
 

 

130 

 

 
 
 

ء

 * 
 
 
 

** 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 م. 3/4/3102م، تاريخ القبول: 32/2/3102تاريخ التسليم: *
 محاضر/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.  **

  



 

87102  

 

  131 

 

 

جودة حياة واقع  الىهدفت هذه الدراسة التعرف 
لدى موظفي الوزارات الوالء العاطفي واقع والعمل 

الوالء العاطفي دة حياة العمل بجوالفلسطينية، وعالقة 
ستخدم الباحث وقد ا الوزارات الفلسطينية، موظفيلدى 

هدف الدراسة ولتحقيق أمنهج البحث الوصفي التحليلي، 
ببناء إستبانة خاصة لقياس جودة حياة العمل  قام الباحث
الباحث املقياس الذي طوره كل ( عناصر، وتبنى 5مكونة من )

الوالء العاطفي، ومت ( لقياس واقع Allen  &Mayer، 1990من 
، ( مديرا عاما222من ) مكونة تطبيق الدراسة على عينة

ومديرا ورئيس قسم من العاملني في خمس من الوزارات 
الفلسطينية مت اختيارهم بطريقة العينة العشوائية 

 ( .%21بنسبة )
وقد مت حتليل ومعاجلة البيانات إحصائيا بإيجاد 

املعيارية، واستخراج املتوسطات احلسابية واإلنحرافات 
وقد  .التكرارات والنسب املؤوية، ومعامل اإلرتباط بيرسون

(. وأشارت SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية ) استخدم الباحث
 -النتائج إلى:

في الوزارات  املوظفنين واقع جودة حياة العمل لدى أ -
الفلسطينية جاءت بدرجة متوسطة على الدرجة 

ى باستنثاء بعدي جودة الراتب خرألبعاد األالكلية، وباقي ا
 )األجر(، وجودة احلوافز والتي جاءت بدرجة ضعيفة.  

في الوزارات  املوظفنين واقع الوالء العاطفي لدى أ -
 الفلسطينية جاء بدرجة متوسطة.

جودة حياة العمل بني إحصائيا  ةدال ةإيجابي عالقةوجود  -
ات الوالء العاطفي في الوزارو بعادها اخملتلفةبأ

رتباط على الدرجة الفلسطينية، حيث بلغ معامل اإل
جودة حياة العمل على الوالء العاطفي عناصر الكلية ألثر 

(1.820.) 
في ضوء النتائج السابقة خرجت الدراسة مبجموعة و

ضرورة أن تولي السلطة من التوصيات متثلت في 
الفلسطينية رواتب املوظفني وأجورهم واحلوافز بأشكالها 

وربطها بجدول غالء املعيشة، وأن تعزز ، أهمية بالغة اخملتلفة 
واإلهتمام الوزارات اإلهتمام ببيئة العمل املادية واملعنوية، 

والعمل بتمكني املوظفني من خالل تدريبهم وإعادة تدريبهم، 
على مشاركة العاملني في عمليات التخطيط اإلستراتيجي، 

وإعادة تصميم اإلثراء الوظيفي من خالل تصميم واإلهتمام ب
الذي يعزز الوالء بتعزيز جودة حياة العمل يسهم    مباالعمل، 

 في هذه الوزارات. 

الوالء العاطفي، موظفي الوزارات الكلمات املفتاحية: 
 الفلسطينية

The Impact of the Quality of Working Life  

on the Emotional Loyalty of Employees at the 

Palestinian Ministries 

Abstract: 

This study aims to evaluate the reality of the 

quality of work life among employees and the impact 

it has on their emotional loyalty at the Palestinian 

ministries. The study follows the descriptive and 

analytical research method.  To achieve the objectives 

of the study, the researcher designed a special 

questionnaire to measure the quality of work life and 

it is designed to have 5 dimensions. The Researcher 

uses the scale that was developed by both (Allen & 

Mayer1990) to measure emotional loyalty. Moreover, 

The Study Sample consists of 221 general managers, 

directors and Heads of departments at five Palestinian 

ministries and they were selected using stratified 

random sampling method with the percentage of 10%. 

Data processing is conducted statistically through 

using SPSS and by calculating averages, standard 

deviations, extraction of frequencies, percentages and 

the Pearson correlation coefficient (Pearson 

Correlation), the results shows the following: 

- The reality of the quality of work life among 

workers in the Palestinian ministries scored 

moderate on the total score, so did the other 

dimensions except the dimensions of salary quality, 

and the quality of incentives which scored weak. 

- The reality of the emotional loyalty with its various 

dimensions among workers at the Palestinian 

ministries scored moderate. 

- There was a positive statistically significant impact 

of the quality of work life with its various 

dimensions on the Emotional loyalty of employees, 

scoring (0.813) for the correlation coefficient of 

the two items. 

In light of  the findings, the researcher  

concludes a number of recommendations, some of 

which are the need for paying  the Palestinian 

National Authority (PA) more attention to the salaries 

and provide different incentives for employees by 

linking financial matters to the cost of living, the need 

to give more attention by the relevant administration 

to the empowerment of the employees through training 
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and rehabilitation, the need to enhance the material 

and moral aspects of the work environment, and the 

need to involve employees in the strategic planning 

process, all of which  should contribute to  

strengthening the quality of working life at the 

ministries, thus increasing the  emotional  loyalty of 

the employees. 

Keywords: the Quality of Working Life,  

Emotional Loyalty, Employees at the Palestinian 

Ministries 

ونة األخيرة في اآلمنظمات األعمال املؤسسات و تواجه
العديد من التحديات وتبعياتها بكافة أنواعها وأشكالها 

والضغوطات التي تستوجب إعادة النظر في األساليب 
من خالل لتسيير أعمالها واملنظومات اإلدارية التي تتبعها 

البحث عن مناهج إدارية حديثة متكنها من مواجهة هذه 
، من هنا جاء منهج جودة حياة العمل والضغوطات التحديات

األساسية واملعاصرة واملعتمدة من املناهج اإلدارية يعد  الذي 
تناولها العلم اإلداري التي  في مجال إدارة املوارد البشرية

 ،عالقة مع مختلف املفاهيم اإلدارية الذي له احلديث
كأخالقيات العمل في املؤسسات، وجودة احلياة العامة، 

يعد الذي ، وبعناصره اخملتلفة واإللتزام والوالء التنظيمي
رد اجلميع اجلوانب املتعلقة باملو مفهوما شامالكذلك 
، وقد اعتمدته موصحته متؤثر على نفسيتهالتي  ةالبشري

درجات لرفع حديثا   منهجا إداريا   املؤسسات الرائدة اليوم 
 الواسعا   وعد    مفهوما ، فيها العاملنيوزيادة إنتاج ، داءاأل

 خالل من اإلهتمام مبختلف جوانبه من بد للمؤسسات
حياة العمل جودة تطبيق عناصر من عال   ستوى مل هاحتقيق
ويزيد من رضاهم ومن ، على العملالعاملني  مبا يشجعفيها 

   . من إبداعاتهم وابتكاراتهم يزيدثم والئهم مبا 

 هووملا كان من أهم تاثيرات تطبيق جودة حياة العمل 
ت التي ينتمون ماالعناصر البشرية للتنظيانتماء ووالء  زيادة

إليها ويعملون بها، وارتباطهم بأهدافها وسعيهم لتحقيق 
  ،إدراكهم لألمور املتميزة بعملهموهذه األهداف 

وطبيعة عالقتهم  ،واكتساب املهارات ، كاإلستقاللية 
البيئة بأن  باملشرفني، وتأثرهم كذلك وإحساسهم 

تسمح وتشجع العمل ضمن الفريق التنظيمية في العمل 
شراكة الفاعلة  بني كافة وحدات التنظيم بكافة األمور وال

وأهمها اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالعمل والعاملني، مبا 
ينتج عنه رغبتهم باإلستمرار بالعمل بغض النظر عن القيم 

هو ما املادية التي يكتسبونها لقاء عملهم بهذه املنظمات و
 يطلق علية الوالء العاطفي.

لقد تعددت وتنوعت تعريفات  :العملجودة حياة 
 Quality ofالعلماء والباحثني ملفهوم جودة حياة العمل 

Work Life (QWL ،)( فعرفهاAnukool , 2012 )مجموعة  بأنها
األنشطة التي متارسها اإلدارة بهدف حتقيق الرضا الوظيفي 

 للمنظمة. وبالتالي حتقيق الفعالية التنظيمية، للموظفني
املؤسسات حلاجات بها العملية التي تستجيب  وهي

ورغبات املوظفني فيها، وذلك عن طريق تطوير وإيجاد اآلليات 
التي تسمح لهم باملشاركة في إتخاذ القرار وصياغة حياتهم 

 . (Lau, 1998)في العمل
متثل اجلهود التي تبذلها بأنها  (2118)وعرفها النعيمي، 

الوظيفية فيها، مما يتطلب إجراء املنظمات لتحسني احلياة 
التغييرات التي تركز بالبحث عن أفضل الطرق لتحسني بيئة 

وتخفيض القلق والضغوط لدى العاملني.  ، احلياة الوظيفية
إلى مكونات جودة حياة العمل  بعضهم  في حني ينظر

كمدخل ميكن من خالله إمداد العاملني باملعلومات واملعرفة 
والسلطة واملكافآت التي تنمي األداء، ويتم منح التعويض 
فيها بشكل عادل مع احلفاظ على إستقرار األفراد وكرامتهم، 

 مما يدعم ويقوى الثقافة التنظيمية للمنظمة.
ا إلى جنب مع منو املنظمات وقد منا هذا املفهوم جنب

وتطورها، وما صاحب ذلك من ميول اجملتمعات احلديثة 
لتحقيق الرفاهية والتقدم واإلزدهار فيها، وكذلك زيادة توقع 
األفراد العاملني من مجرد السعي والرغبة بالعمل بأي وظيفة 
متاحة، إلى اإلهتمام بالعمل في مهنة منتجة وذات قيمة 

 . (2121)ومعنى تيشوري، 
إلى جودة حياة العمل من خالل بعضهم   وقد نظر 

بعض العناصر في املنظمة مثل تكريس الدميقراطية في  توفر
مكونات ذات ، وعدوها   صناعة القرارات، واإلثراء الوظيفي 
هذه العناصر حتظ    لمأهمية جلودة حياة العمل، بينما 

موظفني نفسها بأية أهمية بخصوص جودة حياة العمل لدى 
 .(Lawler, 1993) آخرين

ي ويتفق بعض الباحثني بأّن جودة حياة العمل هي الت
تساعد بإمداد التي  متكن من تهيئة الظروف املناسبة

للموظفني باملعلومات واملعرفة والسلطة واملكافآت التي 
تنمي األداء، ومتنح التعويض املناسب والعادل مع احلفاظ على 

وكرامتهم، ممّا يدعم ويقوي الثقافة إستقرار األفراد 
 ( .2120الدكروري،) في املؤسسة التنظيمية

تكمن أهمية جودة حياة : أهمية جودة حياة العمل
العمل في منظمات األعمال من خالل تأثيرها املباشر وغير 
املباشر على الظواهر والسلوكيات اإلدارية داخل املنظمات، 

ة ومهام املنظمات سواء وما ميكن أن تأثره على مجمل أنشط
في أداءها ملهامها أو عالقاتها بالبيئة اخلارجية كأفراد أو 

من  كثير   وبالتالي حتقيق أهدافها، وهذا ما أكدته ،منظمات
في بيئات  أجريت البحوث والدراسات التطبيقية التي
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مختلفة على أن حتسني جودة حياة العمل له تأثير على الكثير 
من اخملرجات التنظيمية الهامة للمنظمات، مما أوجد عالقات 
معنوية مباشرة بني طبيعة جودة البيئة السائدة ومخرجات 
هذه املنظمات، لهذا فقد أكد جمهور الباحثني على أن درجة 

توقف إلى حد ييد جناح أية منظمة على املديني القريب والبع
 كبير على القدرة على خلق بيئة عمل مالئمة بهذه املنظمات

 (.2115القحطاني، )
حياة العمل جودة ن أ الى ( فأشار2115أما الهيتي )

تفوق النوعي على للتكتسب أهميتها كونها تقود املؤسسة 
نفسه  الوقتب  املنافسني عن طريق حتسني اإلنتاجية واجلودة 

مهارات ومعارف و كفاءة  ذات  املؤسسات بكوادرإحتفاظ و. 
إطالع املؤسسات باملسؤولية اجملتمعية في اجملتمع الذي و مميزة.

التفوق الواضح للموظفني باملؤسسات و فيه.توجد و تعمل 
باجلوانب اإلدارية حال تعرض املؤسسة ملشاكل قد تعرقل 

ين من املستفيدعال  احلصول على والء و أنشطتها وبرامجها.
وبالتالي البحث عن  .من السلع واخلدمات لهذه املؤسسات

طرق إنتاج متعددة، وطرق تسويق إبداعية متكن املؤسسة من 
 .التميز على املنافسني

أهداف جودة حياة تتلخص  :أهداف جودة حياة العمل
األهداف واملردودات التي تتوخاها املنظمات  العمل من حيث

من خالل جودة حياة العمل  هاتطبيق منواملؤسسات 
املشكالت التي تواجه اإلدارة واملوظفني في حل   مساهمتها

وتصميم أنظمة  من خالل أسلوب املشاركة وحلقات اجلودة.
أجور ومكافآت جتعل املوظفني أكثر رضا عن األعمال التي 
يقومون بها. وحتسني بيئة العمل من خالل تقليل ساعات 

لى سالمتهم في املؤسسة. العمل للموظفني واحلفاظ ع
وإعادة هيكلة األنشطة في املؤسسة ليصبح العمل أكثر 
رضا للموظفني. وإيجاد بيئة عمل آمنة وظيفيا من خالل 

وتطوير املناخ  اإلهتمام بحقوق املوظفني في املنظمة.
التنظيمي في املنظمة لتقليل الصراعات بني املوظفني، وبناء 

وجتديد  كاتف بني املوظفني.عالقات تسعى لزيادة أواصر الت
التطوير الفكري وزيادة املعرفة للموظفني. وزيادة التحسينات 
اإليجابية بإجتاهات وسلوك املوظفني، مبا يؤدي الى حتقيق 

، وجودة اإلنتاجية والتقليل من منافع كزيادة كفاءة املؤسسة
 .(Kast, 1985) احلوادث واإلصابات بني املوظفني

من تطبيق  والعاملني أهداف املوظفنيفيما يتعلق بأما 
وظائف تتناسب مع ل همتقلدفتتلخص بجودة حياة العمل 

 املؤهالت العلمية والعملية وتنمية ومواكبة اخلبرات والقدرات
والتدرج الوظيفي مبا يحقق  من فرص الترقيةواإلفادة . لهم
 .مستوى مناسب من األجور والعالواتاحلصول على و .الذات

اجات اإلنسانية األساسية واألمنية واإلجتماعية، إشباع احلو
 . (2122،عارف) وحاجات املكانة والتقدير وحتقيق الذات

الى ( 2008) ،جاد الرب أشار -: أبعاد جودة حياة العمل
توفير بيئة عمل صحية وآمنة وخالية من  ترتكز علىأنها 

املشاركة الفاعلة بني املؤسسة واملوظفني مبفهوم والتوتر. 
مشاركة النقابات املهنية إدارة املؤسسة و جودة حياة العمل.

حتقيق العدالة وبتحسني ظروف العمل واملوظفني فيها. 
اإلجتماعية مع ضرورة احلفاظ على خصوصية املوظفني 

ضرورة وجود نظام عادل لألجور واملكافآت يتضمن ووكرامتهم. 
للترقي إتاحة الفرص للموظفني واحلوافز املادية واملعنوية. 

إيجاد حالة من التوازن واإلنسجام بني ووالتقدم الوظيفي. 
تهيئة الظروف و احلياة الوظيفية واحلياة األسرية للموظفني.
توفير متطلبات و، املالئمة لتحسني اإلنتاجية في املؤسسات

إعادة تصميم وإثراء و تقرار واألمان الوظيفي للموظفني،اإلس
ملوظفني وحات االوظائف لتتالئم مع تطلعات وطم

 واملنسجمة مع مهاراتهم.
قبل اخلوض في مفهوم الوالء  :الوالء العاطفي

د عناصر الوالء العاطفي هو أحبأن العاطفي يجب التوضيح 
وهي الوالء املستمر والوالء املعياري ؛ الوالء التنظيمي الثالث

( الوالء بأنه شعور 2115،أبو النصر) والوالء العاطفي، وقد عرف
داخل الفرد باإلنتماء إلى شيء هام في حياته، مما يشعر ينمو 

الفرد باملسؤولية جتاه هذا الشيء الهام، واإلخالص واحملبة 
واإلندماج الذي يبديه الفرد نحو هذا الشيء، وهو حاجة من 

أما الوالء التنظيمي  .اناحلاجات اإلجتماعية لدى أي إنسان ك
لمنظمات التي فيعرف بأنه منهج وطريقة حياة بالنسبة ل

تسعى لتأسيس قاعدة صلبة من الزبائن، فاملؤسسات التي 
بخلق القيمة املتفوقة  تعتمد على والء للعاملني لديها تهتم

أوال، ثم الربح في املرتبة الثانية، فإرضاء الزبائن قيمة ترجع 
 عائداتها بالدرجة األولى إلى إرضاء العاملني في املقام األول.

  . (2110 ،نيالسويدان والعدلو)
( فاشار بأن الوالء العاطفي هو 2112ورة،)اأما الشو

الذي يعكس عالقات العمل الودية للعاملني مع املنظمة التي 
يعملون بها، من خالل مشاعر وأحاسيس املودة والوفاء 
واإلخالص التي  يكنها العامل ملنظمته، وينتج عن ذلك 

وارتفاع  ،ودوران العمل ،الشعور انخفاض معدالت الغياب
مستوى األداء واإلجناز، ويتأثر مبدى إدراك العامل خلصائص 
عملهم واستقاللية وتنوع في املهارات والقدرات، وطبيعة 
عالقته برؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه بالعمل، ويتمثل كذلك 
بسلوك العامل املؤدي لتقوية اإلحساس بتماسك وتالحم 

  أفراد وزمالء العمل.
الوالء بأن  (2211)،ي والسواط العتيب بدوره أضاف

الذي يعبر عن الوالء الوجداني في املنظمة، هو العاطفي 
ويتأثر مبدى إدراك الفرد لألمور املتميزة في عمله، 
كاإلستقاللية واكتساب املهارات وطبيعة عالقته باملشرفني، 
ويتأثر مبدى إحساسه بأن البيئة التنظيمية لعمله تسمح 
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الفاعلة باتخاذ القرارات بكل ما يتعلق وتشجع املشاركة 
 . بالعمل والعاملني

 
ن الوزارات الفلسطينية منوط بها تقدمي خدمات إ

من أن  واملعلوم ، كافة  اجملاالتب  للمواطنني الفلسطينيني 
هذه اخلدمات هم العناصر البشرية  تقدمي ميقع على عاتقه

، لذا فقد أصبحت في هذه الوزارات ضمن الوظيفة العمومية
احلاجة ماسة لصناعة األفراد القادرين على النهوض باألعباء 

وتهيئتهم ومتكينهم الكبيرة امللقاة على هذه الوزارات 
بتوفير مطالبة  فإن هذه الوزاراتوبالتالي واإلهتمام بهم، 

هؤالء العناصر البشرية الظروف املادية واملعنوية التي تشجع 
كل ما من شأنه احلصول على رضاهم كي يقوموا وعمل 

بأعمالهم على أكمل وجه مبا ينعكس كذلك على رضا 
املستفيدين ومتلقي اخلدمات، ويتأتى ذلك من خالل تطبيق 

والتي يرى هذه الوزارات لعناصر جودة حياة العمل فيها 
يسهم  الباحث بأنها غير مطبقة بالشكل املطلوب بحيث 

على رضا هؤالء املوظفني مبا ينعكس  هذا التطبيقويساعد 
الوالء على تعزيز ومبا يعمل ، باإليجاب على متلقي اخلدمات 

ومن هنا . العاطفيالوالء  وبالتحديد، التنظيمي للموظفني
جاءت هذه الدراسة للبحث في جودة حياة العمل من وجهة 
نظر موظفي الوزارات الفلسطينية وعالقتها بالوالء 

جاءت هذه الدراسة لالجابة عن السؤال  العاطفي، وحتديدا
 الرئيس التالي:

  ما عالقة جودة حياة العمل بالوالء العاطفي لدى
السؤال  عنموظفي الوزارات الفلسطينية؟ ويتفرع 

 :االتيةاألسئلة الفرعية 
في الوزارات لدى املوظفني ما هو واقع جودة حياة العمل   -2

 -: ويتفرع منهالفلسطينية؟ 
  جودة النمط القيادي السائد في الوزارات ما هو واقع

 الفلسطينية؟
  ما هو واقع جودة الراتب ) األجر( لدى موظفي الوزارات

 الفلسطينية؟
  ما هو واقع جودة احلوافز لدى موظفي الوزارات

 الفلسطينية؟
  ما هو واقع جودة األمان الوظيفي لدى موظفي الوزارات

 الفلسطينية؟
 ن والسالمة املهنية لدى ما هو واقع جودة برامج األم

 موظفي الوزارات الفلسطينية؟
ملوظفني في الوزارات ما هو واقع الوالء العاطفي لدى ا -2

 الفلسطينية؟

الوالء العاطفي لدى بجودة حياة العمل  عالقةما  -0
 املوظفني في الوزارات الفلسطينية ؟

لدى ملعرفة أثر جودة حياة العمل على الوالء العاطفي 
مت حتويل السؤال  املوظفني في الوزارات الفلسطينية فقد

 للفرضية اآلتية:الثالث 

عند مستوى الداللة عالقة ذات داللة احصائية وجد تال  .2
(1.15≥α ) الوالء و ودة حياة العمل بعناصره اخملتلفةجبني

 لدى املوظفني في الوزارات الفلسطينية. العاطفي

 
اختيارها ل الدراسة أهميتها من خالتستمد هذه 
ورؤساء واملديرون  املديرون العامون جملتمع الدراسة وهم

األقسام في الوزارات الفلسطينية، والذين لم يتعرض لهم أي 
ندرة و لدراسة أو البحث ضمن هذا املوضوع،من الباحثني با

البحوث والدراسات العربية املتوفرة في املكتبات حول جودة 
وضوع في البيئة هذا املحداثة و(.  QWLعمل )حياة ال

الفلسطينية والعربية وتأثيراته على اجلوانب اخملتلفة في  
إبراز دور جودة حياة العمل لدى موظفي ومنظمات األعمال. 

الوظيفة العمومية في زيادة حب العمل وتعزيز اإلنتاجية 
 دعم املكتبة العربية ببحث جديد حول موضوع جودةوواإلجناز. 

فتح اجملال و. الوزاراتفي  العاطفيالوالء ب وعالقتهحياة العمل 
إلجراء املزيد من الدراسات الالحقة واملستقبلية حول جودة 
حياة العمل مبعاييرها ومؤشراتها اخملتلفة وأثرها على الوالء 

 في منظمات األعمال اخملتلفة. التنظيمي بعناصره اخملتلفة

 
 واقع على  التعرفبيتمثل الهدف الرئيس للدراسة 

الوالء العاطفي للموظفني في ب وعالقتهجودة حياة العمل 
الوزارات الفلسطينية، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس 

 مجموعة من األهداف الفرعية هي: 

التعرف على واقع جودة النمط القيادي السائد في  .2
 الوزارات الفلسطينية.

قع جودة الراتب )األجر( لدى موظفي التعرف على وا  .2
 الوزارات الفلسطينية.

التعرف على واقع جودة احلوافز لدى موظفي الوزارات  .0
 الفلسطينية.

لدى موظفي  التعرف على واقع جودة األمان الوظيفي .4
 الوزارات الفلسطينية .



 

87102  

 

  131 

 

التعرف على واقع جودة برامج األمن والسالمة املهنية  .5
 الفلسطينية.لدى موظفي الوزارات 

التعرف على واقع جودة حياة العمل لدى املوظفني في  .6
 الوزارات الفلسطينية

التعرف على واقع الوالء العاطفي لدى املوظفني في  .1
 الوزارات الفلسطينية .

 العاطفيالوالء بجودة حياة العمل  عالقةالتعرف على  .8
 لدى املوظفني في الوزارات الفلسطينية .

جودة حياة العمل: هي درجة من التميز في العمل   .2
حتدد العالقة بني املوظف التي  وشروطه املادية واملعنوية 

وبيئته التي يعمل بها، من خالل تهيئة بعد إنساني 
تعمل في مجملها من خالل املساهمة بتحقيق الرضا 
العام وحتقيق التوازن في أداء هذا العمل على مستوى 

, Suryaواملؤسسات بشكل عام، ) األفراد بشكل خاص
2120.) 

( والذي Affective Commitmentالوالء العاطفي : ) .2
يعكس مدى إنتماء األفراد للمنظمة التي يعملون بها، 
ومدى إرتباطهم مع أهدافها وسعيهم لتحقيق هذه 
األهداف، ورغبتهم بالعمل فيها بغض النظر عن القيم 

  Mayer ، (1990يهااملادية التي يتلقونها لقاء عملهم ف
&  Allen). 

احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على تناول موضوع  .2
جودة حياة العمل من خالل عناصرها الرئيسة وتأثيراتها 

 .املوظفني في الوزارات الفلسطينيةعلى 

احلدود املكانية: خمس من الوزارات الفلسطينية  .2
الرئيسة وهي: وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة 
الصحة، وزارة األوقاف، وزارة املالية، وزارة الشؤون 

 اإلجتماعية في الضفة الغربية/ فلسطني. 

احلدود البشرية: العينة العشوائية الطبقية املمثلة  .0
الفئات العليا في مبوظفي جملتمع الدراسة واملتمثلة 

العامون املديرون  وهم اخلمس الوزارات الفلسطينية
 ورؤساء االقسام.واملديرون 

 م. 2126: العام احلدود الزمانية .4

 .ة الدراسة من حيث الصدق والثباتاحلدود اإلجرائية : أدا .5

 
إستعرض الباحث الدراسات السابقة التي تيسر له 

 حسب األحدث فاألقدم وهي كما يأتي: احلصول عليها

دراسة ) بعنوان Nanjundes  &Swamy( 2125دراسة )
إستكشافية بني جودة حياة العمل وأمناط القيادة في 
املؤسسات امليكانيكية الصغيرة واملتوسطة احلجم في والية 

إلى  محدودية  وأشارت الدراسات واألدبيات  (.بنغلور الهندية
جلودة حياة  وخاصة التي تطرقت، الدراساتهذا النوع من 

ولم يجد الباحثان دراسة ربطت بني جودة حياة  العمل،
تنظيم هذه الدراسة على  القيادة، مما حثهما  وأمناط العمل

لسد الفجوة بهذا اجملال، وقد قامت هذه الدراسة بفحص 
العالقة بني جودة حياة العمل وأمناط القيادة في املؤسسات 

املتوسطة التي تعمل في مجال صناعة امليكانيك، الصغيرة و
ملعرفة والوقوف على عناصر جودة حياة العمل في املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة، وفحص وحتديد العالقة بني جودة حياة 

من  جودة حياة العمل العمل وأمناط القيادة، ومقارنة
 وأسلوب قيادة املعامالت. التحويلية أسلوب القيادة خالل

ذات داللة  هناك عالقة نتائج الدراسة بأن رتوأظه
ومنط القيادة التحويلية، وأن  إحصائية بني جودة حياة العمل

حياة العمل ضمن  جودة مبستوى عال من املوظفني يتمتعون 
 هذا األسلوب والنمط في القيادة.

جودة حياة العمل (بعنوان  Richard( 2124) دراسة
ني في األعمال رضا املوظفواإللتزام الوظيفي وأثرهما على 

، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الصغيرة واملتوسطة
جودة حياة العمل على موظفي املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة، وكذلك ملء الفراغ احلاصل من خالل دراسة تأثير 

يعد  إجتاهات هؤالء املوظفني على متغيرات الدراسة، حيث 
سة هذه العالقات في جنوب هذا البحث هو البحث األول لدرا

نظرا لألهمية املتنامية  )زميبابوي(أفريقيا وبالتحديد 
واملتسارعة في قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيها 
بخلق فرص العمل والنمو االقتصادي في الدول النامية، 
وأسهم هذا البحث في دراسة السلوك التنظيمي وإدارة 

نهجية تأثير جودة حياة املوارد البشرية من خالل دراسة م
العمل على رضا املوظفني )العمل وااللتزام الوظيفي( في 
سياق املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وقد مت إختبار خمس 

من  282فرضيات ومت جمع البيانات من عينة مكونة من 
املوظفي الختبار هذه الفرضيات، وقد خلصت هذه الدراسة 

بب الرئيس لإلهتمام جملموعة من النتائج أهمها بأن الس
بجودة حياة العمل هو خلق حالة من حتقيق املصالح والعوائد 
التي تعود نتائجها على املؤسسات، من خالل توفير هذه 
املؤسسات لبعض الشروط واملطالب للموظفني لديها ومنها 
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حتسني رضا املوظفني من خالل الرعاية االجتماعية لهم مبا 
تاجيتهم، وضمان اإلحتفاظ ينعكس باحملصلة على زيادة إن

باملوظفني لفترة طويلة مبا ينعكس على زيادة ربحية 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وقد أظهرت النتائج بأن 
هناك تأثيرا إيجابيا على الرضا الوظيفي للموظفني في 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تطبق وتهتم بعناصر 

الدراسة أيضا بضرورة جودة حياة العمل، وأثبتت نتائج هذه 
 مبنزلة   إعتراف هذه املؤسسات بأن جودة حياة العمل فيها هي

سابقة هامة للرضا واإللتزام الوظيفي للعاملني في سياق 
 املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

واقع جودة حياة )وان ( وكانت بعن2120)، دراسة صالح
في  العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية 

إلى    هدفت هذه الدراسة  (سلمان بن عبد العزيزجامعة 
التعرف على واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة 
التدريس في كليات التربية في جامعة سلمان بن عبد العزيز 
في اململكة العربية السعودية، وقامت الباحثة باختبار بعض 
املتغيرات الدميغرافية للمبحوثني على مستوى جودة حياة 

ادة العمل، وكذلك للتعرف على مقترحات عينة الدراسة لزي
كل ما من شانه رفع مستوى جودة حياة العمل في أعمالهم، 
وقامت في سبيل ذلك ببناء استبانة شملت سبعة ابعاد 
جلودة حياة العمل وقامت بتوزيعها على مجتمع الدراسة 

عضو هيئة تدريس في الكلية، وخرجت الدراسة  21الذي بلغ 
مستوى الشعور بجودة حياة العمل لدى افراد عينة بأن 

لدراسة كان متوسطا، وأنه ليس هناك فروق ذات داللة ا
إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى للتخصص، الدرجة 
العلمية، سنوات اخلبرة. كان من نتائج الدراسة وما خلصت 
إليه من مقترحات وتوصيات لتحسني الشعور بجودة حياة 
العمل إيالء موضوع الراتب وحتسينه ووضع نظام عادل 

ت وزيادة الفرص املمنوحة ألعضاء هيئة التدريس للمكافا
 للبحث العلمي.

جودة )جاءت بعنوان التي  (2122) ،دراسة البلبيسي
احلياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملني في 

 هدفت هذه الدراسة  (ظمات غير احلكومية في قطاع غزةاملن
مات غير التعرف على مستوى جودة حياة العمل في املنظإلى 

احلكومية في قطاع غزة، ودرجة اإللتزام من قبل هذه املنظمات 
بتطبيق عناصرها، وكذلك التعرف على مستوى األداء 
الوظيفي للعاملني في املنظمات غير احلكومية، وتأثرها 
بتطبيق برامج وعناصر جودة احلياة الوظيفية فيها من عدمه، 

حلياة الوظيفية واخلروج بتوصيات من شأنها أن تنمي جودة ا
تكون ات مبا ينعكس على العاملني فيها. وقد في هذه املنظم

العاملني في املنظمات غير احلكومية في  منمجتمع الدراسة 
( منظمة غير حكومية، واشتمل 881قطاع غزة والبالغ عدده )

( 50من مجتمع الدراسة أي ) 65مجتمع الدراسة على 
( 265منظمة منها ، ومت اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت )

موظف، ومت في سبيل ذلك استخدام اإلستبانة كأداة جلمع 
 ،( استبانات على كل منظمة5)توزيعالبيانات والتي مت 

توصلت الدراسة إلى أن املنظمات غير احلكومية في قطاع و
تتمتع بجودة حياة وظيفية بدرجة جيدة، وأن أداء العاملني  غزة

في هذه املنظمات يتميز بالكفاءة العالية واملستوى الراقي، 
ووجود عالقة إيجابية بني جودة احلياة الوظيفية واألداء 
الوظيفي للعاملني في هذه املنظمات، وأظهرت الدراسة 

العاملني  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة
يفي حول جودة احلياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظ

وخرجت الدراسة بتوصيات للعاملني تعزى ملتغير اجلنس. 
أهمها ضرورة حتسني جودة احلياة الوظيفية في هذه املنظمات 
من خالل التركيز على األمان الوظيفي، وفرص الترقية 

فاهية العاملني، والتقدم، واألجور واملكافآت، والتعويضات ور
وتقومي املظالم في هذه املنظمات، وضرورة إصدار تقارير 
األداءبصفة دورية ملعاجلة مواطن اخللل في هذا األمر ألهمية 

 ذلك برضا العاملني ومن ثم تعزيز والئهم.
ة احلياة الوظيفية وأثرها جود)( بعنوان 2122) ،دراسة إبراهيم

الشركات متعددة اخلاص و داء في شركات القطاععلى األ
جودة حياة ، هدفت هذه الدراسة إلى حتديد أهداف (اخليارات
في الشركات متعددة اجلنسيات وشركات القطاع العمل 

على جودة حياة العمل اخلاص، وحتديد مدى اختالف تأثير أبعاد 
تكونت عينة الدراسة األداء التنظيمي في هذه الشركات. وقد 

مجتمع تكون من مجموعة من املؤهالت والدرجات اخملتلفة، 
: اإلدارة التنفيذية واإلدارة مجموعات هي 0من البحث 

الوسطى واإلدارة العليا، ولكبر حجم اإلدارة التنفيذية فقد 
إعتمدت الباحثة على العينة العشوائية الطبقية، أما 

ولصغر حجمها فقد  بالنسبة لإلدارة الوسطى والعليا
إستخدمت الباحثة أسلوب احلصر الشامل، واستخدمت 
الباحثة اختبار )مان ويتني( لتحديد مدى معنوية الفروق بني 

اجلنسيات وشركات القطاع  آراء العينات للشركات متعددة
وخرجت الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية اخلاص. 

املرتبطة بالعاملني في بني أبعاد جودة احلياة الوظيفية 
الشركات متعددة اجلنسيات وشركات القطاع اخلاص 
بالنسبة لإلدارة العليا، وفسرت ذلك بأن اإلدارة العليا في 
الشركات متعددة اجلنسيات ترى أن هناك مجموعة من 
األبعاد منها احلوافز واملكافآت ومتكني العاملني من احلصول 

عاية الصحية واإلدارة الذاتية على الدورات التدريبية، ونظم الر
وهي من العناصر الرئيسية املتوفرة في الشركة، وعلى 

القطاع اخلاص العكس من ذلك فإن اإلدارة العليا في شركات 
كما خرجت الدراسة كذلك بوجود فروق ذات احمللي ال ترى ذلك. 
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داللة معنوية بني أبعاد جودة احلياة الوظيفية املرتبطة 
شركات متعددة اجلنسيات وشركات القطاع بالعاملني في ال

آراؤهم   اخلاص احمللي بالنسبة لإلدارة التنفيذية، حيث اختلفت 
احلفاظ على  -حول بعض أبعاد جودة احلياة الوظيفية منها:

هد مدى مناسبة احلوافز واملكافآت مع اجلوكرامة العاملني، 
 املبذول، نظم الرعاية الصحية. 

 القيادية األمناط أثر) عنوانب( 2003) ،دراسة اخلشالي
 ألعضاء هيئة التنظيمي الوالء على العلمية األقسام لرؤساء

الدراسة  هدفت هذه  ، (اخلاص األردنية اجلامعات في التدريس
 التدريس لدى أعضاء هيئة الوالء التنظيمي التعرف علىإلى 
اخلصائص  على وكذلك التعرف األردنية، اجلامعات في

 التدريس وتأثيرها على الوالء هيئة ألعضاء الشخصية
الوالء التنظيمي  لزيادة بتوصيات التنظيمي بهدف اخلروج

التي  استخدم الباحث اإلستبانةو التدريس، هيئة ألعضاء
 تدريس، هيئة عضو  204 بلغت عينة عشوائية وزعت على

 مستوى متوسط للوالء وجود وخلصت الدراسة إلى
 سلبية عالقة ووجود س،التدري هيئة لدى أعضاء التنظيمي

 الوالء وبني األقسام لرؤساء القيادي األوتوقراطي النمط بني
 الدميقراطي القيادة منط بني عالقة إيجابية ووجود التنظيمي،

 التنظيمي . والوالء األقسام لرؤساء
 املتساهل النمط بني سلبية وكذلك وجود عالقة

 ذات عالقة وجود لهؤالء األعضاء، وعدم التنظيمي والوالء
التنظيمي،  والوالء الشخصية اخلصائص بني إحصائية داللة

 والوالء الشهري الراتب بني إحصائية داللة ذات عالقة ووجود
 بني الراتب إحصائية داللة ذات عالقة سلبية ووجود العاطفي،

 وخرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات املستمر، والوالء
 أسباب على للتعرف عمقا   أكثردراسات  بإجراء أهمها القيام 

التنظيمي  بالوالء الثالث القيادة أمناط عالقة وضوح عدم
 رؤساء الختيار واضحة أسس وضع وبضرورة املستمر،
 شئوون إدارة في العلمية واخلبرة املكانة لهم ممن األقسام،
 .لهم سنوي تقييم نظام وضع مع العلمية، األقسام

في ضوء ما قام به  التعقيب على الدراسات السابقة:
ناولت مفهوم الباحث من إستعراض للبحوث السابقة والتي ت

في املنظمات على  هذا املفهوملتطبيق و، جودة حياة العمل
توفير مجموعة من إختالف أنواعها وأشكالها، فإنه يجب 

يق هذا املفهوم  في هذه املنظمات، العناصر حتى ينجح تطب
ها على دراسة أحد أو في معظمالدراسات  هذه وقد ركزت 

عدد محدود من عناصر جودة حياة العمل وربطها مبتغيرات 
عديدة ومختلفة، وقد وجد الباحث بأن أقرب دراسة لدراسته 

( من حيث تطرقها 2122هي الدراسة التي قامت بها )إبراهيم، 
لم  هالكنو ،جملموعة من العناصر الرئيسة جلودة حياة العمل

لتي أجمع عليها علماء اإلدارة تتطرق للعناصر األخرى ا

وكذلك  ،وجودة األمان الوظيفي()جودة النمط القيادي، وخاصة
التنفيذية على اإلدارات شتمل  مجتمع الدراسة الذياختالف 

 ، وقد ركات متعددة اجلنسياتوالش في شركات القطاع اخلاص
ني أبعاد بأنه ال توجد فروق معنوية ب دراسة إبراهيمخرجت 

في الشركات متعددة دارة العليا العمل لدى اإلجودة حياة 
واإلهتمام  ، نظرا لتوفر الرواتب واملكافآت اجملزيةاجلنسيات 

في هذه الشركات،  لديهم بكافة عناصر جودة حياة العمل
ووجود فروق معنوية بالشركات في القطاع اخلاص بهذه 

رغم إختالف العناصر، والتي توافقت مع دراسة الباحث 
 دراسة.مجتمع ال

 ،صالح)وتوافقت دراسة الباحث كذلك مع دراسة 
حيث خرجت دراسة إلى حد ما ( من خالل تطابق النتائج 2120

صالح بأن مستوى الشعور بجودة حياة العمل لدى أفراد 
 ،هو ما خرجت به دراسة الباحث أيضأالعينة كان متوسطا، و

ما خلصت إليه من مقترحات وتوصيات لتحسني تطابق و
إيالء موضوع  من خاللشعور العاملني بجودة حياة العمل 

. مما يتطلب تسليط الضوء األهمية الالزمة الراتب وحتسينه
بشكل جدي على اإلهتمام بكافة عناصر جودة حياة العمل 
للخروج بنتائج إيجابية في املستقبل مبا يعزز من والء 

 املوظفني.  
مع نتائج دراسة أيضا  دراسة الباحثوتتفق نتائج 

رغم إختالف مجتمع الدراسة لدى  أيضا (2122،البلبيسي)
والذي بحثت في املنظمات غير احلكومية دراسة البلبيسي 

، وقد خرجت دراسة البلبيسي مبستوى متوسط في سوريا
مما يشير إلى أن جودة حياة العمل ، العمل حياةأيضا في جودة 

 العموميني املوظفني بنيالدراسة  اتإختالف مجتمعورغم 
واملوظفني في  ،)احلكوميني( كما كانت في دراسة الباحث

القطاعات األخرى ومنها قطاع املنظمات الغير حكومية هي 
واحدة، وهذا يتطلب من املنظمات في القطاعني العام 
واألهلي وكذلك اخلاص زيادة اإلهتمام بتطبيق عناصر جودة 

وإعطائها األهمية البالغة من خالل  فيها حياة العمل
العمل في  خططها اإلستراتيجية، ونشر ثقافة جودة حياة

 هذه املنظمات. 
فقد بحثت (Swamy & Nanjundes, 2015)  أما دراسة

في عناصر جودة حياة العمل ومدى تأثيرها على أمناط القيادة 

النمط  عنصر كاناملتبع في املنظمات واملؤسسات، حيث 

القيادي السائد في املنظمة في دراسة الباحث من ضمن 

وليس كمتغير تابع، وعليه  ،عناصر ومحاور جودة حياة العمل

فقد جاءت هذه الدراسة التي قام بها الباحث لسد الفجوة 

التي أدركها من خالل إطالعه على األدب النظري والدراسات 
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تضمنت بعض النواقص وعدم التي  السابقة املتاحة 

 بعناصره الشمول لكافة العناصر ملتغير جودة حياة العمل

توصيات املناسبة من أجل ودراستها وحتليلها للخروج بال

اري الهام واملستحدث في تسليط الضوء على هذا املبدأ اإلد

العربية والذي لم يتطرق له و احمللية ومراكز البحوث، املكتبات

الكثير من الباحثني لغاية اآلن، خاصة بأن الدراسات والبحوث 

األجنبية قد مت تطبيقها خالل العقود الثالث املاضية في بيئات 

والفلسطينية على وجه  فة عن البيئة العربيةمختل

، مما أعطى البحث الذي تطرق للبيئة الفلسطينية التحديد

ببحث والفلسطينية أهمية خاصة إلغناء املكتبة العربية 

متواضع من املمكن أن يفتح اجملال مستقبال لبحوث تكميلية 

مستوحاة منه للوصول إلى ما يخدم العاملني واملنظمات 

 العلماء.والعلم و

أن تطبيق بيرى الباحث وكخالصة للدراسات السابقة 
جودة حياة العمل في الوزارات الفلسطينية ما زال يحتاج 

وذات للكثير من الرعاية واإلهتمام من اجلهات املسؤولة 
في  وخاصة املسؤولني، في السلطة الفلسطينيةالعالقة 

احلكومي بأن القطاع  علمااإلدراة العليا في هذه الوزارات، 
)العام( في فلسطني بشكل خاص والعالم بشكل عام يتميز 

وتأثير ذلك ويتصف غالبا بالبيروقراطية والنمطية بالعمل، 
 فيوتأثيره  حداثة هذا املفهوم عامليا ومحلياملوظفني واعلى 

 ،حتسني بيئة العمل وتسهيله مبا يؤدي للرضا وبالتالي الوالء
مؤسسات يتوجب على هذه الوزارات بشكل خاص و لذا

على تطبيق برامج جودة العمل القطاع العام بشكل عام 
إدراجها خالل  منوأيالئها أهمية خاصة حياة العمل فيها 

 لتعملالتي وجدت  اإلستراتيجية لهذه الوزارات خلططاضمن 
على تقدمي اخلدمات األساسية للمجتمع الفلسطيني في 

كالتعليم والصحة واخلدمات اإلجتماعية  مجاالت مركزية
هذه في   امة للدولة وغيرها، وضرورة العملواملالية الع

على تهيئة الظروف لزيادة اإلهتمام في بيئة العمل الوزارات 
 يضطرونوتلبية حاجات وتطلعات املوظفني فيها الذين 

 وضع الشعبللعمل بجهود مضاعفة نظرا خلصوصية 
الفلسطيني الذي ما زال يرزح حتت اإلحتالل، وتعزيز الثقافة 
التنظيمية املشجعة لذلك مبا يعزز رضا املوظفني ويعمل على 
إجنازهم ألعمالهم املوكلة لهم بتقدمي اخلدمات للمواطنني 
بكامل طاقاتهم وإمكاناتهم، ويعزز اإلنتماء واإللتزام والوالء 

، وما العاطفيالوالء وخاصة  التنظيمي لهؤالء املوظفني

يعكسه ذلك من تقدمي اخلدمات للمستفيدين بجودة ومتيز مبا 
 على رضا املواطنني ومتلقي اخلدمات.بالتالي يعمل 

هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من اعتمدت 
والوالء العاطفي ، اسة العالقة بني جودة حياة العملأجل در

 .الوزارات الفلسطينيةفي 

شتمل مجتمع الدراسة على جميع املديرين العامني ا
واملديرين ورؤساء األقسام في وزارة التربية والتعليم العالي، 
ووزارة الصحة، ووزارة األوقاف، ووزارة املالية، ووزارة الشؤون 

( مديرا 2644اإلجتماعية في الضفة الغربية والبالغ عددهم )
هذه الوزارات كونها عاما ومديرا ورئيس قسم، حيث مت إختيار 

من أكبر الوزارات التي تشمل على العدد األكبر من املوظفني 
 :يوضح ذلك( 2اجلدول رقم )ومقارنة بالوزارات األخرى 

 (2جدول رقم )
الضفة  الوزارات الفلسطينية العاملة فييبني إجمالي عدد املوظفني في 

 الغربية.

رئيس  مدير وزارةال الرقم
 قسم

مدير 
 اجملموع عام

وزارة التربية  2
 514 22 411 22 والتعليم العالي

 881 26 624 241 وزارة الصحة 2

 281 21 256 224 وزارة األوقاف 0

 658 21 021 252 وزارة املالية 4

وزارة الشؤون  5
 022 5 228 22 اإلجتماعية

 2644 61 2188 126 اجملموع

 املديرين   ( مديرا من264عينة الدراسة من ) تكونت

العامني واملديرين ورؤساء األقسام في كل من وزارة التربية 

والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة األوقاف، ووزارة املالية، 

ووزارة الشؤون اإلجتماعية في الضفة الغربية، مت اختيارهم 

بقة )املديرية بطريقة العينة الطبقية العشوائية تبعا لط

( من مجتمع %21والوظيفة(، وتشكل العينة ما نسبته )
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( توزيع أفراد عينة الدراسة 2الدراسة، ويبني اجلدول رقم )

 حسب الوزارة وطبيعة الوظيفة:

 (2جدول رقم )
إجمالي عدد عينة الدراسة من املوظفني في وزارة التربية والتعليم العالي، 

وزارة املالية، وزارة الشؤون اإلجتماعية في الضفة وزارة الصحة، وزارة األوقاف، 
 الغربية

رئيس  مدير الوزارة الرقم
 قسم

مدير 
 اجملموع عام

وزارة التربية والتعليم  2
 51 2 41 2 العالي

 88 2 62 24 وزارة الصحة 2

 28 2 26 22 وزارة األوقاف 0

 66 2 02 25 وزارة املالية 4

وزارة الشؤون  5
 02 1 22 21 اإلجتماعية

 264 6 212 12 اجملموع

البيانات وصلت حصيلة وبعد إمتام عملية جمع 

( إستبيانات بسبب 8منها )استبعد  .استبانة (222اجلمع )

عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي لكي تصبح عينة 

 (222اء التحليل اإلحصائي عليها )الدراسة التي مت إجر

  .مبحوثا

سبيل إعداد أداة الدراسة بعناصرها قام الباحث في 
اخملتلفة وبناءها باإلعتماد على األدب النظري ذي العالقة 
والدراسات السابقة معتمدا على مقياس ليكرت اخلماسي 

، ال أتفق 2، ال أتفق = 0، محايد = 4، أتفق = 5)أتفق  بشدة = 
( للفقرات اإليجابية، ومت عكس هذه القيم للفقرات 2بشدة = 
ية في اإلستبانة، وقد صمم الباحث إستبانة مكونة السلب
 -:( فقرة موزعة على ثالثة أقسام42من )

 إحتوى على البيانات الشخصية وعدد : القسم األول
 .( فقرات6فقراتها )

 يشمل كل  ، محاور خمسةاحتوى على : القسم الثاني
 اخلمسمحور منها عنصر من عناصر جودة حياة العمل 

 .( فقرة00والتي إشتملت على )

  :اشتمل على الوالء العاطفي تضمنت القسم الثالث
، وقد إعتمد الباحث على املقياس الذي طوره ات( فقر21)

لقياس محاور وركائز  (Mayer & Allen, 1990)كل من 

الوالء العاطفي مبا يتالئم مع البيئة في الوزارات 
 الفلسطينية.

 -:طول اخلاليا كما يأتيإعتماد  ومن أجل تفسير النتائج مت

 (0جدول رقم )
 طول اخلاليا . يبنيوالذي 

 الدرجة املستوى الرقم

إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد  بني  2
 منخفضة جدا 2.81 - 2

إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد  بني  2
 منخفضة 2.61  - 2.81أكثر من 

املتوسط للعبارة أو البعد  بني إذا تراوحت قيمة  0
 متوسطة 0.41  - 2.61أكثر من 

إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد  بني  4
 مرتفعة 4.21  - 0.41أكثر من 

إذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد  بني  5
 مرتفعة جدا 5  - 4.21أكثر من 

محتوى فقراتها للتحقق من صدق األداة من حيث 
وإرتباطها مبجاالتها وسالمة اللغة والصياغة والوضوح، فقد 
عرض الباحث أداة الدراسة على مجموعة من احملكمني 
األكادمييني واملتخصصني وذوي اخلبرة والدراية بهذا اجملال 

(، والذين أبدوا مالحظاتهم ومقترحاتهم 5وعددهم )
ما وصلت إليه، وكان ى وتعديالتهم على األداة إلى أن وصلت إل

بتطويرها وخاصة الفقرات التي تخص  أثر بالغ  ملالحظاتهم
 عناصر جودة حياة العمل.

قام الباحث بحساب ثبات االتساق الداخلي ملقياس 
جودة حياة العمل ومقياس الوالء العاطفي على الدرجة 
الكلية وجميع األبعاد املكونة ملقياس جودة حياة العمل 

ة الدراسة قياس الوالء العاطفي حيث مت حساب الثبات ألداوم
ا اخملتلفة بطريقة االتساق الداخلي، بحساب معادلة بأبعاده

، وقد جاءت النتائج (Cronbach Alpha)الثبات كرونباخ ألفا 
 (.4كما هي واضحة في اجلدول )

 (4جدول رقم )
 .اور جودة حياة العملحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي حمل

 عدد الفقرات كرونباخ ألفا البعد الرقم

جودة النمط القيادي  2
 8 1.825 السائد في املنظمة

 1 1.882 جودة الراتب )األجر( 0
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 عدد الفقرات كرونباخ ألفا البعد الرقم

 5 1.222 جودة احلوافز 4

 1 1.862 جودة األمان الوظيفي 6

جودة برامج األمن  1
 6 1.252 والسالمة املهنية

 00 201,1 جلودة حياة العملالدرجة الكلية 

 (5جدول رقم )
 :للوالء العاطفيحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا لإلتساق الداخلي 

 عدد الفقرات كرونباخ ألفا البعد الرقم

 21 1.254 الوالء العاطفي 2

بأبعاد اخلاص  (4رقم )تشير املعطيات الواردة في اجلدول 
ا الدراسة بابعادهة إلى أن أدا وعناصر جودة حياة العمل

اخملتلفة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث تراوحت درجات 
 (، معبرة عن درجة بني جيدة جدا%25بني )( و%86الثبات بني )

بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية وقد وممتازة من الثبات، 
( معبرة عن درجة عالية من الثبات. %20جلودة حياة العمل )

 العاطفيفا على الدرجة الكلية للوالء بلغت قيمة أل يضاأو
معبرة عن درجة عالية من الثبات ( 5حسب اجلدول رقم )( 25%)

 ايضا. 

محاوره أهم جودة حياة العمل واملتمثل ب :املتغير املستقل -
جودة النمط  -الرئيسة املتضمنة:وعناصره وأبعاده 

 يفي،األمان الوظجودة احلوافز،  جودة الراتب،جودة القيادي، 
 ج األمن والسالمة املهنية.برام جودة

موظفني في الوزارات الوالء العاطفي لل :املتغير التابع -
 الفلسطينية .

الباحث برنامج الرزم استخدم  :املعاجلة اإلحصائية -
حيث مت استخراج ، SPSS)اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

النسب و اإلنحرافات املعيارية.و املتوسطات احلسابية
كما  املئوية إلجابات عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة.

معامل الثبات كرونباخ ألفا للتحقق من استخدم و
 .ثباتهااإلتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة وصدقها و

ة واقع جود معامل إرتباط بيرسون لقياس داللة اثرو
 متغيرات الدراسة.

لإلجابة على أسئلة الدراسة،  حتليل أسئلة الدراسة:
قام الباحث باستخراج التكرارات والنسب املئوية 

ات واملتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيارية إلستجاب
على كل فقرة من فقرات أداة املبحوثني على محاور الدراسة و

الكلية لكل الدراسة، وكذلك قام الباحث باحتساب الدرجة 
لنتائج وفيما يأتي عرض  .محور من محاور متغيرات الدراسة

 أسئلة الدراسة ومناقشها:

 

 السائد في الوزارات  ما هو واقع جودة النمط القيادي
الفلسطينية؟

 
 

 (6جدول )
 نتائج إستجابات املبحوثني حول واقع جودة النمط القيادي السائد في الوزارات الفلسطينية

 الفقرات ت
املتوسط  أتفق بشدة أتفق نوعا ما ال أتفق ال أتفق بشدة

 احلسابي

اإلنحراف 
 املعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

يتعامل املسؤولون في الوزارة مع  2
 2.22 0.22 4.52 21 22.61 28 01.56 80 41.21 82 4.28 22 املوظفني باحترام

املوظف  يتفهم املسؤولون في الوزارة حق 2
 1.86 0.18 5.40 22 25.04 56 25.12 51 05.22 18 8.24 28 في تقدمي الشكاوى )التظلم(.

املباشر في القرارات يشركني مسؤولي  0
 2.16 2.85 2.26 5 20.28 50 08.12 84 21.06 45 25.08 04 التي تتعلق بالعمل.

تهتم الوزارة بتحقيق التحسني املستمر  4
 1.22 2.82 4.52 21 24.82 55 46.62 210 22.12 48 2.26 5 لظروف العمل املادية.

5 
يتفهم املسؤولون في الوزارة إنتساب أي 

املؤسسات املهنية التي موظف إلى 
 تدعم حقوقهم..

21 22.22 66 22.86 81 06.21 05 25.84 20 5.88 2.11 2.15 
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يتم التعامل مع املوظفني في الوزارة  6
 2.16 2.10 1.62 21 04.84 11 28.26 64 21.65 02 21.86 24 بعدالة دون متييز

تأخذ الوزارة برأي املوظفني في عملية  1
 1.22 2.12 2.06 0 24.82 55 04.02 16 00.48 14 5.88 20 اإلستراتيجيالتخطيط 

ترسخ الوزارة بيئة عمل حتافظ على روح  8
 2.22 2.40 1.21 2 22.12 48 22.21 42 01.02 61 24.82 55 معنوية عالية لدى املوظفني.

   4.11  20.12  00.12  28.62  21.51  متوسط النسب املئوية

 1.11 2.82 21.12% 00.12% 02.21% الدرجة الكلية

 

أن هناك تباينا  (6تظهر النتائج الواردة في اجلدول رقم )
في إدراك املبحوثني لواقع جودة النمط القيادي السائد في 

من املبحوثني إلى  (%02.21) الوزارات الفلسطينية، فقد أشار 
ضعف اإلهتمام باجلوانب التي تعزز جودة النمط القيادي في 

( من املبحوثني %00.12الوزارات الفلسطينية، في حني أشار )
إلى أن الوزارات الفلسطينية تهتم )بدرجة متوسطة( 
باجلوانب واألسس التي حتقق جودة النمط القيادي في هذه 

 الوزارات. 

( من املبحوثني %21.12كد حوالي )ن جانب آخر، فقد أوم
الوزارات اهتمام على أنهم يدركون )بدرجة عالية( 

الفلسطينبة باجلوانب واألسس التي حتقق جودة النمط 
القيادي في هذه الوزارات. وقد بلغت قيمة الوسط احلسابي 

( وإنحراف 2.82إلجابات جميع املبحوثني على هذا احملور حوالي )
وهي قيمة متوسطة، وهذا يعني أن درجة ( 1,11معياري )

إهتمام املسؤولني في الوزارات الفلسطينية بجودة النمط 
 القيادي في هذه الوزارات هي درجة متوسطة بصورة عامة.   
( 6ويالحظ من إستجابات املبحوثني الواردة في اجلدول )

( من املبحوثني يرون أن املسؤولني في الوزارات %21.22أن )

( %01.11)ة يتعاملون مع املوظفني باحترام، وأن الفلسطيني
من املبحوثني يشعرون بأن املسؤولني في الوزارات يدعمون حق 

وتقدمي الشكاوى في حالة تعرضهم  ،املوظفني في التظلم
( من املبحوثني أن الوزارات %55.22) للظلم، بينما أكد

الفلسطينية ال تعمل على ترسيخ بيئة عمل حتافظ على روح 
نوية عالية لدى املوظفني تساعد على اإلجناز، كما يشير مع

من املبحوثني الى أن الوزارات الفلسطينية ال تأخذ  (02.06%)
برأي املوظفني في عملية التخطيط اإلستراتيجي، وال 
تشركهم باتخاذ القرارات التي تهم أعمالهم، وبالتالي فإن 

ركة بتحقيق من شأن ذلك فقدان الوزارة مليزة من ميزات املشا
ن واحد، وتعرف املوظفني وأهداف الوزارة في آ، داف العاملنيأه

على كافة الفرص والتهديدات في بيئتي العمل الداخلية 
واخلارجية ومشاركة العاملني بتعزيز الفرص وحتييد 

 .ومن ثم الوالء  مبا ينعكس على األداء التهديدات

 

  الرواتب )األجر( لدى موظفي الوزارات ما هو واقع جودة
 ؟الفلسطينية

 (1جدول )
 نتائج إستجابات املبحوثني حول واقع جودة رواتب )أجور( موظفي الوزارات الفلسطينية

 الفقرات ت
املتوسط  اتفق بشدة اتفق مانوعا  ال اتفق ال اتفق بشدة

 احلسابي
االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت املعياري

21 

راتبي الذي أتقاضاه من الوزارة 
مقابل عملي هو راتب عادل 

قياسا بالرواتب التي يتقاضاها 
 ذوو املؤهالت املشابهة ملؤهلي.

44 22.22 56 25.04 212 46.25 26 1.24 0 2.06 2.41 2.12 

تتالءم قيمة الراتب الذي أتقاضاه  28
 2.11 2.41   21.42 20 21.06 45 48.81 218 21.06 45 مع العمل الذي أقوم به.

راتبي يكفيني للوفاء مبتطلبات  22
 1.24 2.45   28.55 42 22.86 66 02.22 62 21.06 45 احلياة اإلعتيادية.

21 
الراتب الذي أتقاضاه هو راتب 

يؤدون  عادل قياسا برواتب من
 مهاما مشابه ملهام عملي.

42 22.11 88 02.82 41 22.21 42 28.55 0 2.06 2.40 2.14 

22 
الراتب الذي أتقاضاه من عملي 

في هذه الوزارة يكفيني لتحقيق  
 طموحاتي في احلياة.

08 21.22 85 08.46 
54 

 24.40 44 22.22   2.22 1.82 
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 الفقرات ت
املتوسط  اتفق بشدة اتفق مانوعا  ال اتفق ال اتفق بشدة

 احلسابي
االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت املعياري

أتقاضى نسبة غالء معيشة  22
 1.25 2.20 1.21 2 22.02 25 20.22 22 48.81 218 25.12 51 مشترياتي.تراعي تشكيلة 

راتبي مربوط بجدول غالء  20
 1.15 2.84 1.21 2 2.26 5 2.15 21 55.66 220 02.20 12 املعيشة

   2.20  22.61  20.46  42.21  22.21  متوسط النسب املئوية

 1.12 2.22 20.10% %20.46 %60.21 الدرجة الكلية

أن هناك عدم رضى ( 1تظهر النتائج الواردة في اجلدول )

واضح بني إستجابات املبحوثني لواقع الرواتب )واألجور( التي 

يتقاضونها لقاء عملهم في الوزارات الفلسطينية، حيث 

( من املبحوثني إلى تدني قيمة هذه األجور %60.21أشار)%

( من املوظفني بأن الرواتب واألجور %20.46يرى )والرواتب، بينما 

 التي يتقاضونها تلبي حاجاتهم ) بدرجة متوسطة(.

( %20.10) ( إلى إتفاق ما نسبته1ويشير اجلدول رقم )

من املبحوثني في الوزارات الفلسطينية بجودة الرواتب واألجور 

التي يتقاضونها من الوزارات الفلسطينية مبتوسط حسابي 

(، وهي قيمة متوسطة، وهذا 72,.وإنحراف معياري )( 2.22)

يعني بأن درجة إهتمام املسؤولني في الوزارات الفلسطينية 

بجودة الرواتب واألجور في هذه الوزارات هي درجة متوسطة 

 بصورة عامة. 

ويستنتج من إستجابات املبحوثني من خالل اجلدول 

رون إلى ( من املبحوثني  ينظ%8.61)( بأن ما نسبته 1رقم )

الرواتب واألجور التي يتقاضونها لقاء عملهم في الوزارات 

الفلسطينية بأنها رواتب عادلة قياسا بالرواتب التي 

يتقاضاها أصحاب املؤهالت املشابهة ملؤهالتهم في مواقع 

( من املبحوثني بأن قيمة الرواتب %21.42) عمل أخرى، كما يرى

ت تتالءم مع أعباء التي تدفع لهم مقابل عملهم في الوزارا

( من املبحوثني 81.12العمل الذي يقومون به. بينما أشار )%

بأنهم ال يرون جودة بالرواتب )األجور( التي يتقاضونها لقاء 

عملهم في الوزارات الفلسطينية، وأن هذه الرواتب غير كافية 

( من املبحوثني %14.66لسد إحتياجاتهم اإلعتيادية، وأكد )

نسبة غالء معيشة تراعي تشكيلة  بأنهم ال يتقاضون

مشترياتهم التي ترتفع بشكل كبير مع ثبات الرواتب واألجور 

 مما يثقل على كاهلهم، 

وذلك نظرا لكون الرواتب واألجور التي يتقاضونها تتم 
من خالل الكادر املوحد ضمن نظام اخلدمة املدنية 

حتالل الفلسطيني، ومما جتدر اإلشارة إليه بأنه نظرا لواقع اإل
اإلسرائيلي لفلسطني وعدم سيطرة الفلسطينيني على 
مواردهم ومقومات الدولة املستقلة مبا فيها من احلدود 
واملوانيء واملطارات، فقد عملت إسرائيل على إتباع اإلقتصاد 
الفلسطيني إلقتصادها ضمن إتفاقيات أوسلو للسالم بني 

مما أوجد ، 2220الفلسطينيني واإلسرائيليني التي وقعت عام 
عقبات ومشاكل كبيرة للسلطة الفلسطينية ببناء إقتصاد 
فلسطيني مستقل وحقيقي يعمل على خلق بيئة إقتصادية 
مواتية تعمل على تهيئة الظروف لنهضة إقتصادية مبا يدعم 
ميزان املدخوالت الفلسطيني، ويعمل على خلق بيئة 
 إقتصادية ذات جدوى تعمل على حتسني الدخل في القطاعني
العام واخلاص، مما أثر ذلك على محدودية إيرادات املوازنة العامة 
الفلسطينية وشحها، وإعتمادها بأغلب بنودها على 

واطنني، وبعض املساعدات الضرائب والرسوم التي جتبى من امل
ساهمة ومساعدة ستدامة، وكذلك على مغير امل األجنبية

. وبعض املؤسسات العاملية واألممية بعض األشقاء العرب
الداعمة للشعب الفلسطيني، كل ذلك أثر وبشكل كبير 
على جودة األجور والرواتب وكفايتها التي يتلقاها العاملون 
في الوظيفة العمومية في فلسطني، وعدم مالئمتها ملستوى 
املعيشة املرتفع وعدم ربط هذه الرواتب بجدول غالء املعيشة، 

العموميني  آكلها مع مرور الزمن، وإضطرار املوظفني مما أدى لت
، متتالية عدة  شهورللعدم قبض رواتبهم بانتظام وتأخرها 

أو قبض أجزاء من رواتبهم الشهرية في أحسن الظروف، وذلك 
نظرا لعدم توافر األموال في اخلزينة العامة لتغطية الرواتب 

الل للسلطة لألسباب التي ذكرت إعاله، إضافة ملعاقبة اإلحت
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الفلسطينية باحلجز على أموال الضرائب الفلسطينية 
لتحقيق أهداف سياسية ضمن الضغوط التي متارسها 
إسرائيل على الفلسطينيني كدولة إحتالل، كل ذلك جعل 

 املبحوثني ال يرون في الرواتب بإنها ذات جدوى وإستدامة.

 

 وظفي الوزارات ما هو واقع جودة احلوافز لدى م
  الفلسطينية؟

 (8جدول )
 نتائج استجابات املبحوثني حول واقع جودة احلوافز في الوزارات الفلسطينية

 الفقرات ت
اتفق  اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق بشدة

املتوسط      بشدة
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

 % ت % ت % ت % ت % ت

سياسات الوزارة تتيح لي احلصول على  24
22 20.28 50 حوافز تتوافق مع إجنازاتي.

1 42.11 56 25.04 1.81 1.21   2.56 2.12 

تراعي سياسات الوزارة مكافأة املوظفني  25
 1.81 2.22   0.62 1.82 00.48 14 42.18 20 21.82 46 املتميزين باحلوافز املعنوية.

تعتمد الوزارة سياسات تكافئ املوظفني  26
 1.82 2.21   2.26 1.10 21.61 62 42.28 22 28.26 64 املتميزين باحلوافز املادية/ املالية.

أشعر بالرضا عن احلوافز التي حصلت  21
1.2 2 2.06 1.82 41.12 21 02.61 11 25.04 56 عليها في هذه الوزارة.

1 2.10 1.10 

املتميزون يحصلون على حوافز املوظفون  28
 1.82 2.10   21.82 1.10 02.22 62 01.11 68 21.22 08 كافية في هذه الوزارة.

   1.2  5.12  02.61  02.12  20.25  متوسط النسب املئوية

 1.10 2.22 %22.41 %02.61 %60.25 الدرجة الكلية
 

نتائج إستجابات ( بأن 8يتضح من اجلدول رقم )
املبحوثني من خالل السؤال الفرعي الرابع واملنبثق عن السؤال  

( يؤكدون بأن الوزارات الفلسطينية %60.25 ) الرئيس األول بأن
ال تقدم احلوافز الكافية بكافة أنواعها للموظفني فيها، والتي 
من شأن تقدميها أن تعزز لديهم قيم الوالء واإلنتماء، في حني 

( من املبحوثني بأن الوزارات الفلسطينية تهتم %02.61أشار )
 (. بتقدمي بعض احلوافز للموظفني لديها )بدرجة متوسطة

( فقط من %22.41( بأن )8ويالحظ من اجلدول رقم )
املبحوثني يؤكدون بأن الوزارات الفلسطينية تهتم بتقدمي 

للموظفني فيها. مبتوسط حسابي  كافة أنواعهاباحلوافز 
(، وهي قيمة متوسطة، وهذا 1,10( وإنحراف معياري )2.22)

يعني أن درجة اهتمام الوزارات الفلسطينية بجودة احلوافز 
املقدمة للموظفني في هذه الوزارات هي درجة متوسطة 

 بصورة عامة. 

( 8ويالحظ من إستجابات املبحوثني الواردة في اجلدول )
( فقط من املبحوثني يتفقون بأن السياسات التي %1.21 ) بأن

تنتهجها الوزارة تتيح للموظفني فيها باحلصول على احلوافز 
( من املبحوثني %0.62 ) التي تتوافق مع إجنازاتهم، بينما أكد

بأن الوزارة تراعي من خالل السياسات املتبعة فيها مبكافأة 
عنوية املناسبة، أما املوظفني املتميزين لديها باحلوافز امل

( من املبحوثني فقد أشاروا بأن من يتميز في عمله في 41.26%)
الوزارة بأي مجال من اجملاالت ال يحصل على احلوافز املناسبة، 

( من املبحوثني ال يشعرون بالرضا عن %51.12وأن ما نسبته )
احلوافز التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم في الوزارة التي 

ومرد ذلك راجع حسب رأي الباحث ومرتبط إلى  يعملون بها،
السؤال الفرعي الثالث في  التي ظهرت بالنتائج  درجة كبيرة 

بعنصر جودة الرواتب واألجور إلى حد كبير، نظرا املتعلقة 
للضائقة املالية الكبيرة التي متر بها السلطة الفلسطينية 

ذلك نتيجة للعجز املتراكم في موازنتها من ناحية، وتزايد 
العجز مع مرور الزمن نتيجة حملدودية اإليرادات واألعباء 
املفروضة على الشعب الفلسطيني بكافة اجملاالت من ناحية 
أخرى، مما جعل اإلهتمامات لدى السلطة تنصب بالدرجة 

ظفني العموميني في الوقت األولى على توفير الرواتب للمو
م الالزم، طبعا هذا وعدم إيالء احلوافز املادية اإلهتما، املناسب

ما يتعلق باحلوافز املادية، أما احلوافز املعنوية املقدمة 
فإن النتائج  للموظفني في الوظيفة العمومية في فلسطني

التي توصل إليها الباحث تؤكد على ضرورة إعادة النظر بهذه 
ضوابط محددة، وأن يتم تقدمي هذه معايير واحلوافز من خالل 

 ن يبدع ويتميز في عمله من املوظفنياحلوافز واملكافئآت مل
تشجيعا لهم ولغيرهم  بعيدا عن العالقات العموميني 

الشخصية واإلعتبارات األخرى، والعمل على وضع معايير 



 

 

   111 

 

عادلة وعصرية ناظمة ملنح هذه احلوافز بأنواعها اخملتلفة ملن 
يستحقونها من املوظفون لتكون دافعا ومحركا للموظفني 

 والتفاني واإلبداع . اآلخرين للتميز 

 

  ما هو واقع جودة األمان الوظيفي لدى موظفي الوزارات
 ؟ الفلسطينية

  (9) جدول
 الوزارات الفلسطينية ملوظفي األمان الوظيفي املبحوثني حول واقع جودةاستجابات نتائج 

 الفقرات ت
املتوسط  اتفق بشدة اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق بشدة

 احلسابي
االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت املعياري

هناك تدرج في تنفيذ العقوبات  05
 1.21 0.48 2.06 0 64.12 240 22.46 40 4.52 21 2.25 22 وفقا للنظام املعتمد في الوزارة.

لم يفصل أي موظف في هذه  06
 2.15 0.46 8.24 28 56.22 224 26.22 06 22.22 21 1.24 26 فصال تعسفيا.الوزارة 

01 
يتم تثبيت املوظف في وظيفته 
بعد حتقيقه للشروط التي ينص 

 عليها النظام.
21 1.62 26 22.16 61 21.25 28 44.04 21 2.15 0.40 1.28 

08 
حتقق بيئة العمل في الوزارة األمان 

الوظيفي للموظفني ما لم 
 يقصروا في واجباتهم الوظيفية.

20 5.88 6 2.12 81 06.21 216 41.26 26 1.24 0.05 2.15 

تلتزم الوزارة بتطبيق قانون العمل  02
 2.12 0.20 1.24 26 06.21 81 05.15 12 24.10 02 6.12 25 الفلسطيني على موظفيها.

41 
يفاضل املسؤولون بني املوظفني 

على أساس أدائهم في ضوء 
 الوزارة.أنظمة 

01 20.51 52 20.18 82 01.21 46 21.82 22 5.40 2.82 2.18 

تسهم نقابة املوظفني في معاجلة  42
 2.22 2.61 2.15 21 22.62 51 26.22 06 22.86 66 22.21 42 مشكالتهم.

   6.8  42.82  26.82  24.10  21.41  متوسط النسب املئوية

 1.18 0.21 %48.61 %26.21 %24.42 الدرجة الكلية

 

هناك تباينا في  ( أن2تظهر النتائج الواردة في اجلدول )
إدراك وإحساس املبحوثني لواقع جودة األمان الوظيفي ملوظفي 

( من املبحوثني بأنه %24.42الوزارات الفلسطينية، حيث أشار )
ال يوجد أمان وظيفي للموظفني في الوزارات الفلسطينية 
يستطيعون من خالله أن يأمنوا من النقل أو الفصل أو 

ضمن أسس ومعايير عادلة، امة الدميومة في الوظيفة الع
أن املوظفني في الوزارات ال يثقون بالنقابة حلل  خاصة

 املشكالت التي من املمكن أن يواجهونها في العمل. أما 
بدرجة متوسطة على بنود هذا احملور فقد كانت املتفقون 
 (.%26.21نسبتهم )

بينما يالحظ من إستجابات املبحوثني بأن املوظفني 
اباتهم متوافقة على فقرات محور جودة الذين كانت إستج

(. وقد بلغت الدرجة %48.61)األمان الوظيفي كانت نسبتهم 
( بإنحراف معياري 0.21الكلية للوسط احلسابي لهذا احملور )

في الوزارات الفلسطينية توافقا  (، مما يشير إلى أن هناك 1,18)
إلى حد ما حول وجود األمان الوظيفي ملوظفي هذه الوزارات، 
وهذا مرده حسب راي الباحث إلى أن العاملني في الوظيفة 

العمومية يتم تثبيتهم على مالك الوزارات واملؤسسات 
احلكومية وإستمرار هذا التثبيت حتى تقاعد املوظف حني 

يرتكب هذا املوظف أية مخالفات  القانوني ما لمالسن  بلوغه 
 كبيرة تستوجب فصله من الوظيفة.

املبحوثني من خالل استجابات  ويستنتج الباحث من 
( من هؤالء املبحوثني %66.11)( بأن ما نسبته 2اجلدول رقم )

في تنفيذ العقوبات التي من املمكن تدرجا  يؤكدون بأن هناك 
نظمة والتعليمات أن تطبق على املوظفني اخملالفني وفقا لأل

( من %64.25 )الناظمة لهم في أماكن عملهم، بينما أشار
املبحوثني بأنه لم يتم فصل أي موظف في الوزارات التي 

( من %52.10) يعملون فيها فصال تعسفيا، بينما أكد
املبحوثني بأن النقابة في الوظيفة العمومية ال تسهم مبا فيه 

يتعرض لها املوظفني في  الكفاية مبعاجلة املشكالت التي قد
 هذه الوزارات. 

ون ال ( من املبحوثني بأن املسؤول%06.65) وأشار
بني املوظفني على أساس أدائهم الفعلي على أرض يفاضلون 
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الواقع، دون النظر ألي اعتبارات أخرى في ضوء األنظمة 
والتعليمات املطبقة في الوزارات، مما يستدعي من هؤالء 

ضوع املفاضلة بني املوظفني من خالل املسؤولني إيالء مو
أدائهم الفعلي وليس من خالل اإلنطباعات املسبقة أو غيرها 

نطقية باحلكم على ما يقومون به من غير املمن املعايير 
أعمال وإجنازات مما يشعرهم بالظلم وبالتالي ما يترتب على 
ذلك من إنخفاض للروح املعنوية وتأثير ذلك على والئهم 

 للوزارات التي يعملون بها.العاطفي 

 ما هو واقع جودة األمن والسالمة املهنية لدى موظفي الوزارات الفلسطينية؟   

 (21جدول )
 املهنية ملوظفي الوزارات الفلسطينية نتائج إستجابات املبحوثني واقع جودة برامج األمن والسالمة

 الفقرات ت
املتوسط  اتفق بشدة اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق بشدة

 احلسابي
االنحراف 
 % ت % ت % ت % ت % ت املعياري

42 
في  طبيعة تصميم أماكن العمل

الوزارة تساعد على توفير السالمة 
 املهنية للموظفني.

8 0.62 62 28.15 22 2.25 224 56.22 5 2.26 0.25 2.12 

بيئة العمل في الوزارة تساعد في  40
 2.11 0.28 1.21 2 42.18 20 24.82 55 25.12 51 6.00 24 منع حوادث العمل.

44 
تهتم الوزارة مبعرفة أسباب أي حادث 

يقع فيها لتالفي حدوثه في 
 املستقبل.

24 6.00 51 22.62 42 28.55 224 52.58 2 1.21 0.15 1.28 

45 
يهتم املسؤولون في الوزارة بتنفيذ 
برامج تدريبية تساعد في حتقيق 

 السالمة املهنية للموظفني.
22 2.25 15 00.24 45 21.06 12 05.15   0.14 1.85 

46 
يحرص املسؤولون في الوزارة على أن 
تكون بيئة العمل هادئة خالية من 

 الضوضاء
8 0.62 52 20.18 86 08.22 16 04.02   2.24 2.16 

يهتم املسؤولون بخفض مستوى  41
 2.10 2.82 1.21 2 42.18 20 25.08 04 00.48 14 8.24 28 ضغوط العمل لدى املوظفني.

   2.24  40.66  22.04  21.80  6.002  متوسط النسب املئوية

 1.82 0.15 %44.21 %22.04 %04.25 الدرجة الكلية

 

هناك تباينا  ( أن21تظهر النتائج الواردة في اجلدول )
واضحا في إدراك املبحوثني لواقع تطبيق الوزارات 
الفلسطينية لبرامج األمن والسالمة املهنية في هذه 

( من املبحوثني إلى ضعف %04.25 )الوزارات، فقد أشار
اإلهتمام من قبل الوزارات الفلسطينية باجلوانب التي تعزز 
جودة برامج األمن والسالمة املهنية ملوظفيها، في حني أشار 

( من املبحوثني إلى أن الوزارات الفلسطينية تهتم 22.04%
)بدرجة متوسطة( باجلوانب واألسس التي حتقق جودة برامج 

 المة املهنية في هذه الوزارات. األمن والس

( من املبحوثني على % 44.21)ومن جانب آخر، فقد أكد
الوزارات الفلسطينبة اهتمام أنهم يدركون )بدرجة عالية( 

باجلوانب واألسس التي حتقق جودة برامج األمن والسالمة 
املهنية في هذه الوزارات. وقد بلغت قيمة الوسط احلسابي 

( وإنحراف 0.15إلجابات املبحوثني على هذا احملور حوالي )

املسؤولني في اهتمام درجة أن  (، وهذا يعني1,82معياري )
ة برامج األمن والسالمة املهنية الوزارات الفلسطينية بجود

 في هذه الوزارات هي درجة متوسطة بصورة عامة.

ويالحظ من إستجابات املبحوثني الواردة في اجلدول 
الوزارات الفلسطينية اهتمام ( يلمسون %58.01( بأن )21)

بتصميم أماكن العمل التي تساعد على توفير السالمة 
( من %42.28 ) والصحة املهنية للموظفني فيها، وأن

املبحوثني يشعرون بأن بيئة العمل في الوزارات تساعد في 
منع حوادث العمل التي قد تصيب املوظفني أثناء تأديتهم 

( من املبحوثني بأن الوزارات %42.62) ألعمالهم، بينما أكد
الفلسطينية ال تعمل على تهيئة بيئة عمل حتافظ على 

ملوظفني فيها. خفض مستوى ضغوط العمل التي قد تنتاب ا
( من املبحوثني الى أن املسؤولون في %26.11) كما يشير

الوزارات الفلسطينية ال يحرصون على أن تكون بيئة العمل 
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هادئة وخالية من الضوضاء، وبصفة عامة وحسب رأي 
بتوفير بيئة عمل وإلى اهتماما هناك ن الباحث ميكن القول 

من إصابات العمل حد ما تدعم وتهيء األجواء لبيئة عمل حتد 
من خالل دعم الوزارات لبرامج العمل التي تلبي حاجة 
املوظفني من برامج األمن والسالمة والصحة املهنية لهؤالء 

املوظفني، مبا يعزز من جودة حياة العمل لهؤالء املوظفني 
 .تنظيمي للوزارات التي يعملون بهاوبالتالي لوالئهم ال

 
 ع جودة حياة العمل بعناصره اخملتلفة في ما هو واق

 الوزارات الفلسطينية؟ 

 (22جدول )
 الفلسطينيةمل بعناصره اخملتلفة في الوزارات املبحوثني حول واقع جودة حياة العاستجابات  ملخص نتائج 

الوسط  الوزارات الفلسطينيةاحملاور الفرعية جلودة حياة العمل في  رقم
 احلسابي

االنحراف 
 املعياري

النسبة 
 الدرجة املئوية

 متوسط 56.2 1.11 2.82 في الوزارات الفلسطينية جودة النمط القيادي السائد  واقع 2

 منخفض 45.8 1.12 2.22 في الوزارات الفلسطينية املوظفني (أجور) رواتب واقع جودة 2

 منخفض 44.2 1.10 2.22 الوزارات الفلسطينيةفي  احلوافز واقع جودة 0

 متوسط 64 1.18 0.21 الوزارات الفلسطينية ملوظفي األمان الوظيفي واقع جودة 4

 متوسط 62 1.82 0.15 ملوظفي الوزارات الفلسطينية جودة برامج األمن والسالمة املهنية واقع 5

 متوسط 54.2 1.12 2.12 اخملتلفة في الوزارات الفلسطينيةالدرجة الكلية لواقع جودة حياة العمل بأبعادها 

 

استجابات حول نتائج  (22يالحظ من اجلدول رقم )

املبحوثني لواقع جودة حياة العمل بأبعادها اخملتلفة في 

أهم محور من هذه احملاور التي أن  ، الوزارات الفلسطينية

هو محور جودة األمان إلى حد ما حسب عينة الدراسة اتفقت 

معياري بلغ وانحراف (، 0.21مبتوسط حسابي بلغ )الوظيفي 

كما أشار اجلدول أعاله بعدم إتفاق املبحوثني على ( 18،1)

وانحراف (، 2.22محوري جودة الراتب )األجر( مبتوسط حسابي )

(، 2,22ومحور جودة احلوافز مبتوسط حسابي )( 1.12) معياري

(، وبالتالي فإنه يتضح من اجلدول رقم 1،10معياري )وانحراف 

بأن املتوسطات احلسابية حملاور جودة حياة العمل الكلية  (22)

-1.18معياري تراوح ما بني )وانحراف (، 2.22 -0.21تراوحت بني )

وحت ما بني (، وبنسبة ترا1.12( ضمن درجة كلية بلغت )1.12

ت الدرجة ( وكان54.2( وبدرجة كلية بلغت )44.2 -64.11)

(، والتي تشير مبوافقة 2.12الكلية حملاور جودة حياة العمل )

عينة الدراسة بدرجة متوسطة على الفقرات الكلية لهذه 

احملاور عدا ما متت اإلشارة إليه من عدم إتفاق املبحوثني على 

احلوافز للموظفني في  واقع محوري جودة الراتب وجودة

 الوزارات الفلسطينية.

 وكتعقيب على نتائج وقيم املتوسطات احلسابية 
املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حملاور واقع واالنحرافات 

جودة حياة العمل في الوزارات الفلسطينية، فقد إتضح بأن 
من قبل هتمام زيادة اإلبني عينة الدراسة بضرورة إتفاقا  هناك 

الوزارات الفلسطينية مبحاور جودة حياة العمل لديها 
وخاصة دعم الوزارات ببناء عالقات مترابطة داخل العمل، 

اهتمام وربط رواتب املوظفني بجدول غالء املعيشة، وزيادة 
الوزارات بتقدمي املكافآت ملوظفيها بكافة أنواعها، وإيالء 

كبر واملرتبط موضوع التدريب املالئم للموظفني أهمية أ
الوزارات اهتمام بصورة مباشرة بطبيعة أعمالهم، وزيادة 

مبوضوع تخفيض ضغوط العمل ومسبباتها عن كاهل 
املوظفني، وحتديث وتطوير نظم إجراءات العالج الطبي 

بإحداث نوع من التوازن  وظفيها، وضرورة أن تهتم الوزاراتمل
ية ملوظفيها بني احلياة الوظيفية داخل العمل واحلياة األسر

خارج العمل مبا يشعر هؤالء العاملني بتغيرات جذرية وكبيرة 
جتري ضمن هذا اإلطار مبا يعزز من والئهم لهذه الوزارات، وإيالء 
الظروف واألوضاع اإلستثنائية التي مير بها الوطن وقضيته 
وخاصة الظروف القاهرة لإلحتالل وعبث وعربدة املستوطنني 

للتضييق على املواطنني واملمارسات املمنهجة 
ومترير مخططات ، لفلسطينيني حلملهم على اإلستسالما

اإلحتالل بإقتالعهم من أرضهم التي يتشبثون بها، مما يلقي 
بأعباء إضافية على كاهل هؤالء املوظفني احلكوميني والذين 

الفلسطينية والتي وجدت أصال  الوطنية ميثلون احلكومة
امجها وخططها بتثبيت من خالل بر خلدمة املواطنني
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مقدساتهم، وهذا يتطلب التمسك املواطنني فوق أرضهم و
من احلكومة العمل بكل ما من شأنه بأن يلمس هؤالء 

الوزارات بعناصر جودة حياة العمل اهتمام  مدىاملوظفون 
، فيها وتطبيقها على أرض الواقع مبا يرضي هؤالء املوظفني 

على أرض الواقع يجري  اهتماما حقيقيا  ويشعرهم بأن هناك
مبا يجعل جودة املوظفون  تطبيقه ويحس ويشعر بها هؤالء 

حياة العمل جزءا من الثقافة التنظيمية في هذه الوزارات، 

ملوظفني وإنعكاس لهؤالء ا العاطفيوبالتالي تعزيز الوالء 
 .األداء ذلك على 

 

  تاملوظفني في الوزار لدى العاطفيما هو واقع الوالء 
 الفلسطينية؟  

 (22جدول )
 املوظفني في الوزارات الفلسطينيةاملبحوثني حول واقع الوالء العاطفي لدى استجابات  نتائج   

 العبارة الرقم
املتوسط  اتفق بشدة اتفق نوعا ما ال اتفق ال اتفق بشدة

 احلسابي
االنحراف 
 النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت النسبة ت املعياري

2 
أشعر بالفخر عندما 

التي ) أحتدث عن الوزارة
 أمام اآلخرين. (أعمل بها

21 2.15 01 20.51 42 22.21 221 42.11 22 5.40 0.02 2.15 

2 
أفّضل العمل  في هذه 
الوزارة على العمل في 

 أية مؤسسة أخرى.
25 6.12 04 25.08 55 24.82 22 44.81 28 8.24 0.22 2.16 

0 
أشعر أن املشكالت التي 

تواجه الوزارة هي 
 مشكالتي.

25 6.12 22 2.51 212 46.25 65 22.42 28 8.24 0.22 2.12 

4 
أشعر بالفخر عندما 
أقول لآلخرين بأنني 

 أعمل في هذه الوزارة.
25 6.12 02 21.65 62 02.22 81 06.21 28 8.24 0.20 1.21 

أشعر بالسعادة لعملي  5
 2.15 0.22 8.24 28 46.25 212 22.22 44 28.55 42 1.24 26 في هذه الوزارة.

6 
أشعر أن عواطفي ترتبط 

التي أعمل ) بهذا الوزارة
 فيه حاليا(.

28 8.24 00 24.20 81 06.21 14 00.48 26 1.24 0.21 2.14 

1 
أرى أن عملي احلالي في 
هذا الوزارة هو فرصة 

 مناسبة لي.
20 5.88 46 21.82 12 02.20 82 06.65 21 4.52 0.20 1.22 

8 
املناخ الودّي اإليجابي في 

الوزارة يشجعني على 
 التمسك للبقاء فيها.

25 22.02 61 21.25 46 21.82 11 04.84 20 5.88 2.21 2.25 

2 
إنتمائي للوزارة ال ميكن 

أن تعوضه أية مؤسسة 
 أخرى.

25 6.12 62 02.22 46 21.82 22 42.28   2.26 2.11 

21 
أجد صعوبة في إيجاد 

فرصة عمل مناسبة في 
 مؤسسة أخرى.

05 25.84 45 21.06 64 28.26 15 00.24 2 1.21 2.84 2.12 

 6.2822  08.642  28.025  28.222  8.462  متوسط النسب املئوية
0.24 1.88 

 %44.22 %28.025 %21.42 الدرجة الكلية
 

( بأن الدرجة الكلية 22يالحظ  من اجلدول رقم )
التي أشارت إلى موافقة بدرجة متوسطة  لفقرات هذا احملور 

لعينة الدراسة من املوظفني في الوزارات الفلسطينية على 
 ( حيث يتفقون بأن لديهم والء %44.22فقرات هذا احملور هي )

)بدرجة متوسطة( من خالل عملهم في هذه الوزارات عاطفيا 
وانحراف ( 5( من أصل )0.24ومبتوسط حسابي كلي بلغ )

(، ويشعر املوظفون بالفخر بدرجة 1.88معياري بلغ )
متوسطة أيضا عند حديثهم عن الوزارة )التي يعملون بها( 

معياري بلغ وانحراف ( 0.02أمام اآلخرين، ومبتوسط حسابي )
 (، كما أنهم يفضلون العمل في الوزارات التي يعملون 2.15)

بدرجة متوسطة أيضا على العمل في أية مؤسسات فيها  
(، أما 2.16معياري )وانحراف ( 0.22حسابي )أخرى مبتوسط 

بدرجة متوسطة على بنود هذا احملور فقد كانت املتفقون 
استجابات أن  (، وفي املقابل فقد وجد %28.025نسبتهم )

املبحوثني الذين كانت إستجاباتهم متدنية على فقرات هذا 
(، حيث كانت أقل الفقرات 21.42احملور كانت نسبتهم )%
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عوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة للموظفني موافقة هي ص
( وإنحراف معياري 2.84) في مؤسسات أخرى مبتوسط مقداره

(. وأن إنتمائهم للوزارات التي يعملون بها ال ميكن أن 2.12)
وانحراف ( 2.26تعوضه أية مؤسسة أخرى مبتوسط حسابي )

(، مما يشير إلى درجة متوسطة من الوالء 2.11معياري )
ء املوظفني العاملني في الوزارات العاطفي لهؤال

الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا يتطلب زيادة 
هؤالء استجابات  وتعزيز كل ما من شأنه زيادة االهتمام

 املوظفني نحو مفردات الوالء العاطفي التي تنمي والئهم
 .فيهاللوزارات التي يعملون  الكلي

 1.15عند مستوى )عالقة ذات داللة إحصائية وجد تال 
≥ α الوالء و جودة حياة العمل بعناصره اخملتلفة ( بني

للتحقق  لدى املوظفني في الوزارات الفلسطينية. العاطفي
الباحث معامل إرتباط استخدم من صحة الفرضية 

الوالء وواقع جودة حياة العمل بني  العالقةبيرسون لقياس 
 لدى املوظفني في الوزارات الفلسطينية. العاطفي

 (20جدول رقم )
واقع جودة حياة العمل نتائج معامل إرتباط بيرسون لقياس العالقة بني 

 الوالء العاطفي لدى املوظفني في الوزارات الفلسطينية.و

 أبعاد جودة حياة العمل الرقم
 العاطفيالوالء 

معامل 
 إرتباط

مستوى 
 الداللة الداللة

جودة النمط القيادي السائد  2
 دالة 1.11 1.116 في املنظمة

 دالة 1.11 1.621 جودة الراتب )األجر( 0

 دالة 1.11 1.422 جودة احلوافز 4

 دالة 1.11 1.818 جودة األمان الوظيفي 6

جودة برامج األمن والسالمة  1
 دالة 1.11 1.610 املهنية

 دالة 1.11 1.822 ودة حياة العملالدرجة الكلية جل

ايجابية ذات  عالقةإلى وجود ( 20يشير اجلدول رقم )
ة حياة جود( بني α≤1.15) عند مستوى الداللة إحصائيةداللة 

من جهة أخرى لدى  العاطفيالوالء و العمل مبتغيراته اخملتلفة
جودة حياة أي كلما زادت املوظفني في الوزارات الفلسطينية، 

العمل بعناصرها اخملتلفة في الوزارات الفلسطينية زاد الوالء 
العاطفي لهؤالء املوظفني والعكس صحيح. ويظهر من 

بيرسون لقياس العالقة  الرتباطقيمة معامل أن اجلدول أيضا 
( عند 1.822)بني واقع جودة حياة العمل والوالء العاطفي بلغ 

نظرا لوجود عالقة ذات داللة (، وأنه 1.111مستوى الداللة )
 إحصائية فهذا يدعو إلى رفض الفرضية األولى .

اهتمام ومرد ذلك حسب رأي الباحث فإن من شأن 
الوزارات الفلسطينية بتطبيق عناصر جودة حياة العمل 

عند هؤالء  عاطفيفيها أو جزء منها أن يسهم بوجود والء 
لفلسطينية لديهم القناعة بأن الوزارات االذين املوظفني 

واألفضل بالنسبة لهم، ،توفر لهم فرص العمل املناسبة 
 لروابط املعنوية التي تربط هؤالءويظهر هذا الوالء من خالل ا

بأماكن عملهم تشجعهم على التمسك بها، املوظفني 
وعدم ترك العمل إلى أماكن أخرى حتى لو عانت هذه الوزارات 

من املصاعب  مصاعب مالية كما هو حاصل على أرض الواقع
املالية اجلمة التي تعاني منها موازنة السلطة الفلسطينية 
جراء إجراءات اإلحتالل اإلسرائيلي واحلصار على مقومات 
اإلقتصاد الفلسطيني، ورغم ذلك فإن املوظفني ما زالوا 
وسيبقون متمسكني بالعمل بهذه الوظائف من خالل 

 والوطني.  العاطفيإلتزامهم 
 

 
مبجموعة من التوصيات واملقترحات الباحث خرج 

لتقدميها لذوي الشأن وللجهات ذات العالقة ليتم العمل 
تطبيق عناصر جودة حياة  في  عليها واألخذ بها لتسهم

في   تؤديسالعمل في وزارات السلطة الفلسطينية، التي 
وزيادة رضا املوظفني إلى تعزيز  بها االهتمام في حالة احملصلة 
وهذه للموظفني في هذه الوزارات  العاطفيمن الوالء  مبا يعزز

 :التوصيات هي
في السلطة  واالختصاصالعمل مع اجلهات ذات العالقة  .2

الفلسطينية على ربط رواتب املوظفني بجدول غالء 
املعيشة، لتتوافق وقيمة هذه الرواتب مع تشكيلة 

ي، لتلبية طموحات مشتريات املستهلك الفلسطين
لهم وألسرهم ومتطلبات العيش الكرمي ، هؤالء املوظفني

والئهم للوزارات التي يعملون مبا يعزز من رضاهم ومن ثم 
 فيها .

قيام الوزارات الفلسطينية بتعزيز توجهاتها بتقدمي  .2
 .اسبة ملوظفيها باشكالها اخملتلفةاحلوافز املناملكافآت و

من املادية منها أو املعنوية للمتميزين واملبدعني سواء 
ضمن إيجاد نظام موضوعي يرتبط باألداء املتميز  خالل

أسس ومبادىء ومعايير عادلة وواضحة وشفافة 
 ومهنية.

ضرورة العمل على تفعيل مبدأ متكني املوظفني في  .0
توفير اإلستقاللية في العمل و الوزارات الفلسطينية،

يسهم  فتمكني املوظفني  ،ممكنامتاحا و ذلك كانأينما 
في دعم املستوى املرتفع جلودة احلياة في العمل، وبالتالي 

يزيد مما يؤدي إلى املساهمة إلى زيادة الدافع إلى العمل 
 . من الوالء العاطفي للموظفني
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بتوفير ظروف وبيئة عمل مادية ومعنوية االهتمام  .4
تعمل على تلبية  وصحية متجددة ومالئمة للعمل،

 هم للحد منوتعمل على راحت ،حاجات املوظفني
 ،وأمنهم تهدد سالمتهم التي تعرضهم لألخطار

للخطر،  حياتهم تعرض التي واإلصابات احلوادث وجتنبهم
 ومعاجلة الرطوبة وسوء التهوية ودرجة اإلضائة

من في احلد  الضوضاء، ملا لذلك من أهمية بالغة و
الضيق وعدم الراحة وامللل في بيئة العمل مبا ينعكس 

إلى رضا  املوظفني وحتييد هذه األمور للوصولعلى أداء 
 وإنتمائهم.  املوظفني وتعزيز والئهم

 ضرورة عقد دورات وورش عمل متقدمة ومتخصصة .5
ورؤساء األقسام واملوظفني واملدرين  العامني للمديرين 

طبيعة وجدوى في الوزارات الفلسطينية تتعلق ب
مع وكيفية التعاطي تطبيق برامج جودة حياة العمل، 

هذا التطبيق، واملردودات التي ستعود على هذه الوزارات 
  هذا التطبيق.من  تفيدينوهؤالء املوظفني واملس

إعتماد نظام تقييم عصري وموضوعي ومتطور  .6
مع إيالء موضوع ووضع نظام عادل للترقية، ،للموظفني

معاملة  معاملة املوظفني املبدعني اجملددين في العمل
  .وظفنيمميزة عن غيرهم من امل

رورة أن تعمل الوزارات الفلسطينية على بذل اجلهود ض .1
أعمالها بالضرورية لبناء ونشر ثقافة جودة حياة العمل 

، من خالل التركيز على املعايير واألسس كافة وأنشطتها
والعناصر الرئيسة لبناء وتعزيز جودة حياة عمل بكافة 

 مفاصل العمل في هذه الوزارات. 
للموظفني العامني في الوظائف تغيير النظرة  .8

 العمومية من مجرد مستخدمني عاديني واعتبارهم
إضافية في الوزارات الفلسطينية، إلى تكاليف 
وأصول ذات قيمة تتساوى قيمتهم  شركاءاعتبارهم 

 باألصول الرأسمالية في هذه الوزارات أو تزيد.

(: جودة احلياة الوظيفية وأثرها على االداء 2122نهال )ابراهيم،  .2
في شركات القطاع اخلاص والشركات متعددة اخليارات، 
رسالة ماجستير، جامعة قناة السويس، جمهورية مصر 

 العربية.
(، جودة حياة العمل، املوقع 2120) الدكروري، محمد .2

اإللكتروني للدكتور محمد الدكروري،نقال عن جزء من بحث 
 دكتور عبد احلميد املغربي، جامعة املنصورة، دمياط، مصر.ال

 الوالء (،((1997اهلل  عوض مطلق ،السواط سعود، العتيبي، .0
 والعوامل العزيز عبد امللك ملنتسبي جامعة التنظيمي

 ، (19) مجلد اإلدارة العامة، معهد اإلداري، مجلة ،)فيه املؤثرة
 ..السعودية 7عدد، 

حتليل العالقة بني الوالء التنظيمي ((، 2228العجمي، راشد ) .4
، مجلة اإلداري، )وإحساس العاملني بالعدالة التنظيمية

 .، مارس، السعودية22، عدد 21إلدارة العامة، مجلد معهد ا
جودة احلياة الوظيفية وأثرها على ) (،2122البلبيسي، أسامة ) .5

نظمات غير احلكومية في األداء الوظيفي للعاملني في امل
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة، )غزةقطاع 

 قسم إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.
، الوالء التنظيمي وتقييم أثره على (2112الشواورة ،فيصل) .6

دراسة تطبيقية عن شركة  -دخل من املبيعاتإجمالي ال
 جامعة مؤتة، األردن . -الفوسفات األردنية

إدارة اجلودة املعاصرة، مقدمة في  ،(2118)النعيمي، محمد،  .1
إدارة اجلودة الشاملة، لالنتاج والعمليات واخلدمات، دارة 
 اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، اململكة األردنية الهاشمية. 

مدخل –(، إدارة املوارد البشرية 2115)الهيتي، خالد  .8
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.-إستراتيجي

(: إدارة املوارد البشرية )نحو منهج 2115قحطاني، محمد )ال .2
استراتيجي متكامل(، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 

 السعودية.
 لرؤساء القيادية األمناط أثر)(، 2110اخلشالي،جاد اهلل ) .21

 ألعضاء هيئة التنظيمي الوالء على العلمية األقسام
اجمللة األردنية للعلوم ، (اخلاصة األردنية اجلامعات في التدريس

 التطبيقية، اجمللد السادس، العدد األول .
(، تنمية مهارات بناء وتدعيم الوالء 2115أبو النصر، مدحت ) .22

املؤسسي لدى العاملني داخل املنظمة، إيتراك للطباعة 
 ، القاهرة، مصر.2والنشر والتوزيع، سلسلة تنمية املهارات، ط

( QWLاحلياة في العمل ) (، جودة2118سيد محمد جاد الرب ) .22
في منظمات األعمال العصرية، مطبعة العشرى، 

 ، جمهورية مصر العربية. 8اإلسكندرية، ، ص:
واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء ((، 2120صالح، أماني ) .20

هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة سلمان بن عبد 
 ، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد)العزيز

 التاسع والثالثون/ اجلزء الثاني، اململكة العربية السعودية.
(: جودة احلياة الوظيفية ودورها في 2122عارف، محمد ) .24

تطبيق معايير إدارة اجلودة الشاملة، رسالة ماجستير، 
  جامعة قناة السويس، جمهورية مصر العربية.

(،جودة حياة العمل، مؤسسة 2121تيشوري، عبد الرحمن ) .25
 املتمدن، الوقع اإللكتروني الرئيسي للكاتب.احلوار 
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