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ىدفت ىذه الدراسة إىل بياف أثر جودة احلياة الوظيفية على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرازز البث

: ملخص

 تكوف رلتمع الدراسة من مجيع الباحثني بادلرزز والبالغ.ومت استخداـ اإلستبياف زأداة للدراسة-البث العلمي و التقين للمناطق اجلافة ( عمر برناوي) ببسكرة
 وقد خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج أعلها أف. استبانة صاحلة للتثليل36  وحصلنا على، وقد قمنا بتوزيع االستبياف عليهم مجيعا،  باح56 عددىم
 وتوفري زل ما، لذا توصي الدراسة بضرورة حتسني ظروؼ العمل ادلادية أزثر. من التغريات احلاصلة يف االلتزاـ التنظيمي% 59 جودة احلياة الوظيفية تفسر
.يساعد الباح على أداء مهامو
. جودة احلياة الوظيفية ؛ االلتزاـ التنظيمي ؛ الباحثني ؛ مرازز البث العلمي:الكلمات المفتاح
M12: JELتصنيف
Abstract :
This study aims to demonstrate the Impact of the quality of work life on organizational
commitment of researchers at scientific research centers in Algeria - case study of the scientific and
technical research center for arid regions (Omar Barnawi) in Biskra -. The study population consisted of
all 56 researchers at the center, and we distributed the questionnaire to all of them, and we obtained 36
valid questionnaires for analysis. The study concluded many results, the most important of which is that
the quality of the working life explains 59% of changes in organizational commitment. Therefore, the
study recommends the necessity of improving the physical conditions more, and providing everything
that helps the researcher to perform his tasks.
Key words: quality of work life; organizational commitment; researchers, scientific research centers.
Jel Classification Codes: M12
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 .1مقدمة.
شهدت السنوات األخرية اىتماما ملثوظا يف رلاؿ تنمية ادلوارد البشرية ألف ادلورد البشري يؤثر بشكل زبري و مباشر يف تطوير و
دتيّز ادلؤسسات ،لذلك حترص العديد من تلك ادلؤسسات على حتسني حياة موظفيها مب ا يؤدي إىل رفع أداء تلك ادلؤسسات ،وحتقق
رغباهتم وتليب حاجاهتم و توفر شروط عمل جيدة بغية تنمية و تطوير احلياة أثناء العمل مبا ينعكس إغلابا على إنتاجية ادلؤسسة.
فمما الشك فيو أف مستوى جودة احلياة الوظيفية يف ادلؤسسة يعكس مدى صلاح إدارهتا ومدى سالمة برارلها ادلستخدمة ضلو حتقيق قوى
بشرية متميزة و قوية ترتكز على اإلبداع  ،وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق أىداؼ ادلؤسسة والعاملني معا ،واحلفاظ على مكتسباهتم
وشلتلكاهتم.
ويعد ادلورد البشري مفتاح صلاح ادلؤسسة ،فمهما ازدادت تطور العلوـ والتكنولوجيا يبقى احلفاظ على ادلورد البشري الكفء حتدي
ختوضو ادلؤسسة بشكل دائم .لذلك تسعى ادلؤسسات إىل غرس ثقافة االلتزاـ لدى مواردىا البشرية ،ألف ضعف مستوى االلتزاـ يؤدي إىل
ارتفاع تكلفة الغياب و التأخر عن العمل.
ويف السنوات األخرية اىتمت العديد من الدراسات بقياس جودة احلياة الوظيفية يف ادلصانع واجلامعات وادلدارس وادلنظمات احلكومية
والغري احلكومية ،حتت أبعاد متعددة وحتديات جديدة متعلقة بتثسني أداء العاملني ،فجودة احلياة الوظيفية تساىم يف حتقيق التزاـ العاملني
و تسهيل فرص التدريب ،وزيادة درجة الرضا ،وإغلاد بيئة عمل آمنة ،وتنمية األداء الكلي للمؤسسة.
 .1.1إشكالية الدراسة :على ضوء ما سلف ،ؽلكننا صياغة اإلشكالية الرئيسة زما يلي:
ما هو أثر جودة الحياة الوظيفية على االلتزام التنظيمي لدى الباحثين بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة (عمر
برنـاوي) ببسكرة ؟
وينبثق من ىذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مستػػوى جودة احلياة الوظيفية بادلرزز زلل الدراسة؟
 ما مستوى االلتزاـ التنظيمي بادلرزز زلل الدراسة؟
 ما ىو أثر زل بعد من أبعاد جودة احلياة الوظيفية على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني بادلرزز زلل الدراسة؟
 .2.1فرضيات الدراسة  :لإلجابة عن إشكالية الدراسة وضعنا الفرضية الرئيسية التالية :
 يوجد أثر لجودة الحياة الوظيفية على االلتزام التنظيمي لدى الباحثين بادلرزز زلل الدراسة.
واليت ينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:

 :H1يوجد أثر لألمان واالستقرار الوظيفي على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين (عمر برناوي ) ببسكرة.
 :H2يوجد أثر لألجور والمكافآت على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر برناوي ) ببسكرة.
 :H3يوجد أثر للترقية والتقدم على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر برناوي) ببسكرة .
 :H4يوجد أثر للتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر
برناوي) ببسكرة .

 :H5يوجد أثر لظروف العمل المادية على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر برناوي ) ببسكرة
 :H6يوجد أثر للتدريب والتعلم على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين(عمر برناوي) ببسكرة .
 .3.1أهداف الدراسة :هتدؼ ىذه الدراسة إىل:
 الكشف عن مستوى جودة احلياة الوظيفية مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر برناوي ) بسكرة.
 التعرؼ على مستوى االلتزاـ التنظيمي مبرزز البث العلمي والتقين ( عمر برناوي ) بسكرة .
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 إبراز أعلية الدور الذي دتارسو أبعاد جودة احلياة الوظيفية يف التأثري على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرازز البث
العلمي.
 تقدمي رلموعة من االقًتاحات اليت قد تساىم يف حتسني مستوى جودة احلياة الوظيفية مبرازز البث
على التزاـ موظفيها.

العلمي وبالتايل التأثري

 .4.1أهمية الدراسة  :تتبلور أعلية دراسنا يف إبراز مايلي :

 قلة الدراسات اليت تناولت موضوع جودة احلياة الوظيفية و االلتزاـ التنظيمي.
 يعد موضوع الدراسة من ادلوضوعات احلديثة ،خاصة لتناولو مفهومني مهمني وعلا جودة احلياة الوظيفية و االلتزاـ التنظيمي.
 تسليط الضوء على أعلية تطبيق أبعاد جودة احلياة الوظيفية دلا ذلا من أثر وفعالية يف التزاـ الباحثني بادلرزز.
 .5.1حدود الدراسة :اشتملت الدراسة على عدة زلددات ىي:
 الحد الموضوعي :يتثدد موضوع الدراسة يف أثر جودة احلياة الوظيفية على االلتزاـ التنظيمي بادلرزز زلل الدراسة.
 الحد البشري :اقتصر البث على الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين للمناطق اجلافة (عمر برناوي) ببسكرة.
 الحد المكاني :مرزز البث العلمي والتقين للمناطق اجلافة ( عمر برناوي) ببسكرة.
 الحد الزماني :مت تطبيق أداة البث خالؿ شهر جانفي 2020.
 .6.1منهج الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية مت االستعانة بادلنهج الوصفي التثليلي لإلدلاـ مبختلف ادلفاىيم النظرية للموضوع ،زما قمنا
بإجراء دراسة ميدانية بأحد مرازز البث العلمي.
 .2اإلطار النظري للدراسة:
 .1.2تعريف جودة الحياة الوظيفية:
عرفها  Khosrowpourعلى أنػها " اإليفاء باالحتياجات البشرية يف العمل  ،من خالؿ درجة التناغم العالية بني واجبات
العمل ورلموعة زلددة من االحتياجات الصثية واالجتماعية اليت تؤدي إىل حتسني احلياة الوظيفية للعاملني  ،وزيادة ربػثية وزفاءة
ادلنظمة" (الرببري ،2016 ،صفثة .)18
وعرفها  Kumerو  shaniبأهنا درجة التميّز وشروط العمل اليت غلب على ادلؤسسات توفريىا و شلارستها من أجل تطوير
احلياة أثناء أداء الوظيفة مبا ينعكس إغلابا على حتسني أداء ادلؤسسة (محادنة ،2019 ،صفثة .)108
عرفت بأهنا " رلموعة من العمليات ادلتكاملة و ادلخططة و ادلستمرة و اليت تستهدؼ حتسني سلتلف اجلوانب اليت تؤثر على
زما ّ

احلياة الوظيفية للعاملني و حياهتم الشخصية ،واليت تساىم يف حتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة و العاملني فيها و ادلتعاملني معها "
(جاد الرب ،2009 ،صفثة )299

 .2.2أهـمية تطبيق جودة الحياة الوظيفية:

تكمن أعلية تطبيق جودة احلياة الوظيفية فيما يلي( :ماضي ،2014 ،صفثة )67
 تقليص النزاعات بني األفراد و إدارة ادلؤسسة من خالؿ تطوير ادلناخ التنظيمي ،وحل العديد من ادلشازل عن طريق زليط عمل
مساعد على ذلك .
 مناقشة العاملني لألفكار البناءة اليت تسمح بإصدار أفكار جديدة اليت حتل مشازل العمل بادلؤسسة.
 زيادة والء العاملني وحتقيق التوافق بني أىداؼ ادلؤسسة و أىدافهم مبا ػلقق االتساؽ و االنسجاـ.
 ادلساعلة يف تعزيز اجلودة و التعلم واإلبداع.
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 زيادة رضا العاملني.
 تعزيز العالقات اإلجتماعية و اإلنسانية يف ادلنظمة.
 تقليص الغيابات يف ادلؤسسة .
 ختفيض نسبة دوراف العمل يف ادلؤسسات .
 زيادة مستوى الكفاءة والفعالية داخل ادلؤسسة .
 االستثمار يف رأس ادلاؿ البشري.

 .3.2أبعاد متغير جودة الحياة الوظيفية
من أىم أبعادىا نذزر ما يلي :

أ .األم ــان واالستقرار الوظيفــي :يعترب األمن الوظيفي من أىم أبعاد جودة احلياة الوظيفية  ،فيمكن لألماف واالستقرار الوظيفي توفري
رلموعة من مطالب العاملوف مثل :عدـ اخلوؼ من الفقداف التعسفي دلناصب عملهم ،اإلحساس باألماف من تسلط اإلدارة و عدـ شرعية
قراراهتا شلا يتيح للعاملني باإلرتياح و اإلستقرار الوظيفي و النفسي و حتسني الروح ادلعنوية ذلم (الرببري ،2016 ،الصفثات .)27-26

ب .األجــور والـمكافـ ـآت :تعترب األجور و ادلكافآت من أىم العناصر وأزثرىا تأثريا يف استقرار الفرد و اندماجو يف وظيفتو و حتقيق
رضاه  ،شلا يؤدي إىل االستقرار و االنتظاـ بالعمل وتقليل الغيابات.
إذ يعترب األجر بالنسبة للعامل مهم لتوفري حياة زرؽلة لو وألسرتو و وسيلة للوفاء بإلتزاماتو مع الغري ،وسبيل يقيس بو العامل مكانتو و
أعليتة بادلؤسسة( .البياري ،2018 ،صفثة )17

ت .الت ــرقيــة والتـ ـقــدم الوظيفي :تعد الًتقيات عامال مهما من عوامل الرضا الوظيفي ،وبالتايل حتسن يف األداء ،فأي عامل يتطلع و
يطمح للًتقية لتثسني مكانتو و وضعيتو سواء ادلادية أو ادلعنوية( .الرببري ،2016 ،الصفثات )28-27
ج .الت ــوازن بين الـحيــاة الشخصية و الوظيفي ـ ـ ــة :
يعترب توازف احلياة الشخصية والوظيفية من أزرب التثديات اليت يواجهها العامل وادلنظمة،

إذ غلب على العامل حتديد األولوية بني عملو من جهة و حياتو الشخصية من جهة اخرى مبا ال ؼلل عن أداء واجبو( .حالوة،5102 ،
 .)64فبعض ادلؤسسات تساعد عامليها على حتقيق ىذا التوافق بعدة سبل مثل( :أسامة زياد يوسف البلبيسي)05 ،5105 :
 دتكني للعملني بالعمل من ادلنزؿ يف بعض احلاالت. مشارزة العاملني بعضهم بعضا يف أداء العمل. -توفري الرعاية النفسية و اإلستشارية للعاملني فيما ؼلص عائالهتم و اإلىتماـ بالعمل

د .ظروف العمل المادية:

إف ظروؼ العمل ادلادية تؤثر على أداء العاملني  ،لذلك وجب على ادلؤسسة توفري بيئة عمل آمنة دتكن العاملني من أداء واجبهم من
جهة و احملافظة على صثتهم من جهة اخرى .فظروؼ العمل ادلادية اجليدة تستقطب الكفاءات اجلديدة و حتقق والء العاملني بادلؤسسة
(البياري ،2018 ،صفثة .)15

ه .التكـويــن والـتعــليـم :
التكوين عبارة عن عملية هتدؼ ادلؤسسة من خالذلا إىل جعل العامل يكتسب ادلهارات الالزمة و ادلطلوبة الصلاز مهامو على ازمل وجو و
بطريقة صثيثة من أجل حتسني أداء الفرد بصفة خاصة و بالتايل حتسني أداء ادلؤسسة .أما التعليم فهو أي تأثري أو نشاط يكوف نتيجتو
زيادة يف معارؼ شخص ما من خالؿ حضور زلاضرات و مؤدترات أو تشارؾ ادلعرفة مع زمالئو ،شلا يؤدي إىل ازتساب معارؼ جديدة و
حتسني و حتيني معارفو السابقة( .ساخي ،2016 ،صفثة . )96
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 .3االلتزام التنظيمي:
 1.3تعريف االلتزام التنظيمي:
عرؼ االلتزاـ بأنو "حالة نفسية مسيطرة وقادرة على التأثري يف سلوؾ الفرد جتاه مواضيع معينة" ). (Meyer JP, 2001, p. 299

أما االلتزاـ التنظيمي ف عرؼ على أنو " اقتناع الفرد و قبولو التاـ ألىداؼ ادلؤسسة اليت يعمل فيها وبقيمها ،ورغبتو يف بذؿ أزرب جهد شلكن
لصاحلها" (اخلشروـ ،2011 ،صفثة )173
زما ؽلكن تعريفو على أنو " درجة إؽلاف الفرد و تقبلو أىداؼ ادلؤسسة ورغبتو يف البقاء هبا" (Syauta, Troena, & Solimun,
). 2012, p. 170

 2.3أهميته:
يعد االلتزاـ التنظيمي أداة مهمة تستند عليها ادلؤسسات يف حتسني أدائها وتطوير اسًتاتيجياهتا ،فهو نتيجة للعديد من األنشطة وادلفاىيم
والعمليات والسلوزيات اليت حتدث داخل ادلؤسسة .أو ىو انعكاس لعدد من العوامل اليت تساىم يف تعزيز دافعية األفراد ،وبالتايل اجتاىهم
ضلو االلتزاـ يف أداء أعماذلم حسب ما ىو سلطط لو ،و مبا ينسجم مع معتقدات و قيم األفراد و ثقافاهتم ضلو االلتزاـ و دوره يف صلاح
ادلؤسسة و أداء أنشطتها بشكل متميز ،شلّا يؤىلها للمنافسة يف ميداف األعماؿ (العميدي ،2018 ،صفثة  .)142ويف زثري من
األحياف االلتزاـ التنظيمي مهم ألنو يساعد يف عملية التنبؤ ببقاء العاملني يف ادلؤسسات أو رغبتهم يف اغلاد عمل اخر (علي و رغداف،
 ،2019صفثة .)378

 3.3أبعاد االلتزام التنظيمي:

من أبرز النماذج اليت مت اعتمادىا يف االلتزاـ التنظيمي ظلوذج

Meyer , Allen

(عالية جواد ،2016 ،الصفثات  )291-290والذي

يضم العناصر التالية:

يعرب االلتزاـ العاطفي عن اإلؽلاف
أ .االلتزام العاطفي أو الشعوري :يعين االنتماء واالرتباط العاطفي ودرجة استقاللية الفرد يف عملو .زما ّ

العميق بأىداؼ وقيم ادلؤسسة والعمل يف إطار تلك األىداؼ والقيم ،فالعاملني الذين ؽللكوف ىذه الصفة ؽلكنهم تأدية أي عمل إضايف

بدوف مقابل ويهتموف مبشازل وقضايا ادلؤسسة ،وؽلتلكوف نزعة قوية ضلو ىذه األخرية.

ب .االلتزام المعياري :ؽلثل ىذا البعد إحساس الفرد األديب للبقاء يف ادلؤسسة وبدوف إزراه ،وىو مسؤولية العامل جتاه ادلؤسسة .ومن
خصائصو االعتقاد بالوالء للمؤسسة شيء طبيعي واستيعاب حقيقة أنو غلب أف يبقى مع ادلؤسسة إىل حني تقاعده منها ،وإؽلانو بأنو غلب
التضثية من أجل ادلؤسسة.
ج .االلتزام االستمراري :يعرب االلتزاـ االستمراري عن إدراؾ العاملني حلقيقة االمتيازات وادلنافع اليت سيثصلوف عليها جراء استمرار
انتمائهم للمؤسسة مقارنة بفقداهنم لتلك االمتيازات وادلنافع يف حاؿ ترزهم ذلا زالراتب التقاعدي اخلدمات الصثية واألقدمية.

 .4اإلطار التطبيقي للدراسة:
 1.4مجتمع وعينة البحث:
يتمثل رلتمع البث يف مجيع الباحثني مبرزز البث العلمي والتقين للمناطق اجلافة (عمر الربناوي) ببسكرة ،وادلقدر عددىم ب 56
باح  ،أين حاولنا القياـ حبصر شامل جلميع مفردا ت ىذا اجملتمع ،إال أنو تعذر علينا ذلك النشغاؿ بعض الباحثني بأحباثهم ادليدانية،
وتواجدىم خارج ادلرزز طيلة اليوـ ،وزذا تواجدىم يف مناطق أخرى تابعة للمرزز ،زما صادفنا تواجد بعض الباحثني يف تربصاهتم العلمية،
شلا دفعنا إىل توزيع  50استبياف ،وقد مت اسًتجاع ما رلملو ( )40استبانة ،وبعد فثصها مت استبعاد ( )04استبانات ،و ذلك نظرا لعدـ
حتقيقها شروط اإلجابة الصثيثة ،و هبذا يصبح عدد االستبيانات الصاحلة للتثليل اإلحصائي ( )36استبانة.
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 2.4أداة البحث:
بعد اطالعنا على العديد من الدراسات السابقة ادلتصلة بادلوضوع زلل الدراسة قمنا بتصميم استبانة لتثقيق األىداؼ ادلرجوة من ىذا
البث  ،حي مت تقسيمها إىل جانبني:

القسم األول :يتعلق بالبيانات العامة ادلتعلقة بعينة البث وتتكوف من ست فقرات.
القسم الثاني :وينقسم إىل زلورين :األول خاص جبودة احلياة الوظيفية وأبعادىا ادلختلفة وتتضمن ( )25عبارة ،أما المحور الثاني خاص
بااللتزاـ التنظيمي ،ويتضمن ( )11عبارة .وقد مت اعتماد مقياس لإلجابة يًتاوح من ( 1إىل  )5وىو سلم ليكرت اخلماسي ،أين مت منح
الوزف ( )5لإلجابة بادلوافقة التامة.

 3.4خصائص عينة البحث:

يوضح اجلدوؿ ادلوايل سلتلف اخلصائص الشخصية ألفراد العينة:
جدول  .1توزيع الباحثين بالمركز وفق بياناتهم الشخصية
المتغيرات الشخصية و الوظيفية
الجنس
السن

المستوى العلمي

سنوات الخبرة

الرتبة

الدخل الشهري

التكرارات

النسبة المئوية

ذزر

15

41.7

أنثى

21

58.3

أقل من  30سنة

3

8.3

من 30سنة إىل أقل من 40سنة

21

58.3

من 40سنة إىل أقل من  50سنة

10

27.8

 50سنة فأزثر

2

5.6

مهندس

2

5.6

ماجستري

9

25.0

دزتوراه

25

69.4

 5سنوات فأقل

10

27.8

10-6

18

50.0

15-11

8

22.2

مكلف بالدراسات

2

5.6

ملثق بالبث

11

30.6

أستاذ باح أ

5

13.9

أستاذ باح ب

18

50

60000 -40000

2

5.6

80000 – 60001

8

22.2

100000 – 80001

5

13.9

120000 - 100001

12

33.3

140000- 120001

7

19.4

أزثر من 140000

2

5.6

36

122

المجموع
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من خالؿ اجلدوؿ السابق نالح أف فئة الباحثات ىي الفئة األبرز يف ادلرزز % 58.3 ،مقابل  % 41.7من الباحثني الذزور ،وىذا
عموما راجع إىل زوف عدد الباحثات التابعات للمرزز أزرب من عدد الباحثني ،إضافة إىل أف أزثر الباحثني زانوا يف مهاـ ميدانية خارجية
بسبب طبيعة مشاريعهم .أما بالنسبة للسن ،فنجد أف غالبية ادلبثوثني تًتاوح أعمارىم ما بني  30و 40سنة ،بنسبة  ،% 58.3وىي
الفئة الشبابية ذات النشاط األزرب ،وادلفيد للبث العلمي ،تليها الفئة األزرب مباشرة وىي فئة  40إىل  50سنة بنسبة  ،% 27.8يف
حني زانت الفئات األضعف للسن أقل من  30وأزرب من .50
وبا لنسبة دلتغري ادلستوى زانت الفئة الراجثة للثاصلني على الدزتوراه بنسبة  ،% 69.4مقابل  % 25فقط للثاصلني على ادلاجستري،
وىو مؤشر جد اغلايب لتفرغ الباحثني للمشاريع البثثية ادلتكفل هبا من قبل ادلرزز .وىذا ما تفيده سنوات العمل من خالؿ مؤشر األقدمية
بادلرزز ،أين صل د أف أزثر الباحثني تتعدى سنوات عملهم  5سنوات ،ما يقابل  ،%72.2وىذا يفيدنا زثريا يف دراسة متغريي البث ،
خاصة يف االلتزاـ التنظيمي ،الذي يرتبط بشكل زبري بطوؿ مدة انتماء ادلوظف للمؤسسة.
وتباينت مستويات األجور ذلؤالء الباحثني بني الفئات ادلتوسطة ،حي تًتاوح أجور  % 33.3من الباحثني ما بني  100000و
 120000دج .ونسبة  % 19.4تراوحت أجورىم ما بني  120000و  140000دج .إضافة إىل نسبة  % 36.1ما بني
 60000و  100000دج .ىذا ادلؤشر يفيدنا يف تفسري رضا أو عدـ رضا الباحثني زلل الدراسة على نظاـ األجور ادلعتمد بادلرزز،
والذي يعد أحد ادلؤشرات األساسية جلودة احلياة الوظيفية.
 4.4ثبات وصدق أداة البحث

أ .ثبات أداة البحث :مت استخداـ معامل الثبات "ألفا زرونباخ" لقياس ثبات أداة البث  ،والذي ػلدد مستوى قبوؿ األداة مبستوى
( )2.62فأزثر .وؽلكن توضيح النتائج يف اجلدوؿ اآليت:
جدول  .2معامالت الثبات والصدق
المحور

عدد العبارات

معامل الثبات"ألفا زرونباخ"

معامل الصدؽ

جودة الحياة الوظيفية

25

0.912

0.954

االلتزام التنظيمي

11

0.876

0.935

جميع العبارات

36

0.937

0.967

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج spss.v22

من خالؿ ىذا اجلدوؿ يتبني أف معامل ثبات االتساؽ الداخلي "ألفا زرونباخ" بلغت قيمتو ( )2.937وىي قيمة مرتفعة ومناسبة ألغراض
البث  ،وزذلك زانت القيمة دلتغريي البث مرتفعة أيضا ومناسبة ألغراض ىذا البث  ،وىو ما يدؿ على أف االستمارة تتميز بالثبات،
أي أهنا ستعطي نفس النتائج إذا ما مت استخدامها أو إعادهتا مرة أخرى حتت ظروؼ شلاثلة.
ب .صدق أداة البحث :مت حساب معامل صدؽ احملك من خالؿ أخذ اجلذر الًتبيعي دلعامل الثبات "ألفا زرونباخ" و ذلك زما ىو
موضح يف اجلدوؿ رقم ( ،)22إذ بلغ معامل الصدؽ الكلي ألداة البث

ما قيمتو ( ،)0.967وىو معامل يدؿ على صدؽ أداة

البث  ،وىو مرتفع جدا ومناسب ألىداؼ ىذا األخري ،ىذا ما دعمتو معامالت الصدؽ ادلرتفعة بالنسبة حملاور البث  ،هبذا ؽلكننا القوؿ
أف مجيع عبارات االستبياف ىي صادقة دلا وضعت لقياسو.

 .5تحليل وتفسير النتائج:

 1.5تحليل محاور االستبانة:
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أ .تحليل محور جودة الحياة الوظيفية :من أجل التعرؼ على اجتاىات ادلبثوثني حوؿ جودة احلياة الوظيفية ،سيتم حتليل العبارات اليت
تقيس زل بعد من أبعاد ىذا احملور ومن مث اإلجابة على السؤاؿ التايل" :ما هو مستوى جودة الحياة الوظيفية في مركز البحث العلمي
والتقني للمناطق الجافة ببسكرة؟ لذا سوؼ نقوـ بتثليل النتائج ادلوضثة يف اجلدوؿ اآليت:
جدول  .3نتائج تحليل اتجاهات المبحوثين حول محور جودة الحياة الوظيفية.
البعد

2.861

0.885

02

متوسط

األجور وادلكافآت

2.638

0.940

04

متوسط

الًتقية والتقدـ الوظيفي

2.894

0.838

01

متوسط

0.645

03

األماف

واالستقرار

الوظيفي

التوازف بني احلياة
الشخصية والوظيفية

المتوسط الحسابي

االنحراف

األهمية النسبية

المستوى

2.766

المعياري

متوسط

ظروؼ العمل ادلادية

2.379

0.847

06

متوسط

التكوين والتعلم

2.527

0.794

05

متوسط

جودة احلياة الوظيفية

2.702

0.619

/

متوسط
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من خالؿ اجلدوؿ نالح أف مستوى جودة احلياة الوظيفية بادلرزز زلل الدراسة جاء متوسطا من حي

األعلية النسبية ادلعطاة لو وفق

إجابات أفراد عينة ال بث  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ( )2.722باضلراؼ معياري ( ،)2.619وىو متوسط يقع
ضمن ادلستوى الثاين من فئات مقياس ليكارت ( ،)3.66-2.33والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .فأفراد العينة
يؤزدوف عدـ رضاىم نسبيا على سلتلف جوانب احلياة الوظيفية ،أين ال ترقى دلستوى تطلعاهتم مقارنة مبا يفًتض أف يقدمو مرزز سلتص يف
البث العلمي للباحثني لتثقيق أفضل النتائج .وتتجلى مظاىر جودة احلياة الوظيفية يف ادلرزز على النثو التايل:
يأيت بعد الًتقية والتقدـ الوظيفي يف الًتتيب األوؿ حسب األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل أفراد عينة البث  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب

لإلجابات عن ىذا البعد ( )2.894باضلراؼ معياري ( ،)2.838وىو متوسط يقع ضمن ادلستوى الثاين من فئات مقياس ليكارت
( ،)3.66-2.33والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .فرغم موافقة الباحثني زلل الدراسة على زوف مناصبهم
تناسب طموحاهتم وأىدافهم الوظيفية ،باعتبارىم مكلفني باألحباث ،ومعنيني هبا ،زما أف ختصصاهتم ودرجاهتم العلمية ومؤىالهتم تتوافق
مع مهامهم ،ورغم معرفتهم بنظاـ الًتقية يف ادلرزز وبأسسو وشروطو ،إىل أف ذلك بالنسبة ذلم غري زاؼ ،وغري موضوعي ،زوهنم يفضلوف
اعتماد أسس ومعايري أخرى للًتقية والتقدـ الوظيفي أزثر زفاءة ،وأزثر أعلية ترتبط بالدرجة األوىل باالصلاز ومستوى األداء لتثسني
النتائج ادلنتظرة.

ويأيت يف الًتتيب الثاين من حي األعلية بعد االستقرار واألماف الوظيفي ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ()2.861

باضلراؼ معياري ( ،)0.885والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .فباعتبار ادلرزز زلل الدراسة ؼلضع لقوانني الوظيف
العمومي ،فهذا يوفر للباحثني ميزة االستقرار واألماف الوظيفي ،لشغلهم مناصب قارة ووفق قوانني واضثة ،جتعل غالبيتهم ال يفكر يف
مغادرة ادلرزز ،أو البث عن مناصب بديلة ،ورغم ادلخاطر احملدقة هبم يف بعض ادلشاريع البثثية ،إال أف مناخ العمل بادلرزز يتسم بشكل
عاـ باألماف واحلماية ،لوال بعض الصراعات الداخلية اليت تفقد الكثريين منهم الثقة يف العمل ويف العالقات .ويأيت بعد التوازف بني احلياة
ادلهنية واحلياة الشخصية يف الًتتيب الثال

من حي

األعلية عند الباحثني ، ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد

( )2.766باضلراؼ معياري ( ،)0.645والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .ويعد ىذا البعد من أزثر األبعاد أعلية
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يف حياة ادلوظف عموما ،حي

_______________________________

____________________________

ص ،ص235-224

يثين الباحثوف على إدارة ادلرزز مساندهتا ذلم يف مناسباهتم ،رغم أف بعضهم يشتكي من عدـ مراعاة

ظروفهم اخلاصة يف بعض احلاالت ،وزذا من نظاـ العطل واإلجازات ادلعموؿ بو يف ادلرزز ،والذي يصعب عليهم أحيانا ادلوازنة بني العمل
واحلياة ال شخصية ،لذلك ساعدهتم زثريا إمكانية نقل العمل إىل ادلنزؿ ،لتنظيم وقتهم أزثر .وػلتل بعد األجور وادلكافآت الًتتيب الرابع
مبتوسط حسايب( )2.766وباضلراؼ معياري ( ،)0.940والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .فثسب إجابات
ادلبثوثني حوؿ مستوى األجور  ،زاف االجتاه ضلو القبوؿ والرضا نسبيا ،رغم أنو أجورىم تبقى من وجهة نظرىم غري زافية دلتطلباهتم
ادلعيشية ،وأف نظاـ ادلكافآت ادلعتمد ػلتاج إىل إعادة نظر .ويأيت يف الًتتيب اخلامس بعد التكوين والتعلم ،مبتوسط حسايب ()2.527

وباضلراؼ معياري ( ،)0.794والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط ،لكن بشكل ضعيف ؽليل لالطلفاض ،ذلك أف
إجابات الباحثني حوؿ عبارات ىذا البعد تباينت بني احلياد وعدـ ادلوافقة ،زوف التدريب الذي ؼلضع لو الباحثوف تنقصو التسهيالت
والدعم الالزـ ،ويوزع بشكل غري عادؿ بينهم ،زما أنو ال يناسب يف ب عض األحياف متطلبات العمل .ليثتل بعد ظروؼ العمل آخر
الًتتيب  ،ويتعلق األمر باألثاث والتجهيزات والتهوية ومستلزمات العمل....إخل ،واليت القت إمجاعا زثريا من الباحثني على عدـ توفرىا.

ب .تحليل محور االلتزام التنظيمي :من أجل التعرؼ على اجتاىات ادلبثوثني حوؿ االلتزاـ التنظيمي ،سيتم حتليل العبارات اليت تقيس
ىذا احملور ومن مث اإلجابة على السؤاؿ التايل" :ما هو مستوى االلتزام التنظيمي في مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة
ببسكرة؟
لذا سوؼ نقوـ بتثليل النتائج ادلوضثة يف اجلدوؿ اآليت:

جدول  .4نتائج تحليل اتجاهات المبحوثين حول محور االلتزام التنظيمي.
المحور
االلتزاـ التنظيمي

المتوسط الحسابي
3.388

االنحراف
المعياري
0.685

المستوى
متوسط

المصدر :من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج spss.v22

من خالؿ اجلدوؿ نالح أف مستوى االلتزاـ التنظيمي بادلرزز زلل الدراسة جاء متوسطا من حي األعلية النسبية ادلعطاة لو من قبل أفراد

عينة البث  ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب لإلجابات عن ىذا البعد ( )3.388باضلراؼ معياري ( ،)0.685وىو متوسط يقع ضمن ادلستوى

الثاين من فئات مقياس ليكارت ( ،)3.66-2.33والذي يشري إىل أف اآلراء اجتهت ضلو ادلستوى ادلتوسط .فأفراد العينة يؤزدوف
اىتمامهم مبستقبل مرزز البث  ،ومكانتو وطنيا ،زوهنم يعتربوف أنفسهم مكونا أساسيا لو ،يتشبعوف بقيمو ويتبنوف ثقافتو ،ويعملوف بكل
طاقاهتم يف سبيل إصلاز ادلهاـ ادلوزلة إليهم،زما يلتزموف بالتوجيهات والتعل يمات ادلعطاة ذلم رغم أف اإلدارة ال توفر ذلم ما ينتظرونو منها،
ورغم عدـ تقدير اصلازاهتم بالشكل الكايف بالنسبة ذلم ،لكن يبقى مرزز البث بالنسبة ذلم ادلكاف الذي ينتموف إليو.

 2.5اختبار وتفسير الفرضيات

للتأزد من صالحية النموذج الختبار فرضية وجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة احلياة الوظيفية يف االلتزاـ التنظيمي مت استخداـ نتائج
حتليل التباين لالضلدار مثلما يبينو اجلدوؿ ادلوايل:

جدول  .5نتائج تحليل تباين االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية
F
متوسط
مجموع
درجة الحرية
مصدر التباين
المحسوبة
المربعات
المربعات
6.942
1.617
6
9.702
االنحدار
0.233
29
6.755
الخطأ
المجموع
35
16.456
الدوري

مستوى
الداللةF
*0,000
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المصدر :من إعداد الباحثتي ن باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V22
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05
معامل التثديد )0.590 =(R2
معامل االرتباط )0 ,768a =(R

من خالؿ النتائج الواردة يف اجلدوؿ يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية ،حي

بلغت قيمة ( )Fاحملسوبة ()6.942

وبقيمة احتمالية ( ،)0.000وىي أقل من مستوى الداللة ( .)0.05ويتضح من نفس اجلدوؿ أف معامل التثديد يساوي ()0.590
وىذا يعين أف ( ) %59من التغريات احلاصلة يف ادلتغري التابع "االلتزاـ التنظيمي" تعود إىل التغريات احلاصلة يف ادلتغري ادلستقل " جودة
احلياة الوظيفية" ،والباقي يعزى لعوامل أخرى غري داخلة يف النموذج ،وىي قوة تفسري مرتفعة نسبيا ،وبالتايل من خالؿ ما سبق نقبل
الفرضية الرئيسية اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية جلودة احلياة الوظيفية يف االلتزاـ التنظيمي مبرزز البث العلمي والتقين
للمناطق اجلافة ببسكرة.
وبناء على ذلك نستطيع اختبار الفرضيات الفرعية ،أين نعتمد يف ذلك على االضلدار اخلطي ادلتعدد ،حي

ؽلكن توضيح النتائج يف

اجلدوؿ ادلوايل:

جدول  .6نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد ألثر جودة الحياة الوظيفية في االلتزام التنظيمي
()B

Beta

()T

مستوى الداللة

المتغير المستقل X
األماف واالستقرار الوظيفي

0.217

0.280

1.582

0.124

األجور وادلكافآت

0.131

0.179

1.132

0.267

الًتقية والتقدـ الوظيفي

-0.096

-0.501

0.620

التوازف بني احلياة الشخصية
والوظيفية

0.407

2.111

0.043

ظروؼ العمل ادلادية

-0.105

-0.646

0.523

التكوين والتعلم

0.331

1.863

0.073

0.1180.383
0.1300.383

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05

المصدر :من إعداد الباحثتي ن باالعتماد على مخرجات برنامج SPSS.V22

زل من األماف واالستقرار الوظيفي ،األجور وادلكافآت ،الًتقية والتقدـ الوظيفي ،ظروؼ
طبقا للنتائج ادلوضثة باجلدوؿ ( ،)06فإف ّ
العمل ادلادية ،التكوين والتعلم ،ليس ذلا أثر داؿ إحصائيا على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني زلل الدراسة ،حي فاقت مستويات
داللتها  0.05وبلغت على التوايل  ،0.383 ،0.130- ،0.118- ،0.179 ،0.280وعليو فإف الفرضيات الفرعية األوىل
والثانية والثالثة واخلامسة والسادسة مرفوضة .بينما يوجد أثر داؿ إحصائيا للتوازف بني احلياة الشخصية والوظيفية على االلتزاـ التنظيمي
عند الباحثني زلل الدراسة ،حي بلغت مستوى داللتها  0.043وىي أقل من  ،0.05حي يفسر التوازف بني احلياة الشخصية
والوظيفية  % 40.7من االلتزاـ التنظيمي.
وؽلكن تفسري النتائج احملصل عليها من اختبار الفرضيات ،من زوف جودة احل ياة الوظيفية تشكل مكونا ال ؽلكن إغفالو لتعزيز االلتزاـ
التنظيمي لدى األفراد بادلنظمات ،خاصة فيما يتعلق بشقها ادلعنوي ،ذلك أف سلتلف اجلوانب ادلادية والتنظيمية والوظيفية زالتصميم اجليد
للمناصب ،وتوفر االستقرار واألماف الوظيفي ،واجلوانب ادلالية واالقتصادية زاألجور وادلكافآت ،وظروؼ العمل ادلادية من حي
اإلضاءة ،التهوية ،التأثي  ....ورغم أعليتها يف ادلؤسسات ،نظرا دلساعلتها الفعالة يف خلق شعور االرتياح النفسي والتنظيمي ،شلا ػلسن
أداء األفراد ويزيد يف التزامهم وانتمائهم للمنظمة ،خاصة إذا ما نظرنا لكل بعد منها بش كل مستقل ،ومدى تأثريه على االلتزاـ التنظيمي،
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مجعة خري الدين  ،أحالـ خاف

_____________ أثر جودة احلياة الوظيفية على االلتزاـ التنظيمي لدى الباحثني مبرازز البث العلمي باجلزائر

_______________________________

____________________________

ص ،ص235-224

إال أهنا ليست زافية يف نظر الباحثني إذا ما اجتمعت لتشكيل جو حياة العمل لدى ادلوظفني ،خاصة أهنا تعد متطلبات يفًتض توفرىا يف
ادلؤسسات لتسريع وترية العمل ،وزيادة اإلنتاجية .وقد ال تؤدي بالضرورة لتثقيق التزاـ ادلوظفني .يف حني يعد بعد حتقيق التوازف بني احلياة
الشخصية والوظيفية البعد الوحيد ادلؤثر يف االلتزاـ التنظيمي ،وبقوة تفسريية جيدة ،ذلك أنو البعد الوحيد يف ىذه الدراسة الذي يعطي
توجها شلتدا للثياة الوظيفية إىل ما بعد جدراف ادلرزز.

 .6الخاتمة:

يدعم االىتماـ جبود ة احلياة الوظيفية إغلاد بيئة عمل صثية وآمنة ،يتوافر فيها دعم ومشارزة ودمج ادلوارد البشرية يف عمليات اختاذ
القرارات وحل ادلشكالت ،واالىتماـ هبم حىت خارج إطار بيئة العمل ،ما ػلقق التوازف بني احلياة الوظيفية و الشخصية للموظف .ومن
خالؿ دراستنا ادليدانية مبرزز البث العلمي والتقين للمناطق اجلافة (عمر الربناوي) ببسكرة ،توصلت إىل النتائج التالية:
 تصورات ادلبثوثني حوؿ مستوى ادلتغريين :جودة احلياة الوظيفية وااللتزاـ التنظيمي يف ادلرزز زلل الدراسة اجتهت ضلو ادلستوى
ادلتوسط وفقا دلقياس البث .
 وجود أثر جلودة احلياة الوظيفية يف االلتزاـ التنظيمي يف ادلرزز زلل الدراسة.
 وجود أثر للتوازف بني احلياة الوظيفية والشخصية يف االلتزاـ التنظيمي يف ادلرزز زلل الدراسة.
 عدـ وجود أثر لباقي أبعاد جودة احلياة الوظيفية يف االلتزاـ التنظيمي.
وعلى ضوء ىذه النتائج نقدـ رلموعة من االقًتاحات نوجزىا فيما يلي:
 على إدارة ادلرزز العمل أزثر على حتسني ظروؼ العمل ادلادية ،وتوفري ما يساعد الباحثني بادلرزز على أداء مهامهم.
 ضرورة االىتماـ بالتكامل االجتماعي والعالقات بني الزمالء ألف ذلك يشجع على خلق مناخ من التعاوف بني ادلوظفني ،خاصة
أف الباحثني أبدوا استياءىم من نقص الثقة بينهم.
 ضماف األمن والسالمة ادلهنية للباحثني عند تأدية مهامهم.
 تفعيل أنظمة ادلكافآت وبنائها على أسس عادلة ،وجعل معايري التقييم أزثر وضوحا وشفافية لكل موظفي ادلؤسسة ،واحلرص
على ربطها باالصلاز واألداء.
 تقدير اجملهودات ادلبذولة من قبل الباحثني ادللتزمني بأداء واجباهتم بكفاءة ،من خالؿ تشجيعهم واالعًتاؼ بكفاءهتم و
مكافأهتم قدر ادلستطاع ،حىت و لو مل ينص قانوف الوظيف العمومي على ذلك.
ومن خالؿ دراستنا ىذه ؽلكن اقًتاح عدة مواضيع مستقبلية مبا ؼلدـ مرزز البث العلمي ،ويساىم يف إزالة اللبس عن بعض اإلشكاليات،
أين ؽلكن الًتزيز على إدارة ادلواىب بادلرزز ،وعلى ادلعارؼ اليت ؽلكن فقدىا جراء مغادرة الباحثني للمرزز بسبب التقاعد .زذلك ؽلكن
دراسة الصراعات التنظيمية اليت يعيشها الباحثوف ،وزيف ؽلكن معاجلتها من قبل اإلدارة.
 .7قائمة المراجع.
 .1.7الكتب:
سيد زلمد جاد الرب ( ،)2009إسًتاتيجيات تطوير وحتسني األداء -األطر ادلنهجية والتطبيقات العملية ،مطبعة العشري ،مصر،
.2009

 .2.7المذكرات:
أسامة زياد يوسف البلبيسي ( ،) 2012جودة احلياة الوظيفية وأثرىا على األداء الوظيفي للعاملني يف ادلنظمات غري احلكومية
يف قطاع غزة ،حب مقدـ الستكماؿ متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستري يف إدارة األعماؿ.
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بوبكر ساخي ( ،)2016دتكني العاملني وعالقتو جبودة احلياة الوظيفية يف ضوء الثقة التنظيمية زمتغري وسيطي ،مذزرة لنيل
شهادة ماجستري غري منشورة يف تنمية البشرية وفعالية األداءات ،زلية العلوـ اإلجتماعية ،جامعة وىراف  ،2وىراف.
خليل إمساعيل إبراىيم ماضي( ،)2014جودة احلياة الوظيفية وأثرىا على مستوى األداء الوظيفي للعاملني -دراسة تطبيقية على
اجلامعات الفلسطينية -مذزرة لنيل شهادة دزتوراه الفلسفة يف إدارة األعماؿ ،زلية التجارة جامعة قناة السويس ،مصر.
مسر سعيد البياري ( ،)2018جودة احلياة الوظيفية وأثرىا على اإللتزاـ التنظيمي دلوظفي وزاريت العمل والتنمية االجتماعية يف
قطاع غزة ،مذزرة لنيل شهادة ادلاجستري يف إدارة األعماؿ ،زلية اإلقتصاد و العلوـ اإلدارية ،جامعة اإلسالمية بقطاع غزة ،فلسطني.
عماد منصور أمحد حالوة ،غموض احلياة الوظيفية وأثرىا على األداء الوظيفي ،دراسة تطبيقية على موظفي القطاع احلكومي
ادلدنيني يف قطاع غزة ،رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستري يف إدارة األعماؿ  ،اجلامعة اإلسالمية غزة،
.2015
مرواف حسن الرببري ( ،)2016دور جودة احلياة الوظيفية يف حد من اإلحًتاؽ الوظيفي لدى العاملني يف شبكة األقصى
لإلعالـ واإلنتاج الفين .مذزرة لنيل شهادة ادلاجستري يف برنامج القيادة واإلدارة  ،أزادؽلية اإلدارة و السياسة للدراسات العاليا ،جامعة
األقصى ،غزة ،فلسطني.

 .3.7المجالت:

ضرغاـ علي مسلم العميدي ( ،)2018دوافع مشارزة ادلعرفة وتأثريىا يف اإللتزاـ التنظيمي -دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي
جامعة الكوفة ،رللة اإلدارة واإلقتصاد ،العدد  ، 115العراؽ.
عبد اهلل عبد الدائم علي ،وعدناف عبد الرزاؽ رغداف( ،)2019تنشيط سلوزيات ادلواطنة التنظيمية لتعزيز اإللتزاـ التنظيمي -حب
ميداين على عينة من موظفي زليات اجلامعة العراقية .رللة اآلداب ،العدد 130
زلمد علي عالية جواد ( ،)2016أثر التدريب يف حتقيق اإللتزاـ التنظيمي للعاملني يف ادلنظمات -دراسة استطالعية لعينة من العاملني
يف الشرزة العامة للزيوت النباتية ،رللة العلوـ اإلقتصادية و اإلدارية ،اجمللد  ،22العدد  ، 94العراؽ.
زلمد مصطفى اخلشروـ( ،.)2011تأثري مناخ اخلدمة يف اإللتزاـ التنظيمي -دراسة ميدانية على العاملني يف ادلعاىد التقنية التابعة
جلامعة حلب ،رللة جامعة دمشق للعلوـ اإلقتصادية و القانونية ،اجمللد  ،27العدد3
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