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ملخص

إن اذلدف الرئيسي ذلذه الدراسة ىو اختبار أثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية
 طبيبا88  حيث إن ىذه الدراسة تستخدم ادلنهج الوصفي وتعد كمية ألهنا تعتمد على إستبانة مت توزيعها على،ببلدية جيجل
 وبعد ادلعاجلة اإلحصائية للبيانات من خالل برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية مت التوصل إىل،بطريقة العينة القصدية
 إضافة إىل وجود أثر إغلايب جلودة، وجود مستوى متوسط جلودة حياة العمل ومستوى مرتفع لاللتزام التنظيمي:عدة نتائج أعلها
 كما مت تفسَت النتائج وتقدًن،حياة العمل يف االلتزام التنظيمي يرجع لألثر االغلايب للتكوين والتوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية
.عدة توصيات
. االلتزام التنظيمي، التوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية، األمن الوظيفي، التكوين، احلوافز، جودة حياة العمل:الكلمات المفاتيح
Abstract
The main objective of this study is to test the effect of the quality of work life on the
organizational commitment of the public health institution doctors of Jijel municipality, This study is
considered both a quantitative and qualitaive research because it depends on a questionnaire
distributed to 88 doctors using the Purposive Sample method, After statistical treatment of data
through the statistical package program of social sciences, several conclusions were reached, These
conclusions include an average level of quality of work life in addition to a high level of
organizational commitment. Also, it is found that the positive effect of the quality of work life in the
organizational commitment is due to the positive effect of training and balance between personal and
career life, More than that the results were interpreted and several Recommendations were presented.
Key words: Quality of work life, Incentives, Training, Job security, The balance between personal
and career life, Organizational commitment.
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 -مق ّدمة:

إن ادلنظمات بأنواعها ادلختلفة ،باعتبارىا نظاما مفتوحا ،يكون لديها خيار التكيف مع ادلتغَتات البيئية أم تطبيق
التوجو ضمن ىذه البيئة ،من أجل االستمرار وضمان ٕتسيد اسًتاتيجياهتا وأىدافها ،ولتحقيق ذلك من ادلهم الًتكيز على
مواردىا البشرية اليت تعترب مصدرا للقوة والدعم ٔتا ٘تلكو من كفاءات ومهارات .ومن ىذا ادلنظور ،فقد ظهر االٕتاه ضلو
االستثمار يف مواردىا البشرية من زوايا سلتلفة ،من بينها احلرص على توفَت بيئة عمل ٓتصائص نوعية تتوافق مع
اىتماماهتم وحاجاهتم ورغباهتم ،األمر الذي يتأتى من تطبيق عدة مداخل إدارية معاصرة على غرار جودة حياة العمل،
اليت تشمل عدة اسًتاتيجيات وعمليات تستهدف ٖتسُت بيئة العمل ٔتختلف األبعاد التنظيمية والوظيفية وادلادية
واالجتماعية خارج مكان العمل ،فهي بذلك تعترب جزء مهما ضمن أبعاد جودة احلياة من جهة ،وتعكس من جهة
أخرى ادلنظور الشامل جلودة حياة العمل ،اليت زاد االىتمام ٔتمارساهتا احملققة ألىداف ادلنظمات ومواردىا البشرية وحىت
بعض األطراف األخرى مثل النقابات العمالية ،فضمان هتيئة بيئة العمل ٔتواصفات ذات جودة من شأهنا ٖتقيق عائدات
قيمة ومؤثرة تأثَتا إغلابيا يف عدة متغَتات تنظيمية ال ترتبط ٔتمارسة ادلوارد البشرية دلهامهم احلالية مثل األداء الوظيفي
وحسب ،وإظلا تتعداه لتشمل شعورىم باالرتباط بادلنظمة وقيمها وأىدافها ،حيث ػلسون أهنم جزء ال يتجزأ من وجود
ادلنظمة ،يرغبون بالبقاء فيها طواعية والتزاما منهم إتاىها ،األمر الذي يعكس االلتزام التنظيمي لديهم ٔتا يشملو من
سلتلف ادلفاىيم واألبعاد والسلوكيات اليت ٖتقق أىداف العاملُت وادلنظمة على السواء.
إشكالية الدراسة:

إن االىتمام ٔتمارسة جودة حياة العمل وتوافرىا يكون يف العديد من القطاعات واألنشطة ،سواء االنتاجية أم
التجارية ،اخلاصة أم العامة ،وبذلك فمن األعلية أن ينتقل تطبيقها من القطاع الصناعي إىل القطاع الصحي اخلدمايت ٔتا
يشملو من مستشفيات وعيادات ومؤسسات صحية ،إال أن التطبيق الفعلي جلودة حياة العمل فيو يرتبط بالكثَت من
االعتبارات والعوامل تعكس خصائص وطبيعة قطاع الصحة يف اجلزائر ،فعلى الرغم من كون مجيع اخلدمات ادلقدمة من
مؤسساتو ذات الطابع العمومي تكون رلانية يف الغالب أو ٔتقابل مادي رمزي ،إال أن احلرص على جودة حياة العمل
ضروري للغاية ،ألن توافرىا من شأنو أن يؤثر يف عدة سلوكيات زلبذة على غرار االلتزام التنظيمي دلقدمي اخلدمات
الصحية من سلتلف األسالك الطبية ،اليت يًتأسها األطباء يف أعلى ادلستوى الوظيفي نظرا لكفاءاهتم العلمية والعملية
ولعالقات ادلباشرة مع ادلرضى ،فهم ادلسؤولون ادلباشرون عن تشخيص حاالهتم ادلرضية وتقدًن التوجيهات الطبية ذلم،
باعتبارىم من األطراف الفاعلة يف ادلؤسسات الصحية ذات الطابع العمومي ،ومن ىذا ادلنطلق يتم صياغة السؤال
الرئيسي اآليت :ما أثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؟
كما تنبثق من ىذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية األتية:
 ما مستوى شلارسة جودة حياة العمل من وجهة نظر األطباء بادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل ؟؛ ما مستوى االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؟؛ ما طبيعة أثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؟؛ ما طبيعة أثر أبعاد جودة حياة العمل (احلوافز ،والتكوين ،واألمن الوظيفي ،والتوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية)يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؟.
P-ISSN: 2437-0916 / E-ISSN: 2437-0916/ Legal Deposit N°6970-2015

- 11 -

جملة الريادة القتصاديات األعمال/

اجمللد  60العدد  / 60جوان 0606

أهمية الدراسة:

تربز أعلية الدراسة يف البحث عن متغَتين يعتربان من ادلواضيع احلديثة نسبيا علا جودة حياة العمل وااللتزام
التنظيمي ،واللذان يشًتكان يف عنصر مهم جدا ىو ادلوارد البشرية يف ادلنظمة ،إذ إن جودة حياة العمل هتتم بالتحسُت
ادلستمر يف بيئة عمل ادلوارد البشرية ،من أجل دعمها للسلوكيات ادلرغوبة لديهم مثل االلتزام التنظيمي ،كما أن ىذه
الدراسة تستمد أعليتها من قلة الدراسات العربية اليت مجعت بُت ىاذين ادلتغَتين ،إضافة إىل ذلك فاجملال الصحي الطيب
الذي جرت فيو ىذه الدراسة لو بالغ األعلية شلا يزيد من قيمتها ،ألنو يعترب من القطاعات اذلامة يف أي دولة خاصة يف
ظل انتشار األمراض واألوبئة باجملتمعات.
أهداف الدراسة:
-

تسعى الدراسة إىل ٖتقيق األىداف األتية:
التعرف على مستوى شلارسة جودة حياة العمل من وجهة نظر أطباء ادلؤسسة الصحية زلل الدراسة؛
التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى أطباء ادلؤسسة الصحية زلل الدراسة؛
اختبار طبيعة أثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية زلل الدراسة؛
اختبار طبيعة أثر أبعاد جودة حياة العمل (احلوافز ،والتكوين ،واألمن الوظيفي ،والتوازن بُت احلياة الشخصية
والوظيفية) يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية زلل الدراسة؛
تقدًن توصيات إلدارة ادلؤسسات زلل الدراسة لتحسُت جودة حياة العمل وأثرىا يف االلتزام التنظيمي لألطباء.

الدراسات السابقة:

توجد عدة دراسات سابقة ٗتص متغَتات ىذه الدراسة من بينها ما يلي:
 دراسة  Omotayo A. OSIBANJO and Adebukola E. OYEWUNMIبعنوان:Quality Of Work-Life And Organizational Commitment Among Academics In Tertiary
Education

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار العالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي يف البيئية االكادؽلية ،حيث مت توزيع
اإلستبانة على  293فردا مت اختيارىم عشوائيا يف جامعة تابعة للبعثة اخلاصة يف نيجَتيا ،ولقد مت التوصل إىل عدة نتائج
أعلها أن جودة حياة العمل وبعدىا مشاركة العاملُت ذلما عالقة موجبة بااللتزام التنظيمي ،يف حُت أن التقدم الوظيفي
واألمن الوظيفي ليس ذلما عالقة بااللتزام التنظيمي ).(OSIBANJO & OYEWUNMI, 2019
 دراسة  Budiatma, Suparman, & Saktiبعنوان:Effect Of Quality Of Work Life To Organizational Commitment And Job Satisfaction: Study
On Generationy Employees At Regional Government Rural Bank (Pdbpr), Central Lombok
Regency, Indonesia

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار أثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي للموظفُت ببنك الريف
اإلقليمي PDBPيف إندونيسيا ،حيث مت توزيع االستبانة على  52موظفا ،ولقد مت التوصل إىل وجود أثر إغلايب جلودة
حياة العمل يف االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ،كما أن االلتزام التنظيمي يؤثر إغلابا يف الرضا الوظيفي للموظفُت
).(Budiatma, Suparman, & Sakti, 2018
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 Reza Hashempourبعنوان:

The Relationship Between Quality of Work Life and Organizational Commitment of Iranian
Emergency Nurses

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار العالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي دلمرضي الطوارئ يف أحد
مستشفيات مقاطعة كرمان بإيران ،البلغ عددىم  51شلرضا ٔتصلحة االستعجاالت ،ومت تطبيق كل من أظلوذج Walton
جلودة حياة العمل وظلوذج  Allen and Meierلاللتزام التنظيمي ،ولقد أظهرت النتائج أن جودة حياة العمل ذلا عالقة
موجبة بأبعاده :االلتزام العاطفي وادلعياري وادلستمر & (Hashempour, Ghahremanlou, Etemadi,
).Poursadeghiyan, 2018
 دراسة  El Badawy, Chinta, & Magdyبعنوان:Does ‘gender’ mediate or moderate the relationship between ‘quality of work life’ and
‘organizational commitment’? Evidence from SMEs in Egypt

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار العالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي ،إضافة إىل التحقق من أن اجلنس
يتوسط أو ؼلفف ىذه العالقة ،حيث مت إجراء الدراسة ادليدانية على  117فردا من العاملُت بادلؤسسات الصغَتة
وادلتوسطة يف مصر ،ولقد مت تقسيم جودة حياة العمل إىل أبعاد :النمو الوظيفي وادلشاركة ،والبيئة ادلادية ،إضافة إىل
اإلشراف والدفع وادلزايا يف العمل ،واألعلية االجتماعية والتكامل اإلجتماعي ،يف حُت مت تقسيم االلتزام التنظيمي إىل
االلتزام ادلعياري والعاطفي وادلستمر ،ولقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أعلها وجود عالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام
دورا بسيطًا ومعتدالً يف العالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام العاطفي
التنظيمي ،إضافة إىل أن اجلنس يؤدي ً
).(El Badawy, Chinta, & Magdy, 2018
 دراسة  Ghoddoosi-Nejad D et alبعنوان:Investigation of relationship between quality of working life and organizational commitment
of nurses in teaching hospitals in Tabriz in 2014

ىدفت ىذه الدراسة إىل اختبار العالقة بُت جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي للممرضات يف ادلستشفيات
التعليمية يف تربيز ،2014حيث مشلت الدراسة  236شلرضة مت توزيع االستبانة عليهن ،ولقد مت اعتماد أظلوذج Walton
ألبعاد جودة حياة العمل ،كما توصلت الدارسة إىل عدة نتائج أعلها وجود عالقة موجبة بُت جودة حياة العمل وااللتزام
التنظيمي يف ادلستشفيات زلل الدراسة (Ghoddoosi-Nejad, Baghban Baghestan, Janati,
).Imani, & Mansoorizadeh, 2015
بعد عرض الدراسات السابقة يتضح أن ىذه الدراسة تتشابو معها يف عدة جوانب ،فهي دراسة كمية تعتمد على
اإلستبانة وتشًتك يف دراسة ادلتغَت التابع ،إضافة إىل أهنا هتدف إىل اختبار تأث ِره ّتودة حياة العمل وأبعادىا ادلختلفة ،على
غرار دراسة  ،Budiatma, Suparman, & Saktiكما ٗتتلف عن بقية الدراسات السابقة اليت هتدف إىل فهم العالقة
بُت ادلتغَتات وليس معرفة التأثَت ،وىي بذلك تلغي التفاعل بُت متغَتات جودة حياة العمل رلتمعة اليت ال ؽلكن فصلها
عن بعضها البعض ضمن بيئة عمل واحدة ،فهذه الدراسة تتميز باجلمع والتوليف بُت عدة أبعاد سلتلفة جلودة حياة يف
أظلوذج واحد ،كما تتميز يف رلال التطبيق عن دراسة  El Badawy, Chinta, & Magdyودراسة Omotayo A.
 ،OSIBANJO and Adebukola E. OYEWUNMIإضافة إىل ٘تيزىا عن دراسة Reza Hashempour et al
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ودراسة  Ghoddoosi-Nejad D et alيف فئة العينة ادلختارة ادلتمثلة يف األطباء ،ادلوزعُت يف ادلؤسسات العمومية للصحة
اجلوارية يف بلدية جيجل باجلزائر.
أنموذج الدراسة:
هبدف تطوير الدراسات يتم تبيان أظلوذج ىذه الدراسة يف الشكل رقم (.)01
شكل رقم ( :)01أنموذج الدراسة

جودة حياة العمل
احلوافز
التكوين

االلتزام التنظيمي

األمن الوظيفي
التوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية
ادلتغَت التابع

ادلتغَت ادلستقل

فرضيات الدراسة:

المصدر :من إعداد الباحثين تطويرا للدراسات السابقة.

يتم تبيان صياغة فرضيات الدراسة كما يأيت:

الفرضية األولى :توجد شلارسة مرتفعة جلودة حياة العمل من وجهة أطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.-الفرضية الثانية :يوجد التزام تنظيمي مرتفع ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.

الفرضية الرئيسية الثالثة :يوجد أثر إغلايب ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0005جلودة حياة العمل يفااللتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
وتندرج ضمن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية األوىل :يوجد أثر إغلايب ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0005للحوافز يف االلتزامالتنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر إغلايب ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0005للتكوين يف االلتزامالتنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر إغلايب ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0005لألمن الوظيفي يف االلتزامالتنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر إغلايب ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  0005للتوازن بُت احلياةالشخصية والوظيفية يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
منهج الدراسة:
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تعتمد الدراسة على ادلنهج الوصفي ألنو ادلالئم لدراسة العالقة بُت ادلتغَتات والظواىر وٖتليل أثر جودة حياة العمل
يف االلتزام التنظيمي؛ فوفق ىذا ادلنهج يتم االعتماد على مصدين للمعلومات والبيانات .أوذلما ادلصادر الثانوية اليت
اقتصرت على ادلقاالت العلمية ،وثانيهما ادلصادر األولوية اليت ركزت على اإلستبانة ألن ىذه الدراسة كمية.
تقسيمات الدراسة:
مت التطرق يف ىذه الدراسة إىل االطار النظري جلودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي ،وتبيان منهجية الدراسة ادليدانية،
كما مت بعدىا القيام بالتحليل الوصفي دلتغَتات الدراسة واختبار فرضياهتا ،األمر الذي مسح بالتوصل إىل عدة نتائج
وتقدًن توصيات إلدارة ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل.
 -Iاإلطار النظري للدراسة:
يتم تبيان متغَتي الدراسة ،وأثر جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ،وفق اآليت:

 -1-Iجودة حياة العمل:

يتم تبيان التطور التارؼلي جلودة حياة العمل ومفهومها وأبعادىا وفق التفصيل اآليت:
 -1-1-Iالتطور التاريخي لجودة حياة العمل:
ترجع بوادر بروز مفهوم جودة حياة العمل إىل ظهور الثورة الصناعية ،ففي دراسة أجراىا الكوصلرس األمريكي أبلغ
 Robert F. Hoziعن النضال من أجل ٖتقيق مطالب النقابات العمالية ،اليت أدت يف الثالثينيات واألربعينيات من
القرن ادلاضي إىل ٖتسن يف ظروف العمل من خالل ادلفاوضة اجلماعية والتشريعات ،ويف اخلمسينيات من القرن ادلاضي
اقًتح علماء النفس نظريات عديدة إلغلاد صلة إغلابية بُت الروح ادلعنوية واإلنتاجية اليت ٖتسنت من خالل العالقات
اإلنسانية ،ولقد مت استخدام مصطلح جودة حياة العمل ألول مرة يف أواخر الستينيات ،الذي نشأ مع شركيت General
 Motorsو United Auto Workersلوصف مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملُت ،كما تبُت منذ منتصف سبعينيات
القرن ادلاضي أن جودة حياة العمل مل تعد دافعة لتحسُت اإلنتاجية واألرباح فحسب ،بل لزيادة شعور العاملُت باالنتماء
لعملهم واالعتزاز بو ) ،(Ashwini & Varma, 2016, p. 93ففي ىذا السياق ْتث  Lawlerيف أسباب
االىتمام ّتودة حياة العمل ،واليت مشلت األحداث السابقة إضافة إىل زيادة ادلستوى التعليمي ادلستمر ومشاكل ادليزانية يف
الواليات ادلتحدة اليت أجربت ادلديرين على إعادة النظر يف أساليب اإلنتاج اخلاصة هبم ،كما كانت بداية 1970م فًتة
داعمة للبحث وزلاوالت لتوضيح أكثر جلودة حياة العمل ،أدت إىل انعقاد ادلؤ٘تر الدويل جلودة حياة العمل خالل الفًتة
من  29-24سبتمرب  1972يف مدينة آردن ىاوس-نيويورك ،حيث كان أحد استنتاجات ىذا ادلؤ٘تر ىو االعًتاف
بضرورة تنسيق جهود الباحثُت وادلنظمات لبناء تأسيس نظري قوي يف رلال أْتاث جودة حياة العمل ،وامتدادا لذلك فقد
مت إنشاء اجمللس الدويل جلودة حياة العمل يف أغسطس 1973م (MARTEL & DUPUIS, 2006, p.
استنادا إىل ثالثة مستويات من
) ،336كما قام الباحث  Seashoreيف عام  1975بتطور جودة حياة العمل
ً
اجلهات الفاعلة ادلشاركة يف بيئة العمل وىي :ادلوظف وادلنظمة واجملتمع ،فهذا النهج ؼلتلف عن التصور السابق الذي كان
ؼلص العاملُت يف اجلزء السفلي من اذلرم التنظيمي ،وبعد عشر سنوات عاود االىتمام بالتكامل الذي بدأه
 ،Seashoreىذه ادلرة مع نظرة أكثر مشولية لدور الفاعلُت الثالثة على اعتبار ادلنظور التكاملي جلودة حياة العمل
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باعتبارىا حركة اجتماعية ذلا تداعيات تتجاوز اإلطار التنظيمي (MARTEL & DUPUIS, 2006, p.
).343
 -2-1-Iمفهوم جودة حياة العمل:
وردت العديد من التعاريف جلودة حياة العمل من كثَت من الباحثُت وادلفكرين ،فهي فرع أو جزء من جودة احلياة
بادلنظور الكلي ،حيث تشَت جودة حياة العمل إىل جودة حياة العاملُت يف منظماهتم التجارية أو التعليمية أو الثقافية أو
الدينية أو أياً كان نوعها ،وتعرف جودة حياة العمل بأهنا" :الدرجة اليت تتمكن ادلنظمة من خالذلا تلبية احتياجات
العاملُت" ،فهي شلارسة يدرك فيها العاملون دورىم يف ٖتقيق األىداف والشعور باالعتزاز ٔتا يفعلونو ،وفرصة لتطوير
القدرات ومواجهة ادلواقف اليت تتطلب ادلبادرة والتوجيو الذايت ،فجودة حياة العمل ترتكز على ما يسمى ب 4Cأي
االىتمام ،الوعي أو اإلدراك ،القدرة وااللتزام & (Subrahmanyam, Pattu Meenakshi,
) ،Ravichandran, 2013, p. 2كما تعرف جودة حياة العمل بأهنا" :بنية ذاتية تتعلق بكيفية إدراك العامل
لعملو وبيئة العمل مثل فرص التطوير واحلافز" ،فهي تركز على تقييم تأثَت بيئة العمل يف العاملُت وادلكونات ذات الصلة ٔتا
يف ذلك ادلهام ،وبيئة العمل ادلادية وبيئة االجتماعية ،إضافة إىل النظام اإلداري والتوازن بُت العمل واحلياة ،كما ترتبط
جودة حياة العمل بالنتائج اإلغلابية ،حيث تؤثر يف الرضا الوظيفي واجملاالت غَت ادلرتبطة بالعمل مثل األسرة والًتفيو
واحلياة االجتماعية والرفاىية الشخصية ،واحلجة يف ذلك ىي أنو عندما يدرك العاملون وجود جودة حياة العمل فإهنم
ؽليلون إىل الشعور بالرضا عن وظائفهم وغَتىا من رلاالت احلياة (Naidoo, Ramseook-Munhurrun,
) ،& Deegumbur, 2019, pp. 4,5فجودة حياة العمل تساىم يف ٖتسُت اإلنتاجية والقدرة على التكيف
والفعالية التنظيمية ،كما أهنا مشولية وتعاونية وليست استبدادية وتطورية ومنفتحة وليست ثابتة أو منغلقة ،وىي تتماشى
مع الطابع غَت الرمسي وليست ملزمة بالقواعد واإلجراءات ،غَت شخصية وليست ميكانيكية ،تقوم على االحًتام والثقة
ادلتبادلُت بدالً من الكراىية ،حيث تقوم على الًتكيز على الطابع اإلنساين يف العمل ( Bora, 2017, pp.
) ،1470,1471شلا سبق يتضح أن جودة حياة العمل مدخل مشويل يتضمن رلموعة من الربامج والعمليات ادلخططة
والديناميكية ،اليت هتدف إىل ٖتسُت بيئة العمل التنظيمية والوظيفية وادلادية واالجتماعيةٔ ،تا يساىم يف ٖتقيق أىداف
ادلنظمة والعاملُت فيها ،وأصحاب العالقة مثل النقابات العمالية.
 -3-1-Iأبعاد جودة حياة العمل:

تتعدد وٗتتلف أبعاد جودة حياة احلياة لدى ادلفكرين والباحثُت يف كثَت من الدراسات والبحوث نظرا لشموليتها،
ومن بُت رلموعة أبعاد جودة حياة العمل مشلت ىذه الدراسة ما يأيت:
شخصا على فعل شيء ما ،كما تعترب منظمة
 الحوافز :احلافز وفق قاموس أوكسفورد ىو شيء يدفع أو يشجعً
الصحة العادلية احلوافز "مجيع ادلكافآت والعقوبات اليت توجو للعاملُت يف ادلنظمات" ،حيث ؽلكن للحوافز حث
العاملُت على السلوك اإلغلايب أو ثنيهم عنو ،وتصنف احلوافز إىل عدة فئات؛ فحسب نوعها تقسم إىل :حوافز مالية
ملموسة مثل التأمُت وادلكافآت ،...وحوافز معنوية مثل :ادلشاركة يف اٗتاذ القرارات والتقدير .أما احلوافز حسب
غرضها فتشمل :احلوافز اإلغلابية اليت تؤثر يف سلوك العاملُت بتلبية احتياجاهتم ،وكذلك احلوافز السلبية اليت تؤثر يف
سلوك العاملُت ْترماهنم من بعض امتيازاهتم )(Eltarhuni & Alaqeli, 2017, p. 32؛
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 التكوين :ىو من الوظائف الرئيسية ألي قسم للموارد البشرية ،ويعٌت رلموعة من النشاطات اليت هتدف إىل احلد مناألداء الضعيف و /أو زيادة إمكانيات العاملُت بتطوير وٖتسُت ادلهارات وادلعارف والسلوك يف العمل (Ben
)Mansour, Naji, & Leclerc, 2017, p. 4؛

 األمن الوظيفي :ىو حالة نفسية ؼلتلف فيها العاملون عن توقعاهتم بشأن استمرارية العمل مستقبال داخل ادلنظمة،أي إنو تصور شخصي ،فادلوظفان اللذان يشغالن نفس الوظيفة يف نفس ادلنظمة قد يتعرضان دلستويات متباينة من
تصورا شخصيًا ؼلص االستمرار يف الوظيفة & (Wei Tian, Wang,
األمن الوظيفي ،باعتباره يعكس ً
)Chia, 2016, p. 3؛
 التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية :يقصد بو ادلدى الذي يكون فيو العامل راضيًا بنفس القدر ويشارك بنفسالقدر يف أدواره يف العمل ويف ادلنزل ،وىو توزيع متساوي للوقت والطاقة وادلشاركة يف مجيع رلاالت احلياة بطريقة
ٖتقق الرضا ،أي القدرة على إدارة العمل واجلمع بينو وبُت اجلوانب األخرى للحياة البشرية مثل ادلنزل واألسرة
والنشاط االجتماعي وادلصاحل الشخصية ).(Robak & Słocińska, 2015, pp. 139-140
 -2-Iااللتزام التنظيمي:
ؽلكن تبيان التطور التارؼلي لاللتزام التنظيمي ومفهومو وأبعاده ،وفق التفصيل اآليت:
 -1-2-Iالتطور التاريخي لاللتزام التنظيمي:
ارتبطت بوادر ظهور االلتزام التنظيمي ٔتدارس الفكر اإلداري ،فادلنظمات تأثرت تارؼليا ٔتبادئ ادلدرسة الكالسيكية
نظاما
ونظريات مفكريها  ،Taylor, 1947; Weber, 1947; Fayol, 1949اليت كانت تعترب ادلنظمات ً
ميكانيكيًا مغل ًقا والعاملُت فيها ليس لديهم أي شعور ٕتاه مؤسستهم أو لديهم فكرة االستقالة من وظائفهم للحصول
على فرص أفضل ،وأعقب ذلك مفهوم جديد يف العلوم السلوكية يعرف باسم النظرية الكالسيكية احلديثة لإلدارة اليت
سعت إىل حل بعض ادلشكالت النإتة من هنج ادلدرسة الكالسيكية ،وكانت إحدى الدراسات ادلهمة خالل ىذه الفًتة
دراسات  Hawthorneللمفكر  Alton Mayoاليت ركزت على العوامل االجتماعية مثل عالقات العاملُت فيما
بينهم وجعلها جزء أساسيا من ادلنظمة ،شلا لو عالقة بالتحول من النماذج التنظيمية "ادلغلقة وادليكانيكية" إىل ظلاذج
"عضوية ومفتوحة" ،تزامن ذلك اعتبار العاملُت جزء من ادلنظمة وٖتقيق أىداف مؤسساهتم بنجاح ،األمر الذي أدى إىل
ظهور مفهوم االلتزام التنظيمي ) ،(Maiti & Sanyal, 2018, p. 2يف ىذا السياق بدأت الدراسات ادلتعلقة
كبَتا من قبل العديد من الباحثُت
بااللتزام التنظيمي يف عام  1956بدراسة  Whyteوبعدىا اجتذبت
ً
اىتماما ً
وادلفكرين ).(Imamoglu, Ince, Turkcan, & Atakay, 2019, p. 900
 -2-2-Iمفهوم االلتزام التنظيمي:
وردت عدة تعاريف لاللتزام التنظيمي ٗتتلف باختالف رؤية الكاتبُت والباحثُت وإتاىاهتم الفكرية وأىدافهم ذات
الصلة ،فيعرف بأنو" :مدى توافق أىداف وقيم العاملُت مع قيم ادلنظمة وقواعدىا" ،ويعرف ،أيضا ،بأنو" :ارتباط يبدأ
أمرا زلوريًا ومصدرا للهوية لديهم"،
ويستمر إىل احلد الذي يعترب فيو تقيد العاملُت بالدور أو السلوك أو القيمة أو بادلنظمة ً
فااللتزام التنظيمي يعرب عن االرتباط النفسي للعاملُت بادلنظمة ويقلل من احتمال مغادرهتم ذلا (Djafri & Bin
) ،Noordin, 2017, p. 5وىو رغبة قوية لدى العاملُت للبقاء يف ادلنظمة ،وٖتقيق أىدافها وتقبلها واالستعداد
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للعمل على اصلاز الطموح التنظيمي ) ،(Eliyana, Ma’arif, & Muzakki, 2019, p. 145حيث
يشعرون باالعتزاز بالعمل ،واستيعاب أىدافها واالستعداد لبذل جهود فيها نتيجة لوجود ىذه الرابطة الطوعية؛ فالعاملون
يعتربون معاملة ادلنظمة ذلم معاملة إغلابية فمن األرجح أن يرتبطوا نفسياً بادلنظمة ،أما إذا شعروا أن معاملة اإلدارة ذلم
سيئة أو غَت عادلة ،ضعف ارتباطهم بادلنظمة وزاد احتمال انسحاهبم منها ومغادرهتا & (Lambert, Keena,
)Leone, 2019, p. 2؛ فمن النتائج اإلغلابية لاللتزام التنظيمي ارتفاع الرضا الوظيفي واطلفاض معدل الدوران
وتقليل التغيب ودعم سلوك ادلواطنة التنظيمية ،شلا غلعل من االلتزام الكايف ،على وجو العموم ،عامال مساعدا على ٖتسُت
األداء وجودة العمل وقلة السلوك السلىب ،وزيادة مستوى شعور العاملُت بادلسئولية والوالء للمنظمة & (Maiti
) .Sanyal, 2018, p. 3فمما سبق ،ؽلكن تعريف االلتزام التنظيمي بأنو شعور العاملُت باالرتباط واالعتزاز
باالنتماء للمنظمة واإلخالص ذلا ،نتيجة لتوافق أىدافهم وقيمهم مع أىداف وقيم ادلنظمة ،حيث يرغبون يف البقاء فيها
وػلرصون على ادلشاركة الفعالة يف أنشطتها ٔتا ػلقق طموحاهتم وتطلعاهتم ادلستقبلية من جهة ،وػلقق أىداف ادلنظمة
ومصاحلها من جهة أخرى.
 -3-2-Iأبعاد االلتزام التنظيمي:
إن من أبرز تقسيم ألبعاد االلتزام التنظيمي مساعلة الباحثان  ،Meyer and Allenإذ قسماه إىل:
 االلتزام العاطفي :ينطوي على وجود ارتباط العامل هبويتو مع ادلنظمة عاطفياً (Imamoglu, Ince,) ،Turkcan, & Atakay, 2019, p. 901حيث يكون العامل سعيدا ومرتاحا للمشاركة يف نشاطات
ادلنظمة ،فالعاملون ذوو االلتزام العاطفي العايل يفضلون البقاء يف ادلؤسسة ألهنم يريدون ذلك ويسعون إليو ،يف ظل
رغبتهم ببذل جهد كبَت خلدمة لصاحل ادلنظمة .ولذلك ،فااللتزام العاطفي يعترب مصدرا إلذلام العاملُت يف ادلنظمة
)(TAŞDEMİR AFŞAR, 2014, pp. 128-129؛
 االلتزام المعياري :ىو تفضيل العاملُت البقاء يف ادلنظمة عملهم احلايل بسبب مشاعر االلتزام (Imamoglu,) ،Ince, Turkcan, & Atakay, 2019, p. 901على الرغم من تداخلو مع االلتزام العاطفي يف بعض
األحيان ،إال أن الفرق بينهما يكمن يف أن العاملُت ذوو االلتزام العاطفي يريدون البقاء يف ادلنظمة ،أما الذين لديهم
التزام معياري فيشعرون أنو يتعُت عليهم )(Keskes, Sallan, Simo, & fernandez, 2018, p. 4؛
 االلتزام االستمراري :ىو االعًتاف بالتكاليف ادلرتبطة ٔتغادرة ادلنظمة ،فيشعر العاملون من ذوي االلتزام العاطفيالعايل بأن مغادرة ادلنظمة أمر مكلف للغاية ،ولقد كشفت البحوث والدراسات أن االلتزام باالستمرارية يشمل بعدين
فرعيُت علا :االلتزام باالستمرارية لقلة بدائل التوظيف ،وبسبب التضحية ادلتصورة لالستثمارات ادلفقودة مع ترك
ادلنظمة ).(Keskes, Sallan, Simo, & fernandez, 2018, p. 4
كما أشار  Meyer and Herscovitchأن كل بعد من االلتزام التنظيمي ؼلتلف عن اآلخر ،وأن االختالفات
الرئيسية ترجع إىل العقلية والذىنية ادلفًتضة لتوصيف االلتزام التنظيمئ .تعٌت آخر :يساىم كل بعد من االلتزام التنظيمي
يف زيادة احتمالية استمرار العامل يف ادلنظمة ،لكن طبيعة التفكَت العقلي سلتلفة من عامل آلخر (Djafri & Bin
) .Noordin, 2017, p. 5كما ؽلكن القول :إن ىذه األبعاد الثالثة تتوافر ولو بدرجات متفاوتة األعلية ،وتتفاعل
فيما بينها مؤلفة االلتزام التنظيمي لدى العاملُت يف ادلنظمة.
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 -3-Iأثر جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي:

إن جودة احلياة العملية ذلا تأثَت كبَت يف االلتزام التنظيمي ،وىذا ما أثبتتو العديد من الدراسات اليت تؤكد على أن
االستجابة الحتياجات العاملُت تؤثر يف شعورىم القوي باالنتماء للمنظمة ،حيث يؤكد  Rhoadesو Eisenbergerأن
جودة حياة العمل من أىم معززات االلتزام التنظيمي ،باعتبارىا استجابة لالحتياجات التنظيمية ألهنا تشمل سلسلة من
التدابَت لتحسُت ظروف العمل ،فالعاملون ادلنتِجون يتسمون بالكفاءة ويكرسون أنفسهم للعمل ،أما العاملون ادلدركون
دلستوى أدىن من جودة حياة العمل فيفتقرون إىل الدافع للعمل ،ويفشلون يف إظهار األداء اجليد وال يلتزمون بالعمل
ويتأخرون غالبا عنو ويغَتون وظائفهم على ضلو متكرر ،حيث إنو كلما كان العاملون أكثر التز ًاما بادلنظمة زادت قوة
ادلنظمة وزاد من ضرورة منع العاملُت ادللتزمُت من االستقالة ،وجعلهم يلتزمون بشدة باألىداف والغايات التنظيمية ،حيث
يؤكد  Sirgy et alأنو كلما ارتفع إدراك جودة حياة العمل لدى العاملُت زادت مشاعرىم إتاه ادلنظمة ،ومن ادلفًتض
إن ىذه ادلشاعر اإلغلابية تؤدي هبم إىل االلتزام التنظيمي (TAŞDEMİR AFŞAR, 2014, pp. 131-
) ،132فالعاملون الذين يعتربون منظماهتم مرضية ذلم يكونون سللصُت ومستعدين لاللتزام بالوقت وبذل اجلهد؛ شلا
غلعلهم ملتزمُت ).(El Badawy, Chinta, & Magdy, 2018, p. 5
 -IIمنهجية الدراسة الميدانية:
يتم توضيح رلتمع وعينة الدراسة ،وتبيان االستبانة والتحقق من جودة البيانات ،حسب اآليت:
 -1-IIمجتمع وعينة الدراسة:
مت إجراء اجلانب ادليداين للدراسة يف ادلؤسسات الصحية العمومية واليت تعرف بادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية
يف بلدية جيجل ،وذلك على فئة األطباء البالغ عددىم  102فردا موزعُت على أربع مؤسسات للصحية العمومية
بالبلدية ،وتابعون إداريا إىل ادلركز الرئيسي بادلؤسسة العمومية للصحة اجلوارية  40ىكتار ،ونظرا لصعوبة الوصول إىل مجيع
األطباء وضيق الوقت مت االعتماد على أسلوب العينة ،اليت مت حساهبا وفق قانون  Slovin’sالذي يعرب عنو بالعالقة
الرياضية التالية ) n = N/(1+Ne2(:( Manullang, 2017, p. 19حيث ٘تثل  Nعدد أفراد اجملتمع ،وe
ؽلثل ىامش اخلطأ ادلعتمد يف العلوم اإلنسانية قيمتو  ،0005وبالتعويض يف ادلعادلة يكون احلد األدىن حلجم العينة ادلمثلة
للمجتمع ىو  81فردا ،وعلى ىذا األساس مت توزيع  95استبانة على األطباء بادلؤسسات الصحية زلل الدراسة ،مت
اسًتجاع  88إستبانة مستوفية كافة الشروط٘ ،تثل ما نسبتو  % 86027من رلتمع الدراسة.
 -2-IIأداة الدراسة:
إن ىذه الدراسة كمية ألهنا تعتمد على اإلستبانة أداة جلمع البيانات ،حيث تتكون من زلورين :احملور األول ؼلص
متغَت جودة حياة العمل وأبعاده ادلتمثلة يف :احلوافز والتكوين واألمن الوظيفي ،إضافة إىل التوازن بُت احلياة الشخصية
والوظيفية ،أما احملور الثاين فيخص متغَت االلتزام التنظيمي ،ولقد مت االعتماد على مقياس  Likertاخلماسي اليت تأخذ
خيارتو القيم التالية :ال أوافق بشدة= 01وال أوافق= 02وزلايد = 03وموافق= 04وموافق بشدة=(Mubarak 05
) & Noor, 2018, p. 7وؽلكن ٖتديد فئات مقياس  Likertاخلماسي ودالالهتا يف اجلدول رقم (.)1
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جدول رقم( :)01فئات مقياس  Likertالخماسي ودالالتها
رقم الفئة

مجال الفئات

الدرجات

داللة الفئات

01

[[1080 -1000

غَت موافق بشدة

درجة منخفضة جدا من ادلوافقة

02

[[2060 -1080

غَت موافق

درجة منخفضة من ادلوافقة

03

[[3040 -2060

زلايد

درجة متوسطة من ادلوافقة

04

[[4020 -3040

موافق

درجة مرتفعة من ادلوافقة

05

[]5000 -4020

موافق بشدة

درجة مرتفعة جدا من ادلوافقة

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مقياس  Likertالخماسي.

 -3-IIأساليب المعالجة اإلحصائية:

مت االعتماد على برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية دلعاجلة البيانات ،واستخدام من رلموع ما ي ِ
قدمو:

 -1-3-IIمعامل االرتباط بيرسون :للتحقق من الصدق البنائي لالستبانة ،ويقيس درجة ارتباط كل عبارة ٔتتوسط
رلموع العبارات ادلكونة لكل متغَت يف الدراسة؛
 -2-3-IIاختبار  :Cronbach’s Alphوذلك من أجل التحقق من ثبات أداة الدراسة؛

 -3-3-IIاختبار التوزيع الطبيعي :يتم ذلك من خالل استخدام معاملي االلتواء والتفلطح للتحقق من أن متغَتات
الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ،أي :استخدام االختبارات ادلعلمية؛
-4-3-IIاختبار  :Durbin-Watsonتظهر نتائجو عند استخدام اختبار االضلدار اخلطي ادلتعدد ،ومن خاللو يتم
التحقق من وجود ارتباط ذايت إغلايب بُت ادلتغَتات ادلستقلة ،وعدم وجود مشكلة ترابط فيها بينها؛

 -5-3-IIاختبار التعدد الخطي :يتم ذلك من خالل معاملي التضخم للتباين والتباين ادلسموح ،للتحقق من وجود
استقاللية وعدم وجود تداخل وترابط بُت ادلتغَتات ادلستقلة ،وىذا االختبار يظهر عند استخدام االضلدار اخلطي ادلتعدد؛
 -6-3-IIالمتوسط الحسابي :يكون لكل متغَتات الدراسة ويفيد يف احلكم على درجة ادلوافقة عليها؛
 -7-3-IIاالنحراف المعياري :يدل على درجة تشتت اإلجابات اخلاصة بكل متغَت يف الدراسة؛

 -8-3-IIاالنحدار الخطي المتعدد :يستخدم الختبار أثر جودة حياة العمل بأبعادىا يف االلتزام التنظيمي لألطباء.
 -4-IIالتحقق من جودة بيانات الدراسة:
مت تطوير اإلستبانة اعتمادا على دراسات سابقة ،ومت عرضها على زلكمُت من ذوي االختصاص بكلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ٔتحمد الصديق بن ػلِت -جيجل ،وبذلك مت التحقق من الصدق الظاىري لتصبح
عبارات االستبانة النهائية ،كما ىو موضح يف ملحق الدراسة ،أما الصدق البنائي واختبارات الثبات والتوزيع الطبيعي
والتعدد اخلطي فيتم تبياهنا يف اجلدول رقم (.)02
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جدول رقم( :)02نتائج اختبارات التحقق من جودة بيانات الدراسة
رقم
المتغيرات

الصدق البنائي

العبارة

معامل

01

**,876

02

**

,000

,832

**,889

,000

**

,000

,736

,000

,742

,000

**

,873

,000

,902

**,858

,000

**

,000

,831

,000

,853

,000

**

,861

,000

,865

**,769

,000

**

,000

,809

,000

,892

,000

,824

,000

,733

,000

,870

,000

---

-----

19

**

-----

,793

**,815

,000

**

,000

,728

,000

,687

,000

**

,760

,000

,817

**,777

,000

**

,000

,702

,000

,734

,000

االرتباط

الحوافز

03
04
05
التكوين

06
07
08
09
10

األمن الوظيفي

11
12
13

التوازن

بين الحياة

14
15

الشخصية

16

والوظيفية

17
18

جودة حياة العمل

20
االلتزام التنظيمي

21
22
23
24
25
26
27

**
**

**
**

**
**
**
**

**
**

**

اختبار الثبات

اختبار التوزيع الطبيعي

اختبار التعدد الخطي

ألفا كرومباخ

التفلطح

التباين

مستوى
الداللة

,852

,865

,891

,880

,833

,906

االلتواء

,271

-,447

-,385

-,080

,531

-,994

-,637

,044

-,531

-,916

,119

,420

تضخم
التباين

1,665

20707

10044

20310

------

------

المسموح
,601

,369

,958

,433

-------

------

اختبار  Durbin-Watsonللترابط الذاتي = 10616
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .spss

ؽلكن توضيح نتائج اجلدول رقم ( )02وفق البيان اآليت:

 اختبار الصدق البنائي :إن مجيع قيم معامل ارتباط العبارة ٔتتوسط رلموع العبارات ادلكونة لكل متغَت تنتمي إليودال إحصائيا ،حيث إن مستوى الدالة  sigأقل من مستوى ادلعنوية  ،0005كما إن مجيع قيمو أكرب من أكرب ٘تاما
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من  0035شلا يدل على وجود صالحية وصدق بنائي مرتفع جدا لالستبانة وذلك تأسيسا على دراسة
)(Oktavia, Irwandi, Rajibussalim, Mentari, & Mulia, 2018, p. 3؛
 -اختبار الثبات :إن شرط ثبات االستبانة زلقق وبدرجة جيدة جدا  ،ألن مجيع قيم

Cronbach’s Alph

أكرب

[-008
من  ،0071حيث يكون الثبات جيدا جدا يف اجملال [ ،]0081 -009ويكون جيدا يف اجملال
 ،]0071ويكون جيدا نسبيا يف اجملال [ ،]0061 -007أما إذا كان يف اجملال [ ]005-006فيعترب غَت جيد ،أما
إذا كان أقل من  005فهو غَت صاحل ( Muqtadiroh, Astuti, Darmaningrat, & Aprilian,
)2017, p. 518؛
 اختبار التوزيع الطبيعي :إن متغَتات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ألن مجيع قيم معاملي االلتواء والتفلطح يف اجملال[+1؛ ، ( Mishra, Pandey, Singh, Gupta, Sahu, & Keshri, 2019, p. 71) ]-1
وعليو يتم اختبار فرضيات األثر باستخدام االختبارات ادلعلمية؛
 اختبار التعدد الخطي :ال يوجد مشكل يف ارتباط وتداخل ادلتغَتات ادلستقلة مع بعضها البعض ،أي اثبات وجوداستقالليتها ألن مجيع قيم معامل تضخم التباين أقل من  ،5إضافة إىل أن مجيع قيم معامل التباين ادلسموح أكرب
من ( Al-Abdullat & Dababneh, 2018, p. 533) 002؛

 اختبار الترابط الذاتي :تظهر نتائج اختبار " Durbin-Watsonدوربُت-واتسون" أن قيمتو تساوي  1.616وىيأقل من  ،2شلا يدل على وجود ارتباط ذايت إغلايب بُت ادلتغَتات ادلستقلة ،ألنو إذا كانت قيمتو أقل من  1فذلك
مدعاة للقلق ومشكل يقلل من أعلية مستوى الدالة االحصائية (A bow Mohammed & sig
).Mohammed, 2018, p. 49494
 -IIIالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات
يتم القيام بالتحليل الوصفي دلتغَتات الدراسة مع اختبار فرضياهتا ،وفق اآليت:
 -1-IIIالتحليل الوصفي لمتغير جودة حياة العمل واختبار الفرضية األولى:
يتم توضيح نتائج إجابات أفراد العينة اليت ٗتص متغَت جودة حياة العمل يف اجلدول رقم (.)03
جدول رقم( :)03الوصف اإلحصائي لمتغير جودة حياة العمل

المتغيرات المستقلة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى الموافقة

الترتيب

الحوافز

3,19

,847

متوسط

03

التكوين

3,30

,796

متوسط

02

األمن الوظيفي

3,68

,799

مرتفع

01

التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية

3,08

,799

متوسط

04

جودة حياة العمل

3,32

,518

متوسط

-----

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .spss

يتم ترتيب أبعاد جودة حياة العمل حسب متوسطاهتا احلسابية تصاعديا ،إذ إن بعد األمن الوظيفي لو ادلرتبة األوىل،
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يف حُت إن ادلرتبة الثانية والثالثة ٗتص بعدي التكوين واحلوافز ،على الًتتيب .أما بعد التوازن بُت احلياة الشخصية
والوظيفية فيأيت يف ادلرتبة األخَتة ،أما فيما ؼلص متغَت جودة حياة العمل فقد بلغ االضلراف ادلعياري ٔ ،0,518تتوسط
حسايب  ،3,32وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الثالثة دلقياس  Likertاخلماسي ضمن اجملال [ ،[3040 -2060شلا
يدل على األطباء يؤكدون وجود شلارسة متوسطة جلودة حياة العمل .وعليو ،يتم رفض الفرضية األولى.
 -2-IIIالتحليل الوصفي لمتغير االلتزام التنظيمي واختبار الفرضية الثانية:

يتم توضيح نتائج إجابات أفراد العينة اليت ٗتص االلتزام التنظيمي يف اجلدول رقم (.)4
جدول رقم( :)04الوصف اإلحصائي لمتغير االلتزام التنظيمي

المتغير التابع

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3,65

االلتزام التنظيمي

مستوى الموافقة
مرتفع

,636

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .spss

بلغ االضلراف ادلعياري لاللتزام التنظيمي  00636ؤتتوسط حسايب  3,65وىو بذلك يندرج ضمن الفئة الرابعة
دلقياس  Likertاخلماسي ضمن اجملال [ ،[4020 -3040شلا يدل على أن ادلبحوثُت يؤكدون على أن لديهم التزام
تنظيمي مرتفع .وعليو ،يتم قبول الفرضية الثانية.

 -3-IIIاختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفرضياتها الفرعية:
يتم اختبار ىذه الفرضيات تأسيسا على دراسة  Tri Suyantiningsih et alاليت تؤكد على قبول الفرضية إذا كان
مستوى الداللة  sigأقل من مستوى ادلعنوية  ،0005وكانت قيمة  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tاجلدولية
) ،(Suyantiningsih, Haryono, & Zami, 2018, p. 60ومنو إذا كان العكس يتم رفض الفرضية.
 -1-3-IIIاختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:
يتم اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفق ما أظهرتو نتائج االضلدار اخلطي ادلتعدد ادلبينة يف اجلدول رقم (.)5
جدول رقم( :)05نتائج تحليل التباين لالنحدار المتعدد

النموذج

1

مجموع

درجة

متوسط

قيمة F

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

االضلدار

13,861

4

3,465

13,490

اخلطأ ادلتبقي

21,321

83

,257

اجملموع

35,182

87

(المتغير التابع= االلتزام التنظيمي)

مستوى الداللة
b

Sig

,000

معامل التحديد
R²

,394

معامل االرتباط
a

()R

,628

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .spss

يتبُت من اجلدول رقم ( )5أن مستوى الداللة  sigيساوي  00000وىو أقل ٘تاما من مستوى ادلعنوية ،0.05
وذلك يعٍت أن أظلوذج الدراسة ذو أعلية إحصائية ويؤكد على وجود أثر إغلايب جلودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي
للمبحوثُت ،كما إن معامل االرتباط ( )Rيساوي  0,628وىو ينتمي إىل اجملال [  ،[0080 -0060وعليو فحسب
مقياس  Cohenتوجد عالقة ارتباط موجبة مرتفعة & (Narehan, Hairunnisa, Norfadzillah,
) ،Freziamella, 2014, p. 29بُت جودة حياة العمل وااللتزام التنظيمي ،يف حُت يتضح أن معامل التحديد
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فسر بالتغَت يف جودة حياة العمل ،وما
 R²يساوي  0,394وىذا يعٍت أن  %3904من التباين يف االلتزام التنظيمي م َ

نسبتو  %6006تعود إىل متغَتات أخرى غَت واردة يف األظلوذج ،وعليو ذلك فإنو يتم قبول الفرضية الرئيسية الثالثة.
 -2-3-IIIاختبار الفرضيات الفرعية:
يتم تبيان نتائج اختبار أثر أبعاد جودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي للمبحوثُت يف اجلدول رقم (.)6

جدول رقم( :)06نتائج االنحدار الخطي المتعدد ألثر أبعاد جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي
النموذج

المعامالت غير النمطية

المعامالت النمطية

قيمة T

مستوى الداللة

Beta

المحسوبة

Sig

4,007

,000

-1,120

,266
,033

A

الخطأ المعياري

ثابت Constant

1,579

,394

احلوافز

-,093

,083

-,123

التكوين

,243

,112

,304

2,163

األمن الوظيفي

,127

,069

,159

1,822

,072

التوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية

,356

,103

,448

3,448

,001

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات .spss

يتضح من اجلدول رقم ( )6ما يأيت:
 ليست للحوافز أثر يف االلتزام التنظيمي للمبحوثُت ألن ( ) Sig=00266 0,05وقيمة  Tاحملسوبة 1,120أقل من قيمة  Tاجلدولية  ،1098وعليو فإنو يتم رفض الفرضية الفرعية األولى؛

 للتكوين أثر إغلايب يف االلتزام التنظيمي للمبحوثُت ألن ( ) Sig=00033> 0,05وقيمة  Tاحملسوبة 2,163أكرب ٘تاما من قيمة  Tاجلدولية  ،1098إضافة إىل أن ادلعامالت النمطية " " Betaبلغت  0,304أي :نسبة أثر
ىذا البعد يف االلتزام التنظيمي ىي  ،%3004وعليو فإنو يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية؛
 ليس لألمن الوظيفي أثر يف االلتزام التنظيمي للمبحوثُت ألن ( ) Sig=00072 0,05وقيمة  Tاحملسوبة 1,822أقل من قيمة  Tاجلدولية  ،1098وعليو فإنو يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة؛

 للتوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية أثر إغلايب يف االلتزام التنظيمي للمبحوثُت ألن () Sig=00001> 0,05وقيمة  Tاحملسوبة  3,448أكرب من قيمة  Tاجلدولية  ،1098إضافة إىل أن ادلعامالت النمطية "" Beta
بلغت  0,448أي :نسبة أثر ىذا البعد يف االلتزام التنظيمي ىي  ،%4408وعليو يتم قبول الفرضية الفرعية

الرابعة.
كما ٕتدر اإلشارة إىل إن الطريقة الوصفية الرياضية لالضلدار اخلطي متعدد ادلتغَتات تكتب بالصيغة الرياضية التالية:
 Y= A +B1x1+ B2x2+ B3x3+….+ Bpxp+eوعليو يتم كتابتها تأسيسا على دراسة (Yu, 2014, pp.
) ،Y= 1,579 -0,093 x1+ 0,243 x2+ 0,127 x3+ 0,356 x4+e :1873,1876حيث ؽلثل Y
ادلتغَت التابع (االلتزام التنظيمي) ،و٘تثل كل من  ،x4 ،x3 ،x2 ،x1ادلتغَتات ادلستقلة جلودة حياة العمل وىي على
الًتتيب :احلوافز والتكوين واألمن الوظيفي ،إضافة إىل التوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية.
 -IVتفسير نتائج اختبار الفرضيات:
يتم تفسَت النتائج اليت مت التوصل إليها من اختبار فرضيات الدراسة ،كما يأيت:
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 -1-IVتفسير المستوى المتوسط لممارسة جودة حياة العمل:

يعود ىذا ادلستوى إىل سببُت علا :األول يتمثل يف تركيز إدارة ادلؤسسات الصحية زلل الدراسة على ادلمارسات
االدارية التقليدية وضعف مواكبة التوجهات اإلدارية احلديثة ،إذ يعكس ىذا ادلستوى النظرة احملدودة والقاصرة إتاه
العاملُتْ ،تيث إن جودة حياة العمل تركز على توفَت بيئة عمل بشروط نوعية ،أما الثاين فيخص اجلانب ادلادي الذي
يرتبط بالطابع العمومي ذلذه ادلؤسسات الصحية اليت تكون مقيدة بإعتبارات قد تتجاوز سلطة إدارهتا ،السيما أهنا تقدم
خدماهتا رلانا أو ٔتقابل مادي رمزي.
 -2-IVتفسير المستوى المرتفع لاللتزام التنظيمي:

إن ىذا ادلستوى ادلرتفع لاللتزام التنظيمي لدى أطباء ادلؤسسات الصحية زلل الدراسة يفسر بعدة جوانب ،أعلها
االلتزام بأخالقيات ادلهنية الطبية لديهم فهم يزاولون مهامهم الطبية بكل نزاىة وإخالص ومسؤولية ،قناعة منهم بدورىم
يف عالج ادلرضى وانقاذ حياهتم بشىت الطرق وباستخدام رلهوداهتم ،إضافة إىل ذلك فاألطباء ػلملون نفس االلتزام إتاه
مؤسسات عملهم اليت أتاحت ذلم فرصا للعمل بناءا على شهاداهتم العلمية وكفاءاهتم العملية ،وذلك يف ضوء العراقيل
اليت تصاحب العمل اخلاص يف اجملال الطيب خاصة لدى األطباء حديثي التخرج من اجلامعات وادلعاىد اجلزائرية ،لذلك
فهم ملتزمون بادلسؤولية إتاىها ويرغبون يف مواصلة شلارستهم الطبية فيها.
 -3-IVتفسير األثر االيجابي لجودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي:
إن ىذا األثر االغلايب يؤكد على أن توافر بيئة العمل ٓتصائص نوعية ولو كانت بدرجات متفاوتة يؤدي إىل تعزيز
شعور األطباء بااللتزام يف العمل ،وكذلك إتاه ادلؤسسات اليت يعملون فيها ،حيث تدفعهم إىل التفاين يف العمل وشلارسة
مهامهم الطبية رغم كل الظروف واحلاالت اليت تواجههم يف العمل.
 -4-IVتفسير عدم وجود أثر للحوافز في االلتزام التنظيمي:
ؽلكن االستدالل على ىذه النتيجة بادلستوى ادلتوسط لبعد احلوافز ،إذ إن طبيعة ادلؤسسات الطبية العمومية ،عادة ما
يكون ضمن أولوياهتا ٗتصيص ادلوارد ادلالية إلقتناء التجهيزات وادلعدات ووسائل العمل الطبية ،حرصا على توفَتىا
بالكمية والنوعية ادلطلوبة دلعاجلة ادلرضى ادلتزايد عددىم باستمرار ،وىو ما يسجل على إدارة ىذه ادلؤسسات الصحية قلة
ادلوارد ادلالية ادلوجهة لدعم السلوكيات ادلرغوبة لدى األطباء ،مثل :تعزيز االلتزام التنظيمي لديهم ،أما فيما ؼلص احلوافز
ادلعنوية فهي مرتبطة بالذىنية والنمط التفكَتي التقليدي الذي ال يتماشى وااللتزام التنظيمي ،فإلتزم األطباء نابع من ذاهتم
ورغبتهم يف العمل ٔتؤسسات صحية عمومية يقل فيها دعم اجلانب ادلادي وادلعنوي التحفيزي ذلم ،األمر الذي ال يرقى
إىل ادلستوى ادلطلوب اليت تكون فيو احلوافز داعمة إللتزامهم التنظيمي.
 -5-IVتفسير األثر االيجابي للتكوين في االلتزام التنظيمي:
يتأكد ىذا األثر االغلايب من خالل ادلستوى ادلتوسط لبعد التكوين الذي أتى يف ادلرتبة الثانية ضمن أبعاد جودة
حياة العمل  ،فإدارة ادلؤسسات الصحية تعمل على استفادة األطباء من دورات تكوينية تسمح بتطوير قدراهتم ومهاراهتم
ومعارفهم يف العمل٘ ،تاشيا مع التطورات احلاصلة يف اجملال الطيب ،إذ إن شعور األطباء باىتمام وحرص إدارة ىذه
ادلؤسسات الطبية يولد لديهم مستويات زلبذة من االلتزام التنظيمي لديهم ،يتجسد يف عدة جوانب مثل البقاء يف العمل
رغبة منهم وشعورا بالتقدير ذلذه ادلمارسة ،األمر الذي ػلاولون ابرازه بالتطبيق الفعلي دلا اكتسبوه من زلتوى التكوين.
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 -6-IVتفسير عدم وجود أثر لألمن الوظيفي في االلتزام التنظيمي:

على الرغم من ادلستوى ادلرتفع لألمن الوظيفي إال أنو ال يؤثر يف االلتزام التنظيمي لألطباء ،وذلك يرجع إىل طبيعة
عملهم ،إذ إن التباين يف شعور العاملُت باالرتياح ألهنم مثبتون يف عملهم ويضمون يف احلالة العادية استمرارىم يف العمل
ٔتؤسساهتم ،وشعورىم أيضا بالقلق أحيانا نتيجة للمسؤولية الكبَتة اليت يتحملوهنا يف التعامل مع ادلرضى ،اليت تصاحبها
قدرا معينا من اخلطورة يتعلق جزء منها باخلوف من انتقال األمراض ادلعدية أو ظهور بعض األمراض اليت قد تنتقل إليهم،
إضافة إىل العمل الليلي الذي يضع األطباء يف مواجهة بعض ادلواقف مع ادلرضى وذويهم ،فكل ما سبق من شأنو أن ال
يكون داعما لاللتزام التنظيمي لألطباء بادلؤسسات الطبية زلل الدراسة.
 -7-IVتفسير األثر االيجابي للتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية في االلتزام التنظيمي:
ؽلكن االستدالل بادلستوى ادلتوسط لبعد التوازن بُت احلياة والعمل يف تفسَت أثره اإلغلايب يف االلتزام التنظيمي ،إذ
يعكس ىذا ادلستوى الصعوبات اليت يواجها األطباء لتحقيق التوازن بُت متطلبات عملهم ومقتضيات حياهتم الشخصية،
وذلك نتيجة تعدد االدوار اليت يقومون هبا ،فعالوة على ادلسؤوليات الشخصية خارج العمل ،يقومون ٔتمارسة مهاىم وفق
نظام ادلناوبة سواء يف الليل أم يف النهار خالل ادلناسبات والعطل القانونية ،األمر الذي يولد لديهم ضغط متزايد يف
العمل ،لكن ذلك ال ػلول دون التزامهم التنظيمي ،فاألطباء متعودون على قدرة التحمل والوفاء بالتزاماهتم الوظيفية
والشخصية ،ألهنم يدركون ذلك جيدا وحىت قبل توظيفهم طبيعة العمل يف اجملال الطيب العمومي ،فهم يبذلون رلهودات
إضافية لتحقيق ىذا التوازن ،يف ظل دعم إدارة ىذه ادلؤسسات ذلم من حيث مرونة تعاملها مع ظروفهم الشخصية ،فضال
عن اقتصار شلارسة مهامهم يف مكان العمل فقط دون ادلنزل من جهة ،وتفاوت توزيع توقيت عملهم يف بعض األحيان،
من جهة ثانية ،األمر الذي يشعرىم باالرتياح ويدفعهم لاللتزام.
خاتمة:
مت إجراء ىذه الدراسة يف جانبها التطبيقي بادلؤسسات العمومية للصحة اجلوارية ،للتعرف على درجة شلارسة جودة
حياة العمل وااللتزام التنظيمي ،واختبار تأثره ّتودة حياة العمل من وجهة نظر األطباء العاملُت هبذه ادلؤسسات الصحية،
وذلذا فقد مت تطوير أظلوذج ْتثي واستبانة مت توزيعها على  88فردا منهم ،ولقد مت التوصل من خالل ادلعاجلة اإلحصائية
بإستخدام برنامج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية إىل رلموعة من النتائج ،وتقدًن توصيات ذات صلة.
نتائج الدراسة :يتم تبيان نتائج الدراسة كما يأيت:
 يوجد مستوى مرتفع لألمن الوظيفي من وجهة نظر أطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛ يوجد مستوى متوسط للحوافز وللتكوين ،إضافة إىل التوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية من وجهة نظر أطباءادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛
-

لدى أطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل مستوى مرتفع من االلتزام التنظيمي؛
يوجد أثر إغلايب جلودة حياة العمل يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛
ال يوجد أثر للحوافز يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛
يوجد أثر إغلايب للتكوين يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛
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 ال يوجد أثر لألمن الوظيفي يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية ببلدية جيجل؛. يوجد أثر إغلايب للتوازن بُت احلياة الشخصية والوظيفية يف االلتزام التنظيمي ألطباء ادلؤسسات الصحية العمومية: يتم تقدًن عدة توصيات إلدارة ادلؤسسات الصحية العمومية زلل الدراسة حسب اآليت:التوصيات
 ألن ىذه الطرق ذلا دور، االعتماد على التطبيقات احلديثة يف تصميم العمل مثل اإلثراء الوظيفي والتدوير الوظيفيكبَت يف اكتساب وتطوير األطباء دلعارفهم ومهاراهتم اليت تساىم يف تعزيز روح ادلشاركة وادلبادرة؛
 نظرا لبعض الصعوبات اليت ٖتكم تطبيق األساليب احلديثة يف تنظيم العمل على غرار جداول العمل ادلرنة وأسبوع فيلتمس مراعاة وتفهم الظروف الشخصية والعائلية لألطباء ومساعدهتم على مواجهة سلتلف،العمل ادلضغوط
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المالحق:

ملحق عبارات قياس متغيرات الدراسة:
متغير جودة حيا العمل :مت قياسو باألبعاد التالية:

بعد التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية :مت قياسو بالعبارات:

بعد الحوافز :مت قياسو بالعبارات التالية:

 -14تركز تفكَتك أثناء العمل على طريقة شلارسة مهامك

 -1تستفيد من مكافآت مقابل أدائك ادلتميز يف العمل

 -15يالئم نظام ساعات العمل ظروفك الشخصية

 -2ػلفزك نظام التعويضات يف العمل

ٕ -16تد وقتا كافيا لقضائو مع عائلتك

ٖ -3تظى بالتقدير من طرف رئيسك يف العمل

 -17تغادر العمل بسهولة عند حدوث ظرف طارئ

 -4يتم مشاركتك يف صنع القرارات بالعمل

-18توفق بُت مهامك يف العمل والتزاماتك الشخصية

بعد التكوين :مت قياسو بالعبارات التالية:

متغير االلتزام التنظيمي :مت قياسو بالعبارات التالية:

 -5توفر إدارة ادلؤسسة فرصا للتكوين بإستمرار

 -19تبذل جهودا إضافة لتحقيق أىداف ادلؤسسة

 -6يتناسب التكوين مع احتياجاتك ادلعرفية

 -20تشعر باالرتياح ألنك طرف يف أنشطة ادلؤسسة

 -7تستفيد من التكوين لتطوير كفاءتك يف العمل

 -21تشعر بارتباط عاطفي ضلو ادلؤسسة

 -8يوجد تنويع يف طرق التكوين مثل :التكوين الداخلي واخلارجي

 -22تشعر باالمتنان جلهود إدارة ادلؤسسة ضلوك

بعد األمن الوظيفي :مت قياسو بالعبارات التالية:

 -23استمرارك يف العمل بادلؤسسة نابع من التزاماتك ضلوىا

 -9تستفيد من مزايا عمل غَت متاحة يف مؤسسات صحية أخرى

 -24تستمر بالعمل يف ادلؤسسة حىت لو حصلت على عمل أفضل

 -10تستفيد من حقوقك الوظيفية كاملة

 -25تطمح للًتقية إىل مناصب مهمة يف ادلؤسسة

 -11تشعر أن عملك يف ادلؤسسة الصحية ػلقق طموحاتك ادلستقبلية  -26تلتزم باستمرار العمل بادلؤسسة بسبب قلة بدائل التوظيف
 -12تستطيع تقدًن شكوى يف العمل بإرتياح

 -27تتجنب ترك العمل يف ادلؤسسة ألنك ْتاجة إليها

 -13تشعر باالستقرار يف العمل
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