2/2/2
 

، وتتمثنل ةنذ  تتمثل سبعاد الولو  التنمري في مجموعة م  الولوكيات التي تظهر في مكنا  العمنل
يليل م  الرسي، واإلةانة المهنية العامة، واالتهام فيما يتعلا بعندم بنذل التهديد بالوض  المهني )التاألبعاد في 

منن  الوصنول إلني (، والعللنة )اوتدعال األومال واإلةاننات والتخوينفالجهد(، والتهديد بالمكانة الشخصية )
واعيند الضغل اير المبنرر، والم(، والعمل اللائد )الفر ، العللة البدنية سو االجتماعية، وحجا المعلومات

عدم تيديم االئتما  عنند اونتحياق ، والمهنام (، ولعلعة االوتيرار )الموتحيلة، واإلختلالت اير الضرورية
 (.Samnani & Singh, 2012( )التي ال معني لها، وإلالة المومولية

سبعاد الولو  التنمري تتمثل في التنمنر اللفظني )الونخرية، واالونتفلال، والتعليينات ويري آخر س  
اللئية، والتهديد(، والتنمر الجودي سو البدني )الضرا، والعنف، والصف ، واللع  وايرةا م  لنرا  اير

، والتنمننر العننالفي )نشننر الشننائعات الخبيثننة عنن  شننخ  مننا داخننل محننيل العمننل(، والتنمننر اإليننذال البنندني(
ننني، سو منن  خننلل ويحنندث منن  خننلل التواصننل االجتمنناعي عبننر االنترنننت، والبرينند االلكتروااللكتروننني )

، والتنمنر االجتمناعي )اضنلهاد شنخ  منا واونتبعد  ضنم  عمنل (الروائل النصية عبر الهواتف المحمولنة
  (.Smith, 2008; Hertz, 2013) بلرا اير مباشرة(العمل وعادة ما يكو  التنمر االجتماعي فريا 

ي ويحندث بني  سفنراد بعدا  آخنر للتنمنر وةنو التنمنر األونري سو العنائل Whittled, 2005ويضيف 
 2010؛ 1002؛ وجنرادات، 2779وحمندي،  عويندات بينمنا ينري األونرة سو العائلنة األكبنر بني  األقنارا. 

Marees & Peterman   التنمنري الونلو ، وجونميال التنمنري الولو ولو  التنمري تتمثل في سبعاد الس 

 التنمنري الونلو تتمثنل سبعناد و. لكناتالممت ضند التنمنري الونلو ، واالجتمناعي يالتنمنر ونلو ، والاللفظي

وحمندي،  عويندات) ويمك  توضيل ذلن  علن  النحنو التنالي)الجومي، اللفظي، االجتماعي، ضد الممتلكات( 
 :(Marees & Peterman 2010؛ 1002؛ وجرادات، 2779

 ٠ٚٓ١ؼٕٟ أْ اٌؼبًِ ٠مَٛ ثّضب٠مخ صِالئٗ ثصفخ ػبِخ، ٚاٌخغٌٛ :اجلسًٍ انتًُرٌ انسهىك -7/4/2/1

 صِالئلٗ ِلغ ٌٍزيلبعش أعلجبة ِىلبُٔٙ، ٚ  ٠ٙلزُ ثّزؼٍملبرُٙ اٌيخصل١خ، ٠ٚفزؼلً ِلُٕٙ ثصلفخ صب،لخ، ٠ٚغٍلظ

 ٠ٕفزْٚ ِب ٠طٍجٗ ُِٕٙ.   صِالئٗ ػٕذِب ٚاٌض١ك، ٠ٚٙبعُ ِٕٗ، ٠ٚزغجت ٌضِالئٗ فٟ اٌيؼٛس ثب٤ٌُ ا٤ ؼف

طلبثغ  راد ٚأٌفلبظ دػجلبسا ٠ٛعلٗ ٌضِالئلٗ ٠ٚؼٕلٟ أْ اٌؼبِلً انهفرلٍ: انتًُلرٌ انسلهىك -7/4/2/2

اٌغضلت ٌزٙذ٠لذُ٘، ٠ٚغلت صِالئلٗ، ٠ٚغؼلً  ثٕجلشاد ٚأٌفلبظ ػجلبساد ٌضِالئلٗ ٚا عزٙضا،، ٠ٚٛعٗ  اٌغخش٠خ

 ا٤علشاس ٌُٙ، ٠ٚىيف ػًّذا اٌؼبَ اٌّظٙش حٛي صِالئٗ رضب٠ك رؼ١ٍمبد ٣ٌصش٠ٓ، ٠ٚصذس أ حٛوخ صِالئٗ

 ٌضِالئٗ. اٌيخص١خ

 صِالئلٗ، ٠ٚزغب٘لً ٌلجؼ  ا عزّبع أْ اٌؼبًِ ٠ّزٕغ ػ٠ٚٓؼٕٟ  :االجتًبعٍ انتًُر سهىك -7/4/2/3

ػٍللٝ  صِالئللٗ ٚريلغ١ؼُٙ ثل١ٓ اٌفللزٓ ثّصللبدلزٗ، ٠ٚيلؼً  صِالئلٗ  أحللذ سغجلخ ٠ٚلشف  ػّللًذا، صِالئلٗ

ِجلشس،  ِىزجلٗ دْٚ ِلٓ صِالئلٗ أحذ  ثؼضُٙ اٌجؼ ، ٠ٚطشد  ػٓ اٌضِال، ثؼ  إثؼبد اٌّيبعشاد، ٠ٚزؼّذ 

 ا٢صش٠ٓ ٠ىشُ٘ٛ٘. ٌغؼً ٠شرىجٛ٘ب ٌُ ثأػّبي صِالئٗ ٠ٚزُٙ 
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 صب،لخ أشل١ب، ِزؼّلًذا ٠ٚؼٕلٟ أْ اٌؼبِلً ٠خفلٟ : ادلًتهكبد ضذ انتًُرٌ انسهىك -7/4/2/4

 أش١ب، ٚاٌزٙذ٠ذ، ٠ٚشف  إػبدح ثبٌمٛح ِٓ صِالئٗ  ٔمٛد صِالئٗ، ٠ٚأصز  رخص أش١ب، ثضِالئٗ، ٠ٚمَٛ ثزخش٠ت

 صِالئٗ. رخص أش١ب، ٠ٚغشق ِزؼًّذا، صِالئٗ ِٓ اعزٍفزٙب

 نذراسبد انسبثقخا -3
 انذراسبد انسبثقخ ادلتعهقخ جبىدح احلُبح انىظُفُخ -3/1

 

في  جودة الحياة الوظيفيةالوويل لدور الالتعرف عل  ب( Kim et al., 2017)اةتمت دراوة 
ةذ  . وتوصلت نوايا تر  العاملي  للمنظمة )كمتغير تاب (و)كمتغير موتيل( رسص المال النفوي العلقة بي  

جودة الحياة الوظيفية وبالتالي ييلل م  تر  في ليادة مهما  يلعا دورا  إل  س  رسص المال النفوي  الدراوة
ضرورة اةتمام المنظمة بخلا بيئة عمل صحية  عل الدراوة وفي نفص الوياا سكدت العاملي  للمنظمة. 

 ظيمي.وتلوير األدال التن، األمر الذي يترتا علي  ليادة إنتاجية العاملي ، وملئمة
جودة الحياة الوظيفية كمتغير وويل سثر ( Alfonso et al., 2016)في حي  اختبرت دراوة 

كا  م  . وة )كمتغير تاب (وولوكيات الموالنة التنظيمي)كمتغير موتيل(  بي  الذكال العالفيالعلقة  عل 
ية وولوكيات الموالنة بي  جودة الحياة الوظيفمعنوية وجود علقة سةم النتائ  التي تم التوصل إليها 

ي  الذكال العالفي وولوكيات ذات داللة احصائية بالتنظيمية. كما سشارت الدراوة إل  وجود علقة 
الموالنة التنظيمية. ةذا باإلضافة إل  وجود علقة ضعيفة بي  الذكال العالفي وجودة الحياة الوظيفية. 

كمتغير وويل في العلقة بي  مهما  يفية تلعا دورا  فيد سشارت الدراوة إل  س  جودة الحياة الوظوسخيرا  
 الذكال العالفي وولو  الموالنة التنظيمي.

سظهرت ( تحديد سبعاد جودة الحياة الوظيفية. وقد Swamy et al., 2015)دراوة ةدفت كما 

ةذ  األبعاد س  ةنا  توعة سبعاد يمك  م  خللها تحديد جودة الحياة الوظيفية، وتتمثل نتائ  ةذ  الدراوة 
في بيئة العمل، وثيافة المنظمة، والعلقات داخل المنظمة، والتدريا والتلوير، والمكافآت، والرضا 

 واألم  الوظيفي، والمرونة، والحكم الذاتي في العمل، وكفاية الموارد.
( لبيعة العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية، Nayak et al., 2015)م  جانا آخر بحثت دراوة 

س  جودة الحياة الوظيفية كا  م  سةم النتائ  التي تم التوصل إليها ألدال التنظيمي، وااللتلام الوظيفي. ووا
الحتفاظ بالعاملي  الممةلي ، ةذا باإلضافة إل  س  جودة الحياة اةي سحد الووائل التي يمك  ع  لرييها 

 ا المنظمة.في تعليل وتنمية الخدمات التي تيدمهمهما  الوظيفية تلعا دورا  
( العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية وااللتلام التنظيمي. Farid et al., 2015)كما تناولت دراوة 

وجود علقة جوةرية بي  جودة الحياة الوظيفية وااللتلام كا  م  سةم النتائ  التي تم التوصل إليها و
لرييها تنمية وتحوي  الموارد التنظيمي. كما اقترحت الدراوة بعض االوتراتيجيات التي يمك  ع  

 البشرية في المنظمة.
( التعرف عل  لبيعة العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية، Kasraie et al., 2014دراوة )ةدفت و

وضغول العمل، والرضا الوظيفي كمتغيرات موتيلة، وولو  الموالنة التنظيمي كمتغير تاب . وقد توصلت 
في جودة الحياة  ةوالمتمثلداللة إحصائية بي  المتغيرات الموتيلة  الدراوة إل  وجود علقة ذاتتل  

الوظيفية، وضغول العمل، الرضا الوظيفي والمتغير التاب  والمتمثل في ولو  الموالنة التنظيمي. كما 
سشارت الدراوة سيضا  إل  س  جودة الحياة الوظيفية ةي سكثر المتغيرات الموتيلة تأثيرا  عل  ولو  

 التنظيمي. الموالنة
( لبيعة العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية والموار Bahrami et al., 2013)كما بحثت دراوة 

وجود علقة ذات داللة إحصائية بي  جودة كا  م  سةم النتائ  التي تم التوصل إليها الوظيفي للعاملي . و
جودة الحياة يعة العلقة بي  لب عل ةتمت بالتعرف اكما  الحياة الوظيفية ومراحل الموار الوظيفي.

وجود علقة معنوية بي  كا  م  سةم النتائ  التي تم التوصل إليها جودة الحياة الوظيفية. وسبعاد و الوظيفية
عد م  سبعاد جودة الحياة الوظيفية مأخوذة بصورة إجمالية م  ناحية، وبصورة وكل ب   جودة الحياة الوظيفية

 منفردة م  ناحية سخرى.
لبيعة العلقة بي  جودة الحياة تحديد ( Farjal & Varnous, 2013)دراوة ت ةدفكما 

الدراوة إل  وجود علقة ذات داللة إحصائية بي  جودة تل  التنظيمي. وقد توصلت  وااللتلامالوظيفية 
 التنظيمي.  وااللتلامالحياة الوظيفية 
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التنظيمي  االلتلاملوظيفية عل  ( سثر جودة الحياة اParvar et al., 2013دراوة )في حي  بحثت 
داللة إحصائية بي  جودة الحياة الوظيفية ذي  ةإيجابيعلقة وجود ع  لدراوة كشفت نتائ  اللعاملي . وقد 

التنظيمي. وليد تم دراوة كل بعد م  سبعاد جودة الحياة الوظيفية بصورة إجمالية م  ناحية،  وااللتلام
 وبصورة منفردة م  ناحية سخرى.

( لبيعة العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية والموئولية Tongo, 2013)وضحت دراوة سكما 
الدراوة إل  وجود علقة إيجابية وذات داللة إحصائية بي  جودة الحياة سشارت نتائ  ةذ  . واالجتماعية

 بب قوية  تبالار. كما سشارت الدراوة إل  وجود علقة االجتماعيةالوظيفية ودواف  العاملي  نحو الموئولية 
 .االجتماعيةجودة الحياة الوظيفية ودواف  العاملي  نحو الموئولية 

لبيعة العلقة بي  جودة الحياة الوظيفية الكشف ع  ( Tabassum, 2012دراوة )ةدفت و
س  ةنا  علقة ذات داللة إحصائية بي  سبعاد جودة الحياة الوظيفية لذ ويفذ إٌزبئظ ٚوالرضا الوظيفي. 

الوظيفي. كما سشارت الدراوة إل  سن  كلما تحونت سبعاد جودة الحياة الوظيفية سدى ذل  إل  ليادة  والرضا
 درجة الرضا الوظيفي للعاملي  في المنظمة.

 واالرتبال( العلقة بي  جودة الحياة الوظيفة Kanten & Sadullah, 2012)كما تناولت دراوة 
فروا معنوية بي  اإلداريي  والعاملي  نحو جودة الحياة  الوظيفي. وكذل  سيضا  التحيا م  مدى وجود

بي  جودة الحياة علقة س  ةنا  كا  م  سةم النتائ  التي تم التوصل إليها الوظيفي. و واالرتبالالوظيفية 
الوظيفي. ةذا باإلضافة إل  وجود فروا معنوية بي  اإلداريي  والعاملي  نحو جودة  واالرتبالالوظيفية 
 الوظيفي م  ناحية سخرى. واالرتبالوظيفية م  ناحية، الحياة ال

 ثبنسهىك انتًُرٌانذراسبد انسبثقخ ادلتعهقخ  -3/2
( واونتهدفت التعنرف علن  مخنالر الونلو  التنمنري Devonish, 2017وةننا  دراونة قنام بهنا )

بمكنا  تبل سو مر في مكا  العمل. وليد توصلت الدراوة إل  س  الولو  التنمري إما س  يكو  مرتبل بالفرد،
العمل. كما سشارت الدراونة إلن  س  الترةينا والتخوينف الجوندي للتنمنر يترتنا علين  سشنكال متعنددة سةمهنا 
اإلرةاا الجودي، واالكتئاا المرتبل بالعمنل، وونلو  العمنل اينر المنضنبل بني  األشنخا . كمنا توصنلت 

بل بصنورة إيجابينة من  االكتئناا المنرتبل الدراوة إل  س  التنمنر المنرتبل باألشنخا  والمتعلنا بالعمنل ينرت
بالعمل في حي  س  التخويف الجودي والتولل المرتبل بالعمل يرتبل بصورة إيجابينة من  ونلو  العمنل اينر 

فني  العناملي كافنة المنضبل بي  األشنخا . كمنا سوصنت الدراونة بضنرورة االةتمنام بالعلقنات الجيندة بني  
الحند هم ونشر الوعي االجتماعي فيما بيننهم حتن  يكوننوا قنادري  علن  تنميتهم وتدريبالعمل علي ، والمنظمة

 داخل المنظمة.م  ظاةرة الولو  التنمري والتعامل مع  
( التعنرف علن  لبيعنة العلقنة بني  Nwobia & Aljohani, 2017واونتهدفت دراونة قنام بهنا )

يند توصنلت الدراونة إلن  وجنود الولو  التنمري في محيل العمل والرضنا النوظيفي، ونواينا تنر  العمنل. ول
بني  الونلو  التنمنري فني محنيل العمنل وكنل من  الرضنا النوظيفي، ونواينا تنر  ذات داللنة إحصنائية علقة 

العمل. كما سشارت الدراوة إل  س  الولو  التنمري في محيل العمل يننعكص سثنر  بشنكل ونلبي علن  الرضنا 
ظيمني اينر داعنم، ةنذا باإلضنافة إلن  س  الونلو  الوظيفي ونوايا تنر  العمنل وذلن  فني ظنل وجنود مننا  تن

التنمري في محيل العمل يمثر بشكل ولبي عل  الرضنا النوظيفي، ونواينا تنر  العمنل وذلن  فني ظنل وجنود 
فريا يفتيد للتماو  والتعاو  بني  سلرافن . وسخينرا ، فيند سشنارت الدراونة إلن  س  كنل من  المننا  التنظيمني، 

مة يلعبا  دور المتغير الوويل في العلقة بني  الونلو  التنمنري فني محنيل وتماو  فريا العمل داخل المنظ
 العمل وكل م  الرضا الوظيفي، ونوايا تر  العمل في المنظمة.

( واوتهدفت التعرف عل  الولو  التنمنري فني Hodgings et al., 2017وةنا  دراوة قام بها )
  سربعة محاور سواونية للونلو  التنمنري ةني اللناب  قلاع التعليم العالي. وليد توصلت الدراوة إل  س  ةنا

اينر الرونمية، واإلجنرالات الرونمية التني تنمدي إلن  تفناقم  االوتجابةالوياوي تجا  التنمر، والوخرية تجا  
المشكلة، والتأمي  الصحي. وليد سشارت الدراوة إل  س  بعنض المموونات العاملنة فني قلناع التعلنيم العنالي 

 إلتبناعلو  التنمري، األمر الذي سدى إل  ليادة الصعوبات التني تواجن  العناملي  نظنرا  فشلت في معالجة الو
 األضرار الصحية التي لحيت بهم.وسولوا التولل داخل مكا  العمل، 
( واونتهدفت التعنرف علن  دور البنينة األواونية Einarsen et al., 2017وةنا  دراوة قام بها )
التعامل م  الولو  التنمري. وليد توصلت الدراوة إل  س  البنينة األواونية الداعمة لألخلقيات بالمنظمة في 

الداعمة لألخلقيات تلعا دورا  ةاما  في تشجي  الولو  األخلقي بني  العناملي  فني المنظمنة، ومنن  الونلو  
 اير األخلقي، األمر الذي ييلل م  الولو  التنمري بي  العاملي  في المنظمة.

( واونتهدفت التعنرف علن  لبيعنة العلقنة بني  Spagnoli et al., 2017هنا )ةننا  دراونة قنام ب
ليادة سعبال العمل وانخفاض األم  الوظيفي عل  الولو  التنمري. وليد توصلت الدراوة إلن  وجنود علقنة 



 - 032 -   0202المجلد التاسع  العدد األول  يونيه   المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية
 

بنني  ليننادة سعبننال العمننل والوننلو  التنمننري. كمننا سشننارت الدراوننة إلنن  س  عنندم األمننا  الننوظيفي يلعننا دور 
ير الوويل بني  لينادة سعبنال العمنل ولينادة خلنر الونلو  التنمنري. ةنذا باإلضنافة إلن  س  التفاعنل بني  المتغ

ارتفنناع س  ليننادة سعبننال العمننل وعنندم األمننا  الننوظيفي تننمدي إلنن  ليننادة الوننلو  التنمننري. سو بمعننن  آخننر، 
لولو  التنمري. وسخينرا ، فيند موتوى عدم األما  الوظيفي يمدي إل  تيوية العلقة بي  ليادة سعبال العمل وا

سوصت الدراوة بضرورة تخفيض الولو  التنمري من  خنلل تجننا لينادة األعبنال الوظيفينة علن  العناملي  
 م  ناحية، والعمل عل  توفير قدر كبير م  األما  الوظيفي للعاملي  م  ناحية سخرى.

لعلقنة بني  الخصنائ  ( بدراونة اونتهدفت التعنرف علن  لبيعنة اTuckey et al., 2017وقنام )
الوظيفية لكل م  اليادة والمرمووي  والولو  التنمري. وليد توصلت الدراوة إل  س  المهام المفروضنة من  
اليادة تمثر بشكل إيجابي في نتائ  التنمر م  خلل الويلرة عل  اوتيللية المرمووني  وملنالبهم العالفينة. 

لنن  ليننادة الوننلو  التنمننري فنني حالننة إذا تننم تييينند حريننة كمننا سشننارت الدراوننة إلنن  س  الييننادة قنند تننمدي إ
سوصت الدراوة بضرورة تخفيض موتوى الونلو  التنمنري من  خنلل سونلوا كما واوتيللية المرمووي . 

 الييادة الجيد الذي يعمل عل  تيوية العلقات بي  العاملي  في المنظمة.
فت التعرف عل  لبيعنة العلقنة بني  ( واوتهدTag-Eldeen et al., 2017ةنا  دراوة قام بها )

بي  الولو  التنمري فني معنوية الولو  التنمري والنتائ  التنظيمية. وليد توصلت الدراوة إل  وجود علقة 
مكا  العمل والروح المعنوية للعاملي  كأحد النتائ  التنظيمية. كما سشارت الدراوة إل  وجود علقنة معنوينة 

العمل ونواينا تنر  العمنل كأحند النتنائ  التنظيمينة. كمنا توصنلت الدراونة إلن   بي  الولو  التنمري في مكا 
عدم وجود علقة بي  الولو  التنمري في محيل العمل وسدال العاملي . وسخيرا ، فيد سشارت الدراونة إلن  س  

 الولو  التنمري يتأثر ببعض المتغيرات الديموجرافية كالنوع والعمر.
بدراوة اوتهدفت التعرف عل  مدى سةمينة البيئنة التنظيمينة فني الحند  (Nica et al., 2016وقام )

م  الولو  التنمري داخل مكا  العمنل. وليند توصنلت الدراونة إلن  س  سونلوا اليينادة يلعنا دورا  ةامنا  فني 
الحد م  الونلو  التنمنري داخنل مكنا  العمنل. كمنا سشنارت الدراونة إلن  س  اليينادة الونيئة تنمدي إلن  لينادة 

فنني  للعناملي ر الونلو  التنمننري فني مكننا  العمنل، األمننر النذي يننمدي إلن  حنندوث اضنلرابات نفوننية مخنال
األفنراد العناملي  كافنة مكا  العمل. كما توصلت الدراوة إل  ضرورة االةتمام بعملية التفاعل اإليجنابي بني  

 .في محيل العمل الولو  التنمريظاةرة في المنظمة وذل  بغرض الحد م  
( بدراونة اونتهدفت التعنرف علن  لبيعنة العلقنة بني  الونلو  Karzyzanowska, 2016وقنام )

التنمري في محيل العمنل وكنل من  إنتاجينة وسدال العمنل فني المنظمنة. وليند توصنلت الدراونة إلن  س  ةننا  
بي  الولو  التنمري فني محنيل العمنل وكنل من  سدال وإنتاجينة العناملي  فني المنظمنة. وسشنارت  ولبيةعلقة 

الدراوة إل  س  الولو  التنمري في محنيل العمنل ينمثر علن  الناحينة النفونية والبدنينة للعناملي ، األمنر النذي 
يمدي إل  انخفاض موتوى الرضا الوظيفي لديهم، وةنذا يننعكص سثنر  ونلبيا  علن  مونتوى األدال واإلنتاجينة 

الة لمواجهة ظناةرة الونلو  التنمنري بالنوبة لهم. ولذل  فيد سوصت الدراوة بضرورة اتخاذ اإلجرالات الفع
في محيل العمل وذل  م  خلل االةتمام بوماع ملالا واحتياجات وشكوى العاملي  فني المنظمنة، والعمنل 
عل  تيديم حلول للمشكلت التي يواجهونها، األمر الذي يترتا علي  خلا بيئة آمنة وصحية ومنا  م  الثينة 

 بي  كافة العاملي  في المنظمة.
( بدراوننة اونتهدفت التعنرف علن  الونلو  التنمنري فني اوننتراليا، Dcruz et al., 2016) وقنام

والهند، وتركيا. وليد توصنلت الدراونة إلن  س  ةننا  تشناب  بني  البلندا  الثلثنة فني سونباا التنمنر فني مكنا  
ر الوننلو  العمننل وكننذل  سيضننا  فنني سوننلوا التعامننل معنن . سمننا االخننتلف بنني  البلنندا  الثلثننة كننا  فنني مصنند

 التنمري، ومدى الوماح بالتدخل الرومي في الحد م  الولو  التنمري داخل مكا  العمل.
( بدراوة اوتهدفت التعرف عل  لبيعة العلقة بي  الولو  Meta & Sokmen, 2016قام )كما 

 التنمننري فنني محننيل العمننل وكننل منن  األدال الننوظيفي والرضننا الننوظيفي ونوايننا تننر  العمننل. ولينند توصننلت
الدراوة إل  س  ةنا  علقة إيجابية بي  الولو  التنمنري فني محنيل العمنل ونواينا تنر  العمنل. كمنا سشنارت 
الدراونة إلن  س  ةننا  علقنة ونلبية بني  الونلو  التنمنري فني محنيل العمنل واألدال النوظيفي. كمنا توصننلت 

ة والييادية للمديري  بما ينمثر الدراوة إل  ضرورة توفير األم  الوظيفي وذل  م  خلل المماروات اإلداري
بشكل فعال في الحد م  ظاةرة الولو  التنمري في محيل العمل، األمر النذي يترتنا علين  تحوني  مونتوى 

 األدال وبالتالي تخفيض نوايا تر  العمل في المنظمة.
( بدراوننة لبيعننة العلقننة بنني  الوننلو  التنمننري وكننل منن  المنننا  Giorgi et al., 2016وقننام )

ظيمي واالحتراا النوظيفي. وليند توصنلت الدراونة إلن  س  الونلو  التنمنري يلعنا دور المتغينر الوونيل التن
بشكل جلئي بي  المنا  التنظيمي واالحتراا الوظيفي. كما سشارت الدراوة إل  س  الولو  التنمري ليص لن  

لت الدراوننة إلنن  س  تننأثير مباشننر علنن  الصننحة وننوال كانننت الصننحة البدنيننة سو الصننحة النفوننية. كمننا توصنن
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الوننلو  التنمننري يننمثر بشننكل ايننر مباشننر علنن  صننحة العنناملي  فنني المنظمننة وذلنن  منن  خننلل االحتننراا 
 الوظيفي كمتغير وويل.

( واونتهدفت التعنرف علن  المحنددات االقتصنادية Tsuno et al., 2015وةننا  دراونة قنام بهنا )
ت الدراونة إلن  س  ةننا  ثنلث محنددات سواونية واالجتماعية للولو  التنمري في مكا  العمل. وليند توصنل

ةي لبيعة مماروة الوللة في العمل، والمنا  التنظيمني، والموناواة االجتماعينة بني  العناملي . كمنا سشنارت 
الدراوة إل  س  العناملي  فني اللبينة الندنيا من  نظنام الضنما  االجتمناعي ةنم سكثنر عرضنة لخلنر التعنرض 

. ةذا باإلضافة إل  س  العمالة الممقتة كانوا سكثر عرضة للتنمنر من  العمالنة في مكا  العملولو  التنمري لل
 الدائمة.

( واوننتهدفت التعننرف علن  الجانننا المعرفنني للوننلو  Frankova, 2010ةننا  دراوننة قننام بهنا )
التنمري. وليد توصلت الدراوة إل  وجنود دوافن  سخلقينة لظهنور الونلو  التنمنري، وةنذ  الندواف  مرتبلنة 

 الجانا المعرفي م  حيث المعايير، والييم والمعتيدات، والتعالف.بخا   بشكل
فنراد علني ( التعرف عل  سثر العلقات بني  األMurray et al., 2010واوتهدفت دراوة قام بها )

الوننلو  التنمننري. ولينند توصننلت الدراوننة إلنن  س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  انخفنناض ظنناةرة 
ظهننور الوننلو  التنمننري. كمننا سشننارت الدراوننة إلنن  وجننود علقننة ارتبننال ذات داللننة موننتوى العلقننات و

وسخيرا ، فيد سشارت الدراوة إل  س  العلقنات الداعمنة بني   وموتوى الولو  التنمري.سلراف إحصائية بي  
 سخرى. م  ناحيةالعلقة تلعا دورا  ةاما  في انخفاض الولو  التنمري م  ناحية، وارتفاع موتوى سلراف  

( واونتهدفت التعنرف علن  لبيعنة العلقنة بني  إجنرالات Greory, 2010وةنا  دراوة قام بهنا )
االنضبال الصارمة والولو  التنمري. وليد توصلت الدراوة ال  س  ةنا  علقنة ذات داللنة إحصنائية بني  

لدراوننة إلنن  س  االنضننبال الللبنني الصننارمة وموننتوى الوننلو  التنمننري. كمننا سشننارت ا إجننرالاتاوننتخدام 
 اوتخدام اإلجرالات الصارمة تمدي إل  انخفاض موتوى الولو  التنمري.

( بدراونة اونتهدفت الكشنف عن  لبيعنة العلقنة بني  Marees & Peterman, 2010بينمنا قنام )
موتوى الولو  التنمري وبعض المتغيرات الديموجرافية )النذكور/ اإلنناث(. وليند توصنلت الدراونة إلن  س  

وا ذات داللة إحصائية بي  الذكور واإلناث في موتوى الولو  التنمري. كما سشارت الدراونة إلن  ةنا  فر
س  الفننروا فنني موننتوى الوننلو  التنمننري لصننالل الننذكور، وسخيننرا  فينند سشننارت الدراوننة إلنن  س  الوضنن  

 االجتماعي يلعا دورا  ةاما  في التنبم بالولو  التنمري.
عندة جواننا  ل س  ةذ  الدراوة تختلف ع  الدراونات الونابية فنيوبنالا  عل  العرض الوابا يتض

 تتمثل فيما يلي:
وننلو  ، والجننودة الحينناة الوظيفيننةمتغيننرات المتمثلننة فنني الس  الدراوننات الوننابية لننم تتعننرض لدراوننة  .2

جمين  الدراونات الوننابية قند ركنلت علني التجربننة  -إ  لنم يكن  -وعلني النرام من  س  سالننا ، التنمنري
من  متغيرات الدراوة صعوبة كبيرة في العثور علي دراوة تتعلا بالربل بي   الباحثةيد وجد الغربية، ف

 بصفة خاصة.الشركات الصناعية بمدينة الوادات منظور البيئة العربية بصفة عامة، وفي 
بصنفة في الحد م  الولو  التنمري  جودة الحياة الوظيفيةدور س  الدراوات الوابية لم تتعرض لدراوة  .1

 الجوةري لهذ  الدراوة ع  الدراوات الوابية.صة، األمر الذي يمكد االختلف خا

إ  ةذ  الدراوة ووف تشتمل عل  معظم المتغينرات التني شنملتها الدراونات الونابية، خاصنة منا يتعلنا  .3
 وااللتننلامعدالننة األجننور، وظننروف العمننل بالمنظمننة، وفننر  الترقيننة، ) جننودة الحينناة الوظيفيننةبأبعنناد 
العمنل والحيناة الكلينة، حيناة ، االجتمناعيلمنظمة، تندريا وتنمينة العناملي  بالمنظمنة، والتكامنل بمبادا ا

( الجونمي، واللفظني، واالجتمناعي، وضند الممتلكنات(، وسبعاد الولو  التنمري )االجتماعيةوالموئولية 
 في الشركات الصناعية بمدينة الوادات.

 انجحثوأسئهخ يشكهخ  -4
س  إل  األدبيات شارت ات الوابية حول جودة الحياة الوظيفية، فيد سفي ضول مراجعة الدراو

العلقة بي  رسص المال النفوي ونوايا تر  العاملي  تلعا دور المتغير الوويل في جودة الحياة الوظيفية 
 . (Kim et al., 2017) للمنظمة

األدال التنظيمي كما س  ةنا  علقة معنوية بي  جودة الحياة الوظيفية وكل م  االلتلام و
(Nayak et al., 2015 .) 

ةذا باإلضافة إلي وجود علقة ذات داللة إحصائية بي  سبعاد جودة الحياة الوظيفية ومراحل 
بي  معنوية علقة حدي الدراوات إلي س  ةنا  إتوصلت و .(Bahrami et al., 2013)الموار الوظيفي 

  (.Farjal & Varnous, 2013جودة الحياة الوظيفية وااللتلام التنظيمي )
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علقة إيجابية وذات داللة إحصائية بي  جودة الحياة إلي س  ةنا   ىكما سشارت دراوة سخر
 (. Tongo, 2013الوظيفية ودواف  العاملي  نحو الموئولية االجتماعية )

سشارت إلي وجود علقة ذات داللة إحصائية بي  سبعاد  سخرىةذا باإلضافة إلي وجود دراوة 
 (.Tabassum, 2012) للعاملي  في المنظمة ة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفيجود

تعد مشكلة التنمر م  المشكلت الخليرة في المجتم ، وبالرام م  ذل  ال يوجد االةتمام الكنافي و
بهذ  المشكلة في المجتمعات العربية ووال م  حيث انتشار ةذ  المشكلة سو حت  سدوات التشنخي  العربينة. 

تمعات الغربية قد سعلت ةذ  المشكلة اةتماما  كبيرا  فني كافنة المجناالت ونوال جعل  الجانا اآلخر نجد المو
 (.Scarpacia, 2006ع  لريا اإلعلم سو مواق  اإلنترنت سو الييام بحملت توعية لعلج ةذ  المشكلة )

إما س  يكو  مرتبل بالفرد، الولو  التنمري س  سما بالنوبة للولو  التنمري، فيد سظهرت األدبيات 
بل بمكا  العمل. كما س  التنمر المرتبل باألشخا  والمتعلا بالعمل يرتبل بصورة إيجابية م  تسو مر

االكتئاا المرتبل بالعمل في حي  س  التخويف الجودي والتولل المرتبل بالعمل يرتبل بصورة إيجابية م  
  .(Devonish, 2017) ولو  العمل اير المنضبل بي  األشخا 

علقة ذات داللة إحصائية بي  الولو  التنمري وكل م  الرضا الوظيفي، ونوايا س  ةنا  كما 
تر  العمل. كما س  الولو  التنمري ينعكص سثر  بشكل ولبي عل  الرضا الوظيفي ونوايا تر  العمل وذل  

بي عل  الرضا الوظيفي،   الولو  التنمري يمثر بشكل ولكما سفي ظل وجود منا  تنظيمي اير داعم، 
س  كل م  كما ونوايا تر  العمل وذل  في ظل وجود فريا يفتيد للتماو  والتعاو  بي  سلراف . وسخيرا ، 

المنا  التنظيمي، وتماو  فريا العمل يلعبا  دور المتغير الوويل في العلقة بي  الولو  التنمري وكل م  
  .(Nwobia & Aljohani, 2017) الرضا الوظيفي، ونوايا تر  العمل

علقة بي  ليادة سعبال العمل والولو  التنمري. كما س  عدم األما  الوظيفي يلعا   ةنا  كما س
دور المتغير الوويل بي  ليادة سعبال العمل وليادة خلر الولو  التنمري. ةذا باإلضافة إل  س  التفاعل 

 ,.Spagnoli et al)ادة خلر الولو  التنمري بي  ليادة سعبال العمل وعدم األما  الوظيفي تمدي إل  لي

2017).  
وذل   الولو  التنمريس  المهام المفروضة م  اليادة تمثر بشكل إيجابي في  ةذا باإلضافة إلي

م  خلل الويلرة عل  اوتيللية المرمووي  وملالبهم العالفية. كما س  الييادة قد تمدي إل  ليادة الولو  
ةنا  علقة س  كما (. Tuckey et al., 2017) تيييد حرية واوتيللية المرمووي  التنمري في حالة إذا تم

ولبية بي  الولو  التنمري وكل م  سدال وإنتاجية العاملي  في المنظمة. وس  الولو  التنمري يمثر عل  
  (.Karzyzanowska, 2016) الناحية النفوية والبدنية للعاملي 

ةنا  علقة ذات داللة إحصائية بي  انخفاض موتوى  إلي س  سشارت دراوة سخريوسخيرا ، فيد 
الولو  سلراف العلقات وظهور الولو  التنمري. كما سشارت الدراوة إل  وجود علقة ارتبال بي  

 .(Murray et al., 2010) في المنظمة التنمري
هام السةمية الدور ي إل الباحثة تفيد توصل ،إلي  نتائ  الدراوة االوتللعية انتهت وبنال  علي ما

للعاملي  في  الولو  التنمريظاةرة الحد م  في  جودة الحياة الوظيفيةلعب  توالحيوي الذي يمك  س  
إلي االللع علي الدراوات الوابية في مجال  باإلضافةم  ناحية، ةذا  مدينة الواداتبلشركات الصناعية ا

في ا  مشكلة الدراوة الحالية تكم  و  ناحية سخري، م الولو  التنمريوم  ناحية،  جودة الحياة الوظيفية
مدينة بلشركات الصناعية للعاملي  في ا الولو  التنمريعلي سثر ييادة الروحية للالكشف عما إذا كا  

جودة  وذل  م  حيث مدينة الواداتفي  الشركات الصناعية، ةذا باإلضافة إل  إمكانية التمييل بي  الوادات
م  ناحية سخرى. وبالتحديد فا  ةذا البحث يوع  إل  اإلجابة  الولو  التنمريناحية، و م  الحياة الوظيفية

 عل  التوامالت التالية:
فني الشنركات الونلو  التنمنري علن  )عدالنة األجنور(  تنأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةةنا  ةل  -4/2

 . الصناعية بمدينة الوادات
فنني الوننلو  التنمننري علنن  )ظننروف العمننل الماديننة(  اة الوظيفيننةتننأثير معنننوي لجننودة الحيننةننل ةنننا   -4/1

 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات
فني الشنركات الونلو  التنمنري علن  )فنر  الترقينة(  تنأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةةل ةنا   -4/3

 . الصناعية بمدينة الوادات
فني الونلو  التنمنري علن  المنظمنة(  بمبنادالتنلام )اال تأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةةل ةنا   -4/4

 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات
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فني الونلو  التنمنري علن  )تنمينة العناملي  بالمنظمنة(  تنأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةةل ةننا   -4/5
 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

فني الولو  التنمنري عل  ( التكامل االجتماعي للمنظمة) تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفيةةل ةنا   -4/6
 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

فني الونلو  التنمنري علن  ( حيناة العمنل والحيناة الكلينة) تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفينةةل ةنا   -4/9
 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

فنني الوننلو  التنمننري علنن  ( الموننئولية االجتماعيننة) يفيننةتننأثير معنننوي لجننودة الحينناة الوظةننل ةنننا   -4/2
 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

 أهذاف انجحث -5
في الشنركات الصنناعية بمديننة الولو  التنمري عل  )عدالة األجور(  جودة الحياة الوظيفيةتحديد سثر  -5/2

 . الوادات
في الشركات الصنناعية الولو  التنمري عل  مادية( )ظروف العمل ال جودة الحياة الوظيفيةتحديد سثر  -5/1

 . بمدينة الوادات
في الشنركات الصنناعية بمديننة الولو  التنمري عل  )فر  الترقية(  جودة الحياة الوظيفيةتحديد سثر  -5/3

 . الوادات
ركات فنني الشننالوننلو  التنمننري علنن  المنظمننة(  بمبننادا)االلتننلام  جننودة الحينناة الوظيفيننةتحدينند سثننر  -5/4

 . الصناعية بمدينة الوادات
فنني الشننركات الوننلو  التنمننري علنن  )تنميننة العنناملي  بالمنظمننة(  جننودة الحينناة الوظيفيننةتحدينند سثننر  -5/5

 . الصناعية بمدينة الوادات
فني الشنركات الونلو  التنمنري علن  ( التكامنل االجتمناعي للمنظمنة) جنودة الحيناة الوظيفينةتحديد سثنر  -5/6

 . نة الواداتالصناعية بمدي
فنني الشننركات الوننلو  التنمننري علنن  ( حينناة العمننل والحينناة الكليننة) جننودة الحينناة الوظيفيننةتحدينند سثننر  -5/9

 . الصناعية بمدينة الوادات
في الشنركات الصنناعية الولو  التنمري عل  ( الموئولية االجتماعية) جودة الحياة الوظيفيةتحديد سثر  -5/2

 . بمدينة الوادات

 انجحث أهًُخ -6

من   جنودة الحيناة الوظيفينةـ التني تناولنت دراونة  الباحثنةعل  حند علنم قلة عدد الدراوات األكاديمية ـ  -6/2
 .م  ناحية سخرى. الولو  التنمريناحية، و

من  ناحينة،  جنودة الحيناة الوظيفينةالدراوة الحالية تحاول إلينال الضنول علن  مفهنوم وسبعناد وكيفينة  إ  -6/1
 ، وم  ثم يكو  لهذا البحث سةمية م  الناحية النظرية.م  ناحية سخري  يالولو  التنمرو

كأحند  جنودة الحيناة الوظيفينةضنرورة االعتمناد علني الدراوة الحالية إل  تلويد الموئولي  نحنو توعي  -6/3
بمديننة  الصنناعيةلشنركات فني ا الونلو  التنمنريظناةرة المداخل التي يمك  اوتخدامها في الحند من  

 .، األمر الذي يعلي سةمية لهذا البحث م  الناحية التلبيييةالوادات

 يُهج انجحث -7
 فرضُبد انجحث -7/1

جود علقة مباشرة بي  جودة إل  واألدبيات شارت في ضول مراجعة الدراوات الوابية، فيد س
العالفي الحياة الوظيفية وولوكيات الموالنة التنظيمية. كما س  ةنا  علقة اير مباشرة بي  الذكال 

كمتغير وويل في العلقة بي  مهما  س  جودة الحياة الوظيفية تلعا دورا  ووولوكيات الموالنة التنظيمية. 
علقة جوةرية بي  ةنا  كما س  (. Alfonso et al., 2016الذكال العالفي وولو  الموالنة التنظيمي )
 (. Farid et al., 2015جودة الحياة الوظيفية وااللتلام التنظيمي )

جودة الحياة الوظيفية، وضغول )ةذا باإلضافة إلي وجود علقة معنوية بي  المتغيرات الموتيلة 
كما  (.Kasraie et al., 2014. )(ولو  الموالنة التنظيمي)والمتغير التاب  ( العمل، الرضا الوظيفي

 Parvarتلام التنظيمي )واالل جودة الحياة الوظيفيةوجود علقة معنوية بي  حدي الدراوات إلي إتوصلت 
et al., 2013 سشارت إلي س  ةنا  إيجابية بي  جودة الحياة  سخرى(. ةذا باإلضافة إلي وجود دراوة

 (.Kanten & Sadullah, 2012الوظيفية واالرتبال الوظيفي )
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س  ةنا  سربعة محاور سواوية للولو  التنمري سما بالنوبة للولو  التنمري، فيد سظهرت األدبيات 
ي اللاب  الوياوي تجا  التنمر، والوخرية تجا  االوتجابة اير الرومية، واإلجرالات الرومية التي تمدي ة

 (. Hodgings et al., 2017)إل  تفاقم المشكلة، والتأمي  الصحي 
البنية األواوية الداعمة لألخلقيات تلعا دورا  ةاما  س  راوة سخري ةذا باإلضافة إلي س  ةنا  د

الولو  األخلقي بي  العاملي ، ومن  الولو  اير األخلقي، األمر الذي ييلل م  الولو  في تشجي  
علقة ذات داللة إحصائية بي  الولو  س  ةنا  كما (. Einarsen et al., 2017) التنمري بي  العاملي 

عنوية بي  الولو  علقة مةنا  وكذل  سيضا  التنمري والروح المعنوية للعاملي  كأحد النتائ  التنظيمية. 
التنمري ونوايا تر  العمل كأحد النتائ  التنظيمية. كما س  الولو  التنمري يتأثر ببعض المتغيرات 

 (. Tag-Eldeen et al., 2017) الديموجرافية كالنوع والعمر
 س  سولوا الييادة يلعا دورا  ةاما  في الحد م  الولو  التنمري. كما س  الييادةةذا باإلضافة إلي 

وتوصلت احدي الدراوات إلي س  (. Nica et al., 2016) الويئة تمدي إل  ليادة مخالر الولو  التنمري
ةنا  علقة إيجابية بي  الولو  التنمري ونوايا تر  العمل. كما س  ةنا  علقة ولبية بي  الولو  التنمري 

لة إحصائية بي  اوتخدام س  ةنا  علقة ذات دالكما (. Meta & Sokmen, 2016)واألدال الوظيفي. 

س  اوتخدام اإلجرالات الصارمة تمدي إل  ، حيث إجرالات االنضبال الصارمة وموتوى الولو  التنمري
 .(Greory, 2010) انخفاض موتوى الولو  التنمري

المنا  بي  الولو  التنمري يلعا دور المتغير الوويل  سشارت دراوة سخري إلي س وليد 
الصحة والوظيفي. كما س  الولو  التنمري ليص ل  تأثير مباشر عل  الصحة البدنية التنظيمي واالحتراا 

النفوية. كما س  الولو  التنمري يمثر بشكل اير مباشر عل  صحة العاملي  وذل  م  خلل االحتراا 
س  ةنا  فروا بي  (. وسخيرا ، فيد سشارت دراوة سخري Giorgi et al., 2016) الوظيفي كمتغير وويل

لذكور واإلناث في موتوى الولو  التنمري. كما س  الفروا في موتوى الولو  التنمري لصالل الذكور، ا
 ,Marees & Peterman) س  الوض  االجتماعي يلعا دورا  ةاما  في التنبم بالولو  التنمريكما 

2010.) 

 فنني علنن  مصنادر متنوعننةالبحنث فننروض  صننيااةعنند  الباحثننة تاعتمندوفني ضننول منا تينندم فينند 
 :يليكما في صورة فرض العدم وة   صيااة فروض البحثوتم ميدمتها الدراوات الوابية، 

فني الونلو  التنمنري علن  )عدالة األجور(  تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفيةليص ةنا  : انفرضُخ األوىل

 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

الونلو  علن  )ظنروف العمنل المادينة(  الحيناة الوظيفينةتنأثير معننوي لجنودة ليص ةنا   :انثبَُخانفرضُخ 

 . في الشركات الصناعية بمدينة الواداتالتنمري 

في الولو  التنمري عل  )فر  الترقية(  تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفيةليص ةنا   :انثبنثخانفرضُخ 

 . الشركات الصناعية بمدينة الوادات

الونلو  علن  المنظمنة(  بمبنادا)االلتلام  عنوي لجودة الحياة الوظيفيةتأثير مليص ةنا   :انراثعخانفرضُخ 

  .في الشركات الصناعية بمدينة الواداتالتنمري 

الونلو  علن  )تنمية العاملي  بالمنظمة(  تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفيةليص ةنا   :اخلبيسخانفرضُخ 

 . في الشركات الصناعية بمدينة الواداتالتنمري 

علن  ( التكامنل االجتمناعي للمنظمنة) تنأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةلنيص ةننا   :انسبدسخُخ انفرض

  .في الشركات الصناعية بمدينة الواداتالولو  التنمري 

الولو  عل  ( حياة العمل والحياة الكلية) تأثير معنوي لجودة الحياة الوظيفيةليص ةنا   :انسبثعخانفرضُخ 

 . الصناعية بمدينة الوادات في الشركاتالتنمري 

الونلو  علن  ( المونئولية االجتماعينة) تنأثير معننوي لجنودة الحيناة الوظيفينةليص ةننا   :انثبيُخانفرضُخ 

 . في الشركات الصناعية بمدينة الواداتالتنمري 
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 جمتًع وعُُخ انجحث -7/2
 

فني  الونلو  التنمنريمن   الحندفني  جنودة الحيناة الوظيفينةدور  نظرا  أل  ةذا البحنث يهنتم بدراونة
الشننركات العنناملي  فنني لننذل  فننا  مجتمنن  البحننث يتمثننل فنني جمينن  و. مدينننة الونناداتبالشننركات الصننناعية 

ونظرا  للييود الخاصة بالوقت والتكلفة فيد تيرر االعتماد علن  سونلوا العيننات . مدينة الواداتفي الصناعية 
علن  العيننة العشنوائية فني اختينار عندد المفنردات  الباحثةعتمد اوليد . للدراوةلجم  البيانات األولية الللمة 

بالنوبة لحجنم العيننة، فيند تنم تحديندةا وذلن  من  سما . في مدينة الواداتالشركات الصناعية العاملي  في م  
 (:1004خلل المعادلة التالية )إدريص، 

 
 

                        

                            n =                  
 

 2.76حندود الخلنأ المونموح بن  وةنن   (Z( حجنم مجتمن  الدراوننة، )N( حجنم العيننة، )nحينث )
( e%، )50وةن  محنل الدراونة ( نوبة عدد المفردات التني تتنوافر فني الخاصنية P%، )75عند درجة ثية 

 نة: حجم العي س وباوتخدام المعادلة الوابية يتضل  %.0.05خلأ العينة الموموح ب  وة  
 

 مفردة 399=                                                                          حجم العينة ) ( =
 

ةننذا ويجننا اإلشننارة إلنن  سننن  تننم الييننام بننالتولي  النوننبي لعينننة البحننث وذلنن  فنني ضننول نوننبة عنندد 
 م  خلل الجدول التالي:العاملي  في مجتم  البحث. ويمك  توضيل تولي  حجم عينة البحث وذل  

 (1جدول )
 توزٌع حجم العٌنة على مجتمع البحث

 انشركبد انظُبعُخ
عذد 

 انعبيهني)*(
انُسجخ 
 ادلئىَخ

 حجى انعُُخ يف كم فئخ

 250% = 40×399 %40 2200  قطاع الحديد والصمب .1

 220% = 17×399 %17 5716 قطاع التشييد والبناء .2

 32% = 20×399 %20 1029 قطاع الصناعات الغذائية .3

 47% = 23×399 %23 1510 قطاع الغزل والنسيج .4

 30=  % 2×399 %2 2569 قطاع الصناعات الكيماوية .5

 377% = 122×377 %122 22222 اإلمجبيل
 

 .2215المصدر: إدارة الموارد البشرٌة فً الشركات الصناعٌة فً مدٌنة السادات،  )*(
في العاملي  سومال م  خلل ابية بلريية عشوائية وتم اختيار مفردات كل عينة م  الفئات الو

 .التاليجدول الويمك  توضيل خصائ  مفردات العينة م  خلل ، الشركات الصناعية بمدينة الوادات
 

 (2جدول )
 خصائص مفردات عٌنة الدراسة 

 ادلتغرياد
 انُسجخ انعذد ثُبٌ انذميىجرافُخ

 انُىع
 93 110 ذكر% 
 19 20 سنثي% 

 %200 333 اإلمجبيل

 احلبنخ االجتًبعُخ
 40 210 سعلا% 
 60 220 متلوج% 

 %200 333 اإلمجبيل

 %40 210 ونة 30سقل م    انعًر
   49 240 ونة 45-30م% 

  10100× (2.76)1  ×0.50 (2-0.50) 
 

10100× (0.05)1( +2.76)1 ×0.05 (2-0.50) 

1-P)) P  ×2
 (Z) ×N  

 

1-P)) P  ×2
 (Z ) + Ne

 2
 

1-P)) P  ×2
 (Z) ×N  

 

1-P)) P  ×2
 (Z ) + Ne

 2
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   23 40 ونة 45سكثر م% 

 %200 333 اإلمجبيل

 يستىي انتعهُى
 10 60 تعليم فوا المتوول% 
  50 250 تعليم جامعي% 
 30 70 دراوات عليا% 

 %200 333 اإلمجبيل

 اخلربح

   10 60 ونوات 5سقل م% 
   60 220 ونوات 20-5م% 
   10 60 ونوات20سكثر م% 

 %200 333 اإلمجبيل

 أسهىة واطرَقخ مجع انجُبَبد -7/3

 

وتخت  قائمنة االوتيصنال  .ليد اعتمد ةذا البحث عل  سولوا االوتيصال في جم  البيانات األولية
منن   جننودة الحينناة الوظيفيننةنحننو  بمدينننة الونناداتشننركات الصننناعية الةننات العنناملي  فنني بننالتعرف علنن  اتجا

اشنتملت قائمنة االوتيصنال علن  ثلثنة سونئلة، حينث يتعلنا وليند . من  ناحينة سخنرىالولو  التنمري ناحية، و
سبعنناد علنن  بينمننا يتعلننا الوننمال الثنناني بننالتعرف . جننودة الحينناة الوظيفيننةبعنناد الوننمال األول بننالتعرف علنن  س

اوننتغرقت عمليننة جمنن  ولينند  .للعنناملي والوننمال الثالننث يتعلننا بالخصننائ  الديموجرافيننة . الوننلو  التنمننري
( تم توليعها، وتعتبنر 399( قائمة م  )300)، %(97)حوالي وكانت نوبة الردود البيانات حوالي شهري  

الشنركات الصنناعية  فنيجاننا العناملي   الكبينر من  االةتمنامةذ  النوبة للردود عالية جدا ، ويرج  ذل  إلن  
 .الدراوة الحاليةبموضوع  بمدينة الوادات

 يتغرياد انذراسخ وأسهىة قُبسهب -7/4

 جىدح احلُبح انىظُفُخ -7/4/1
 

كمتغير موتيل. وليد اعتمد الباحث في قياص  جودة الحياة الوظيفيةليد تناول ةذا البحث دراوة 
. وليد تم تيويم سداة اليياص إل  عدة سبعاد ةي Timossi et al., 2008عل  ميياص  جودة الحياة الوظيفية

بمبادا المنظمة، تدريا وتنمية  وااللتلامعدالة األجور، وظروف العمل بالمنظمة، وفر  الترقية، 
 االجتماعية.، العمل والحياة الكلية، والموئولية االجتماعيالعاملي  بالمنظمة، والتكامل 
وذل  ع  لريا ميياص ليكرت للموافية سو  جودة الحياة الوظيفيةسن  تم قياص وم  الجدير بالذكر 

( إل  5عدم الموافية، وعل  الموتيص  من  س  يختار االوتجابة التي تتناوا مع ، حيث يشير الرقم )
 ( يشير إل  عدم الموافية المللية، م  وجود درجة حيادية في المنتصف.2درجة الموافية التامة، والرقم )

 انسهىك انتًُرٌ -7/4/2
 

الولو  في قياص  الباحثةكمتغير تاب . وليد اعتمد الولو  التنمري ليد تناول ةذا البحث دراوة 
وحمدي،  عويدات ، ومنها دراوةعل  عدة دراوات وسبحاث ذات العلقة بموضوع الدراوة التنمري
سربعة سبعاد داة اليياص إل  . وليد تم تيويم سMarees & Peterman 2010؛ 1002؛ وجرادات، 2779
 التنمري االجتماعي، والولو   التنمر اللفظي، وولو  التنمري الجومي، والولو  التنمري الولو وةي 

  .الممتلكات ضد
وذل  ع  لريا ميياص ليكرت للموافية سو عدم  الولو  التنمريوم  الجدير بالذكر سن  تم قياص 

 االوتجابة التي تتناوا مع  وعل  الموتيص  من  س  يختارالموافية، 

 أسبنُت حتهُم انجُبَبد واختجبر انفرضُبد -7/5
 

اعتمنندت منهجيننة معالجننة بيانننات ةننذ  الدراوننة علنن  بعننض سونناليا التحليننل المتننوافرة فنني حلمننة 
 ، وتتمثل األواليا واالختبارات اإلحصائية فيما يلي:SPSSسواليا التحليل اإلحصائي 

ممثلننة فنني الووننل الحوننابي واالنحننراف المعينناري وذلنن  بغننرض  الوصننفية المينناييص اإلحصننائية -9/5/2
    .عينةالوصف خصائ  
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التحينا منن   وذلن  بغننرض،  Alpha Correlation Coefficientسونلوا معامنل االرتبننال سلفنا -7/5/1
 . الولو  التنمريوميياص ، جودة الحياة الوظيفيةدرجة الثبات والثية في ميياص 

التحينا من  بغنرض وذلن   ، Multiple Regression Analysisل االنحندار المتعنددسونلوا تحلين -9/5/4
 الوننلو  التنمننريو)كمتغيننرات موننتيلة(،  جننودة الحينناة الوظيفيننةسنننواع   نننوع وقننوة العلقننة بنني 

 )كمتغير تاب (. 
-T، واختبننار ت F-Testف ض البحننث، فينند اشننتملت علنن  اختبننار االختبننارات اإلحصننائية لفننرو -7/5/5

Test  المصننناحبة ألونننلوا تحلينننل االنحننندار المتعننندد. وتعتبنننر جميننن  ةنننذ  االختبنننارات مصننناحبة
 .SPSSألواليا التحليل في حلمة البرام  اإلحصائية المتيدمة 

 
 

 تريُز وتفرَغ وجتهُز انجُبَبد ألغراع انتحهُم  -8
 

 :يليالبيانات ألاراض التحليل فيما وتجهيل تتلخ  خلوات إعداد 
الشنركات فني : وقد تم الييام بالترميل الللم للبيانات التي اشتمل عليها اوتيصال العناملي  ٌاناتترمٌز الب -2

 .الصناعية بمدينة الوادات
بالشنكل النذي يتفنا من  لريينة و: وقد تم تفرين  البياننات يندويا  فني قائمنة مخصصنة لنذل  تفرٌغ البٌانات -1

مة عل  عدد م  الصفوف واألعمدة بحيث خص  كنل اشتملت اليائ، وإدخال البيانات في الحاوا اآللي
 صف لكل مفردة، كما خص  كل عمود لكل متغير م  متغيرات الدراوة.

: وقند تنم إدخنال كافنة البياننات والتني ونبا تفريغهنا فني الحاونا اآللني فً الحاسب اآللً إدخال البٌانات -3
وبذل  سصنبحت  ،SPSSي دليل برام  وذل  بعد إتباع الخلوات الللمة لهذ  المرحلة كما ةي محددة ف

 البيانات جاةلة ألاراض التحليل اإلحصائي.

 يُبقشخ َتبئج انتحهُم واختجبر انفروع -9
 تقُُى االعتًبدَخ نهًقبَُس  -9/1

 

ليد تم اوتخدام سولوا معامل االرتبال سلفا باعتبار  سكثر سواليا تحلينل االعتمادينة داللنة فني تيينيم 
ي بي  بننود المييناص الخاضن  للختبنار، وكنذل  سيضنا  تحديند مندى تمثينل بننود المييناص درجة التناوا الداخل

 للبنية األواوية المللوا قياوها.
ووفيننا  للمبننادا العامننة المتعليننة باختبننار المينناييص فنني البحننوث االجتماعيننة، فينند تيننرر اوننتبعاد سي 

عامننل ارتبننال بيننن  وبنني  المتغيننرات متغيننر منن  المتغيننرات الخاضننعة الختبننار الثيننة والننذي يحصننل علنن  م
إلنن   0.60الحنندود الميبولننة لمعامننل سلفننا يتننراوح مننا بنني    كمننا س (.2776)إدريننص،0.30األخننرى سقننل منن  

 (.  2773االجتماعية )إدريص، المرو ،وفيا  لموتويات االعتمادية في العلوم  0.20
، جنودة الحيناة الوظيفينةييناص وف  ضول ما وبا فيد تم تلبيا سولوا االرتبال سلفا عل  كل من  م

باونتخدام معامنل االرتبنال سلفنا وذلن   جودة الحيناة الوظيفينةسبعاد ويمك  توضيل درجة االتواا الداخلي بي  
 التالي:  جدولالم  خلل 

 (3جدول )
 باستخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا  جودة الحٌاة الوظٌفٌةألبعاد تقٌٌم درجة التناسق الداخلً 

 ودة الحٌاة الوظٌفٌةأبعاد ج
 عدد

 العبارات

 معامل ألفا 

Alpha 

 ثبات المقٌاس

 جذر معامل ألفا

 0.292 0.957 3 عدالة األجور 

 3.930 3.823 6 ظروف العمل بالمنظمة 

 3.801 3.059 3 فر  الترقية 

 3.804 3.065 4 االلتلام بمبادا المنظمة 

 3.939 3.820 5 تنمية العاملي  بالمنظمة 

  3.893 3.099 4 االجتماعي في المنظمةالتكامل 
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 3.855 3.032 3 حياة العمل والحياة الكلية 

 3.923 3.848 5 الموئولية االجتماعية 
 

 0.721 0.765 33 المقٌاس اإلجمالً
 

جنودة لمييناص معامنل سلفنا سظهنرت س  م  خلل الجدول الوابا يتضل س  نتنائ  تحلينل االعتمادينة 
سصننبل عننندد . ولينند ، وةنننو ممشننر لدرجننة عاليننة جنندا  مننن  االعتماديننة0.765و يمثننل نحنن الحينناة الوظيفيننة

وفنني ضننول مننا تينندم يتضننل س   .متغيننر 33ةننو  جننودة الحينناة الوظيفيننةميينناص المتغيننرات التنني يتكننو  منهننا 
جنودة النتيجة المبدئية لتيييم االعتمادية تعكص س  المييناص الخاضن  للختبنار يمكن  االعتمناد علين  فني قيناص 

 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات ياة الوظيفيةالح
 

فينند تننم سمننا بالنوننبة لميينناص الوننلو  التنمننري للعنناملي  فنني الشننركات الصننناعية بمدينننة الوننادات، 
باونتخدام  الولو  التنمريويمك  توضيل درجة االتواا الداخلي بي  محتويات ، تلبيا سولوا االرتبال سلفا
   م  خلل الجدول التالي:معامل االرتبال سلفا وذل

 

 ( 4جدول )
 باستخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا  ألبعاد السلوك التنمريتقٌٌم درجة التناسق الداخلً 

 السلوك التنمري
 عدد

 العبارات

 معامل ألفا 

Alpha 

 ثبات المقٌاس
 جذر معامل ألفا

 

 0.293 0.963 9 الولو  التنمري الجومي 

 0.266 0.952 6 لفظيالولو  التنمري ال 

 0.237 0.904 9 جتماعيالولو  التنمري اال 

  0.249 0.927 5 ضد الممتلكاتالولو  التنمري 
 

 0.753 0.720 15 المقٌاس اإلجمالً
 

الونلو  م  خلل الجدول الوابا يتضل س  نتائ  تحليل االعتمادية سظهرت س  معامل سلفنا لمييناص 
 جة عالية م  االعتمادية. وةو ممشر لدر 0.720ككل حوالي التنمري 

 

 

 

 يف انشركبد انظُبعُخ مبذَُخ انسبداد انسهىك انتًُرٌأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ عهً  -9/2
الونلو   علن جنودة الحيناة الوظيفينة حصنائ  والنذي يتعلنا بنأثر يناقش ةذا الجلل نتائ  التحليل اإل

 :عل ن  م  فروض الدراوة والذي ي ول. واختبار صحة الفرض األالتنمرى
)عدالة األجور، وظروف العمل المادٌة بالمنظمةة،  ألبعاد جودة الحٌاة الوظٌفٌة تؤثٌر معنوي"لٌس هناك 

وفرص الترقٌة، وااللتزام بمبادئ المنظمة، وتنمٌة العاملٌن بالمنظمة،  والتكامل االجتماعً فً المنظمة، 
فةةً الشةةركات  السةةلوك التنمةةري علةةىمةةة( االجتماعٌةةة للمنظ ةوحٌةةاة العمةةل والحٌةةاة الكلٌةةة، والمسةةئولٌ

 ٌلً:فروض فرعٌة وهى كما ثمانٌة ". ولقد تم تقسٌم هذا الفرض إلى الصناعٌة بمدٌنة السادات
 علن سبعناد جنودة الحيناة الوظيفينة سثنر وليد تم اوتخدام سولوا تحليل االنحدار المتعندد للتحينا من  

 . اتفي الشركات الصناعية بمدينة الواد الولو  التنمري
 (5جدول )

 فً الشركات الصناعٌة بمدٌنة السادات السلوك التنمريمعامالت االرتباط بٌن جودة الحٌاة الوظٌفٌة و

 7 2 9 6 5 4 3 1 2 المتغٌرات  

         2 عدالة األجور

        2 **0.42 ظروف العمل

       2 **0.26 **0.46 فر  الترقية

      2 **0.76 **0.26 **0.50 مبادا المنظمة
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     2 **0.76 **0.75 **0.21 **0.47 تنمية العاملي 

    2 **0.50 **0.52 **0.42 **0.50 **0.72 التكامل االجتماعي

   2 **0.50 **0.73 **0.74 **0.79 **0.25 **0.47 حياة العمل 

  2 **3.09 **0.95 **0.26 **0.26 **0.20 **0.62 **0.92 المسئولٌة االجتماعٌة

 2 **0.45 **3.34 **0.32 **0.39 **0.37 **0.36 **0.30 **0.40 ولو  التنمريال

عدالنة )م  خلل الجدول الوابا يتضل س  ةنا  ارتبالنا  معنوينا  بني  سبعناد جنودة الحيناة الوظيفينة 
 (تنمينة العناملي  بالمنظمنة، وااللتنلام بمبنادا المنظمنة، وفنر  الترقينة، وظنروف العمنل المادينة، واألجور

 بصورة إجمالية.  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريو
وليد تنم تلبينا سونلوا تحلينل االنحندار المتعندد وذلن  بغنرض التحينا من  سثنر سبعناد جنودة الحيناة 

بصورة إجمالية. ويمك  توضيل نتائ  تلبيا سولوا تحليل االنحدار المتعندد  الولو  التنمري عل الوظيفية 
 النحو التالي:    علوذل  

 (2جدول رقم )

  السلوك التنمري علىجودة الحٌاة الوظٌفٌة أثر   

 

بصنورة إجمالينة، فونوف نتنناول  الونلو  التنمنري عل وبعد التحيا م  سثر جودة الحياة الوظيفية 
. ولينند تننم تلبيننا الوننلو  التنمننري علنن فيننة بالتحليننل التحيننا منن  سثننر كننل  بعنند منن  سبعنناد جننودة الحينناة الوظي

 علنن سونلوا تحلينل االنحندار المتعنندد. ويمكن  توضنيل نتننائ  تلبينا سونلوا تحلينل االنحنندار المتعندد وذلن  
 النحو التالي:  

  انسهىك انتًُرٌ عهًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )عذانخ األجىر(  -9/3
 

 (2جدول رقم )

  السلوك التنمري علىلة األجور( جودة الحٌاة الوظٌفٌة )عداأثر   

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة متغٌرات 
معامل 
 االنحدار

Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.26 0.40 *0.322 عدالة األجور .2

 0.07 0.30 0.240 ظروف العمل بالمنظمة .1

 0.23 0.36 *0.967 فر  الترقية .3

 0.25 0.37 *0.462 االلتلام بمبادا المنظمة .4

 0.24 0.39 0.349 تنمية العاملي  بالمنظمة .5

 0.24 0.32 0.072 التكامل االجتماعي .6

 0.22 0.34 **0.671 حياة العمل والحياة الكلية .9

 0.10 0.45 0.124 الموئولية االجتماعية .2

  معامل االرتبال في النموذجR   

 وذج معامل التحديد في النمR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.50 
0.15 
21.26 

2 ،172 
1.52 
0.000 

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )عدالة األجور(متغٌرات 

 

 
 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار

Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.25 0.37 **0.176 .سحصل علي سشعر بالرضا ع  األجر الذي  .2

 0.09 0.12 0.094 .لملئي بأجور ميارنة سجرى ع  بالرضا سشعر .1
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 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:
سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة  -2

. وس  ةنذ  العلقنة فني الشنركات الصنناعية بمديننة الونادات الولو  التنمريالوظيفية )عدالة األجور( و
 رتبال المتعدد(.)وفيا  لمعامل اال 0,41تمثل 

)وفيننا  لمعامننل التحدينند( منن   0,22س  جننودة الحينناة الوظيفيننة )عدالننة األجننور( يمكنن  س  تفوننر حننوالي  -1
 .  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريالتباي  الكلي في موتوى 

الننة األجننور( سظهننرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  متغيننرات جننودة الحينناة الوظيفيننة )عد -3
تشنتمل علن  س   -مرتبنة حونا درجنة سةميتهنا – الونلو  التنمنرياألكثر تفويرا  للختلف في موتوى 

كننذل  و(، 0,176) يشننعر بالرضننا عنن  األجننر الننذي يحصننل علينن  الشننركات الصننناعية العامننل فنني 
فني (، وذلن  كمنا ةنو موضنل 0,217) الشنركات الصنناعية فني  المكافنآتنظنام  عن بالرضنا  و يشعر

 (.9جدول رقم )
لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 

ولقةد تةم . فً الشركات الصةناعٌة بمدٌنةة السةادات السلوك التنمري على)عدالة األجور(  الحٌاة الوظٌفٌة
لجةودة الحٌةاة  اً تةؤثٌرهنةاك  قبول الفةرض البةدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد أن

فً الشركات الصناعٌة بمدٌنة كمتغٌر تابع  السلوك التنمري علىكمتغٌر مستقل )عدالة األجور(  الوظٌفٌة
 .2.21عند مستوى داللة إحصائٌة  السادات

 

  انسهىك انتًُرٌ عهًجىدح احلُبح انىظُفُخ )ظروف انعًم ادلبدَخ( أثر  -9/4
 

 (2جدول رقم )

  السلوك التنمري علىالحٌاة الوظٌفٌة )ظروف العمل المادٌة(  جودةأثر   

 

 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:

 0.22 0.33 *0.217 .الشركات الصناعية في  المكافآتنظام  ع  بالرضا سشعر .3

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.41 
0.22 
12.60 

3 ،176 
3.92 
0.000 

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )ظروف العمل المادٌة(متغٌرات 

 

 
 

 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.20 0.31 **0.342 .مناوبة يعمل واعات عدد .2

 0.02 0.17 0.006 .المهام التي سقوم بها ع  بالرضا سشعر .1

 0.06 0.15 0.077 .عملي في التكنولوجيا اوتخدام ع  بالرضا سشعر .3

 0.03 0.27 0.053 .العمل مكا  ع  بالرضا سشعر .4

 0.04 0.12 0.026 .والحماية األما  معدات ع  بالرضا سشعر .5

 0.03 0.22 0.054 .مناوا موتوى فيتوبب  لي وظيفتي  الذي التعا يعتبر .6

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.35 
0.021 
9.295 

6 ،173 
1.20 
0.000 
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متعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار ال -2
. وس  ةنذ  فني الشنركات الصنناعية بمديننة الونادات الولو  التنمريالوظيفية )ظروف العمل المادية( و

 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,35العلقة تمثل 
)وفينا  لمعامنل التحديند(  0,21لي س  جودة الحياة الوظيفية )ظروف العمل المادينة( يمكن  س  تفونر حنوا -1

 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريم  التباي  الكلي في موتوى 
سظهننرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  متغيننرات جننودة الحينناة الوظيفيننة )ظننروف العمننل  -3

تشنتمل  -بنة حونا درجنة سةميتهنامرت – الونلو  التنمنريالمادية( األكثر تفويرا  للختلف في مونتوى 
 (.2( وذل  كما ةو موضل في جدول رقم ) (،0,342)  عدد واعات العمل مناوبةعل  س  

لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 
. بمدٌنةة السةادات فةً الشةركات الصةناعٌة السلوك التنمةري على)ظروف العمل المادٌة(  الحٌاة الوظٌفٌة

لجةودة  اً تةؤثٌرقبول الفرض البدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد أن هنةاك ولقد تم 
كمتغٌةر تةابع عنةد مسةتوى  السةلوك التنمةري على)ظروف العمل المادٌة( كمتغٌر مستقل  الحٌاة الوظٌفٌة
 .2021داللة إحصائٌة 

  انسهىك انتًُرٌ عهًص انرتقُخ( أثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )فر -9/5
 
 

 (2جدول رقم )
  السلوك التنمري علىجودة الحٌاة الوظٌفٌة )فرص الترقٌة( أثر   

 
 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:

سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة  -2
. وس  ةنذ  العلقنة الصنناعية بمديننة الونادات فني الشنركات الولو  التنمريالوظيفية )فر  الترقية( و

 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,40تمثل 

)وفيننا  لمعامننل التحدينند( منن   0,26س  جننودة الحينناة الوظيفيننة )فننر  الترقيننة( يمكنن  س  يفوننر حننوالي  -1
 .  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريالتباي  الكلي في موتوى 

ائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  متغيننرات جننودة الحينناة الوظيفيننة )فننر  الترقيننة( سظهننرت نتنن -3
 الشننركات الصننناعية تتمثننل فنني س  العامننل فنني  الوننلو  التنمننرياألكثننر تفوننيرا  للخننتلف فنني موننتوى 

ذل  كمنا ةنو موضنل فني جندول رقنم ( و0,176) بها شار ي التي التدريبية الدورات ع  بالرضايشعر 
(7.) 

 
لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 

تةم  . ولقةدفً الشركات الصناعٌة بمدٌنةة السةادات السلوك التنمري على)فرص الترقٌة(  الحٌاة الوظٌفٌة
ودة الحٌةاة لجة اً تةؤثٌرقبول الفةرض البةدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد أن هنةاك 

كمتغٌر تابع عند مسةتوى داللةة إحصةائٌة  السلوك التنمري على)فرص الترقٌة( كمتغٌر مستقل  الوظٌفٌة
2.21. 

 

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )فرص الترقٌة(متغٌرات 

 
 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.07 0.30 0.205 .الترقية في وظيفتي فر  ع  بالرضا سشعر .2

 0.25 0.32 **0.176 .بها سشار  التي التدريبية الدورات ع  بالرضا سشعر .1

 0.06 0.16 0.057 .عليها سحصل التي الحوافل ع  بالرضا سشعر .3

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 ة ف الجدوليةقيم 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.40 
0.26 
22.99 

3 ،176 
3.92 
0.000 



 - 022 -   0202المجلد التاسع  العدد األول  يونيه   المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية  واإلدارية
 

  انسهىك انتًُرٌ عهًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )االنتزاو مبجبدئ ادلُرًخ(  -9/6
 (22جدول رقم )

  السلوك التنمري علىالمنظمة(  بمبادئجودة الحٌاة الوظٌفٌة )االلتزام أثر   

 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:
سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة  -2

. وس  ةذ  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريالمنظمة( و بمباداااللتلام الوظيفية )
 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,43العلقة تمثل 

)وفيا  لمعامل التحديند(  0,22المنظمة( يمك  س  تفور حوالي  بمباداس  جودة الحياة الوظيفية )االلتلام  -1
 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريوى م  التباي  الكلي في موت

 بمبنناداسظهننرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  متغيننرات جننودة الحينناة الوظيفيننة )االلتننلام  -3
تشنتمل  -مرتبنة حونا درجنة سةميتهنا –الولو  التنمنريالمنظمة( األكثر تفويرا  للختلف في موتوى 

 وننماتهم وقنندراتهم الشخصنننية احتننرام عننن  بالرضننا شننعري ت الصننناعية الشنننركاالعامننل فنني علنن  س  
( وذلن  كمنا 0,229) الشركات الصنناعية ب المتاحة التعبير حرية ع وكذل  يشعر بالرضا (، 0,325)

 (.20ةو موضل في جدول رقم )
 

لجةودة  معنةويتةؤثٌر  وفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك
. فً الشركات الصناعٌة بمدٌنة السادات السلوك التنمري علىالمنظمة(  بمبادئ)االلتزام  الوظٌفٌة الحٌاة

لجةودة  اً تةؤثٌرقبول الفرض البدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد أن هنةاك ولقد تم 
كمتغٌر تابع عند مستوى  مريالسلوك التن علىالمنظمة( كمتغٌر مستقل  بمبادئ)االلتزام  الحٌاة الوظٌفٌة
 .2021داللة إحصائٌة 

  انسهىك انتًُرٌ ًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )تًُُخ انعبيهني ثبدلُرًخ( عه -9/7
 

سثر جودة الحياة الوظيفية )تنمية العاملي  بالمنظمنة( علن  ( والذي يتعلا 22رقم )م  خلل جدول 
 يتضل النتائ  التالية:الولو  التنمري 

تننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة سظهنرت ن -2
. وس  ةنذ  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريالوظيفية )تنمية العاملي  بالمنظمة( و

 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,43العلقة تمثل 

)وفيا  لمعامنل التحديند(  0,22ية العاملي  بالمنظمة( يمك  س  تفور حوالي س  جودة الحياة الوظيفية )تنم -1
 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريم  التباي  الكلي في موتوى 

 المنظمة( بمبادئجودة الحٌاة الوظٌفٌة )االلتزام متغٌرات 

 

 
 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 لحينواالشنركات الصنناعية   احتنرام عن  بالرضنا سشنعر .2
 .العاملي 

0.003 0.13 0.05 

بالشنننركات  المتاحنننة التعبينننر حرينننة عننن  بالرضنننا سشنننعر .1
 .الصناعية 

0.229** 0.33 0.22 

الشنركات التني تننظم العمنل ب اليواعند عن  بالرضنا سشعر .3
 .الصناعية 

0.002 0.19 0.09 

وقنندراتي  وننماتي تحتننرم الشننركات الصننناعية  س  سشننعر .4
 .الشخصية

0.325**
 0.37 0.25 

  معامل االرتبال في النموذجR   

 وذج معامل التحديد في النمR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.43 
0.22 
26.79 

4 ،175 
3.32 
0.000 
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سظهننرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  متغيننرات جننودة الحينناة الوظيفيننة )تنميننة العنناملي   -3
تشنتمل  -مرتبة حونا درجنة سةميتهنا –الولو  التنمرييرا  للختلف في موتوى بالمنظمة( األكثر تفو

وكنذل  (، 0,124)  عملن فني بهنا تمت ي التي باالوتيلليةيشعر  الشركات الصناعية العامل في عل  س  
 (.22وذل  كما ةو موضل في جدول رقم ) (0,312) بأةمية العمل الذي ييومو  ب يشعر 

 (22جدول رقم )

  السلوك التنمري علىودة الحٌاة الوظٌفٌة )تنمٌة العاملٌن بالمنظمة( جأثر  

 

 
 

لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 
. فً الشركات الصناعٌة بمدٌنة السادات السلوك التنمري علىمة( )تنمٌة العاملٌن بالمنظ الحٌاة الوظٌفٌة

لجةودة الحٌةاة  اً تةؤثٌرقبول الفرض البدٌل، وذلك بعد أن أظهر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد أن ولقد تم 
كمتغٌر تابع عند مستوى داللةة  السلوك التنمري على)تنمٌة العاملٌن بالمنظمة( كمتغٌر مستقل  الوظٌفٌة

 .2021ٌة إحصائ

  انسهىك انتًُرٌ عهًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )انتكبيم االجتًبعٍ نهًُرًخ(  -9/8
 

 (20جدول رقم )

  السلوك التنمري علىجودة الحٌاة الوظٌفٌة )التكامل االجتماعً للمنظمة( أثر   

 
 
 

 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )تنمٌة العاملٌن بالمنظمة(متغٌرات 
 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار

Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.20 0.31 *0.124 .عملي في بها ستمت  التي باالوتيللية سشعر .2

 0.25 0.37 **0.312 .ب  سقوم الذي لعملأةمية اب سشعر .1

 0.06 0.15 0.051 .متعددة وسعمال بمهام قيامي بإمكانية سشعر .3

 0.07 0.30 0.073 .سدائي تيييم ع  بالرضا سشعر .4

 0.04 0.12 0.021 .عاتيي عل  الملياة الموئوليات ع  بالرضا سشعر .5

 معامل االرتبال في النموذج R   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.41 
0.22 
23.00 

5 ،174 
3.02 
0.000 

جودة الحٌاة الوظٌفٌة )التكامل االجتماعً متغٌرات 
 للمنظمة(

 

 

 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.10 0.45 **0.375 .الشركات الصناعية  في عرقي سو ديني تمييل يوجد ال .2

 0.06 0.15 0.035 . برموائي علقتي ع  بالرضا سشعر .1

 0.20 0.31 *0.269 .العمل نحو لملئي التلام ع  بالرضا سشعر .3

 0.04 0.10 0.090 .سفكاري واحترام تيدير ع  ابالرض سشعر .4

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.42 
0.13 
11.05 

4 ،175 
3.32 
0.000 
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ظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة س -2
. وس  في الشركات الصناعية بمديننة الونادات الولو  التنمريالوظيفية )التكامل االجتماعي للمنظمة( و

 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,42ةذ  العلقة تمثل 

)وفيننا  لمعامننل  0,13فيننة )التكامننل االجتمنناعي للمنظمننة( يمكنن  س  تفوننر حننوالي س  جننودة الحينناة الوظي -1
 .  في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريالتحديد( م  التباي  الكلي في موتوى 

سظهرت نتائ  سولوا تحليل االنحندار المتعندد س  متغينرات جنودة الحيناة الوظيفينة )التكامنل االجتمناعي  -3
تشنتمل  -مرتبة حونا درجنة سةميتهنا – الولو  التنمري( األكثر تفويرا  للختلف في موتوى للمنظمة
 الشنركات الصننناعيةالعامنل فنني    سننن الشننركات الصنناعية فني عرقنني سو دينني تمييننل يوجند السننن   علن 
وذلن  (، 0,269) الشركات الصنناعية ب العمل نحو  لملئ التلام ع  بالرضا(، وكذل  يشعر 0,375)

 (.21كما ةو موضل في جدول رقم )

 
لجةودة الحٌةاة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء ما تقدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس 

. فةً الشةركات الصةناعٌة بمدٌنةة السةادات السةلوك التنمةري على)التكامل االجتماعً للمنظمة(  الوظٌفٌة
لجةودة  اً تةؤثٌرٌةل االنحةدار المتعةدد أن هنةاك قبول الفرض البدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلولقد تم 

كمتغٌةر تةابع عنةد  السةلوك التنمةري علةىكمتغٌةر مسةتقل )التكامةل االجتمةاعً للمنظمةة(  الحٌاة الوظٌفٌةة
 .2.21مستوى داللة إحصائٌة 

 

  انسهىك انتًُرٌ عهًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )حُبح انعًم واحلُبح انكهُخ(  -9/9
 

 (23جدول رقم )

 السلوك التنمريجودة الحٌاة الوظٌفٌة )حٌاة العمل والحٌاة الكلٌة( ور أث

 

 وم  خلل الجدول الوابا يتضل النتائ  التالية:
سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة  -2

. وس  بمديننة الونادات فني الشنركات الصنناعية الونلو  التنمنريالوظيفية )حياة العمل والحيناة الكلينة( و
 )وفيا  لمعامل االرتبال المتعدد(. 0,42ةذ  العلقة تمثل 

)وفيا  لمعامل التحديند(  029س  جودة الحياة الوظيفية )حياة العمل والحياة الكلية( يمك  س  تفور حوالي  -1
 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريم  التباي  الكلي في موتوى 

ت نتائ  سولوا تحليل االنحندار المتعندد س  متغينرات جنودة الحيناة الوظيفينة )حيناة العمنل والحيناة سظهر -3
تشنتمل  -مرتبنة حونا درجنة سةميتهنا – الونلو  التنمنريالكلية( األكثر تفونيرا  للخنتلف فني مونتوى 

(، 0,321  )فراان سوقنات علن   عملن تنأثير عن  بالرضنايشعر  الشركات الصناعية العامل في عل  س  
 (.23وذل  كما ةو موضل في جدول رقم )

 

لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 
فةةً الشةةركات الصةةناعٌة بمدٌنةةة  السةةلوك التنمةةري علةةى)حٌةةاة العمةةل والحٌةةاة الكلٌةةة(  الحٌةةاة الوظٌفٌةةة

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )حٌاة العمل والحٌاة الكلٌة(متغٌرات 

 

 

 
 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

 0.06 0.15 0.062 .ائليةالع حياتيم   يعملتناوا  ع  بالرضا سشعر .2

 0.29 0.42 **0.321 .فرااي سوقات عل  عملي تأثير ع  بالرضا سشعر .1

 0.04 0.10 0.001 .راحتي وسوقات عملي سوقات ع  بالرضا سشعر .3

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 لة اإلحصائيةموتوى الدال 

0.42 
0.29 
10.52 

3 ،176 
3.92 
0.000 
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 اً تةؤثٌرأن أظهر نموذل تحلٌل االنحدار المتعدد أن هنةاك قبول الفرض البدٌل، وذلك بعد ولقد تم . السادات
كمتغٌر تابع عند  السلوك التنمري على)حٌاة العمل والحٌاة الكلٌة( كمتغٌر مستقل  لجودة الحٌاة الوظٌفٌة

 .2021مستوى داللة إحصائٌة 
 

  انسهىك انتًُرٌ عهًأثر جىدح احلُبح انىظُفُخ )ادلسئىنُخ االجتًبعُخ(  -9/13
 

 (22ل رقم )جدو

  السلوك التنمري علىجودة الحٌاة الوظٌفٌة )المسئولٌة االجتماعٌة( أثر   

 

 

 الوابا يتضل النتائ  التالية:وم  خلل الجدول   
 

سظهنرت نتننائ  سوننلوا تحليننل االنحنندار المتعنندد س  ةنننا  علقننة ذات داللننة إحصننائية بنني  جننودة الحينناة  -2
. وس  ةنذ  فني الشنركات الصنناعية بمديننة الونادات الولو  التنمنريالوظيفية )الموئولية االجتماعية( و

 عدد(.)وفيا  لمعامل االرتبال المت 0,50العلقة تمثل 

)وفينا  لمعامنل التحديند(  0,15س  جودة الحياة الوظيفية )المونئولية االجتماعينة( يمكن  س  يفونر حنوالي  -1
 . في الشركات الصناعية بمدينة الوادات الولو  التنمريم  التباي  الكلي في موتوى 

ئولية سظهنننرت نتنننائ  سونننلوا تحلينننل االنحننندار المتعننندد س  متغينننرات جنننودة الحيننناة الوظيفينننة )الموننن -3
 -مرتبننة حوننا درجننة سةميتهننا – الوننلو  التنمننرياالجتماعيننة( األكثننر تفوننيرا  للخننتلف فنني موننتوى 

يفتخنر و (،0,195) للمجتم  الشركات الصناعية  تيدمها التي بالمواةماتيشعر العامل  تشتمل عل  س 
 (.24رقم )وذل  كما ةو موضل في جدول ( 0,150ألفراد المجتم  ) يدم ي وبما  بوظيفتالعامل 

 
لجةودة  تةؤثٌر معنةويوفً ضوء مةا تقةدم فقةد تقةرر رفةض فةرض العةدم القائةل بؤنةه لةٌس هنةاك 

. فً الشةركات الصةناعٌة بمدٌنةة السةادات السلوك التنمري على)المسئولٌة االجتماعٌة(  الحٌاة الوظٌفٌة
لجةودة  اً تةؤثٌر أن هنةاكقبول الفرض البدٌل، وذلةك بعةد أن أظهةر نمةوذل تحلٌةل االنحةدار المتعةدد تم  ولقد

كمتغٌةر تةابع عنةد مسةتوى  السلوك التنمري على)المسئولٌة االجتماعٌة( كمتغٌر مستقل  الحٌاة الوظٌفٌة
  .2021داللة إحصائٌة 

 جودة الحٌاة الوظٌفٌة )المسئولٌة االجتماعٌة(متغٌرات 

 

 

 (السلوك التنمري)األكثر تؤثٌراً فً 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحدٌد

R
2

 

**0,150 .المجتم  ألفراد سقدم  وبما بوظيفتي خرتسف .2
 0.450 0.10 

 فنني للشننركات الصنناعية  الذةنينة الصننورةبجنودة  سشنعر .1
 .المجتم  عي 

0,054 0.370 0.25 

 الشنننركات الصنننناعية  تيننندمها التننني بالموننناةمات سشنننعر .3
 .للمجتم 

0,195**
 0.490 0.11 

 0.09 0.120 0,013 .الشركات الصناعية  تيدمها التي الخدمات بجودة سشعر .4

 الشننركات الصننناعية  معاملننة لرييننة عنن  بالرضننا سشننعر .5
 .بها للعاملي 

0,063 0.120 0.04 

  معامل االرتبال في النموذجR   

  معامل التحديد في النموذجR
2  

 قيمة ف المحووبة 

 درجات الحرية 

 قيمة ف الجدولية 
 موتوى الداللة اإلحصائية 

0.50 
0.15 
10.49 

5  ،174 
3,02 
0,000 
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 َتبئج انذراسخ -11
، جننودة الحينناة الوظيفيننةدراوننة )ننندرة البحننوث التنني اةتمننت ببحننث وتفوننير العلقننة بنني  متغيننرات ال -1

شركات الصناعية بمدينة الوادات بصنفة الالمصرية بصفة عامة، وي بيئة األعمال فوالولو  التنمري( 
 .خاصة

عدالننة حالننة يعبننر عنهننا بمجموعننة منن  األبعنناد التنظيميننة والمتمثلننة فنني  يةنن جننودة الحينناة الوظيفيننةإ   -2
لي  بمبادا المنظمة، تدريا وتنمية العنام وااللتلاماألجور، وظروف العمل بالمنظمة، وفر  الترقية، 

والتنني يمكنن  ، االجتماعيننةالعمننل والحينناة الكليننة، والموننئولية حينناة ، االجتمنناعيبالمنظمننة، والتكامننل 
 .في المنظمات اإلنتاجية والخدميةالولو  التنمري ظاةرة في الحد م  اوتخدامها 

لنوعي تنمينة كافنة العناملي  ونشنر افني أداح ِّٙلخ ٠غلزخذِٙب اٌّلذ٠شْٚ إٌلبعحْٛ  عٛدح اٌح١لبح اٌٛظ١ف١لخ -3

االجتمنناعي فيمننا بينننهم بالشننكل الننذي يجعلهننم قننادري  علنن  التعامننل منن  الوننلو  التنمننري داخننل محننيل 
حريننة واوننتيللية ، وتننوفير األمننا  الننوظيفي، رغٕللت ص٠للبدح ا٤ػجللب، اٌٛظ١ف١للخرٌلله ِللٓ صللالي ٚ، العمننل
 .  العلقات الجيدة فيما بينهمو التفاعل اإليجابي بي  العاملي ، والعاملي 

عدالنة األجنور، وظنروف العمنل ) جنودة الحيناة الوظيفينةسبعناد نا  علقة ذات داللة إحصائية بني  س  ة -4
بمبننادا المنظمننة، تنندريا وتنميننة العنناملي  بالمنظمننة، والتكامننل  وااللتننلامبالمنظمننة، وفننر  الترقيننة، 

الجوننمي، مننري )( وسبعنناد الوننلو  التناالجتماعيننةالعمننل والحينناة الكليننة، والموننئولية حينناة ، االجتمنناعي
مننأخوذة بصننورة ( فنني الشننركات الصننناعية بمدينننة الوننادات واللفظنني، واالجتمنناعي، وضنند الممتلكننات

 .علي حدة جودة الحياة الوظيفيةم  سبعاد ولكل  بعد إجمالية، 

 انتىطُبد -12
 

في ضول النتنائ  الونابية، انتهن  الباحنث إلن  مجموعنة من  التوصنيات، ويمكن  تلخني  سةنم ةنذ  
 ات وذل  عل  النحو التالي:التوصي

اٌؼّللً ػٍللٝ ص٠للبدح اٌّىبفللبد ٚرٌلله ثغللش  ِٛاعٙللخ ( 1)ِللٓ صللالي  إػللبدح دساعللخ ١٘ٚىٍللخ ٔظللبَ ا٤عللٛس -2

ضننرورة ( 2)ا٤عللٛس ِللٓ ٔبح١للخ، ٚأْ رزٕبعللت ِللغ اٌغٙللذ اٌلزٞ ٠جزٌللٗ اٌفللشد ِللٓ ٔبح١للخ أصللشٜ،  أخفلب 

  ةننا  مجموعنة إوالمكافنآت، حينث بتلبيا مبدس الثواا والعياا وذلن  من  حينث بنند األجنور  االةتمام
من  العناملي  يحصنلو  علن  مكافنآت مالينة سعلن  بكثيننر من  الجهند المبنذول والعكنص نجند مجموعنة منن  

ضنرورة العمنل علن  تحوني  ( 3، )العاملي  يحصلو  عل  مكافنآت مالينة سقنل بكثينر من  الجهند المبنذول
 .اتفي الشركات الصناعية بمدينة الواد األجور لكافة العاملي 

اٌّغئ١ٌٛٓ ثبٌظشٚف اٌّبد٠خ ٌٍؼًّ ِٓ ح١ش  ا٘زّبَ شٚسح ( 1)رٛف١ش ث١ئخ ػًّ إِٓخ ٚ،ح١خ ِٓ صالي  -2

  شٚسح رٛف١ش ٚعبئً ا٤ِبْ ٚأعب١ٌت اٌحّب٠خ اٌّخزٍفخ ٌٍؼب١ٍِٓ.( 2، )ا٦ ب،ح ٚاٌز٠ٛٙخ ٚإٌظبفخ

رىلْٛ ثيلىً ِٛ لٛػٟ  زحغ١ٓ عٛدح اٌح١بح اٌٛظ١ف١خ ٚرٌه ِٓ ح١ش رٛف١ش فلش  اٌزشل١لخ ٚأْثا ٘زّبَ  -3

، ٚأْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِيبسوخ ِٓ عبٔت اٌؼب١ٍِٓ فٟ ارخبر اٌملشاساد، ٚرلٛف١ش ٚٚفمبً ٌّؼب١٠ش ٚ ٛاثظ ِحذدح

 .ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ا٤ِبْ ٚاٌصحخ ا١ٌّٕٙخ، ٚص٠بدح ا٦حغبط ثب٤ِبْ ٚا عزمشاس اٌٛظ١فٟ

ذس٠ت وللً اٌغٛأللت اٌف١ٕللخ فئللبد ِؼ١ٕلخ ٚثح١للش ٠يللًّ اٌزلل ػٍللٝرفؼ١لً اٌجللشاِظ اٌزذس٠ج١للخ ثح١للش   رمزصللش  -4

فلٟ سفلغ ِّٙلبً ْ اٌزلذس٠ت ٠ٍؼلت دٚساً إٚا٦ٔغب١ٔخ ٚا٤صالل١خ، ٚاْ رىْٛ فزشاد اٌزذس٠ت ِغلزّشح، ح١لش 

ص٠بدح اٌؼب١ٍِٓ ثلبٌفش  ٌٍزشل١لخ، ٚاٌىيلف  ػٍٝاٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚص٠بدح اٌش ب ٌذٞ اٌؼب١ٍِٓ وّب أٔٗ ٠ؼًّ 

 ػٓ لذسارُٙ ِٚٙبسارُٙ.

ٔظللشاً ٌطج١ؼللخ فللٟ ػ١ٍّللخ ،للٕغ اٌمللشاساد،  وبد اٌصللٕبػ١خ ثّذ٠ٕللخ اٌغللبدادفللٟ اٌيللشإشللشان اٌؼللب١ٍِٓ  -5

ٚحغبعلل١خ اٌؼّللً اٌزللٟ رزؼٍللك ثللأسٚاػ اٌّللٛاط١ٕٓ ٚاٌزللٟ رحزللبط إٌللٟ ِغللبحخ وج١للشح ِللٓ اٌحش٠للخ فللٟ ارخللبر 

ؼْٛ اٌخطظ ٚاٌجشاِظ ثأٔفغُٙ ٤ٔفغُٙ، ا٤ِش صٕ٘ؤ ، اٌؼبٍِْٛ ثأُٔٙ ٠ف١ٗ ا٤ِش اٌزٞ ٠يؼش اٌمشاساد، 

 ثٙب. اٌغٍٛن اٌزّٕشٞؼىظ أصشٖ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزٞ ٠ٕ
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رفؼ١للً ،للٕذٚق اٌيللىبٜٚ ٚا لزشاحللبد ثبٌيللىً اٌللزٞ ٠غللبػذ اٌؼللب١ٍِٓ ػٍللٝ حش٠للخ اٌزؼج١للش ػللٓ آسائٙللُ  -6

 ِٚمزشحبرُٙ ثيىً ع١ذ، ا٤ِش اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ رحغ١ٓ عٛدح اٌخذِخ.

د اٌؼللب١ٍِٓ ثٙللب، ٚ  ٠غللت ثبٌّجللبدا ٚاٌمٛاػللذ اٌزللٟ رللٕظُ طج١ؼللخ اٌؼّللً ٠ٚىللْٛ رٌلله ٌىبفللخ ا٤فللشا ا ٌزللضاَ -0

 ِحبثبح ِٚغبٍِخ ثؼ  ا٤فشاد ػٍٝ حغبة ا٢صش٠ٓ.

اٌطبلبد اٌجيش٠خ ِٓ صالي اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح اٌّؼشفلخ ٌلذٜ اٌؼلب١ٍِٓ ثٙلب علٛا، ِلٓ صلالي  ٚاعزغالير١ّٕخ  -8

، ا٤ِلش اٌلزٞ ٠لؤدٞ إٌلٝ اٌؼ١ٍلبريغ١ؼُٙ ػٍٝ حضٛس اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ أٚ ِٓ صلالي اعلزىّبي دساعلبرُٙ 

 د ِصبدس ِزؼذدح ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ.ٚعٛ

ِللٓ صللالي  للشٚسح احزللشاَ ٚرمللذ٠ش أفىللبس ٚآسا، وبفللخ اٌؼللب١ٍِٓ فللٟ  ا عزّللبػٟأ١ّ٘للخ رحم١للك اٌزىبِللً  -9

اٌّزجبدي ث١ٓ وبفخ ا٤فشاد اٌؼلب١ٍِٓ ثبٌّغزيلفٝ ػٍلٝ  ٚا حزشاَاٌّغزيفٝ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ٔيش سٚػ اٌزؼبْٚ 

 فئزُٙ اٌٛظ١ف١خ. اصزالف

ٚعللٛد رلأص١ش عللٍجٟ ٌح١للبح اٌؼّللً ػٍلٝ ِغللبحخ اٌح١للبح اٌى١ٍللخ ٥ٌفلشاد اٌؼللب١ٍِٓ ِللٓ صللالي  اٌزأو١لذ ػٍللٝ ػللذَ -13

ثغذٚي اٌشاحبد، ٚأْ   ٠ىْٛ ٕ٘بن ص٠بدح فٟ حغلُ اٌّٙلبَ ٚا٤ػّلبي اٌّىٍلف ثٙلب اٌفلشد ثبٌيلىً  ا ٘زّبَ

 اٌيخص١خ. ُاٌزٞ ٠ؤصش عٍجبً ػٍٝ ح١برٙ

ه ِللٓ صللالي رحغلل١ٓ اٌصللٛسح اٌز١ٕ٘للخ ٌللذٜ أفللشاد ٠ّٚىللٓ أْ ٠للزُ رٌلل ا عزّبػ١للخاٌزأو١للذ ػٍللٝ اٌّغللئ١ٌٛخ  -11

ثحغلٓ ِؼبٍِلخ  ا ٘زّلبَاٌّغزّغ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ ٚرحغ١ٓ عٛدح اٌخذِلخ، ٘لزا ثب٦ لبفخ إٌلٝ  لشٚسح 

 وبفخ ا٤فشاد اٌؼب١ٍِٓ.

ٚاٌؼّلً ػٍلٝ رحم١مٙلب ثّلب ٠زٕبعلت  ٚاحز١بعلبرُٙبٌؼب١ٍِٓ ِٓ صالي اٌزؼشف ػٍٝ سغجلبرُٙ ث ٘زّبَا ص٠بدح   -12

 فٙب.ِغ أ٘ذا
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