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ملخــــــص: 

يهدف البحث اإىل التعرف اإىل اجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة، 
ولتحقيق اأهداف البحث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، وطبق ا�ستبانة مكونة من )59( 
فقرة لقيا�س اجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل عند عينة ع�سوائية قوامها )202( 
من العاملني يف بلدية غزة، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اليها البحث اأن م�ستوى اجتاهات 
ن�سبي  وزن  على  ح�سل  حيث  مرتفعًا،  كان  البلدية  يف  العمل  حياة  جودة  نحو  العاملني 
)70.83%( ، واأن م�ستوى اجتاهات العاملني نحو اأبعاد جودة حياة العمل: )ظروف العمل 
املعنوية، خ�سائ�س الوظيفة( كانت مرتفعة، حيث ح�سلت على وزن ن�سبي بني )%37.65 
العمل،  وجماعة  واملكافاآت،  الأجور  )عدالة  الأبعاد:  نحو  اجتاهاتهم  .اأما   )%75.75  -
والقيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال، وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات( ، فكانت متو�سطة حيث 

. )%69.79 ح�سلت على اأوزان ن�سبية تراوحت بني )%65.43 - 
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Employees’ trends about the quality 
of working life In Gaza Municipality

Abstract: 

The study aims to identify Gaza Municipality employees’ trends about the 
quality of working life inside the Municipality of Gaza. The researcher used a 
descriptive analytical approach in describing the situation under study. Data 
were collected by a questionnaire which consists of (59) statements as a tool 
for the study, on a random sample of )202( workers in the municipality of Gaza. 
The most important findings of the study were, the level of employees’ trends 
toward the dimension (working conditions, morale, and job characteristics) 
was high with relative weight )70.83%( , and the employees’ trends level 
towards the dimensions of the quality of work life )working conditions, 
morale, job characteristics) was high with relative weight between (75.75% to 
37.65%( . While the employees’ trends towards dimensions )justice of wages, 
rewards and incentives, group work, administrative leadership, effective 
supervision and participation in decision- making( was average with relative 
weight range (65.43% to 69.79%) . 
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مقدمة: 
يعد مفهوم اجلودة من املفاهيم املعا�رشة التي ناغمت حالة التغري والتطوير امل�ستمرة 
يف جمالت احلياة كافة، ول �سيما يف ظل حالة التناف�س ال�سديدة احلا�سلة بني الأفراد وبني 
املنظمات، حتى بني الأقاليم والدول، وهذا ما فر�سته تعاليم العوملة كمفهوم انطلى على 
اأغلب مناحي احلياة، فاجلودة مبفهومها املجرد تقابل حالة الر�سا عند العميل اأو امل�ستفيد 
من اخلدمة اأو ال�سلعة املقدمة، وهذا ما يجعل املنظمات وغريها يف حالة تناف�س م�ستمرة 
اأن املنظمات هي  اأف�سل ال�سلع واخلدمات وتقدميها لعمالئها، وعلى ذلك جند  اإنتاج  جتاه 
للعاملني،  وقرارات  واإجراءات  عمل  ونظم  وامتيازات  خدمات  من  تقدمه  مبا  منتجة  جهة 
فاإن  لذا  لهم،  املقدمة  خلدماتها  املتلقني  املنظمة  عمالء  هم  فيها  العاملون  يكون  وبهذا 
ر�سا هوؤلء العاملني يحقق تلقائيًا عامل اجلودة يف حياة العمل والعك�س �سحيح. وهو ما 
اأ�سار اليه )قا�سم، 2011: 545( حيث بينت باأنه ومع ظهور الألفية الثالثة اهتمت الإدارة 
باأ�ساليب حتفيز العاملني وطرقه، وحتقيق الر�سا الوظيفي وتنمية جودة احلياة الوظيفية 
لديهم، لذا اهتم الكتاب يف جمال ال�سلوك التنظيمي مبو�سوع جودة احلياة الوظيفية على اأنه 
اجتاهات الفرد نحو عمله فيما يتعلق باإميانه القوي باأهدافها والرغبة القوية يف النتماء 
اإليها والإخال�س والتفاين يف اأداء العمل لنجاحها. وملا كانت البلديات هي منظمات خدمية 
تقدم العديد من اخلدمات للمجتمع، فجدير بها اأن تهتم بحيازة اأف�سل العنا�رش والإمكانات 
املادية والب�رشية التي متكنها من تقدمي اأف�سل اخلدمات، ول يتحقق ذلك اإل بوجود عن�رش 
اأهم مكون من مكونات  ب�رشي ميتلك الدافعية الكافية لتحقيق ذلك، والعن�رش الب�رشي هو 
عمل البلديات باعتبار اأنه العن�رش الذي يبث الروح يف مكونات البلديات املادية، لذلك يجب 
احلر�س امل�ستمر على ر�سا هذا العن�رش العامل وتقدمي الإمكانات املادية واملعنوية كلها، 
والتي تتمثل مبفهوم »جودة حياة العمل« له مبا يحقق حالة الر�سا عنده، والتي �ستنعك�س 

تلقائيًا على م�ستوى دافعيته وعمله. 

مشكلة البحث وتساؤالتها: 
ومن  البلديات،  تقدمها  التي  اخلدمات  من  العديد  على  الباحث  اطالع  �سوء  يف 
اإىل  وال�ستماع  فيها  العاملني  من  بالعديد  والحتكاك  للبلدية  املتعددة  املراجعات  خالل 
ت�رشيحات بع�سهم جتاه حالة عدم الر�سا عن حياة العمل التي يعي�سونها يف البلدية، وذلك 
من جوانب واأبعاد خمتلفة، اهتم الباحث بالتعرف اإىل اجتاهات هوؤلء العاملني نحو جودة 
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حياة العمل يف البلدية، بهدف الوقوف عند اجلوانب الإيجابية وكذلك ال�سلبية منها، وهذا 
اإىل العديد من الأطر املفاهيمية والدرا�سات ال�سابقة التي  ما دفع الباحث كذلك بالرجوع 
اأبعاد جودة حياة العمل التي ميكن يف �سوئها حتقيق  تناولت هذا املو�سوع للتعرف اإىل 
 )201  :2011 الفتاح،  )عبد  درا�سة  تناولته  الباحث ما  ا�ستاأثر  العاملني. وقد  الر�سا عند 
والتي حددت تلك الأبعاد مبا ياأتي: )خ�سائ�س العمل املعنوية، وخ�سائ�س الوظيفة، وعدالة 
نظم الأجور واملكافاآت، وجماعة العمل، والقيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال، وامل�ساركة يف 
اتخاذ القرارات( . يف �سوء ذلك ميكن حتديد م�سكلة البحث بال�سوؤال الرئي�س: ما اجتاهات 

العاملني يف بلدية غزة نحو جودة حياة العمل فيها؟ 
وللإجابة عن �صوؤال البحث الرئي�س ال بد من االإجابة عن االأ�صئلة الفرعية االآتية: 

ما م�ستوى بعد »ظروف العمل املعنوية« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ . 1
ما م�ستوى بعد »خ�سائ�س الوظيفة« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ . 2
ما م�ستوى بعد »عدالة نظم الأجور واملكافاآت« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية . 3
غزة؟ 

ما م�ستوى بعد »جماعة العمل« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ . 4
ما م�ستوى بعد »القيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال« بح�سب اجتاهات العاملني يف . 5

بلدية غزة؟ 
ما م�ستوى بعد »امل�ساركة يف اتخاذ القرارات« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية . 6
غزة؟ 

ال�صوؤال الرئي�س الثاين: 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند م�صتوى )α≤ 0.05( بني متو�صط 
العمل  حياة  جودة  نحو  العاملني  اجتاهات  يف  البحث  عينة  ا�صتجابات 
يف بلدية غزة تعزى ملتغريات: )العمر، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلدمة، 

والدرجة الوظيفية( ؟ 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث اإىل ما ياأتي: 
التعرف اىل واقع جودة حياة العمل يف بلدية غزة. . 1
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التعرف اإىل “ظروف العمل املعنوية” بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة. . 2
التعرف اإىل “خ�سائ�س الوظيفة” بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة. . 3
التعرف اإىل “عدالة نظم الأجور واملكافاآت” بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية . 4

غزة. 
العاملني يف بلدية . 5 “عالقة جماعة العمل” بح�سب اجتاهات  اإىل م�ستوى  التعرف 

غزة. 
اجتاهات . 6 بح�سب  الفعال”  والإ�رشاف  الإدارية  القيادة  “عالقة  واقع  اإىل  التعرف 

العاملني يف بلدية غزة. 
اجتاهات . 7 بح�سب  القرارات”  اتخاذ  يف  امل�ساركة  “عالقة  م�ستوى  اإىل  التعرف 

العاملني يف بلدية غزة. 
العمل يف بلدية غزة تبعًا . 8 العاملني نحو جودة حياة  الفروق يف اجتاهات  قيا�س 

للمتغريات )العمر، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة، والدرجة الوظيفية( ؟ 

أهمية البحث:  
تكمن اأهمية البحث يف جانبني: 

من  ♦ لعدد  مرجعيًا  اإطاراً  ل  ي�سكِّ البحث  كون  يف  ويتمثل  العلمي:  اجلانب  اأوالً- 
النتائج  اأن  كما  البلديات.  يف  العمل  حياة  بجودة  تتعلق  التي  وامل�سطلحات  املفاهيم 
والتو�سيات املتوقعة من البحث �ست�سكل العديد من املداخل التي متكن الباحثني من الرتكيز 

عليها لحقًا. 
ِكن اإدارة البلدية  ♦ َ ثانياً- اجلانب العملي: ويتمثل يف كون البحث ميثلمُ مر�سداً ميمُ

من تتبعه يف معاجلة نقاط ال�سعف التي تبينها نتائج البحث. كما اأن البحث قد يكون له 
دور يف تطوير العديد من اجلوانب التي حتقق جودة حياة العمل يف البلدية. 

حدود البحث وحمدداته: 
احلدود املو�صوعية: يركز البحث على اجتاهات العاملني يف بلدية غزة نحو جودة  ♦

حياة العمل يف البلدية، والتي تعددت يف كثري من الأدبيات، ولكن هذا البحث �سيقي�س جودة 
حياة العمل من خالل الأبعاد الآتية: )ظروف العمل املعنوية، وخ�سائ�س الوظيفة، وعدالة 
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نظم الأجور واملكافاآت، وجماعة العمل، والقيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال، وامل�ساركة يف 
اتخاذ القرارات( . 

بلدية غزة-  ♦ العاملني جميعهم يف  البحث على  طبقت مفردات  الب�رشية:  احلدود 
الفرع الرئي�س. 

احلدود املكانية: طبقت مفردات هذا البحث على بلدية غزة- الفرع الرئي�س الواقع  ♦
يف �سارع عمر املختار املتفرع من ميدان فل�سطني مبدينة غزة بفل�سطني. 

احلدود الزمانية: طبقت مفردات البحث يف يونيو من العام 2014.  ♦

مصطلحات البحث: 

اجلودة: اأورد )الطائي، 2011: 29( ، وبح�سب ما عرفتها املنظمة الدولية للمعايري  ◄
»ISO« اأنها اخل�سائ�س الكلية لكيان )ن�ساط، اأو عملية، اأو �سلعة، اأو خدمة، اأو منظمة، اأو 
نظام، اأو فرد، اأو مزيج منها، التي تنعك�س يف قدرته على اإ�سباع حاجات �رشيحة اأو �سمنية. 
اأما الباحث فيعرف اجلودة اإجرائيًا: باأنها متثل ر�سا العميل الذي يتحقق عند تلبية 

حاجاته ورغباته وتوقعاته. 
من  ◄ فهي   )42  :2013 الرحمن،  )عبد  عرفتها  ما  بح�سب  العمل:  حياة  جودة 

املفاهيم املتعددة الأبعاد، والتي �سملت حت�سني بيئة العمل، وتوفري ظروف العمل املعنوية، 
وعدالة نظام الأجور واملكافاآت، وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات، ف�ساًل عن جماعات العمل 

وفرق العمل، والذي بدوره يوؤدي اإىل حت�سني الو�سع التناف�سي للمنظمة. 
العاملني جتاه ما  باأنها حالة ر�سا  اإجرائيًا:  العمل  الباحث فيعرف جودة حياة  اأما 

توفره املنظمة من بيئة عمل مادية ومعنوية. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مفهوم جودة حياة العمل: 

بح�سب ما اأوردت العديد من الأطر املفاهيمية التي حتدثت عن اجلودة، جند اأن حتقيق 
العن�رش  واأن  ال�سلعة،  اأو  الذاتية لدى متلقي اخلدمة  الر�سا  اجلودة يتمثل يف حتقيق حالة 
الب�رشي هو الأهم يف حتقيق مفهوم جودة حياة العمل باعتباره الوعاء احلا�سن للمفاهيم 
وال�سعور بها، وهو ما بينه )Che Rose، 2006: 61( حيث اعترب اأن جودة حياة العمل ما 
هي اإل فل�سفة تتكون من عدد من املبادئ التي ت�سري اإىل اأن الأفراد هم اأكرث امل�سادر اأهمية 
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لتحقيق  املنظمة  داخل  واجليدة  القيمة  الإ�سهامات  عمل  على  القدرة  فلديهم  املنظمة،  يف 
اأهدافها، وتت�سمن جودة حياة عمل الأفراد اجلوانب الآتية )املهمة املطلوبة- وبيئة العمل 
املادية- والبيئة الجتماعية داخل املنظمة- والنظام الإداري- والعالقة بني حياة العاملني 
بالوظيفة وحياتهم اخلا�سة( . وهو ما اأجمله )Schermerhorn، 5005: 38( عندما 
اأ�سار اىل اأن جودة حياة العمل تعدُّ موؤ�رشاً لإجمايل اجلودة لتجارب العاملني يف مواقعهم. 
ويف ال�سياق نف�سه اأ�سارت )عالم، 2012: 245( عندما بينت باأن جودة احلياة هي تعبري 
عن الإدراك الذاتي لتلك اجلودة، فاحلياة بالن�سبة للفرد ما يدركه منها. ويعد مفهوم جودة 
حياة العمل من املفاهيم املعا�رشة التي انتهجتها منظمات الأعمال كمدخل لزيادة فعالية 
اأدائها املعتمد على حالة تفاعل ور�سا وانتماء العاملني للمنظمة، فبح�سب ما اأورد )مر�سي، 
2010: 338( نقاًل عن )Martel & Dupuis،2006( فاإن م�سطلح جودة حياة العمل 
مل ي�ستخدم اإل يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش، اإل اأن هناك جهوداً فردية ومنف�سلة قد بذلت 
من جانب منظمات الأعمال لتح�سني ظروف العمل بها، فعلى �سبيل املثال: حماولة بع�س 
املنظمات م�ساركة عامليها يف الأرباح تعد من وجهة نظر معا�رشة مبادرة لتح�سني جودة 
حياة العمل لها. وي�سري مفهوم جودة حياة العمل اإىل التعامل املبا�رش مع العن�رش الب�رشي 
على اعتبار اأن له الدور الأ�سا�سي يف جناح اأو ف�سل الأداء يف املنظمات، فمن جانب هو الذي 
ي�سعر ويحدد م�ستوى تلك اجلودة للحياة الوظيفية التي يعي�سها داخل املنظمة، ومن جانب 
اآخر هو الذي �سيعك�س اإيجابية اأو �سلبية تلك اجلودة على م�ستوى اأدائه يف العمل. فقد اأ�سار 
للموارد  �سيا�سة  انتهاج  هي  العمل  حياة  جودة  اأن  اإىل  )ال�رشيفي، والدليمي، 2012: 91( 
للمنظمة. ويف  اأف�سل  اأداء  ت�سبع حاجاتهم وحتقق  توافر حياة وظيفية  الب�رشية متكن من 
الإطار نف�سه اأ�سار )العنزي، واآخرون، 2007: 69( اإىل اأن نوعية حياة العمل وجودته يتمثل 
يف جانبني اأ�سا�سيني اأولهما ا�ستخدام كل الإمكانات الب�رشية لغر�س زيادة الإنتاجية، من 
خالل تطوير الأنظمة الإن�سانية اأكرث من الأنظمة الأخرى يف بيئة العمل. وملا كانت جودة 
الر�سا �ستكون م�سئولة  الر�سا، فمتطلبات  العاملني بحالة من  العمل تتحقق ب�سعور  حياة 
من الإدارة العليا للمنظمة، وهذا ما بينته )�سديق، 2005: 1( حيث بينت باأن جودة حياة 
العمل تعدُّ متغرياً مهمًا بني م�سادر قوة املديرين واأداء املنظمة، حيث يهتم مو�سوع جودة 
حياة العمل بدرا�سة الأ�ساليب التي ميار�سها املديرون وحتليلها بغر�س توفري حياة وظيفية 
اأف�سل للمروؤو�سني مبا ي�ساهم يف رفع اأداء املنظمة. جميع ما �سبق ي�سري اإىل �رشورة حتقيق 
حالة من الر�سا لدى العاملني نتيجة توافر بيئة ت�سمل العديد من املتغريات اأو الأبعاد التي 
 )Havlovic،1991( نقاًل عن )ت�ساهم يف ذلك، وهو ما اأ�سارت اليه )�سالح، 2013: 164
كتعريف وا�سح جلودة حياة العمل باأنها تعبري عن توافر العوامل البيئية املر�سية واملحببة 
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والآمنة مبكان العمل مبا يدعم ر�سا العاملني، بالإ�سافة اإىل توفري نظم املكافاآت وفر�س 
النمو املنا�سبة. 

أبعاد جودة حياة العمل: 

عليها  يرتكز  التي  الأبعاد  من  العديد  والعلماء  الباحثني  من  العديد  جهود  بينت  لقد 
مفهوم جودة حياة العمل، فقد اأورد )�سديق، 2005: 6( نقاًل عن )جاد الرب: 1999( باأن 
اأبعاد جودة حياة العمل تتمثل يف )توفري بيئة عمل �سحية واآمنة مدعمة لأداء العاملني، 
وتوفري متطلبات الأمان وال�ستقرار الوظيفي، واإعادة ت�سميم الوظائف لإ�سباع طموحات 
العاملني، وامل�ساركة الفعلية يف �سنع القرارات، وعدالة نظم الأجور واملكافاآت واحلوافز، 
الإنتاجية  لتح�سني  املالئمة  الظروف  واإتاحة  الوظيفي،  والتقدم  الرتقي  فر�س  واإتاحة 
والكفاءة، وت�سكيل فرق عمل متكاملة، والعدالة الجتماعية واحلفاظ على كرامة العاملني 
وخ�سو�سيتهم( . اأما )العنزي واآخرون، 2007: 69( فقد بينوا اأن اأبعاد نوعية حياة العمل 
اتخاذ  يف  العاملني  وم�ساركة  الإدارة،  )دميقراطية  الآتية:  الأبعاد  يف  تتمثل  وخدمتها 
القرارات، وظروف عمل اإن�سانية، وتعزيز التعاون وت�سجيع التاآلف واملودة، وحتقيق العدالة 
يف الأجور واملكافاآت، توفري ال�سالمة والأمان للعاملني( . وتاأتي )�سالح، 2013: 167( 
لت�سري باأن جودة حياة العمل ميكن اأن تتحقق اعتماداً على الأبعاد الآتية )الثقة والحرتام 
املتبادل، واحل�سول على التقدير وحتقيق الذات، والت�سالت الفعالة، والأهداف الوا�سحة، 
والوظيفة ذات املعنى والأهمية التي تتميز بالتحدي والتنوع، وال�سلوك القيادي والإ�رشاف 
الأهداف  التنظيمية مع  الأهداف  النجاح يف مقابلة  العادلة واملن�سفة،  الفعال، واملعاملة 
عززه  ما  وهو  واخلدمات.  واملزايا  واملكافاآت  والأجور  الفعالة،  العمل  وفرق  ال�سخ�سية، 
)Ukko،2009،413( ، حيث اأ�سار اىل اأن جودة حياة العمل تتمثل يف )التحفيز يف العمل، 
وفر�س التعليم والنمو، والرتياح الوظيفي، ومناخ العمل، وال�سحة والأمان، وامل�ساركة يف 
اأما  العمل، نظم املكافاآت(  واأهداف فريق  ال�سخ�سية  الأهداف  القرار، حتقيق كل من  �سنع 
)عبد الفتاح، 2011: 201( والتي حددت تلك الأبعاد مبا ياأتي: )خ�سائ�س العمل املعنوية، 
الإدارية  والقيادة  العمل،  وجماعة  واملكافاآت،  الأجور  نظم  وعدالة  الوظيفة،  وخ�سائ�س 
والإ�رشاف الفعال، وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات( ، وهي الأبعاد التي تبناها الباحث يف 

البحث. 

الدراسات السابقة: 
مبو�سوع  اهتمت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  الأدبيات  من  للعديد  الباحث  رجوع  بعد 
الأثر  له  رئي�س  العمل كمتغري  اأهمية جودة حياة  على  ركز  منها  العديد  باأن  تبني  البحث، 
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اأغلب  اأن  �سحيح.خا�سة  والعك�س  الأخرى،  التنظيمية  املتغريات  من  العديد  يف  الوا�سح 
غياب  نتجت جراء  التي  الإ�سكالت  من  العديد  اإظهار  مقابل  العالقة  تلك  اأثبتت  الدرا�سات 
جودة حياة العمل يف تلك املنظمات، ومنها درا�سة )مر�سي، 2010( التي هدفت اإىل بيان 
طبقت  والتي  العمل،  حياة  وجودة  الأ�سيلة  القيادة  بني  و�سيط  كمتغري  التحكم  مركز  اأثر 
على )400( مفردة من فئات الأطباء والإداريني والفنيني مب�ست�سفيات جامعة املن�سورة، 
حياة  جودة  على  توؤثر  التي  الأ�سيلة  القيادة  اأبعاد  اأهم  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأثبتت  حيث 
العمل هي  العالقة، واأن عالقتهما بجودة حياة  الأ�سيل و�سفافية  ال�سلوك  العمل هما بعدا 
2011( التي طبقت على نف�س جمتمع درا�سة  اأكدته درا�سة )قا�سم،  عالقة طردية.وهذا ما 
اأثر القيادة الأ�سيلة كمتغري و�سيط على العالقة بني جودة  )مر�سي( حيث هدفت اإىل بيان 
احلياة الوظيفية وبني اللتزام التنظيمي، والتي طبقت على )400( من العاملني من فئات 
الأطباء واملمر�سني والفنيني باملراكز والوحدات الطبية التابعة جلامعة املن�سورة، والتي 
اأثبتت نتائج الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباط اإيجابية ذات دللة معنوية بني جودة احلياة 
اإىل عالقة بع�س املتغريات التي  الوظيفية وبني اللتزام التنظيمي لدى العاملني.وبالنظر 
اإىل  التي هدفت   )2013 والدليمي،  )الأ�رشيفي،  درا�سة  العمل جاءت  توؤثر يف جودة حياة 
من  ال�سلة  بكرة  الفرعية  العراقية  الريا�سية  الحتادات  العمل يف  اإىل جودة حياة  التعرف 
البناء والتطبيق  الإدارية والتدريبية والتحكيمية، حيث �سمت عينتا  وجهة نظر مالكاتها 
النهائي )102،48( ع�سوا على التوايل من املالكات الإدارية والتدريبية والتحكيمية ميثلون 
)18( احتاداً فرعيًا بكرة ال�سلة يف كافة حمافظات العراق، حيث بينت نتائج الدرا�سة تدين 
بعد احلوافز واملكافاآت من قبل الحتادات الريا�سية العراقية الفرعية بكرة ال�سلة للمالكات 
التحكيمية العاملة فيها.وهو ما ينعك�س �سلبًا على جودة حياة العمل.وتاأكيداً على عالقة 
تلك املتغريات بجودة حياة العمل جاءت درا�سة )�سالح، 2013( التي هدفت اإىل التعرف 
�سلمان  بجامعة  الرتبية  بكليات  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لدى  العمل  حياة  جودة  واقع  اإىل 
اأع�ساء هيئة  من  )90( ع�سواً  الدرا�سة من  عينة  تكونت  بال�سعودية، حيث  العزيز  عبد  بن 
التدري�س، وبينت نتائج الدرا�سة باأن م�ستوى ال�سعور بجودة حياة العمل كان متو�سطًا، وكان 
يتعلق  فيما  العمل  م�ستوى جودة حياة  التدري�س حت�سني  هيئة  اأع�ساء  اأهم مقرتحات  من 
اإىل حالة  بتح�سني الرواتب، وو�سع نظام للمكافاآت وزيادة فر�س البحث العلمي.وبالنظر 
الرتباط الوا�سحة بني حتقيق اأبعاد جودة حياة العمل، وبني م�ستوى الر�سا الوظيفي لدى 
العاملني، �سنجد اأن ذلك �سينعك�س على كفاءة اأدائهم بو�سوح، وهذا ما بينته درا�سة )عو�س، 
2012( التي كان الهدف منها تقدمي منوذج تقومي جلودة احلياة الوظيفية يف بيئة العمل 
اجلامعية كدرا�سة ميدانية مقارنة بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلا�سة يف م�رش، 
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حيث طبقت مفردات الدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�س ومعاونيهم يف اجلامعات احلكومية 
اأكدت وجود عالقة  اأنها  نتائج  الدرا�سة من  به  ما خرجت  اأهم  ومن  اخلا�سة،  واجلامعات 
معنوية ذات دللة اإح�سائية بني حتقيق اأبعاد جودة احلياة الوظيفية وبني حت�سني كفاءة 
حالة  على  وبالرتكيز  املفهوم  لهذا  ومعاونيهم.امتداداً  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عند  الأداء 
الر�سا الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء وحت�سينه جاءت درا�سة )بحر، ون�سار، 2014( لتبحث 
يف تاأثري جودة حياة العمل على تنمية ال�ستغراق الوظيفي كاأحد جوانب التفاعل والنتماء 
من قبل العاملني جتاه منظماتهم، فقد هدفت الدرا�سة اإىل التعّرف اإىل م�ستوى جودة حياة 
العمل يف كٍل من دائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث، ووزارة الرتبية والتعليم احلكومية، 
وحتديد اأثر عوامل جودة حياة العمل على ال�ستغراق الوظيفي للموظفني العاملني يف هاتني 
كلتا  العاملني يف  للموظفني  الوظيفي  ال�ستغراق  اأثرها على  ثّم مقارنة  املوؤ�س�ستني، ومن 
وكالة  والتعليم يف  الرتبية  دائرة  العاملني يف  من  الدار�سة  تكّون جمتمع  املوؤ�س�ستني.وقد 
من  كٍل  على  الدرا�سة  طبقت  وقد  احلكومية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والعاملني  الغوث، 
الفئتني  الكلي لهاتني  العدد  مدير مدر�سة وم�ساعد مدير مدر�سة يف املوؤ�س�ستني، حيث بلغ 
وم�ساعد  مدر�سة  مدير   )406( بلغت  ع�سوائية  عينة طبقية  اختريت  وقد  موظفًا،   )1257(
تو�سلت  التي  النتائج  اأهم  ومن  الدار�سة،  جمتمع  من   %30.96 بن�سبة  اأي  مدر�سة،  مدير 
اليها الدرا�سة وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني جودة حياة العمل وتنمية ال�ستغراق 
العمل  حياة  جودة  م�ستوى  اأّن  اإل  عليهما،  الدرا�سة  طبقِّت  التي  املوؤ�س�ستني  يف  الوظيفي 
ودرجة ال�ستغراق الوظيفي لدى العاملني يف دائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث اأف�سل 
منه لدى العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم احلكومية.ويف اإطار اإثبات عالقة جودة حياة 
 )2013 الرحمن،  )عبد  درا�سة  جاءت  املتغريات،  من  العديد  على  وتاأثريها  نف�سها،  العمل 
لرتكز على عالقة اأبعاد جودة حياة العمل وتاأثريها على الأ�سبقيات التناف�سية عند العاملني 
يف م�سنع متني للمياه املعدنية مبحافظة دهوك الأردنية، وتتمثل تلك الأبعاد يف » اجلودة 
اأثبتت  وقد  بامل�سنع،  العاملني  من   )62( الدرا�سة  عينة  بلغت  حيث  والت�سليم«،  واملرونة 
العاملني. عند  التناف�سية  الأ�سبقيات  يف  العمل  حياة  جلودة  معنوي  تاأثري  وجود  النتائج 
ولكن درا�سة )بدوي، 2013( جاءت لتناق�س مفهوم جودة حياة العمل من جانبني، جانب 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  فقد  اجلودة،  تلك  حتقيق  يف  الأ�سا�س  وهما  الإدارة،  وجانب  العاملني 
تقدمي منوذج مقرتح لبيان اأثر التوافق بني التزامات الإدارة والتزامات العاملني على جودة 
حياة العمل، حيث طبقت مفردات الدرا�سة على �رشكات خدمات الهاتف املحمول امل�رشية 
»موبينيل- فودافون م�رش- ات�سالت«، حيث بلغ حجم العينة )384( من العاملني بق�سم 
خدمة العمالء يف ال�رشكات حمل الدرا�سة، وقد اأثبتت نتائج الدرا�سة وجود فروق جوهرية 
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بني ال�رشكات من حيث التزام الإدارة جتاه العاملني لتحقيق جودة حياة العمل خا�سة يف 
النقاط: )�سعور العاملني بالهدف من الوظيفة، وفر�س الرتقية، والنمو ال�سخ�سي، والراتب 
املنا�سب، ومقدار الأمان وال�سمان الوظيفي، وقد جاءت النتائج ل�سالح �رشكة »ات�سالت« 
بالدرجة الأوىل.كما بينت النتائج وجود فروق جوهرية بني ال�رشكات الثالثة من حيث التزام 
العاملني جتاه الإدارة لتحقيق جودة حياة العمل خا�سة يف النقاط: )قدرة العاملني على 
اأداء مهمات الوظيفة وقدرة العاملني على تعلم اجلوانب املختلفة للوظيفة وقدرة العاملني 
على تطبيق اأ�ساليب جديدة لأداء مهماتهم وقدرة العاملني على العمل املنتج يف فريق عمل 
وقدرة العاملني على تقبل متطلبات املنظمة التي قد تتعار�س مع �سلطاتهم ال�سخ�سية( .وقد 
كانت �رشكة »ات�سالت« اأكرث ال�رشكات من حيث التزام العاملني جتاه الإدارة لتحقيق جودة 

حياة العمل.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح باأن بع�س الدرا�سات املذكورة ركزت على عالقة جودة حياة العمل مع العديد 
من املتغريات الأخرى مثل: »منط القيادة يف درا�سة )مر�سي، 2010( ، واللتزام التنظيمي 
، والأ�سبقيات   )2014 الوظيفي يف درا�سة )بحر،  ، وال�ستغراق  يف درا�سة قا�سم )2011( 
اإىل  التعرف  الآخر فكان باجتاه  البع�س  .اأما   )2013 الرحمن،  التناف�سية يف درا�سة )عبد 
ويف   ،  )2013 والدليمي،  )ال�رشيفي  درا�سة  يف  ورد  كما  وذلك  العمل،  حياة  جودة  واقع 
درا�سة )�سالح، 2013( ، ودرا�سة )عو�س، 2012( ، ودرا�سة )بدوي، 2013( .وقد ا�ستفاد 
فيها،  النظري  اجلانب  وا�ستكمال  الدرا�سة،  هذه  اإثراء  يف  املذكورة  الدرا�سات  من  الباحث 
يف  العمل  حياة  جودة  حتديد  عند  العاملني  اجتاهات  عليها  �سرتكز  التي  الأبعاد  وحتديد 
بلدية غزة، كما اأفادت الباحث يف جمال منهجية البحث وا�سلوبه، واأن ما مييز هذه الدرا�سة 
عن قريناتها من الدرا�سات ال�سابقة، اأن مفرداتها طبقت على بلدية غزة كمجتمع وعينة مل 

تذكرها الدرا�سات من قبل خا�سة ما طبق منها يف قطاع غزة.

الطريقة واإلجراءات: 

أوالً - منهج البحث: 

من اأجل حتقيق اأهداف البحث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي الذي يحاول من خالله 
و�سف مو�سوع البحث )اجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة( وحتليل 

البيانات املح�سلة من خالل ا�ستجابات اأفراد العينة.
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ثانياً - جمتمع البحث: 
يتاألف املجتمع الكلي للبحث من جميع العاملني يف بلدية غزة، اأما املجتمع احلقيقي 
حيث  عامل،   )300( عددهم  والبالغ  غزة،  مبدينة  الرئي�س  املقر  يف  العاملني  يف  فيتمثل 
ا�ستثنى العاملون يف املقرات الأخرى التابعة للبلدية ب�سبب طبيعة عملهم امليدانية، حيث 
يف  تواجدهم  تفر�س  عملهم  فطبيعة  مقراتهم،  داخل  معهم  التوا�سل  الباحث  على  ي�سعب 
ال�سوارع اأو يف زيارات ميدانية ملواقع العمل وغريه.علمًا باأن عدد العاملني الإجمايل يف 
الذكور، و )74( من الإناث يعملون يف مراكز  البلدية )1521( عاماًل منهم )1447( من 
ودوائر متعددة تتبع البلدية حيث ميكن ذكرها وبح�سب ما مت التح�سل عليه من �سجالت 
ا�سعاد  حديقة  مركز  الثقايف،  هول�ست  )مركز  الآتي:  النحو  على  اللكرتوين  البلدية  وموقع 
الطفولة، ومطابع البلدية- ومركز ر�ساد ال�سوا، امل�سلخ البلدي الآيل، ومركز الطراف ال�سناعية 
وال�سلل، ومكتبة البلدية العامة، وقرية الفنون واحلرف، ومركز ر�ساد ال�سوا الثقايف، ودائرة 
ال�سحة والبيئة، ودائرة الن�سباط، ودائرة التفتي�س واملتابعة، والكراج وال�سيانة، واملياه 

واخلزانات، والنادي البحري، مراكز التح�سيل، واملتنزهات، ومراكز ال�رشف ال�سحي( .
ثالثاً - عينة البحث: 

اعتمد البحث على اأ�سلوب العينة الع�سوائية الب�سيطة لتمثيل املجتمع احلقيقي حيث متثلت 
الرئي�س، والبالغ عددهم )300( عامل، وقد وزِّع  العاملني يف بلدية غزة- املقر  يف جميع 
الباحث اأداة البحث “ال�ستبانة” على جميع اأفراد العينة، ولكن مل يتح�سل عند جمعهم �سوى 

على )202( اأي ما ن�سبته )67.33%( واجلدول )1( الآتي يبني توزيع مفردات عينة البحث: 
الجدول )1(

يبين أفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث

الن�صبة املئويةالعددالبياناملتغري

العمر
7436.60من20 - اقل من35

9647.50من35 - اقل من45

3215.80من45 - اقل من60

املوؤهل

188.91ثانوية عامة

7436.63دبلوم

10049.50بكالوريو�س

104.95ماج�ستري
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الن�صبة املئويةالعددالبياناملتغري

�سنوات اخلدمة

178.42اقل من �سنتني

4019.80من2 - اقل من5

4321.29من5 - اقل من 10

5225.74من 10 - اقل من15

3919.31من15 - اقل من20

115.45من 20 فاأكرث

الدرجة الوظيفة

62.97مدير دائرة فاعلي

2914.40رئي�س ق�سم

4120.30رئي�س �سعبة

12662.38موظف

202100املجموع

يت�سح من اجلدول اأعاله اأن العاملني من �سن 35 - 45 هم الأكرث عدداً، حيث كانت 
ن�سبتهم )47.50%( ، وهذه املرحلة ت�سري اإىل معطيات الن�سوج والتفكري الواعي عندهم، 
وهو ما يعترب من العوامل الرافدة لعمل البلدية.اأما بالن�سبة ملتغري املوؤهل العلمي كان حملة 
البكالوريو�س هم الأكرث عدداً حيث كانت ن�سبتهم )49.50%( ، ويعزى ذلك اإىل اأن طبيعة 
العمل يف البلدية ل يتطلب حتمًا احل�سول على �سهادات عليا، كما ي�سري اجلدول باأن عدداً 
الدبلوم، وهو ما ي�سد ويتنا�سب  العاملني حا�سلون على مرحلة  )36.63( من  باأ�س به  ل 
مع العديد من وظائف البلدية خا�سة الت�سغيلية منها.اأما ما يخ�س متغري �سنوات اخلدمة 
 15  -  10 بني  ما  خدموا  ممن  هم  اأن ن�سبة )%25.74(  اإىل  فالبيانات املح�سلة ت�سري 
باأن  كفيلة  الفرتة  هذه  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهذا  الأخرى،  الفئات  بني  ن�سبة  اأعلى  وهي  �سنة، 
الأف�سل.وت�سري  اأداءهم نحو  الذي يرفد  الوظيفي  الكافية وال�ستقرار  العاملني اخلربة  متنح 
النتائج املح�سلة كذلك اإىل اأن ن�سبة )62.38%( من املوظفني العاديني وهي ن�سبة متثل 
ال�سواد الأعظم اأمام الدرجات الوظيفية الأخرى، وهو ما يعزى اإىل اأن طبيعة اأغلب الوظائف 

بالبلدية تاأخذ اجلانب التنفيذي اإىل حد ما.
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أداة البحث: 

اأعد الباحث اأداة ملعرفة اجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة.ففي 
التي  البحث  مب�سكلة  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات  �سوء  ويف  احلديث،  الرتبوي  الأدب  اإطار 
املقابالت  املتخ�س�سني عن طريق  راأي عينة من  ا�ستطالع  عليها، ويف �سوء  الطالع  مت 
)ظروف  الآتي:  النحو  على  كانت  اأبعاد  �ستة  من  مكونة  ا�ستبانة،  الباحث  بنى  ال�سخ�سية، 
والعمل،  وجماعة  واملكافاآت،  اجلور  نظم  وعدالة  الوظيفة،  خ�سائ�س  املعنوية،  العمل 

والقيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال، امل�ساركة يف اتخاذ القرارات( .
ما و�سعت  ال�ستبانة  فقرات  تقي�س  اأن  ال�ستبانة:  ب�سدق  ويق�سد  اال�صتبانة:  �صدق 

لقيا�سه وتاأكد الباحث من �صدق اال�صتبانة بطريقتني: 
ر�ست ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على جمموعة من اأ�ساتذة . 1 �صدق املحكمني: عمُ

باإبداء  قاموا  حيث  الفل�سطينية،  اجلامعات  يف  يعملون  ممن  املتخ�س�سني  من  جامعيني 
اإىل ال�ستبانة،  اآرائهم ومالحظاتهم حول منا�سبة فقرات ال�ستبانة، ومدى انتماء الفقرات 
الفقرات وتعديل  ا�ستبعدت بع�س  الآراء  اللغوية، ويف �سوء تلك  وكذلك و�سوح �سياغاتها 

بع�سها الآخر.
للمقيا�س . 2 الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  التحقق  جرى  الداخلي:  االت�صاق  �صدق 

من  فقرة  كل  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  �سب  وحمُ البحث،  عينة  على  ال�ستبانة  بتطبيق 
�سب معامل ارتباط بري�سون، با�ستخدام  فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة، كما حمُ

. )SPSS( الربنامج الإح�سائي
الجدول )2( 

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول: »ظروف العمل المعنوية« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.7750.01اأ�سعر بالر�سا جتاه اأدائي لعملي1
دالة عند 0.6920.01يوجد ارتباط وثيق بيني وبني اأدائي لعملي2
دالة عند 0.8670.01تراعي اإدارة البلدية حاجات ورغبات العاملني الوظيفية3
دالة عند 0.8510.01تهتم الإدارة بتوفري جو نف�سي حمبب للعاملني4
دالة عند 0.6470.01تن�سجم حياتي الأ�رشية مع ظروف عملي يف البلدية5
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م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.7980.01ترتكز معظم اهتماماتي حول عملي يف البلدية 6
دالة عند 0.7460.01ا�ستمتع بتطبيق مهاراتي وقدراتي يف عملي بالبلدية7
دالة عند 0.8310.01حتافظ الإدارة على كرامة وهيبة العاملني يف البلدية8
دالة عند 0.7770.01تتحقق ذاتي عند ممار�ستي لعملي يف البلدية9

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

الجدول )3( 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني »خصائص الوظيفة« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.8120.01تتنا�سب مكانتي وموؤهلي مع عملي يف البلدية 1
دالة عند 0.7950.01تتنا�سب �ساعات العمل مع املهام املطلوب اجنازها2
دالة عند 0.7920.01يتطلب عملي امتالك مهارات فنية وعملية تخ�س�سية3
دالة عند 0.6910.01ين�سجم عملي مع حالة التطور التكنولوجي احلا�سلة4
دالة عند 0.7740.01ي�سعرين عملي باأنني جزء مهم من اأعمال البلدية5
دالة عند 0.6100.01تتوفر اأدوات الأمن والوقاية الالزمة لإمتام عملي 6
دالة عند 0.8230.01تتنا�سب �سلطاتي مع م�سئولياتي املرتتبة على عملي يف البلدية7
دالة عند 0.7170.01ي�سمح يل عملي بالتنقل بني الوظائف املختلفة8
دالة عند 0.7790.01ي�سمح عملي باتخاذ القرارات التي اراها منا�سبة9
دالة عند 0.7670.01ي�سجعني عملي بالتن�سيق مع الوحدات الإدارية الأخرى 10
دالة عند 0.7980.01يتيح يل عملي يف البلدية فر�سة الرتقي والتقدم الوظيفي11
دالة عند 0.7660.01معايري الأداء لعملي وا�سحة وحمددة12
دالة عند 0.6720.01تتوفر متطلبات ال�ستقرار والمن الوظيفي يف البلدية 13

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 
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الجدول )4( 

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث »عدالة نظم األجور والمكافآت« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.8520.01يتنا�سب دخلي مع اأعباء حياتي ال�رشية1
دالة عند 0.8230.01تتوفر الزيادات الت�سجيعية للعاملني با�ستمرار2
دالة عند 0.8770.01تتوافر العدالة يف توزيع الأجور بني العاملني يف البلدية3
دالة عند 0.8550.01يتنا�سب دخلي مع اأعباء عملي يف البلدية4
دالة عند 0.9420.01تتوفر مكافاآت وحوافز مالية للمتميزين بالعمل 5
دالة عند 0.8000.01ي�سعر العاملون بتطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س بني العاملني6
دالة عند 0.8670.01يتنا�سب اأجر عملي مقارنة بنف�س الأعمال يف منظمات اأخرى7
دالة عند 0.8250.01يوجد نظام حمدد يبني طبيعة توزيع املكافاآت على العاملني8
دالة عند 0.8280.01يتنا�سب نظام الأجور املطبق يف البلدية مع طبيعة اأعمالها9

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

الجدول )5( 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع »جماعة العمل« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.5130.01يت�سم الأفراد الذين يعملون معي بروح الفريق1
دالة عند 0.8450.01تركز الإدارة على نتائج العمل اجلماعي مقابل العمل الفردي2
دالة عند 0.8400.01توفر البلدية و�سائل الت�سال الفعالة لإجناح العمل اجلماعي 3
دالة عند 0.7850.01يعتمد اجناز اأعمال البلدية على مبداأ ال�رشاكة بني العاملني4
دالة عند 0.6720.01تتقا�سم اأدوار العمل بني العاملني حتقيقًا لالأداء املطلوب5
دالة عند 0.7580.01توفر الإدارة فر�س التنمية ملجموعات العمل فيها 6
دالة عند 0.7450.01تتوافق مهاراتي ال�سخ�سية مع مهارات اأع�ساء فريق العمل7
دالة عند 0.7580.01يعترب جناح فريق العمل جزء من جناح اهداف البلدية 8
�سمح لفريق العمل بتحديد اأ�ساليب العمل التي يراها منا�سبة9 دالة عند 0.7650.01يمُ
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م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.5760.01تتبادل الأدوار بني اأع�ساء فريق العمل حتقيقا ل�رشعة الجناز10

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

الجدول )6( 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الخامس 

»القيادة اإلدارية واإلشراف الفعال« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.7080.01ت�سجع الإدارة العاملني على حل م�ساكل عملهم باأنف�سهم1
دالة عند 0.6790.01تدعم الإدارة متطلبات العاملني لتح�سني ظروفهم ال�سخ�سية2
دالة عند 0.8220.01تدفع الإدارة باجتاه حتقيق الرقابة الذاتية عند العاملني3
دالة عند 0.8210.01تتبع الإدارة منط القيادة الدميقراطي يف العمل4
دالة عند 0.7290.01تعتمد الإدارة اأ�ساليب وطرق اإدارية حديثة ومعا�رشة5
نح العامل �سالحية اتخاذ القرار اخلا�س بعمله6 دالة عند 0.8580.01ميمُ
�سمح للعامل باملراجعة والنقا�س حول القرارات الدارية املتخذة7 دالة عند 0.7820.01يمُ
دالة عند 0.9350.01تلتزم الإدارة بقانون العمل بعيدا عن املزاجية وردات الفعل8
دالة عند 0.6890.01يعرف العامل حدود �سلطاته وم�سئولياته بو�سوح9
دالة عند 0.7360.01ت�سمح الإدارة بالتناف�س بعيدا عن الأحقاد وامل�سالح ال�سخ�سية10

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

الجدول )7( 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد السادس »المشاركة في اتخاذ القرار« مع الدرجة الكلية للبعد

م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.8820.01ي�سارك العاملون يف اتخاذ القرارات املتنوعة يف البلدية1

دالة عند 0.8390.01ي�سارك العاملون بالقرارات كجزء من حتقيق اأهدافهم ال�سخ�سية2
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م�صتوى الداللةمعامل االرتباطم

دالة عند 0.9210.01ت�سمح الإدارة بتداول كافة املعلومات بني العاملني بالبلدية3

دالة عند 0.8270.01تهتم الإدارة مبقرتحات وتو�سيات العاملني عند اتخاذ القرارات4

دالة عند 0.7940.01ي�سارك العاملون يف اتخاذ القرارات من باب حتقيق ذواتهم فقط5

دالة عند 0.9030.01ي�سارك العاملون الإدارة باتخاذ القرارات ليتحملوا م�سئولية النتائج6

دالة عند 0.6700.01تتبنى الإدارة بع�س القرارات الفردية لتعممها على البلدية ككل7

دالة عند 0.8420.01تعزز اإدارة البلدية ثقافة م�ساركة العاملني يف اتخاذ القرارات 8

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

7( اأن معامالت الرتباط بني الفقرات   ،6  ،5  ،4  ،3 يت�سح من اجلداول ال�سابقة )2، 
اإىل  الباحث  يطمئن  مما   ،  )0.01( دللة  م�ستوى  عند  دالة  جميعها  للبعد  الكلية  والدرجة 

تطبيقها على عينة البحث.
وللتحقق من �سدق الت�ساق الداخلي لالأبعاد، ح�سب الباحث معامالت الرتباط بني 
الكلية  بالدرجة  بعد  كل  كذلك  الأخرى،  واملعامالت  ال�ستبانة  اأبعاد  من  بعد  كل  درجة 

لال�ستبانة واجلدول )8( يو�سح ذلك.
الجدول )8( 

مصفوفة معامات ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة مع الدرجة الكلية

املجموع

البعد 
االأول: 
ظروف 
العمل 
املعنوية

البعد 
الثاين: 

خ�صائ�س 
الوظيفة

البعد 
الثالث: 

عدالة نظم 
االأجور 

واملكافاآت

البعد 
الرابع: 
جماعة 
العمل

البعد 
اخلام�س: 
القيادة 
االإدارية 

واالإ�رشاف 
الفعال

البعد 
ال�صاد�س: 
امل�صاركة 
يف اتخاذ 

القرار

0.7160.7160.7160.7160.7160.7160.716البعد الأول: ظروف العمل املعنوية

0.8730.8730.8730.8730.8730.8730.873البعد الثاين: خ�سائ�س الوظيفة

البعد الثالث: عدالة نظم الأجور 
0.9210.9210.9210.9210.9210.9210.921واملكافاآت
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املجموع

البعد 
االأول: 
ظروف 
العمل 
املعنوية

البعد 
الثاين: 

خ�صائ�س 
الوظيفة

البعد 
الثالث: 

عدالة نظم 
االأجور 

واملكافاآت

البعد 
الرابع: 
جماعة 
العمل

البعد 
اخلام�س: 
القيادة 
االإدارية 

واالإ�رشاف 
الفعال

البعد 
ال�صاد�س: 
امل�صاركة 
يف اتخاذ 

القرار

0.9010.9010.9010.9010.9010.9010.901البعد الرابع: جماعة العمل

البعد اخلام�س: القيادة الإدارية 
0.8940.8940.8940.8940.8940.8940.894والإ�رشاف الفعال

البعد ال�ساد�س: امل�ساركة يف اتخاذ 
0.9030.9030.9030.9030.9030.9030.903القرار

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361 

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع املعامالت ترتبط ببع�سها بع�سًا وبالدرجة الكلية 
لال�ستبانة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن ال�ستبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات والت�ساق الداخلي.
 :Reliability ثبات اال�صتبانة

مت التاأكد من ثبات ال�ستبانة بطريقة معامل األفا كرونباخ.وذلك لإيجاد معامل ثبات 
ال�ستبانة، حيث ح�سل على قيمة معامل األفا لكل بعد من اأبعاد ال�ستبانة، وكذلك لال�ستبانة 

ككل واجلدول )10( يو�سح ذلك: 
الجدول )10( 

يوضح معامات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتالبعد

90.917البعد الأول: ظروف العمل املعنوية

130.936البعد الثاين: خ�سائ�س الوظيفة

90.953البعد الثالث: عدالة نظم الأجور واملكافاآت

100.901البعد الرابع: جماعة العمل

100.927البعد اخلام�س: القيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال
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معامل األفا كرونباخعدد الفقراتالبعد

80.937البعد ال�ساد�س: امل�ساركة يف اتخاذ القرار

590.980الدرجة الكلية لل�صتبانه

 -  0.901( بني  ما  تراوحت  الكلي  الثبات  معامل  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
، وهذا يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث اإىل   )0.953

تطبيقها على عينة البحث.

نتائج البحث: 
�سيقوم الباحث بعر�س تف�سيلي للنتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل تطبيق اأدوات 

البحث، باالإ�صافة اإىل تف�صري ومناق�صة ما مت التو�صل اإليه من نتائج: 
الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س من اأ�سئلة البحث:  ◄

ين�س ال�سوؤال على: ما اجتاهات العاملني يف بلدية غزة نحو جودة حياة 
العمل فيها؟ 

املئوية،  والن�سب  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  ولالإجابة عن هذا 
ومن اأجل تف�سري النتائج اعتمد الباحث الن�سب املئوية الآتية: 

اأقل من 50% م�ستوى منخف�س من جودة حياة العمل. -
69.9% م�ستوى متو�سط من جودة حياة العمل. -  - %50
100% م�ستوى مرتفع من جودة حياة العمل. -  - %70

الجدول )11( 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك ترتيبها في االستبانة

جمموع البعدم
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

688634.0896.07775.751البعد الأول: ظروف العمل املعنوية1

967047.8718.14273.652البعد الثاين: خ�سائ�س الوظيفة2

594829.4469.17965.436البعد الثالث: عدالة نظم الأجور واملكافاآت3
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جمموع البعدم
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

703034.8026.95469.605البعد الرابع: جماعة العمل4

704934.8968.49669.793البعد اخلام�س: القيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال5

562527.8477.10569.624البعد ال�ساد�س: امل�ساركة يف اتخاذ القرار6

42208208.95037.99970.83الدرجة الكلية لل�صتبانة 

يت�سح من اجلدول )11( اأن م�ستوى اجلودة للبعد »ظروف العمل املعنوية« ح�سلت على 
املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي )75.75%( وهو م�ستوى مرتفع، تال ذلك »خ�سائ�س الوظيفة« 
ح�سلت على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )73.65%( وهو م�ستوى مرتفع، تال ذلك »القيادة 
الإدارية والإ�رشاف الفعال« ح�سل على املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي )69.79%( وهو م�ستوى 
ن�سبي  بوزن  الرابعة  املرتبة  على  ح�سلت  القرار«  اتخاذ  يف  »امل�ساركة  ذلك  تلى  متو�سط، 
العمل« ح�سل على املرتبة اخلام�سة  ذلك »جماعة  )69.62%( وهو م�ستوى متو�سط، تال 
واملكافاآت«  الأجور  نظم  »عدالة  ذلك  تال  متو�سط،  م�ستوى  وهو   )%69.60( ن�سبي  بوزن 

ح�سل على املرتبة ال�ساد�سة بوزن ن�سبي )65.43%( وهو م�ستوى متو�سط.
اأما الدرجة الكلية لال�ستبانة ح�سلت على وزن ن�سبي )70.83%( وهو م�ستوى مرتفع 
من جودة حياة العمل يف البلدية.يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن العاملني يهتمون بالدرجة 
الأوىل بتوافر اجلوانب املعنوية يف العمل، مما ي�سجعهم ويخلق عندهم الدافعية نحو العمل.
ثم بعد ذلك يتجهون نحو متغري »خ�سائ�س الوظيفة« التي لها دور رئي�س وفاعل يف �سياغة 
واقع العمل وعالقته ب�ساغل هذا العمل.وبعد اأن يتاأكد العاملون من توافر اجلوانب املعنوية 
واخل�سائ�س الوظيفية التي تنا�سبهم تذهب اجتاههم نحو طبيعة القيادة الإدارية والإ�رشاف 
عليهم من قبل امل�سئولني يف البلدية وهو اأمر مهم من حيث خلق حالة الن�سجام والتعاطي 
بعد  العاملني  العليا.وتتدنى اجتاهات  البلدية  واإدارة  العاملني  والتناغم ما بني  والنتماء 
ذلك نحو متغري امل�ساركة يف اتخاذ القرارات، وهذا ي�سري اإىل اأن اإدارة البلدية ل تاأخذ دومًا 
الإدارية  القرارات، مما يدلل على وجود هام�س من املركزية  اتخاذها  العاملني عند  براأي 
يف عمل البلدية �سيما ما يخ�س اتخاذ القرارات.كما اأن النتائج املتح�سلة ت�سري اإىل �سعف 
البلدية،  العمل يف  العمل اجلماعي وامل�ساركة يف فرق  العاملني ن�سبيًا جتاه تفعيل  توجه 
وهو ما ي�سري اإىل اأن الوظائف يف البلدية مبنية على مبداأ الإجناز الفردي.وحالة ال�سعف 
يف اجتاه العاملني متتد اإىل ما يخ�س »عدالة نظم الأجور واملكافاآت« ويعزى ذلك اإىل اأن 
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ر�ساهم  الن�سبي يف  ال�سعف  على  يدلل  اجلانب �سعيفة مما  هذا  العاملني جتاه  اجتاهات 
جتاه عدالة نظم الأجور واملكافاآت.

ولتف�سري النتائج املتعلقة باجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة 
قام الباحث باإعداد اجلداول الآتية املو�سحة لأبعاد ال�ستبانة بال�سكل الآتي: 

البعد االأول- ظروف العمل املعنوية:  ●
الجدول )12( 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول 
»ظروف العمل المعنوية« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

8594.2520.98385.051اأ�سعر بالر�سا جتاه اأدائي لعملي1

7993.9550.94879.113يوجد ارتباط وثيق بيني وبني اأدائي لعملي2

7453.6881.26073.766تراعي اإدارة البلدية حاجات ورغبات العاملني الوظيفية3

7073.5001.21970.009تهتم الإدارة بتوفري جو نف�سي حمبب للعاملني4

7993.9550.94379.112تن�سجم حياتي الأ�رشية مع ظروف عملي يف البلدية5

7443.6831.02673.667ترتكز معظم اهتماماتي حول عملي يف البلدية 6

7543.7331.08774.655ا�ستمتع بتطبيق مهاراتي وقدراتي يف عملي بالبلدية7

7103.5151.08970.308حتافظ الإدارة على كرامة وهيبة العاملني يف البلدية8

7693.8071.02676.144تتحقق ذاتي عند ممار�ستي لعملي يف البلدية9

688634.0896.07775.75الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانت: 
املرتبة  - احتلت  لعملي«  اأدائي  بالر�سا جتاه  »اأ�سعر  والتي ن�ست على:   )1( الفقرة 

الأوىل بوزن ن�سبي قدره )85.05%( .وهو م�ستوى مرتفع، يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل 
اأن العاملني مقتنعون مبا يقدمونه من اأداء يف اأعمالهم بح�سب اعتقادهم باأنهم يعملون كل 

ما هو مطلوب منهم يف العمل.
الفقرة )5( ، والتي ن�ست على »تن�سجم حياتي الأ�رشية مع ظروف عملي يف البلدية«  -

الباحث  الثانية بوزن ن�سبي قدره )79.11%( .وهو م�ستوى مرتفع، يعزو  احتلت املرتبة 
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 ،45-35 البلدية كانوا بني �سن  العاملني يف  اأن ن�سبة )47.50%( من  اإىل  النتيجة  هذه 
وهو �سن يكون فيه الن�سان ا�ستقر اإىل حد ما يف حياته من حيث الرتكيز على عمل حمدد 

وبناء اأ�رشته مبا يتنا�سب مع عمله
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانت: 

الفقرة )8( والتي ن�ست على« حتافظ الإدارة على كرامة وهيبة العاملني يف البلدية  -
» احتلت املرتبة الثامنة بوزن ن�سبي قدره )70.30%( .وهو م�ستوى مرتفع، يعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن اإدارة البلدية ل بد لها اأن حتافظ على هيبتها وكرامتها اأمام موؤ�س�سات 
املجتمع املختلفة، وياأتي ذلك من خالل حمافظتها واهتمامها باجلوانب املعنوية وبكرامة 

واحرتام وهيبة العاملني.
للعاملني«  - حمبب  نف�سي  جو  بتوفري  الإدارة  »تهتم  على  ن�ست  والتي  الفقرة )4( 

احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )70.00%( .وهو م�ستوى مرتفع، يعزو الباحث 
التي تنجز  بالظروف  اهتمامها  الأعمال بجانب  باإجناز  البلدية تهتم  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 
التي تخ�س  النف�سية  باجلوانب  البلدية  اإدارة  قبل  الهتمام من  ينم عن  موؤ�رش  فيها، وهذا 

العاملني عند اإمتام اأعمالهم.
مرتفع  م�ستوى  وهو   ،)%75.75( ن�سبي  وزن  على  فح�سل  للبعد  الكلية  الدرجة  اأما 
البلدية.وتتفق  يف  العمل  حياة  جودة  اأبعاد  من  البعد  هذا  نحو  العاملني  اجتاهات  بح�سب 
هذه النتيجة مع ما اأوردت درا�سات كل من )عبد الرحمن، 2013(، )بحر ون�سار، 2014(، 
)قا�سم، 2011( .بذلك يتحقق الهدف الأول للبحث من خالل الإجابة عن ال�سوؤال الأول الذي 
ين�س على: ما م�ستوى بعد »ظروف العمل املعنوية« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية 

غزة؟ 
البعد الثاين- خ�صائ�س الوظيفة:  ●

الجدول )13( 
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني 

»خصائص الوظيفة« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

7243.5841.08171.6810تتنا�سب مكانتي وموؤهلي مع عملي يف البلدية 1

7393.6580.99673.179تتنا�سب �ساعات العمل مع املهام املطلوب اجنازها2
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جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

7603.7620.92175.254يتطلب عملي امتالك مهارات فنية وعملية تخ�س�سية3

7523.7231.06674.466ين�سجم عملي مع حالة التطور التكنولوجي احلا�سلة4

7463.6930.99073.867ي�سعرين عملي باأنني جزء مهم من اأعمال البلدية5

7203.5641.06971.2911تتوفر اأدوات الأمن والوقاية الالزمة لإمتام عملي 6

7
تتنا�سب �سلطاتي مع م�سئولياتي املرتتبة على عملي يف 

7443.6831.01773.668البلدية

7033.4801.10769.6013ي�سمح يل عملي بالتنقل بني الوظائف املختلفة8

7753.8371.20976.732ي�سمح عملي باتخاذ القرارات التي اراها منا�سبة9

7813.8660.95577.331ي�سجعني عملي بالتن�سيق مع الوحدات الإدارية الأخرى 10

7673.7971.19075.943يتيح يل عملي يف البلدية فر�سة الرتقي والتقدم الوظيفي11

7533.7280.98874.555معايري الأداء لعملي وا�سحة وحمددة12

7063.4951.27569.9012تتوفر متطلبات ال�ستقرار والمن الوظيفي يف البلدية 13

967047.8718.14273.65الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانت: 
الإدارية  - الوحدات  مع  بالتن�سيق  عملي  »ي�سجعني  على  ن�ست  والتي   )10( الفقرة 

الأوىل بوزن ن�سبي قدره )77.33%( وهو م�ستوى مرتفع، يعزو  الأخرى« احتلت املرتبة 
الباحث هذه النتيجة اإىل اأن طبيعة العديد من اأعمال البلدية مت�سابكة اإىل حد ما من حيث 
اإمتامها اأي اأنها تتكامل مع بع�سها بع�سًا فعامل التن�سيق �رشوري بني الوظائف والإدارات 

املختلفة بالبلدية كي يت�سنى اإجنازها.
اأراها منا�سبة«  - التي  القرارات  باتخاذ  »ي�سمح عملي  التي ن�ست على:   )9( الفقرة 

احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره )76.73%( . وهو م�ستوى مرتفع، يعزو الباحث 
طبيعة  واأن  البلدية،  يف  ن�سبيًا  وحمددة  وا�سحة  وقوانني  اأنظمة  وجود  اإىل  النتيجة  هذه 
الوظائف بالبلدية تاأخذ اجلانب التخ�س�سي، مما يتيح للعاملني الت�رشف واتخاذ القرارات 

املنا�سبة يف �سوء تخ�س�ساتهم والأنظمة املو�سوعة.
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانت: 

يف  - الوظيفي  والأمن  ال�ستقرار  متطلبات  »تتوافر  على:  ن�ست  التي   )13( الفقرة 
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البلدية« احتلت املرتبة الثانية ع�رش بوزن ن�سبي قدره )69.90%( .وهو م�ستوى متو�سط، 
البلدية  فيها  متر  والتي  الدائمة،  �سبه  املالية  العجوزات  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزو 
والناجتة عن حالة احل�سار املفرو�س على قطاع غزة، يجعلها غري قادرة على توفري كل 
ما يلزم من متطلبات الأمن وال�ستقرار الوظيفي �سواء من الناحية الوظيفية اأو من الناحية 

العملية.
املختلفة«  - الوظائف  بني  بالتنقل  عملي  يل  »ي�سمح  على  ن�ست  التي   )8( الفقرة 

احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )69.60%( .وهو م�ستوى متو�سط، يعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن اأغلب وظائف البلدية فنية تخ�س�سية، فال يجوز للعامل اأن يتنقل من 
اأو ترف�س ذلك، وهذا ل  اإدارة البلدية، فهي التي ت�سمح  وظيفة اإىل اأخرى دون الرجوع اإىل 

ينفي اإمكانية التنقل.
مرتفع  م�ستوى  وهو   )%73.65( ن�سبي  وزن  على  ح�سل  للبعد  الكلية  الدرجة  اأما 
البلدية.تتفق  يف  العمل  حياة  جودة  اأبعاد  من  البعد  هذا  نحو  العاملني  اجتاهات  يح�سب 
هذه النتيجة مع ما اأوردت درا�سات كل من )عو�س، 2012( ، )عبد الرحمن، 2013( .بذلك 
يتحقق الهدف الثاين للبحث من خالل الإجابة عن ال�سوؤال الثاين الذي ين�س على: ما م�ستوى 

بعد »خ�سائ�س الوظيفة« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ 
البعد الثالث- عدالة نظم االأجور واملكافاآت:  ●

الجدول )14( 
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث 

»عدالة نظم األجور والمكافآت« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

6833.3811.27367.622يتنا�سب دخلي مع اأعباء حياتي الأ�رشية1

6423.1781.22563.568تتوفر الزيادات الت�سجيعية للعاملني با�ستمرار2

6783.3561.30967.133تتوافر العدالة يف توزيع الأجور بني العاملني يف البلدية3

6423.1781.20063.569يتنا�سب دخلي مع اأعباء عملي يف البلدية4

6503.2181.29464.366تتوفر مكافاآت وحوافز مالية للمتميزين بالعمل 5

6443.1881.23263.767ي�سعر العاملون بتطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س بني العاملني6

6563.2481.21764.955يتنا�سب اأجر عملي مقارنة بنف�س الأعمال يف منظمات اأخرى7

6603.2671.31565.354يوجد نظام حمدد يبني طبيعة توزيع املكافاآت على العاملني8
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جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

6933.4311.26968.611يتنا�سب نظام الأجور املطبق يف البلدية مع طبيعة اأعمالها9

594829.4469.17965.43الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانتا: 
الفقرة )9( التي ن�ست على: »يتنا�سب نظام الأجور املطبق يف البلدية مع طبيعة  -

اأعمالها« وقد احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )68.61%( .وهو م�ستوى متو�سط، 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل وجود قناعة ن�سبية لدى العاملني بوجود حالة من التوازن 

بني اجلهد املبذول والأجر املدفوع.
الأ�رشية« واحتلت  - اأعباء حياتي  التي ن�ست على: »يتنا�سب دخلي مع  الفقرة )1( 

الباحث هذه  الثانية بوزن ن�سبي قدره )67.62%( .وهو م�ستوى متو�سط، ويعزو  املرتبة 
النتيجة اإىل قدرة العاملني بالبلدية اأن جعلوا حالة من التوافق والتوازن الن�سبي بني دخلهم 

وبني متطلبات اأ�رشهم احلياتية.
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانتا: 

با�ستمرار«  - للعاملني  الت�سجيعية  الزيادات  »تتوفر  على  ن�ست  التي   )2( الفقرة 
ويعزو  متو�سط،  م�ستوى  .وهو   )%63.56( قدره  ن�سبي  بوزن  الثامنة  املرتبة  واحتلت 
الباحث هذه النتيجة اإىل وجود ت�سارب يف اجتاهات العاملني حول توافر زيادات ت�سجعهم 

لال�ستمرار يف عملهم.
الفقرة )4( التي ن�ست على: »يتنا�سب دخلي مع اأعباء عملي يف البلدية« واحتلت  -

الباحث هذه  يعزو  م�ستوى متو�سط،  .وهو   )%63.56( قدره  ن�سبي  بوزن  الأخرية  املرتبة 
التي  العمل  اأعباء  مع  يتنا�سب  دخلهم  باأن  قناعة  لديهم  العاملني  بع�س  اأن  اإىل  النتيجة 

يقومون بها، وبع�سهم الآخر ل ميلك تلك القناعة 
اأما الدرجة الكلية للبعد فح�سل على وزن ن�سبي )65.43%( وهو م�ستوى متو�سط   
البلدية.وتتفق  يف  العمل  حياة  جودة  اأبعاد  من  البعد  هذا  نحو  العاملني  اجتاهات  بح�سب 
هذه النتيجة مع ما ورد يف درا�سات كل من: )ال�رشيفي والدليمي، 2013( ، )عبد الرحمن، 
2013( .بذلك يتحقق الهدف الثالث للبحث من خالل الإجابة عن ال�سوؤال الثالث الذي ين�س 
على: ما م�صتوى بعد »عدالة نظم االأجور واملكافاآت« بح�صب اجتاهات العاملني يف 

بلدية غزة؟ 



42

د. محمد عبد اشتيوياجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل في بلدية غزة.

البعد الرابع- جماعة العمل:  ●
الجدول )15( 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع 
»جماعة العمل« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

7303.6141.07972.281يت�سم الأفراد الذين يعملون معي بروح الفريق1

6783.3561.03367.1310تركز الإدارة على نتائج العمل اجلماعي مقابل العمل الفردي2

6883.4061.12668.128توفر البلدية و�سائل الت�سال الفعالة لإجناح العمل اجلماعي 3

6883.4061.02468.127يعتمد اجناز اأعمال البلدية على مبداأ ال�رشاكة بني العاملني4

7153.5401.14670.793تتقا�سم اأدوار العمل بني العاملني حتقيقًا لالأداء املطلوب5

6883.4061.09968.129توفر الإدارة فر�س التنمية ملجموعات العمل فيها 6

7143.5351.08470.694تتوافق مهاراتي ال�سخ�سية مع مهارات اأع�ساء فريق العمل7

7213.5691.03171.392يعترب جناح فريق العمل جزء من جناح اهداف البلدية 8

�سمح لفريق العمل بتحديد اأ�ساليب العمل التي يراها منا�سبة9 6953.4411.08868.816يمُ

7133.5301.15570.595تتبادل الأدوار بني اأع�ساء فريق العمل حتقيقا ل�رشعة الجناز10

703034.8026.95469.60الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانتا: 
الفريق«  - بروح  معي  يعملون  الذين  الأفراد  »يت�سم  على:  ن�ست  التي   )1( الفقرة 

واحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )75.71%( .وهو م�ستوى مرتفع، ويعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن عمل البلدية عمل ت�ساركي متكامل يتطلب نوعية من العاملني، تكون 

قادرة على العمل �سمن فريق عمل.
الفقرة )8( التي ن�ست على: »يعدُّ جناح فريق العمل جزءاً من جناح اأهداف البلدية«  -

واحتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره )75.00%( .وهو م�ستوى مرتفع، يعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن جناح عمل البلدية يعتمد اأ�ساًل على جناح عمل فرق العمل فيها، نظراً 

لطبيعة عملها املتكامل واملركب، وهو ما ي�سهم يف حتقيق اأهدافها ب�سكل تلقائي.
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانتا: 
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الفقرة )6( التي ن�ست على: »توفر الإدارة فر�س التنمية ملجموعات العمل فيها«  -
ويعزو  متو�سط،  م�ستوى  .وهو   )%68.12( قدره  ن�سبي  بوزن  التا�سعة  املرتبة  احتلت 
الباحث هذه النتيجة اإىل عدم ا�ستقرار اجلانب املايل يف البلدية الذي ينعك�س مبا�رشة على 

مدى توفري فر�س التنمية ملجموعات العمل.
الفقرة )2( التي ن�ست على: »تركز الإدارة على نتائج العمل اجلماعي مقابل العمل  -

متو�سط،  م�ستوى  .وهو   )%67.13( قدره  ن�سبي  بوزن  الأخرية  املرتبة  واحتلت  الفردي« 
اإدارة البلدية جتاه حتقيق الإجنازات يتجه نحو  ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن تفكري 
اللجان واملجموعات والدوائر والأق�سام وال�سعب،  العمل اجلماعي ن�سبيًا، ممثاًل باإجنازات 

رغم عامل التخ�س�س املهني للعديد من الوظائف.
متو�سط  م�ستوى  وهو   )%69.60( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
بح�سب اجتاهات العاملني نحو هذا البعد من اأبعاد جودة حياة العمل يف البلدية.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما ورد يف درا�سات كل من: )مر�سي، 2010( ، )�سالح، 2013( .بذلك يتحقق 
الهدف الرابع من خالل الإجابة على ال�سوؤال الرابع الذي ين�س على: ما م�ستوى بعد »جماعة 

العمل »بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ 
البعد اخلام�س- القيادة االدارية واالإ�رشاف الفعال:  ●

الجدول )16( 
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الخامس 

»القيادة اإلدارية واإلشراف الفعال« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

6623.2771.17765.5410ت�سجع الإدارة العاملني على حل م�سكالت عملهم باأنف�سهم1

6823.3761.25767.529تدعم الإدارة متطلبات العاملني لتح�سني ظروفهم ال�سخ�سية2

7353.6391.24772.772تدفع الإدارة باجتاه حتقيق الرقابة الذاتية عند العاملني3

6853.3911.18067.827تتبع الإدارة منط القيادة الدميقراطي يف العمل4

7623.7721.16775.451تعتمد الإدارة اأ�ساليب وطرق اإدارية حديثة ومعا�رشة5

نح العامل �سالحية اتخاذ القرار اخلا�س بعمله6 6963.4461.14168.916ميمُ

7
�سمح للعامل باملراجعة والنقا�س حول القرارات الدارية  يمُ

7003.4651.22269.315املتخذة

6853.3911.14667.828تلتزم الإدارة بقانون العمل بعيدا عن املزاجية وردات الفعل8
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جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

7153.5401.02770.794يعرف العامل حدود �سلطاته وم�سئولياته بو�سوح9

10
ت�سمح الإدارة بالتناف�س بعيدا عن الأحقاد وامل�سالح 

7273.5991.24371.983ال�سخ�سية

704934.8968.49669.79الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانتا: 
الفقرة )5( التي ن�ست على: » تعتمد الإدارة اأ�ساليب وطرق اإدارية حديثة ومعا�رشة  -

» واحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )75.45%( .وهو م�ستوى مرتفع، ويعزو الباحث 
هذه النتيجة اإىل اأن البلدية م�سطرة اإىل ان تتناغم يف خدماتها واأعمالها املنجزة مع حالة 

التطور واحلداثة احلا�سلة يف البيئة اخلارجية.
عند  - الذاتية  الرقابة  حتقيق  باجتاه  الإدارة  »تدفع  على:  ن�ست  التي   )3( الفقرة 

مرتفع،  م�ستوى  .وهو   )%72.77( قدره  ن�سبي  بوزن  الثانية  املرتبة  واحتلت  العاملني« 
اإدارة البلدية تعمل على تعزيز ثقة العاملني باأنف�سهم،  اأن  ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل 

وتتيح لهم هام�سًا، لي�سبح العامل رقيبًا على نف�سه يف اأدائه.
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانتا: 

ظروفهم  - لتح�سني  العاملني  متطلبات  الإدارة  »تدعم  على:  ن�ست  التي   )2( الفقرة 
ال�سخ�سية« واحتلت املرتبة التا�سعة بوزن ن�سبي قدره )67.52%( .وهو م�ستوى متو�سط، 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل عدم وجود برامج حمددة يف البلدية تدعم حت�سني ظروف 

العاملني ال�سخ�سية.
عملهم  - م�سكالت  حل  على  العاملني  الإدارة  »ت�سجع  على:  ن�ست  التي  الفقرة )1( 

.وهو م�ستوى متو�سط،   )%65.54( الأخرية بوزن ن�سبي قدره  باأنف�سهم« واحتلت املرتبة 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن اأنظمة البلدية متنح الإدارة هام�سًا كبرياً جتاه ال�سيطرة 
ومتابعة حل م�سكالت العاملني من خالل هيئات ر�سمية م�سكلة، ول ترتك اإل هام�سًا حمدوداً 

للعاملني ليحلوها باأنف�سهم.
اأما الدرجة الكلية للبعد فح�سل على وزن ن�سبي )69.79%( ، وهو م�ستوى متو�سط 
بح�سب اجتاهات العاملني نحو هذا البعد من اأبعاد جودة حياة العمل يف البلدية.وتتفق هذه 

النتيجة مع ما ورد يف درا�سات كل من: )مر�سي، 2010( ، )عو�س، 2012( .
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بذلك يتحقق الهدف اخلام�س من خالل الإجابة عن ال�سوؤال اخلام�س الذي ين�س على: 
بلدية  العاملني يف  الفعال« بح�سب اجتاهات  والإ�رشاف  الإدارية  »القيادة  بعد  ما م�ستوى 

غزة؟ 
البعد ال�صاد�س- امل�صاركة يف اتخاذ القرارات:  ●

الجدول )17( 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد السادس 

»المشاركة في اتخاذ القرارات« وكذلك ترتيبها )ن =202( 

جمموع الفقرةالفقرة
االنحراف املتو�صطاال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

6983.4551.23069.116ي�سارك العاملون يف اتخاذ القرارات املتنوعة يف البلدية1

2
ي�سارك العاملون بالقرارات كجزء من حتقيق اأهدافهم 

6943.4361.16768.718ال�سخ�سية

3
ت�سمح الإدارة بتداول كافة املعلومات بني العاملني 

7013.4701.16069.415بالبلدية

4
تهتم الإدارة مبقرتحات وتو�سيات العاملني عند اتخاذ 

7083.5051.13070.103القرارات

5
ي�سارك العاملون يف اتخاذ القرارات من باب حتقيق 

6963.4461.12468.917ذواتهم فقط

6
ي�سارك العاملون الإدارة باتخاذ القرارات ليتحملوا 

7103.5151.11270.302م�سئولية النتائج

7
تتبنى الإدارة بع�س القرارات الفردية لتعممها على البلدية 

7153.5401.20670.791ككل

8
تعزز اإدارة البلدية ثقافة م�ساركة العاملني يف اتخاذ 

7033.4801.17369.604القرارات 

562527.8477.10569.62الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق: اأن اأعلى فقرتني يف البعد كانت: 
على  - لتعممها  الفردية  القرارات  بع�س  الإدارة  »تتبنى  على:  وتن�سُّ   )7( الفقرة 

مرتفع،  م�ستوى  .وهو   )%70.79( قدره  ن�سبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  احتلت  البلدية ككل« 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن الإدارة قد تثق ثقة كبرية يف بع�س العاملني، ول �سيما 

من اأ�سحاب التخ�س�سات املهنية، مما يجعلها تاأخذ بع�س قراراتهم وتعممها.
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الفقرة )6( التي ن�ست على: »ي�سارك العاملون الإدارة باتخاذ القرارات ليتحملوا  -
م�ستوى  .وهو   )%70.30( قدره  ن�سبي  بوزن  الثانية  املرتبة  احتلت  النتائج«  م�سئولية 
مفهوم  تعزز  البلدية،  لدى  تنظيمية  ثقافة  وجود  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  مرتفع، 

النجاح والف�سل امل�سرتك ووحدة امل�سري عند العاملني.
واأن اأدنى فقرتني يف ال�ستبانة كانتا: 

الفقرة )5( التي ن�ست على: »ي�سارك العاملون يف اتخاذ القرارات من باب حتقيق  -
م�ستوى  .وهو   )%68.91( قدره  ن�سبي  بوزن  ال�سابعة  املرتبة  احتلت  وقد  فقط«  ذواتهم 
متو�سط، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل وجود ميول ونزعة �سخ�سية لدى العاملني جتعلهم 

يعملون باجتاه حتقيق ذواتهم.
الفقرة )2( التي ن�ست على: »ي�سارك العاملون بالقرارات كجزء من حتقيق اأهدافهم  -

م�ستوى  .وهو   )%68.71( قدره  ن�سبي  بوزن  الأخرية  املرتبة  احتلت  وقد  ال�سخ�سية« 
متو�سط، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن النزعة ال�سخ�سية عند العاملني وقناعاتهم باأن 
جناح البلدية هو جناحهم والعك�س �سحيح، مما يجعلهم يخو�سون جتربة امل�ساركة باتخاذ 

القرارات، وحتمل نتائجها كي يحققوا اأهدافهم ال�سخ�سية بجانب اأهداف البلدية.
اأما الدرجة الكلية للبعد فح�سل على وزن ن�سبي )69.62%( ، وهو م�ستوى متو�سط 
بح�سب اجتاهات العاملني نحو هذا البعد من اأبعاد جودة حياة العمل يف البلدية.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما ورد درا�سات كل من )عبد الرحمن، 2013( ، )مر�سي، 2010( .بذلك يتحقق 
بعد  م�ستوى  ما  على:  ين�س  الذي  ال�ساد�س  ال�سوؤال  الإجابة عن  ال�ساد�س من خالل  الهدف 

»امل�ساركة يف اتخاذ القرارات« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة؟ 
الإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة البحث:  ◄

ين�س ال�سوؤال الرئي�س الثاين على: هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند 
اجتاهات  البحث يف  عينة  ا�صتجابات  متو�صط  بني   )α≤ 0.05( م�صتوى 
العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغريات: )العمر، 

واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلدمة، والدرجة الوظيفية( ؟ 
وللإجابة عن هذا ال�صوؤال �صاغ الباحث عدداً من الفرو�س الفرعية كما ياأتي: 

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  على:  وين�س  الأول  الفرعي  الفر�س 
متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة حياة  )α≤ 0.05( بني 
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العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري »العمر«.ولالإجابة عن هذا الفر�س ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب 
.One Way ANOVA حتليل التباين الأحادي

الجدول )18( 
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 

ومستوى الداللة تعزى لمتغير العمر

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد الأول: ظروف العمل 
املعنوية

3.80721.903بني املجموعات

0.0510.950
غري دالة 
اإح�سائيًا 7418.58919937.279داخل املجموعات

7422.396201املجموع

البعد الثاين: خ�سائ�س 
الوظيفة

150.357275.179بني املجموعات

1.1360.323
غري دالة 
اإح�سائيًا 13174.29619966.202داخل املجموعات

13324.653201املجموع

البعد الرابع: جماعة العمل

435.3812217.691بني املجموعات

2.6260.075
غري دالة 
اإح�سائيًا 16498.52019982.907داخل املجموعات

16933.901201املجموع

البعد الثالث: عدالة نظم 
الأجور واملكافاآت

70.209235.104بني املجموعات

0.7240.486
غري دالة 
اإح�سائيًا 9649.87019948.492داخل املجموعات

9720.079201املجموع

البعد اخلام�س: القيادة 
الإدارية والإ�رشاف الفعال

205.6262102.813بني املجموعات

1.4300.242
غري دالة 
اإح�سائيًا 14303.19119971.875داخل املجموعات

14508.817201املجموع

البعد ال�ساد�س: امل�ساركة 
يف اتخاذ القرار

251.3372125.669بني املجموعات

2.5270.082
غري دالة 
اإح�سائيًا 9894.90519949.723داخل املجموعات

10146.243201املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

الدرجة الكلية لل�صتبانة

4582.95222291.476بني املجموعات

1.5960.205
غري دالة 
اإح�سائيًا 285642.5531991435.390داخل املجموعات

290225.505201املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )2، 199( وعند مستوى داللة )0.01( = 4.71
ف الجدولية عند درجة حرية )2، 199( وعند مستوى داللة )0.05( = 3.04 

اأقل من قيمة »ف« اجلدولية يف  يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »ف« املح�سوبة 
الأبعاد جميعها والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
يف  املوجود  العمل  حياة  جودة  م�ستوى  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  العمر.ويعزو  ملتغري 
البلدية موحد غالبًا، واأن اجتاهات العاملني وقناعاتهم، بغ�س النظر عن اأعمارهم لأبعاد 
جودة العمل يف البلدية متقاربة جداً، �سيما واأنهم يعي�سون الظروف الوظيفية نف�سها.وبذلك 
مت التحقق من الفر�س الفرعي الأول الذي ين�س على: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى )α≤ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة 
حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري »العمر«، واملنبثق من ال�سوؤال الرئي�س الثاين، وهو 

ما يختلف مع نتائج درا�سة )بدوي، 2013( .
الفر�س الفرعي الثاين وين�س على: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
جودة  نحو  العاملني  اجتاهات  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05(
حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري »املوؤهل العلمي«.ولالإجابة عن هذا الفر�س ا�ستخدم 

.One Way ANOVA الباحث اأ�سلوب حتليل التباين الأحادي
الجدول )19( 

 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد الأول: ظروف العمل 
املعنوية

181.518360.506بني املجموعات

1.6550.178
غري دالة 
اإح�سائيًا 7240.87819836.570داخل املجموعات

7422.396201املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد الثاين: خ�سائ�س 
الوظيفة

223.314374.438بني املجموعات

1.1250.340
غري دالة 
اإح�سائيًا 13101.33919866.168داخل املجموعات

13324.653201املجموع

البعد الرابع: جماعة العمل
129.129343.043بني املجموعات

0.5070.678
غري دالة 
اإح�سائيًا 16804.77219884.873داخل املجموعات

16933.901201املجموع

البعد الثالث: عدالة نظم 
الأجور واملكافاآت

91.164330.388بني املجموعات

0.6250.600
غري دالة 
اإح�سائيًا 9628.91619848.631داخل املجموعات

9720.079201املجموع

البعد اخلام�س: القيادة 
الإدارية والإ�رشاف الفعال

281.982393.994بني املجموعات

1.3080.273
غري دالة 
اإح�سائيًا 14226.83519871.853داخل املجموعات

14508.817201املجموع

البعد ال�ساد�س: امل�ساركة 
يف اتخاذ القرار

67.029322.343بني املجموعات

0.4390.725
غري دالة 
اإح�سائيًا 10079.21319850.905داخل املجموعات

10146.243201املجموع

الدرجة الكلية لل�صتبانة

3026.16631008.722بني املجموعات

0.6950.556
غري دالة 
اإح�سائيًا 287199.3391981450.502داخل املجموعات

290225.505201املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )3، 198( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.88
ف الجدولية عند درجة حرية )3، 198( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.65 

اأقل من قيمة »ف« اجلدولية يف  يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »ف« املح�سوبة 
الأبعاد جميعها والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي.ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن طبيعة اأعمال البلدية تخ�س�سية 
اإىل حد ما، واأن جودة حياة العمل يف كل بعد من جمالت عملها له من املتغريات ما ي�سمل 
جميع الدرجات العلمية، هذا من جانب ومن جانب اآخر، فان اأغلب اأفراد العينة كانوا من 
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حملة البكالوريو�س وكانت ن�سبتهم )49.50%( وهي الدرجة املطلوبة للتعيني يف غالبية 
وظائف البلدية.

وبذلك مت التحقق من الفر�س الفرعي الثاين الذي ين�س على اأنه: توجد فروق ذات دللة 
اجتاهات  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري “املوؤهل العلمي”، واملنبثق من 

ال�سوؤال الرئي�س الثاين.وهو ما يختلف مع نتائج درا�سة )بدوي، 2013( .
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى  الثالث ين�س على:  الفرعي  الفر�س 
)α≤ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة حياة 
ا�ستخدم  الفر�س  هذا  عن  اخلدمة«.ولالإجابة  »�سنوات  ملتغري  تعزى  غزة  بلدية  يف  العمل 

.One Way ANOVA الباحث اأ�سلوب حتليل التباين الأحادي
الجدول )20( 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد الأول: ظروف العمل 
املعنوية

108.035521.607بني املجموعات

0.5790.716
غري دالة 
اإح�سائيًا 7314.36119637.318داخل املجموعات

7422.396201املجموع

البعد الثاين: خ�سائ�س 
الوظيفة

118.743523.749بني املجموعات

0.3520.880
غري دالة 
اإح�سائيًا 13205.91119667.377داخل املجموعات

13324.653201املجموع

البعد الرابع: جماعة العمل
904.0585180.812بني املجموعات

2.2110.055
غري دالة 
اإح�سائيًا 16029.84319681.785داخل املجموعات

16933.901201املجموع

البعد الثالث: عدالة نظم 
الأجور واملكافاآت

303.443560.689بني املجموعات

1.2630.281
غري دالة 
اإح�سائيًا 9416.63619648.044داخل املجموعات

9720.079201املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد اخلام�س: القيادة 
الإدارية والإ�رشاف الفعال

305.130561.026بني املجموعات

0.8420.521
غري دالة 
اإح�سائيًا 14203.68719672.468داخل املجموعات

14508.817201املجموع

البعد ال�ساد�س: امل�ساركة 
يف اتخاذ القرار

527.0925105.418بني املجموعات

2.1480.061
غري دالة 
اإح�سائيًا 9619.15019649.077داخل املجموعات

10146.243201املجموع

الدرجة الكلية لل�صتبانة

5369.25551073.851بني املجموعات

0.7390.595
غري دالة 
اإح�سائيًا 284856.2501961453.348داخل املجموعات

290225.505201املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )5، 196( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.11
ف الجدولية عند درجة حرية )5، 196( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.26 

اأقل من قيمة »ف« اجلدولية يف  يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »ف« املح�سوبة 
جميع الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
ملتغري �سنوات اخلدمة.يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن جميع الأبعاد املمثلة لواقع جودة 
حياة العمل يف البلدية مطبقة على العاملني اجلدد والقدامى جميعهم، مما جعلهم يتفقون 
وان  البلدية،  �سنوات خدمتهم يف  عدد  النظر عن  بغ�س  اجتاهاتهم حولها  ب�سكل كبري يف 
البلدية يف اأنظمتها ل تفرق بني العاملني اجلدد والعاملني القدامى من حيث تطبيق اأنظمتها 

وقوانينها املحددة.
دللة  ذات  فروق  توجد  على:  وين�س  الثالث  الفرعي  الفر�س  من  التحقق  مت  وبذلك 
اجتاهات  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري » �سنوات اخلدمة«.واملنبثق من 

ال�سوؤال الرئي�س الثاين.وهو ما يختلف مع نتائج درا�سة )بدوي، 2013( .
وين�سُّ الفر�س الفرعي الرابع على اأنه: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α≤ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة حياة 
ا�ستخدم  الفر�س  الوظيفية«.ولالإجابة عن هذا  »الدرجة  العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري 

.One Way ANOVA الباحث اأ�سلوب حتليل التباين الأحادي



52

د. محمد عبد اشتيوياجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل في بلدية غزة.

الجدول )21( 
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 

ومستوى الداللة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الداللة

م�صتوى 
الداللة

البعد الأول: ظروف العمل 
املعنوية

142.434347.478بني املجموعات

1.2910.279
غري دالة 
اإح�سائيًا 7279.96219836.767داخل املجموعات

7422.396201املجموع

البعد الثاين: خ�سائ�س 
الوظيفة

69.100323.033بني املجموعات

0.3440.793
غري دالة 
اإح�سائيًا 13255.55419866.947داخل املجموعات

13324.653201املجموع

البعد الرابع: جماعة العمل
610.9713203.657بني املجموعات

2.4700.063
غري دالة 
اإح�سائيًا 16322.93019882.439داخل املجموعات

16933.901201املجموع

البعد الثالث: عدالة نظم 
الأجور واملكافاآت

81.724327.241بني املجموعات

0.5600.642
غري دالة 
اإح�سائيًا 9638.35519848.679داخل املجموعات

9720.079201املجموع

البعد اخلام�س: القيادة 
الإدارية والإ�رشاف الفعال

129.276343.092بني املجموعات

0.5930.620
غري دالة 
اإح�سائيًا 14379.54119872.624داخل املجموعات

14508.817201املجموع

البعد ال�ساد�س: امل�ساركة 
يف اتخاذ القرار

227.379375.793بني املجموعات

1.5130.212
غري دالة 
اإح�سائيًا 9918.86419850.095داخل املجموعات

10146.243201املجموع

الدرجة الكلية لل�صتبانة

2089.0613696.354بني املجموعات

0.4790.698
غري دالة 
اإح�سائيًا 288136.4441981455.235داخل املجموعات

290225.505201املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )3، 198( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.88
ف الجدولية عند درجة حرية )3، 198( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.65 
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اأقل من قيمة »ف« اجلدولية يف  يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة »ف« املح�سوبة 
جميع الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

ملتغري الدرجة الوظيفية.
نف�سها  الظروف  تعي�س  الوظيفية  الدرجات  جميع  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزو 
املعنوية،  الناحية  من  اأم  املادية  الناحية  من  �سواًء  نف�سها،  العمل  حياة  جودة  وم�ستوى 

ويتعاملون مع القوانني والعقوبات واملكافاآت املمنوحة يف البلدية نف�سها.
دللة  ذات  فروق  توجد  ين�س:  الذي  الرابع  الفرعي  الفر�س  من  التحقق  مت  وبذلك 
اجتاهات  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغري »الدرجة الوظيفية«.واملنبثق 

من ال�سوؤال الرئي�س الثاين.وهو ما يختلف مع نتائج درا�سة )بدوي، 2013( .

النتائج الكلية للبحث: 
تو�صل البحث اإىل عدد من النتائج كانت على النحو االآتي: 

ح�سلت الدرجة الكلية لال�ستبانة على وزن ن�سبي )70.83%( وهو م�ستوى مرتفع . 1
اأبعاد  ترتيب  كان  البلدية.حيث  يف  العمل  حياة  جودة  نحو  العاملني  اجتاهات  بح�سب 
م�ستوى جودة حياة العمل بح�سب اجتاهات وا�ستجابات عينة البحث مرتبة ت�ساعديًا على 
النحو الآتي: »ظروف العمل املعنوية«، »خ�سائ�س الوظيفة«، »القيادة الإدارية والإ�رشاف 
الأجور واملكافاآت«،  العمل«، »عدالة نظم  القرار«، »جماعة  اتخاذ  الفعال«، »امل�ساركة يف 
اأما الدرجة الكلية لال�ستبانة فح�سلت على م�ستوى مرتفع من جودة حياة العمل يف البلدية.

م�ستوى بعد »ظروف العمل املعنوية« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة كان . 2
مرتفعًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%75.75( .

بلدية غزة كان . 3 العاملني يف  الوظيفة« بح�سب اجتاهات  بعد »خ�سائ�س  م�ستوى 
مرتفعًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%73.65( .

م�ستوى بعد »عدالة نظم الأجور واملكافاآت« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية . 4
غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%65.43( .

م�ستوى بعد »جماعة العمل« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة كان متو�سطًا، . 5
حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%69.60( .
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يف . 6 العاملني  اجتاهات  بح�سب  الفعال«  والإ�رشاف  الإدارية  »القيادة  بعد  م�ستوى 
بلدية غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%69.79( .

العاملني يف بلدية . 7 القرارات« بح�سب اجتاهات  اتخاذ  م�ستوى بعد »امل�ساركة يف 
غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%69.62( .

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات . 8
عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة حياة العمل يف بلدية غزة تعزى ملتغريات: 

)العمر، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة، والدرجة الوظيفية( .
الجدول يبين مدى تحقق أهداف البحث 

النتيجــــــــــــــــــــــــــــــةالهــــــــــــــــــــــــــــــــدفرقم

1
التعرف اىل واقع جودة حياة العمل يف 

بلدية غزة.

م�ستوى اجتاهات العاملني يف بلدية غزة نحو جودة حياة العمل 
كان مرتفعًا حيث ح�سلت الدرجة الكلية لأبعاد جودة حياة العمل 

على وزن ن�سبي )%70.83( .

2
التعرف اىل »ظروف العمل املعنوية« 

بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة.
م�ستوى »ظروف العمل املعنوية« بح�سب اجتاهات العاملني يف 

بلدية غزة كان مرتفعًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%75.75( .

3
التعرف اىل »خ�سائ�س الوظيفة« بح�سب 

اجتاهات العاملني يف بلدية غزة.
م�ستوى بعد »خ�سائ�س الوظيفة« بح�سب اجتاهات العاملني يف 

بلدية غزة كان مرتفعًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%73.65( .

4
التعرف اىل »عدالة نظم الأجور واملكافاآت« 

بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة.

م�ستوى »عدالة نظم الأجور واملكافاآت« بح�سب اجتاهات 
العاملني يف بلدية غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي 

. )%65.43(

5
التعرف اىل م�ستوى »عالقة جماعة العمل« 

بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة.
م�ستوى »جماعة العمل« بح�سب اجتاهات العاملني يف بلدية غزة 

كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي )%69.60( .

6
التعرف اىل واقع »عالقة القيادة الإدارية 

والإ�رشاف الفعال« بح�سب اجتاهات 
العاملني يف بلدية غزة.

م�ستوى »القيادة الإدارية والإ�رشاف الفعال« بح�سب اجتاهات 
العاملني يف بلدية غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي 

. )%69.79(

7
التعرف اىل م�ستوى »عالقة امل�ساركة يف 

اتخاذ القرارات« بح�سب اجتاهات العاملني 
يف بلدية غزة.

م�ستوى »امل�ساركة يف اتخاذ القرارات« بح�سب اجتاهات العاملني 
يف بلدية غزة كان متو�سطًا، حيث ح�سل على وزن ن�سبي 

. )%69.62(

8

قيا�س الفروق يف اجتاهات العاملني نحو 
جودة حياة العمل يف بلدية غزة تبعًا 

للمتغريات )العمر، املوؤهل العلمي، �سنوات 
اخلدمة، الدرجة الوظيفية( .

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( بني 
متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف اجتاهات العاملني نحو جودة 

حياة العمل يف بلدية غزة تعزى للمتغريات )العمر، املوؤهل العلمي، 
�سنوات اخلدمة، الدرجة الوظيفية( .
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التوصيات:

يف �سوء النتائج التي خرج بها البحث، وتركيزاً على اأدنى متو�سطات ن�سبية ح�سل 
عليها البحث ميكن للباحث اأن يو�سي بالآتي: )�رشورة اهتمام البلدية بتوفري متطلبات 
بعيداً  اجلماعي  العمل  واقع  وتعزيز  فيها،  للعاملني  كافة  الوظيفي  وال�ستقرار  المن 
والتفكري  املكافاآت،  مبداأ  وتعزيز  الأجور  نظم  حت�سني  على  العمل  العمل،  يف  الفردية  عن 
باجتاه  والدفع  البلدية،  يف  املتبعة  الإ�رشاف  واأمناط  القيادة  اأمناط  تغيري  يف  امل�ستمر 
حتمل  من  جزءاً  يكونوا  كي  البلدية  يف  ال�سادرة  بالقرارات  وم�ساركتهم  العاملني  تفعيل 

. م�سئولية نتائجها( 
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
1 . .  )2013( الدليمي.  حامد  حمفوظ  ذاكر  وال�سيد  اإ�سماعيل،  اأحمد  ريا�س  ال�رشيفي، 

وجهة  من  ال�سلة  بكرة  الفرعية  العراقية  الريا�سية  الحتادات  يف  العمل  حياة  »جودة 
نظر مالكاتها الإدارية والتدريبية والتحكيمية«. جملة الرافدين للعلوم الريا�سية- كلية 

الرتبية الريا�سية- جامعة املو�سل- العراق، مج 19، ع 62. 
بحر، يو�سف عبد عطية، واإميان ح�سن ن�سار. )2014( . »جودة حياة العمل واأثرها على . 2

القاهرة،  الإدارية،  للنمية  العربية  املنظمة  من�سورات  من  الوظيفي«.  ال�ستغراق  تنمية 
م�رش. 

الإدارة . 3 التزامات  بني  التوافق  لأثر  مقرتح  »منوذج   .  )2013( �رشيف.  �رشين  بدوي، 
خدمات  �رشكات  على  تطبيقية  درا�سة  العمل-  حياة  جودة  على  العاملني  والتزامات 

الهاتف املحمول امل�رشية«. املجلة العلمية لالقت�ساد والتجارة – م�رش، ع 3. 
�سالح، اأماين عبد التواب. )2013( . »واقع جودة حياة العمل لدى اأع�ساء هيئة التدري�س . 4

بكليات الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز«. بحث من�سور، جملة درا�سات عربية يف 
الرتبية وعلم النف�س، ال�سعودية، ع 39، ج 2. 

�سديق، حممد جالل �سليمان. )2005( . »جودة حياة العمل كمتغري و�سيط بني م�سادر . 5
بجامعة  اخلا�س  الطابع  ذات  الوحدات  على  تطبيقية  درا�سة  والأداء:  املديرين  قوة 

املن�سورة«، املجلة امل�رشية للدرا�سات التجارية، م�رش، مج 29، ع 2. 
الطائي، رعد عبد اهلل، وعي�سى قدادة. )2011(. »اإدارة اجلودة ال�ساملة«. مطبوعات جامعة . 6

القد�س املفتوحة، فل�سطني. 
الأ�سبقيات . 7 يف  وتاأثريها  العمل  حياة  »جودة   .  )2013( حم�سن.  ماجدة  الرحمن،  عبد 

التناف�سية«. درا�سة ا�ستطالعية لآراء عينة من العاملني يف معمل متني للمياه املعدنية 
ملحافظة دهوك، جملة تنمية الرافدين، العدد112، املجلد 35. 

عبد الفتاح، اإميان �سالح ح�سن. )2011( . »اأثر تغيري الإدارة كمتغري و�سيط على العالقة . 8
العامة ملواين  الهيئة  اأداء املنظمات بالتطبيق على  الوظيفية ومتيز  بني جودة احلياة 

بور�سعيد«. جملة البحوث املالية والتجارية، كلية التجارة جامعة بور �سعيد، م�رش. 
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اأع�ساء . 9 لدى  الوظيفي  بالر�سا  احلياة وعالقتها  »جودة   .  )2012( فاروق  �سحر  عالم، 
هيئة التدري�س باجلامعة«. جملة درا�سات عربية يف علم النف�س، م�رش، مج 11، ع 2. 

العمل يف . 10 نوعية حياة  »فل�سفة   .  )2007( الف�سل.  اهلل  �سعد خري  و�سما  �سعد،  العنزي، 
املجلد  والإدارية،  القت�سادية  العلوم  جملة  من�سور،  بحث  الثالثة«.  الألفية  منظمات 

13، ع 45. 

العمل . 11 بيئة  الوظيفية يف  . »تقييم جودة احلياة   )2012( ال�سيد.  عو�س، ح�سن من�سور 
جامعة  التجارة،  كلية  دكتوراه،  ر�سالة  ملخ�س  مقارنة«.  ميدانية  درا�سة  اجلامعية- 
قناة ال�سوي�س- الإ�سماعيلية، من�سورة يف املجلة العلمية للدرا�سات التجارية والبيئية، 

م�رش، مج 3، ع 1. 
قا�سم، مرفت اإبراهيم را�سد. )2011( . »اأثر القيادة ال�سلية كمتغري و�سيط على العالقة . 12

العلمية  املجلة  ميدانية،  درا�سة  التنظيمي«.  واللتزام  الوظيفية  احلياة  جودة  بني 
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