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 بِسمِ اِ الرّحمنِ الرّحيمِ

 احبصا ميهف كَاةشكَم ثَلُ نُورِهضِ ماألَرو اتاومالس نُور اللَّه

 ةرجش نم وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاججالز ةاجي زُجف احبصالْم

ربِية يكَاد زَيتُها يضيء ولَو لَم تَمسسه مباركَة زَيتُونَة ال شرقية وال غَ

نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاء ويضْرِب اللَّه األَمثَالَ للناسِ 

يملع ءيبِكُلِّ ش اللَّهو 
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 إقرار المشرف
أشهههبان هههاننإذهههارانلهههرىنرحت هههاحينفهههتمنة هههونإشهههتر ان هههانفا  هههينرح   هههل ن   هههينر ارت ن

ن رالقة اان لانفزءن نن ةط  اونن لنشباا نرحا   منرح احان انإارت نرألذ ال.
نرحة ق ع:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نصفوان ياسين الراويد. نم.رح شتف:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نم0202 3رحةات خ:نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
 إقرار المقوم اللغوي

نرح     ين نرحت احي ن اننلرى واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل في بعض  "أشبا
 "المستشفيات التابعة  لدائرة صحة نينوى

ن ننأخطاءنحغ  ين ة   ت ين ن  با ن تا نرح غ  ين ة   حن ا ن ننرحنا  ي نة ون ترف ةبا "
   رحكنأ   ونرحت احين ؤل ينح  ناقشين قاتنة  قنرأل تن  ال ينرأل   بن   ينرحة   ت.

نرحة ق ع:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 محمد طيب ريمم. د.  رال م:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نم0202 3رحةات خ:نننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
 إقرار رئيس لجنة الدراسات العليا

رحة  ههه ة ننرح قات ههههة نن هههننق هههلنرح شهههتفن رح قهههه منرح غههه  نأ تشهههحنلهههرىنرحت هههاحين نهههاءلنذ ههه ن
 ح  ناقهشي.

ن رحة ق ع:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 معن وعداهلل المعاضيديأ. د.  رال م:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نم0202 3رحةات خ:نننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن

 إقرار رئيس قسم إدارة األعمال
 ناءلنذ  نرحة   اونرح قات ين ننق لنرح شتفن رح ق منرح غ  ن تئ سنحفنينرحاتر اون

 رح   ان انرحق م،نأ تشحنلرىنرحت احينح  ناقشي.
نرحة ق ع:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نمعن وعداهلل المعاضيدي: أ. د. رال منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نم0202 3رحةات خ:نننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن



 لجنت المناقشتاقرار 

واقع تطبيق "َشهذ بأَُا اعضاء نجُت انتقىٌى وانًُاقشت قذ اطهعُا عهى انرسانت انًىسىيت 

 ت، وَاقشُا انطانب"برامج جودة حياة العمل في بعض المستشفياث التابعت  لدائرة صحت نينوى

وإَها جذٌرة ، 2/2/2021خ ٌفً يحتىٌاتها وفًٍا نه عالقت بها بتار  خالص نوري طه السيديتإ

 نٍُم شهادة انذبهىو انعانً انتخصصً فً ادارة االعًال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار مجلس الكليت

اجتًع يجهس كهٍت االدارة واالقتصاد بجهسته ............................. انًُعقذة 

، وقرر انتىصٍت بًُحه شهادة انذبهىو انعانً انتخصصً فً 2021/   /   بتارٌخ

 ادارة االعًال.

 

 

 ةانذكتىر انًذرس

 انًالح طارقاسراء 

 كهٍت االدارة واالقتصاد

 جايعت انًىصم

 عضىا  

 انذكتىر انًذرس

 صفىاٌ ٌاسٍٍ انراوي

 كهٍت االدارة واالقتصاد

 جايعت انًىصم

 ويشرفا   عضىا  

 االستار انًساعذ انذكتىر

 حساٌ ثابت انخشاب

 كهٍت االدارة واالقتصاد

 جايعت انًىصم

 رئٍسا  
 

 عًٍذ كهٍت االدارة واالقتصاد يقرر يجهس انكهٍت



 شكر وعرفان
نسان ما لم �علم، الحمد � دًا �ثیرا، الحمد � الذي علم �القلم، وعلم اال حم الحمد �

أنعم علي �فضله وجز�ل عطائه واعانني على إتمام هذا العمل الذي أرجو من الحي  الذي
 القیوم أن �جعله ذا فائدة.

أن أتوجه قبل �ل شيء �الشكر الى هللا س�حانه اال �سعني �عد إتمام هذه الدراسة  الو 
وتعالى أن منحني القدرة على الجهد والمثابرة في إنجازها، فان �ان ثمة هفوة من تقصیر 

 ).ي ان الكمال � تعالى وحده، وأشكر المعلم األول رسول الهدى النبي محمد (بفحس
ومشرفي الذي لم �سجل اسمه في غالف الرسالة  ألستاذيأتقدم �فائق شكري وتقدیري و  

فقط، وانما في �ل حرف منها األستاذ الفاضل المدرس الد�تور (صفوان �اسین الراوي) على 
جهوده الرائعة وتعاونه الطیب طوال فترة اعدادي لهذه الرسالة، فلم ی�خل علي �علم او توج�ه 

�ل والخالص الى الد�تور (احمد یونس او توض�حًا او اهتمام أو وقت، وأتقدم �الشكر الجز 
) على �ل ما قدموه لي من مساعدة او نصائح الجل محمد الطائي الس�عاوي) والد�تور (عادل

إتمام هذا العمل والشكر موصول الى عمادة �ل�ة اإلدارة واالقتصاد والسادة أعضاء مجلس 
عاضیدي) �ما أوجه شكري وعدهللا الم والى رئ�س قسم إدارة االعمال الد�تور (معن الكل�ة

وتقدیري الى اساتذتي االفاضل ورئ�س وأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم قبول مناقشة الرسالة 
 ستكون محط تقدیر. والتي فضًال عن مالحظاتهم السدیدة في الشكل والمضمون 

 ..واتوجه �الشكر لكل اساتذتي الذین حملتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذ�راتي 
الى من امرني ر�ي �الترحم علیهما �ما ر��اني صغیرًا.. أمي واقدم شكري وامتناني  

 وأبي ... رحمهم هللا.
 واقدم شكري الى من �ان خیرا سندًا وعون لي زوجي الغالي.

 هشام. -ت�جان -وختامًا اقدم شكري الى من حبهم �جري في عروقي اوالدي: محمد
 
 

 ال�احثة



 أ 
 

 المستخلص
ولهذا تحاول هذه  ،تعتبر جودة ح�اة العمل من المواض�ع المهمة في نجاح المنظمات 

 تأثیرات الصح�ة لما لها من ع جودة ح�اة العمل خاصة في المنظمالدراسة أن تبرز أهم�ة موضو 
مة سو ، عل�ه سعت هذه الدراسة المخاص وعلى المجتمع �شكل عام االفراد العاملین �شكل في

جودة ح�اة العمل في دائرة صحة نینوى) الى تحدید أنواع البرامج الخاصة �جودة ح�اة واقع 
مستوى تطب�قها في المنظمات الم�حوثة فضًال عن الوقوف على المعوقات  تأثیرالعمل، ومن ثم 

ب�ان المعالجات المقترحة لتالفي هذه المعوقات وفي ضوء ذلك تم تحدید و وتطبیق هذه البرامج 
هل تعاني دائرة صحة نینوى وهي: ساؤالت ال�حث�ة للتعبیر عن مشكلة الدراسة عدد من الت

هل تعتمد المنظمة الم�حوثة  والمستشف�ات التا�عة لها من ضعف في برامج جودة ح�اة العمل؟
ما هو واقع تطبیق برامج  على البرامج التقلید�ة دون الحدیثة لخدمة �وادرها اإلدار�ة والصح�ة؟

 ل في المنظمات الم�حوثة؟جودة ح�اة العم
 المستشف�ات التا�عة لها وتم توز�ع استمارات االست�انة في دائرة صحة نینوى و�عض 
میدانًا للدراسة الحال�ة، (مستشفى ابن االثیر ومستشفى السالم التعل�مي ومستشفى الخنساء)  هي:و 

ادات اإلدار�ة وال�الغ إذ تم اخت�ار عینة عشوائ�ة من المنظمات الم�حوثة تمثلت األولى �الق�
) فرد عامل من المهن الصح�ة والطب�ة ومن اجل ٦٥) والثان�ة اقتصرت على (٤٠عددهم (

اخت�ار فرض�ات الدراسة فقد تم استخدام استمارة (االست�انة) بوصفها أداة رئ�سة لجمع الب�انات 
 الخاصة �الدراسة فضًال عن المقا�الت الشخص�ة.

داخل  النشاطاتوجود مؤشرات ا�جاب�ة ل�عض تاجات أهمها: خرجت الدراسة �جملة استن 
الوظ�في و�رنامج االدارة  ءراثالمنظمة لها عالقة م�اشرة �جودة ح�اة العمل مثل برنامج اال

�المشار�ة ولو ته�أت لها البیئة المالئمة والدعم المادي فان �استطاعة المنظمات الصح�ة 
 من الخدمات الصح�ة ةعال� �اتة العمل وُتحقق مستو في جودة ح�ا الم�حوثة ان تحقق اهدافها

 .وانعكاسها �اإل�جاب على المجتمع
العمل عینة الدراسة �ان أهمها  راسة �مجموعة من المقترحات للمنظماتواختتمت الد 

على تحقیق حالة من التوافق�ة بین الق�ادات اإلدار�ة والعاملین في المنظمات الم�حوثة �شأن 
إذ نجعل من عمل�ة تطبیق البرامج التقلید�ة مدخًال فاعًال لتامین البرامج  ،برامج جودة ح�اة العمل

ى نحو �حقق مع ضرورة مراعاة خصوص�ة �ل منها واالثار المترت�ة عن التطبیق وعل ،الحدیثة
 تقد�م مقترحات لل�احثین مستق�ًال.فضًال عن جودة ح�اة العمل 
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 ثبت المحتو�ات
 رقم الصفحة الموضوع 

 أ المستخلص
 ب ثبت المحتو�ات

 ج ثبت الجداول
 د ثبت االشكال

 ١ المقدمة
 الفصل االول

 الدراسات السا�قة ذات العالقة ومنهج�ة الدراسة
٢-١٠ 

 ٢-٦ عالقةالسا�قة ذات الدراسات لا الم�حث االول:
 ٧-١٠ الم�حث الثاني: منهج�ة الدراسة

 ٧ مشكلة الدراسة
٨-٧ أهم�ة الدراسة  

 ٨ أهداف الدراسة
 ٨ فرض�ات الدراسة

٩-٨ حدود الدراسة  
١٠-٩ منهج الدراسة  

 الفصل الثاني
 الجانب النظري 

١١-٣٣ 

 ١١-٢١ الم�حث االول: جودة ح�اة العمل 
 ٢٢-٢٦ لتقلید�ةاالثاني: برامج جودة ح�اة العمل الم�حث 

٣٣-٢٧ الم�حث الثالث: برامج جودة ح�اة العمل الحدیثة  
 الفصل الثالث
 الجانب العملي

٣٤-٦٠ 

٣٨-٣٥ خصائص المنظمات الم�حوثة واألفراد الم�حوثینوصف الم�حث األول:   
 ٣٩-٥٨ االم�حث الثاني: وصف وتشخ�ص أ�عاد الدراسة واخت�ار فرض�اته

 الفصل الرا�ع
 اتمقترحستنتاجات والاال

٥٩-٦١ 

 ٦٢-٦٤ ثبت المصادر



 ج 
 

 -- المالحقثبت 
 -- استمارة االست�انة) ١ملحق (
 -- ) تسهیل مهمة٢ملحق (

Abstract A-B 
 
 
 

 ثبت الجداول
 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

٦-٣ العملح�اة الدراسات المتعلقة �جودة  )١(  

 ١٠ صف تصم�م استمارة االست�انة والمصادر المعتمدة في ق�اسهاو  )٢(
 ١٦ قائمة المعاییر الالزمة لق�اس أ�عاد جودة ح�اة العمل )٣(
١٧-١٦ معوقات تطبیق جودة ح�اة العمل )٤(  
٤٧-٤٦ وصف وتشخ�ص عینة الكادر الطبي )٥(  
٥٨-٥٧ وصف وتشخ�ص عینة الكادر االداري  )٦(  

 

 ثبت االشكال
 رقم الصفحة عنوان الشكل الشكل رقم

 ٢٠ نظر�ة الحاجات اإلنسان�ة - هرم ماسلو )١(
 ٢١ ح�اة العمل في المنظمات المعاصرة جودةأهم�ة تحسین برامج  )٢(

 ٣٣ برامج جودة ح�اة العمل )٣(

 
 
 



 

١ 
 

 المقدمة
، وقد الحیو�ة المهمة) من المفاه�م Quality of work lifeمفهوم جودة ح�اة العمل ( ُ�عد

تضاعف االهتمام ف�ه في العقود األخیرة وقد حاز على اهتمام �بیر من قبل ال�احثین 
واالكاد�میین والمهتمین في مجال اإلدارة واالعمال وتنظ�م العمل، وتعاني العدید من المنظمات 

تدني مستوى جودة ح�اة العمل متجسدة في خدمة المورد  مشكلةعلى مستوى البیئة العراق�ة من و 
ال�شري و�النس�ة ل�حثي حول واقع جودة ح�اة العمل في دائرة صحة نینوى ولما �انت أهم�ة هذه 
القض�ة وانعكاسها على ح�اة المجتمع �صفة عامة وعلى االفراد العاملین في هذا المجال �صفة 

اصة وهنا تبرز االضطالع �المسؤول�ة األخالق�ة واالجتماع�ة لتحسین جودة ح�اة العمل عن خ
طر�ق دراسة واقع جودة ح�اة العمل والتعرف على أهمیتها والعوائق التي تواجه برامج التحسین 
وذلك لمساعدة متخذي القرار �قصد تجنب حاالت الغموض التي تكتنف أوجه العمل المنظمي ثم 

 .ل بدرجة عال�ة من االهتمام �العاملین وصوًال الى تحقیق رؤ�ة ورسالة المنظمةالتفاع
)، علمًا ان QWLالى إقرار ما �سمى ببرامج جودة ح�اة العمل ( وأثمرت المحاوالت الجادة 

النهائ�ة تمثلت  ا�ةغهذه البرامج جاءت تحت مسم�ات واتجاهات عدة مع االخذ �االعت�ار  ان ال
ح�اة العمل و�ما یؤمن سیر العمل بدون اثار سلب�ة �حیث �كرس الفرد العامل في تامین جودة 

جل اهتمامه لخدمة عمله �عیدًا عن معوقات تحد من عطاءاته وقد �ان لبرامج التحسین األثر 
هم  دة ح�اة العمل وطب�عتها:زاد اهتمامهم �جو  �انة العنصر ال�شري ومن بین الذینالفاعل في ص

العاملون في ، و مهتمین في مجال اإلدارة واالعمالال، و ختصاصیون النفسیون في مجال العملاال
 املین.المتخصصة في مجال العمل والع قطاعات الدولة
، إذ خصص أساسیین ول م�حثینالفصل األ عرض أر�عة فصول: على الدراسة تضمنت

في ، حث الثاني لمنهج�ة الدراسةلدراسات السا�قة ذات العالقة �الموضوع، والم�الم�حث األول ل
جودة ح�اة  ، اذ تناول الم�حث االولأساس ینحین تضمن الفصل الثاني الجانب النظري �م�حث

جودة ح�اة العمل في الجانب والم�حث الثاني تناول صیل التار�خي العمل �شكل شمولي والتأ
اإلطار  الثالثلفصل وعرض ا، الحدیثةو التخصصي المتمثل بتطبیق برامج الجودة التقلید�ة 

عرض الم�حث األول خصائص المنظمات  ،م�حثیناذ تم تناوله في  ،للدراسة المیداني العملي
وعرض الم�حث الثالث وصف  ،وتضمن الم�حث الثاني خصائص األفراد الم�حوثین ،الم�حوثة

اجات التي االستنت�الفصل الرا�ع للدراسة  مَ تِ واختُ  ،وتشخ�ص أ�عاد الدراسة واخت�ار فرض�اتها
 .�ما اشتمل على تقد�م مقترحات ضرور�ة للمنظمة الم�حوثة دراسةال ت بهاخرج
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 الفصل األول
 الدراسات السابقة ذات العالقة ومنهجية الدراسة

يتناول ىذا الفصل مبحثين، يتعمق المبحث األول بمجموعة من الدراسات ذات العالقة التي 
كتبت في اطار موضوع جودة حياة العمل، وثم التعرف عمى أىميتيا واىم االستنتاجات التي 

بمنيجية الدراسة في اطار مشكمة الدراسة وأىميتيا  توصمت الييا، أما المبحث الثاني فيتعمق
 وأىدافيا وفرضياتيا فضاًل عن حدودىا الزمانية والمكانية.

 .عالقةالسابقة ذات الدراسات الالمبحث األول: 
 .المبحث الثاني: منهجية الدراسة
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 المبحث األول

 عالقةالسابقة ذات الدراسات ال
سة، ترى الباحثة ضرورة استعراض عدد من استكمااًل لالطار النظري الخاص بالدرا

الدراسات النظرية والميدانية التي ساىمت في رسم األطر البنائية لمنيجية الدراسة، إذ يتضمن 
المبحث عددًا من الدراسات ذات الصمة بالموضوع والمتعمقة بجودة حياة العمل، مؤكدين عمى 

استعراض لتمك الدراسات وعمى النحو يأتي اظيار المضامين األساسية لتمك الدراسات وفيما 
 اآلتي:

 (1جدول )
 الدراسات المتعمقة بجودة حياة العمل

 (2002)الفضيل،  الباحث والسنة
اثر المناخ األخالقي في نوعية حياة العمل والرضا  عنوان الدراسة

 الوظيفي في عينة من المستشفيات العراقية
ره في مستشفيات دائرة بناء انموذج فرضي لمبحث واختبا هدف الدراسة

مدينة الطب ليتم في ضوء النتائج التي يتم التوصل الييا 
تشخيص اىم المتغيرات التي تسيم في تحقيق الرضا 
الوظيفي واشباع حاجات العاممين ورغباتيم فضاًل عن 
قياس األثر المعنوي لممناخ األخالقي ونوعية حياة العمل 

 في الرضا الوظيفي لمعاممين.
 اعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبانة. راسةأداة الد

أجريت الدراسة في مدينة الطب ببغداد عبر اختيار  موقع الدراسة وعينتها
خمسة مستشفيات شممت عينة الدراسة األطباء 
والصيادلة واالداريين والمحاسبين والميندسين وذوي 

 ( فردًا.113المين الصحية ليبمغ عددىم )
التأثير األعمى لفقرات متغير االىتمام النابع لممناخ  ان أهم االستنتاجات

األخالقي في نوعية حياة العمل كان متغير تعظيم 
المنفعة لممجتمع ويميو متغير تعظيم فاعمية المنظمة، من 
حيث تصف متغير تعظيم المنفعة الذاتية لمفرد بالتاثير 

 الضعيف والسمبي.
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ان تتجو المستشفيات نحو اسة الى ضرورة ر توصمت الد مقترحاتأهم ال
تطوير نوعية حياة العمل فييا في االطار واالبعاد 
المحددة في البحث، وان تمثل الخاصية الثابتة نسبيًا 
لمناخيا األخالقي الذي يميزىا عن المنظمات اإلنتاجية 

 والخدمية األخرى.
زت االختالف في المنيجية المعتمدة واالىداف حيث رك مبررات اختبار الدراسة

الدراسة عمى ابراز األثر المعنوي في الرضا الوظيفي 
لمعاممين، فضاًل عن االختالف في األدوات اإلحصائية 

 المستخدمة في كمتا الدراستين.
 

 (2012)البميسي،  الباحث والسنة
جودة الحياة الوظيفية واثرىا عمى األداء الوظيفي  عنوان الدراسة

 ة في قطاع غزة.لمعاممين في المنظمات غير الحكومي
التعرف عمى مستوى جودة الحياة الوظيفية في المنظمات  هدف الدراسة

غير الحكومية في قطاع غزة، ودرجة االلتزام بتطبيق 
 عناصرىا داخل اروقتيا.

والتعرف عمى مستوى األداء الوظيفي لدى عاممي 
المنظمات غير الحكومية، ومدى تاثيرىا بتطبيق برامج 

 يفية عن عدمو.جودة الحياة الوظ
 اعتمدت الدراسة عمى استمارة االستبانة. أداة الدراسة

( منظمة غير حكومية في 53طبقت الدراسة عمى ) موقع الدراسة وعينتها
( 65قطاع غزة، وتم اختيار عينة عشوائية بمغت )

 موظفًا.
ان المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تتمتع بحياة  أهم االستنتاجات

ات حياة جيدة، كما ان أداء العاممين في وظيفية ذ
المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة يمتاز بالكفاءة 

 العالية والمستوى الراقي.
ضرورة تحسين جودة الحياة الوظيفية في المنظمات غير  مقترحاتأهم ال

الحكومية من خالل التركيز عمى األمان الوظيفي وفرص 
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فآت والتعويضات ورفاىية الترقية والتقدم، واألجور والمكا
العاممين، وتقويم المظالم داخل المنظمات ومعالجة 

 مواطن الخمل.
االختالف في مجتمع الدراسة اذ ركزت الدراسة عمى  مبررات اختبار الدراسة

المنظمات غير الحكومية فضاًل عن االختالف في 
 المنيجية واألدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراستين.

 
 (ArgenTero et,al., 2007) والسنةالباحث 

 Quality of work life in a cohort of Italian عنوان الدراسة

health workers. 

جودة حياة العمل في جماعة من العاممين في مجال 
 الصحة اإليطالية.

ىدفت الدراسة الى تحميل مؤشرات جودة حياة العمل في  هدف الدراسة
 صحة اإليطالية.جماعة العاممين في مجال ال

اعتمدت الدراسة عمى اجراء المقابالت الشخصية الشبو  أداة الدراسة
 منظمة مع عينة الدراسة.

أجريت الدراسة في قطاع الصحة في شمال غرب  موقع الدراسة وعينتها
 ( فردًا.112إيطاليا عمى عينة مكونة من )

بعاد الواجب توصمت الدراسة الى تحديد مجموعة من اال أهم االستنتاجات
االىتمام بيا في المنظمة المبحوثة وىي التعميم الميني 
دارة العالقات بين العاممين وانشاء فرق العمل  وتطويره وا 

 .وتقديم الخدمات المتنوعة. والنوعية الصحية والطبية
أىمية اعتماد التقييم الموضوعي الدوري لجودة حياة  مقترحاتأهم ال

ودة، وبما يسيم في تحسين العمل وضمن نظام تقييم الج
 خدمة الصحية وزيادة فاعميتيا.جودة ال

البيئة، واألدوات اإلحصائية اذ ركزت االختالف في  مبررات اختبار الدراسة
الدراسة عمى المقابالت الشخصية فقط في حين ركزت 

 .الدراسة الحالية عمى اكثر من اداة
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 (Gupta, 2013) الباحث والسنة

 Constructs of Quality of work life An عنوان الدراسة
empirical evidence from Indian hospital. 

حياة العمل واألدلة التجريبية في المستشفيات جودة تركيبات 
 .اليندية

سعت الدراسة الى التعرف عمى واقع جودة حياة العمل لدى  هدف الدراسة
تقديم العاممين، ومستوى الرضا الوظيفي وثقافة المنظمة و 

المساعدة في دراسة البيئة الكمية لممنظمة بيدف اجراء 
التغير اإليجابي في جودة حياة العمل وتحسينيا عمى نحو 

 افضل.
 استمارة االستبيان، والتقارير والوثائق والسجالت السنوية. أداة الدراسة

( فرد في 666أجريت الدراسة عمى عينة مكونة من ) موقع الدراسة وعينتها
 .(Delhi & Noidaتشفيات المختارة في مدينتي )المس

ان المستوى العام لمرضا الوظيفي  توصمت الدراسة الى أهم االستنتاجات
والثقافة المنظمية في المستشفيات عينة الدراسة جيدة، كما 
ان قسم إدارة الموارد البشرية في المستشفيات عينة الدراسة 

الحاصل فييا ووجود يمعب دورًا ىامًا في الظيور والتنمية 
 اىتمام بجودة حياة العمل وذلك لألسباب اآلتية:

 .زيادة القمق لدى العاممين في العمل 

  انخفاض األمان الوظيفي في العمل عمى المدى
 الطويل.

 .زيادة حدة المنافسة بين المنظمات 
ضرورة سعي إدارة ىذه المستشفيات الى زيادة االىتمام  مقترحاتأهم ال

العمل بغية تحسينيا وبما ينتقل ايجابًا عمى بجودة حياة 
 الرضا الوظيفي والثقافة المنظمية.

اىداف الدراستين، إذ ركزت الدراسة عمى االختالف في  مبررات اختبار الدراسة
التعرف عمى واقع جودة حياة العمل لدى العاممين، ومستوى 
 الرضا الوظيفي وثقافة المنظمة، حيث ركزتنا دراستنا الحالية
عمى دراسة تشخيص واقع جودة حياة العمل ومستوى تطبيق 

رات ية والحديثة دون التركيز عمى متغيبرامج الجودة التقميد
 أخرى.

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد عمى المصادر الواردة فيو.
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 المبحث الثاني
 منهجية الدراسة

 أواًل: مشكمة الدراسة
كون  جيود المنظمة الرامية إلى بناء عالقات ناجحة مع الزبون تدعمان جودة حياة العمل 

العاممين عن بيئة العمل بغية التفاعل المثمر لتنعكس عمى نجاح األخيرة ترتكز عمى مدى رضا 
 جودة حياة العمل لألفراد العاممينأن اذ ، المنظمة في تقديم خدماتيا بصورة اكثر كفاءة وفاعمية

 ،)المرضى( نائق رضا الزبيحقتن وبالتالي اآلخريمع  تيمعامالعمى تدون ادنى شك تنعكس 
تتضح مسارات المشكمة الميدانية من حيث تطبيقيا في بيئة ىي في أمس الحاجة لمثل ىذه و 

دائرة صحة و  ،شكل عامب صحيالقطاع ال وتحديداً  ،العراقية المواضيع والمتمثمة بالبيئة الخدمية
نظرا ألىمية الدور الذي يمارسو ىذا القطاع  ،بشكل خاص يانينوى وبعض المستشفيات التابعة ل

مما يتطمب  )المرضى( نائمع الزب يتسم بتفاعل عال   صحة، اذ أن قطاع الالخدميعمى الصعيد 
 رضا العاممينكما يتطمب توفير ما يعزز ة مات العاممجودة من قبل المنظ تتوفير بيئة عمل ذا

 المرضى(.) نائالتفاعل االيجابي المثمر مع الزبقيق تساعد في التزام العاممين بتح والتي
ما الحظتو الباحثة كونيا في دائرة صحة نينوى وخاصة فيما يتعمق بتوفير حياة عمل و  

عميو اصبح و  ،جودة حياة العملببرامج مالئمة لكوادرىا اإلدارية والصحية بالجانب الذي يتعمق 
تدنى ان   ،كبير لدى عموم الموظفين تحد   ابةأصبحت بمثالتي  بعض المعوقاتالفرد يعاني من 

معاممين في ىذا المجال وانعكاسو عمى تردي نوعية الخدمات الصحية لمستوى جودة حياة العمل 
وفي ، المشكمة عمى المجتمع ككل ىذه النعكاس  ،مناسبة ليا عد مشكمة البد من وضع حمولي  

 ضوء ذلك تم تحديد مشكمة الدراسة باآلتي:
ع توافر أبعاد جودة حياة العمل في دائرة صحة نينوى وبعض المستشفيات ما ىو واق -1

 التابعة ليا؟

 ما ىو واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل التقميدية في المنظمة المبحوثة؟ -2

 ما ىو واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل الحديثة في المنظمة المبحوثة؟ -3

 
 ثانيًا: أهمية الدراسة

 ظرية في بعض المفاىيم والمصطمحات التي تتعمق بجودة حياة العمل.ثراء الخمفية النا -1

وىو من الدراسات االجنبية بتعمق  في وتم تناولان موضوع جودة حياة العمل  -2
سيم جودة حياة العمل بشكل إيجابي في ت  اذ  ،في البيئة العربية الموضوعات الميمة

 ودافعية. توفير قوة عمل أكثر مرونة، ووالءً 
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 ،ات الصحيةع جودة حياة العمل في المنظمه الدراسة أن تبرز أىمية موضو تحاول ىذ -3
 ة ألداء العاممين.داعمة الظروف البيئية المعنوية الإتاح في تأثيرلما ليا من 

 

 

 الدراسة ثالثًا: أهداف
 في ضوء مشكمة الدراسة وأىميتيا تم تحديد عدد من االىداف لمدراسة الحالية وكاآلتي:

امج جودة حياة العمل وفي اطار االفادة من طروحات الكتاب والباحثين في ىذا بيان ماىية بر  -1
 الصدد.

برامج جودة حياة العمل ثم بيان معالجة التحديات التي تطبيق  واقع توافرالوقوف عمى  -2
 .تعترضيا

 تطبيق برامج الجودة عمى االفراد العاممين والمجتمع ككل.توافر  توضيح مدى أىمية -3
 

 ت الدراسةًا: فرضيارابع
 تماشيًا مع مشكمة واىداف الدراسة تم وضع الفرضيات اآلتية:

من ضعف في برامجيا الخاصة  وبعض المستشفيات التابعة ليا ت عاني دائرة صحة نينوى -1
 بجودة حياة العمل.

عمى البرامج التقميدية دون الحديثة  دائرة صحة نينوى وبعض المستشفيات التابعة لياتعتمد  -2
 لعمل الخاصة بكوادرىا اإلدارية والصحية.لجودة حياة ا

 
 خامسًا: حدود الدراسة

يات ة في البحث العممي الذي يرسخ توجت عد وضع حدود الدراسة من الخطوات الميم
 :اآلتيحدود الدراسة الحالية  تضمنت الدراسة واىدافيا ضمن سياق واضح حيث

ميداني خالل المدة من انجزت ىذه الدراسة بجانبيا النظري وال الحدود الزمانية: -1
( ومن ضمنيا مرحمة االعداد المنيجي لمبحث وتوزيع 15/12/2626( ولغاية )1/7/2626)

االستبانة وجمعيا وتحميميا فضاًل عن المقابالت الشخصية التي قامت بيا الباحثة في 
 المنظمات المبحوثة.

المستشفيات التابعة  اجريت الدراسة الحالية في دائرة صحة نينوى وبعض الحدود المكانية: -2
 ليا وىي:

 مستشفى ابن االثير. -أ 

 مستشفى السالم التعميمي. -ب 
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 مستشفى الخنساء. -ج 

: تمثمت )عينة الدراسة( بالقيادات االدارية ومدراء االقسام والشعب والوحدات، الحدود البشرية -3
 فضاًل عن العاممين )االطباء، ذو المين الصحية، والصيادلة، واالداريين، والفنيين( في

 المنظمات المبحوثة.

 
  سادسا: منهج الدراسة

( والذي من شأنو اإلجابة عننن التسنناؤل المطننروح فنني المشننكمة المسحيتم اعتماد المنيج ) 
وىننو طريقننة يعتمنندىا البنناحثون وذلك بيدف جمع البيانات والحقائق عننن المشننكمة موضننوع الدراسننة 
عنننة أو نشننناط منننن النشننناطات، فننني الحصنننول عمنننى معمومنننات دقيقنننة ووافينننة عنننن مجتمنننع أو مجمو 

وييدف إلى صياغة عدد من النتائج والخروج بمجموعة من المقترحات العممية والتي يمكن أن يتم 
االسترشنناد بيننا مننن قبننل أصننحاب المصننمحة، عبننر جمننع البيانننات ذات العالقننة مننن عينننة الدراسننة 

 وتحميميا، وفيما يأتي عرض لإلجراءات المعتمدة في ذلك:
 
 لبياناتأساليب جمع ا - أ

نظري لمدراسة عمى المصادر األجنبية الخاصة بالجانب ال تفي جمع البيانا اعتمدت الباحثة
طنننناريح العربيننننة العربيننننة واألجنبيننننة والرسننننائل واأل والنننندورياتوالعربيننننة المختصننننة فنننني ىننننذا المجننننال 

 نترنيت(.وشبكة المعمومات الدولية )اإلواألجنبية والمكتبات الرقمية 
وتننم  ،استمارة االستبانة كأداة رئيسة تم اعنندادىا تم االعتماد عمى فقد يدانيالجانب الم أما 
اإلدارينننة والصنننحية واسنننتردت  بانة عمنننى عيننننة عشنننوائية منننن القينننادات( اسنننتمارة اسنننت101توزينننع )

 جميعيا وكانت صالحة لمتحميل.
 
 تصميم االستبانة  - ب

عمى  في دائرة صحة نينوى جودة حياة العملواقع الخاصة بقياس  استمارة االستبانةتضم  
( 2سننة والجنندول )تسننتيدف جمننع البيانننات الالزمننة لموصننول إلننى النتننائج النيائيننة لمدرا ،عنندة أبعنناد

 يوضح ذلك وعمى النحو اآلتي:
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 (2الجدول )
 والمصادر المعتمدة في قياسها وصف تصميم استمارة االستبانة

مجموع  تسمسل الفقرات المتغيرات الرئيسة لالستمارة االبعاد الرئيسية ت
 الفقرات

المصادر 
 المعتمدة

  9 9-1 خاصة باالفراد المبحوثين البيانات الشخصية  .1
 
 
 
 
 
2012، فازع  

 
 

 

 البرامج التقميدية  .2
X1-X42 

 تحسين البيئة وظروف العمل 
 الصيانة البشرية 
  إعادة النظر بساعات العمل

 المطموبة
 الرفاىية االجتماعية 
 الرعاية الصحية 
 ة المينيةاالمن والسالم 
  االىتمام بالعالقات اإلنسانية في

 العمل

X1-X6 

 

X1-X12 

X18-X18 

 

X19-X24 

X25-X30 

X31-X36 

X37-X42 
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 البرامج الحديثة  .3
X43-X72 

 االثراء الوظيفي 
 اإلدارة بالمشاركة 
  ًفرق العمل المدارة ذاتيا 
 جداول العمل البديمة 
 حمقات الجودة 

X43-X48 

X49-X54 

X55-X60 

X61-X66 

X67-X72 
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 .المصدر: اعداد الباحثة
 
 :ساليب التحميل اإلحصائيأ - ت

باالعتمنناد عمننى عنندد مننن االدوات االحصننائية  ةالباحث تاالستبانة قاماستمارات بعد جمع 
ضنناًل عننن التحقننق مننن صننحة ف الوصننف والتشننخيص لمتغيننر الدراسننةالننى نتننائج بينندف الوصننول 

التحمننيالت االحصننائية  اءإلجننر ( (SPSSاالحصننائي  تننم اسننتخدام البرنننامج ، إذاقياسيو  اتالفرضي
واألوسنناط الحسننابية  بالتكرارات والنسب المئويننة) مثمتاألدوات اإلحصائية المستخدمة تو  المطموبة،

 واالنحرافات المعيارية والتي اعتمدت لوصف متغير الدراسة وتشخيصو واختبار فرضياتو(.
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 الفصل األول 
 الجانب النظري

ضػػرورة مػػف ضػػرورات الاطػػوير افداري لراػػا ماػػاويات ا دا   ت جودة حياة العمػػؿصبحأ 
ماػػاويات لاليػػع مػػف جػػودة حيػػاة الاػػت اح ػػؽ  ظمػػات ، االماػػواير بي ػػع العمػػؿ الم ااػػبعمػػف لػػ ؿ 

 الاطويربهدؼ  ،فاحايف الحياة )الوظيفيع وافقاصاديع والشلصيع( لمعاممياهاـ بااجاهات  العمؿ
كبيػػػرة وب اؤهػػػا اػػػيكوف ل اضػػػؿ مػػػف  هػػػاالاحػػػديات الاػػػت اواجهو واح يػػػؽ الم اااػػػع ميػػػر المحػػػدودة، 

وبمػػا ي اػػجـ  ضػػماف الم اااػػعل هػػااح ي  حػػو والاػػعت الحثيػػث  برامج جػػودة حيػػاة العمػػؿ ت ل ؿ اب
ث ثع مباحث  ىلاوضيح ذلؾ اـ ا ايـ هذا الفصؿ لمو  ،ما أهداؼ الم ظمع واطمعااها الماا بميع

 :ر ياع هت
 جودة حياة العمل.المبحث األول:  
 برامج جودة حياة العمل التقميدية.المبحث الثاني:  
 المبحث الثالث: برامج جودة حياة العمل الحديثة.   
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 المبحث األول
 جودة حياة العمل 

 
 مفهوم جودة حياة العملأوال: 

باحثيف يؼ جودة حياة العمؿ حاب وجهع  ظر العمما  والل د اعددت وا ولت مفاهيـ واعار 
ا ها المؤشر المشجا  (Schermerhorn, 2000: 15) اا د لراهات مجاؿ اإلدارة وافلماؿ، 

ظروؼ  لاجارب العامميف ات مواقا العمؿ، اهت حياة العمؿ  جمالتلمى الاموؾ الا ظيمت 
الاحديدات و العمؿ المثير ل هاماـ، و ، دلؿ جيدلواالعديد مف الم ااا، الات ااضمف العمؿ الجيدة، 

 .والحوااز ات العمؿ
ورة امثمت مفهـو جودة حياة العمؿ بأباط ص ( أفKrueger et al., 2002: 15وأكد )
جودة حياة العمؿ بأ ها ( 5، 2008جاد الرب، )وقد لرؼ ، ات إجمالت بي ع العمؿ ب  اط ال وة

اااهدؼ احايف ملامؼ الجوا ب الات اؤثر لمى  رة الاتالعمميات الماكاممع الملططع والماام
بدوره ات اح يؽ ا هداؼ  والذي ياهـ، حياة العمؿ لمعامميف، وأيضا حيااهـ الشلصيع

 .ايجيع لمم ظمع والعامميف ايها والماعامميف معهافااراا
مصطمح لاـ لمجمولع أف جودة حياة العمؿ هت  (Pizam, 2010: 511)ف ات حيف بي   
الا  يات وا االيب والعمميات الات اهدؼ الى إلطا  قدر اكبر مف حريع الاصرؼ لمموظفيف مف 

مف ورا  جودة حياة العمؿ  وصؼ ات اطار إلادة اصميـ الوظيفع، والمبدأ الر يسمثؿ امؾ الات ا
هو اقامع مشاركع اكبر ات ص ا ال رار مف جا ب الموظفيف ايؤدي ذلؾ الى زيادة اف ااجيع 

هت مدلؿ يشامؿ لمى مجمولع ي الى احايف ات ا دا ، ايز وافلازاـ والات بدورها قد اؤدوالاحف
 .والوقت المماا الذي ي ضيه العامموف ات بي ع العمؿمف قضايا المكااآت 

الموارد البشريع بهاماـ افمكف اعريؼ جودة حياة العمؿ لمى ا ها لمى ما ابؽ ي   ب ا ً و  
جا ب، واشباع حاجات ورمبات العامميف  اير بي ع لمؿ م اابع مفوالمحااظع لميها مف ل ؿ او 

 .مف جا ب آلر وذلؾ لاح يؽ أهدااهـ وأهداؼ الم ظمع معاً 
 لخمفية التاريخية لجودة حياة العمل اثانيا: 
كممع الجودة ات اصؿ المغع كما جا  ات لااف العرب ))ابف م ظور(( اع ت صار جيدًا،  

يد مثمه، وقد قالوا أجودت كما قالوا: أطاؿ وأطوؿ، وأطاب وأطيب، واجدت الشت  اجاد، والاجو 
وا ف أليف، لمى اف ال  صاف والاماـ وي اؿ: هذا الشت  جيد بيف الجود  والجودة، وقد جا  جوده 
واجاد: ااى بالجيد مف ال وؿ او الفعؿ وي اؿ: أجاد ا ف ات لممه واجود وجاد لممه يجود جودة، 

 .(135، 2005)ابف م ظور، 



 

13 

 

الجودة كما وردت ات قاموس أكافورد، اع ت الدرجع العاليع مف ال وليع او ال يمع، و  
اعريفًا لمجودة  1994واضم ت المواصفات ال ياايع الدوليع لمصطمحات الجودة اصدار لاـ 

بالابارها: مجمولع اللواص واللصا ص الكميع الات يحممها الم اج او اللدمع، اف لفظ الجودة 
ياالدـ ما صفع مثؿ جودة ردي ع، جودة جيدة، جودة مماازة، وكممع ذاايع وهت لكس  يمكف اف

كممع موضوع واع ت ا ه موجود ات الشت ، وكلاصيع دا مع، وهت درجع او مااوى اح يؽ 
 (.189، 2012مجمولع مف اللواص الذاايع لمماطمبات، )لراع، 

لاطوير الا ظيمت وليلفؼ مف ظهر مفهـو جودة حياة العمؿ ليواكب ايااات الاغيير وا
حافت الاوار وال مؽ الات اادت ات الغرب بيف العامميف لواًا مف افااغ ا  ل هـ، أو الفيضا 
لملدمات والمزايا افجاماليع الم دمع لهـ، أو الفيضا لمعدفت أجورهـ، بجا ب حرص امؾ 

مف ثـ  اعظيـ أهميع الم ظمات لمى اح يؽ الرضا الوظيفت المؤثر لمى الازاـ العامميف. و 
ااالداـ وارشيد أدا  الموارد البشريع والابارها أحد افااراايجيات الفعالع ات ادليـ الاميز 

 .(57، 2003 ،)جاد الرب اات لم ظمات ا لماؿالا ا

وأوا ؿ الثما ي يات اراجا افهاماـ وا لفضت ا  شطع الات اماراها  الابعي ياتواى أوالر 
، العمؿ اأاى ات مرابع ثا ويع مما جعؿ برامج جودة حياة دة حياة العمؿالم ظمات لاح يؽ جو 

وم ذ م اصؼ الثما ي يات وحاى م اصؼ الااعي يات ا ريبا زاد افهاماـ مرة ألرى ببرامج جودة 
ا مريكيع لمعديد مف ا اباب بعضها دالمت ياعمؽ بحالع العامميف  الم ظماتحياة العمؿ ات 
ات أمريكا ، وبعضها لارجت يمثؿ اااجابع لم جاح الذي ح  اه بعض ا  ظمع  وال وا يف الفيدراليع

ات لالميع كثيرة م اشرة م ظموما الااعي يات قامت  اإلداريع ات الياباف وبعض الدوؿ ا وربيع
ع ات دوؿ العالـ باطبيؽ شكؿ أو آلر مف أشكاؿ برامج جودة حياة العمؿ، وازايد افهاماـ  ايج

الموارد  ه داع  ، واطبيؽ أاموب إلادةاللارجتالدالمت و  زبوفباع حاجات الالاركيز لمى إش
كاابها مها ، 2004 ،المغربت، ) ااراايجيات الا ااايعرات ما ولع وال ظر إليها كأحد افالبشريع وا 

255). 
 

 أسباب االهتمام بجوة حياة العملثالثا: 
العمؿ حيث واجهت الم ظمات  ل د دلت العديد مف ا اباب  إلى افهاماـ  بجودة حياة

 :مف بي ها (255،  2004 ،المغربت( مشك ت لديدة
 دا ـ . زبوفااع ، والحرص الشديد لمى لمؽ ا لفاض الجودة ، وشدة الم ا .1
 .هروب العماؿ مف العمؿ )اف احاب الجامت أو ال فات( .2
 ا لفاض العوامؿ افجاماليع واإل اا يع ات جو العمؿ. .3
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 وظا ؼ لـ يعد يكفت إلشباع حاجات ا اراد.الاصميـ الا ميدي لم .4
واعميمًا ووليًا مما حدا بهـ اغير احاياجات وطموح ا اراد ، ام د أصبح ا اراد  أكثر ااا ارة  .5

 عوا لمحصوؿ لمى الحاجات العميا أيضًا وليس مجرد كاب قواهـ مف أجؿ المعيشع.ليا
 

 بها العمل واستراتيجية االهتمام نشاطات جودة حياةرابعا: 
ف يلفى لمى احد بأف افاراد ي ضوف االات طويمع ات العمؿ دالؿ الم ظمات افمر  

الذي يجعؿ اح يؽ رضاهـ وا دااع  حو العمؿ بمااويات لاليع مف اإلل ص واف اما ، محط 
اهاماـ إدارة الم ظمع وافكيرها افااراايجت، واجاهد الم ظمات المعاصرة ات وضا اااراايجيع 

لاحايف واطوير جودة بي ع العمؿ بهدؼ اواير افمف والصحع لمعامميف ووقاياهـ ضد  ماا بميع
ل جيع ما ولع، وا ـو  بأااليبلمى قدراهـ الع ميع والعضميع واأهيمهـ  الاأثيركؿ ما مف شأ ه 

 (27-26، 2014، وآلروف )م صور هذه افااراايجيع لمى مجمولع مف المراكزات ا ااايع
 وكما يأات:

دة اصميـ ب ا  الم ظمع بما ياماشى والماغيرات الماا بميع الم وي إدلالها لمى العمؿ إلا-أ
 بحيث يألذ ات افلابار اوار درجع لاليع مف الا مع والصحع ات دالمه.

إلادة اصميـ العمميات اإل ااجيع بكامؿ مراحمها لجعؿ العمؿ ايها ام ًا والالفيؼ مف ملاطر -ب
 ا  لميها الى حد ممكف.المراحؿ الات ف يمكف ال ض

 الاأكيد لمى اوار درجات ا ماف العاليع ل د شرا  الاجهيزات واآلفت والمواد الملامفع.-ج

اواير إجرا ات الرقابع لمى الا مع والصحع ات أماكف العمؿ اا ااب ما طبيعع العمؿ -د
 وملاطره.

لصحع ات مكاف العمؿ ا ميع روح افلازاـ لدى الموارد البشريع باطبيؽ اعميمات الا مع وا-ه
ومحاابع ا شلاص ضد الذيف ف يا يدوف باعميمات وارشادات الحمايع وحبذا لو اـ 
الصيص مكااأة لاليع لكؿ شلص ف ااجؿ لميه ملالفع بحؽ الاعميمات المحددة مف اجؿ 

 الحمايع ل ؿ اارة زم يع. 

لعمؿ لمى م ا الادليف الاأكيد لمى لدـ اوظيؼ افاراد ذوي افمراض المه يع وال فايع وا-و
ات الم ظمع  ظرًا لما ياببه مف اموث الهوا  واراباطه بالكثير مف افمراض اللطيرة لمى 

 حياة اف ااف ومف الضروري الاأكيد لمى الفحص الطبت ل د اعييف افاراد. 
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 خامسا: مقاييس جودة حياة العمل
 مجمولات مف الم اييس( لمى ا ه اوجد اربا 115، 2014اافؽ )المصري وافما،  

 :لجودة حياة العمؿ واامثؿ باآلات
يمثؿ هذا ال وع مف الم اييس الجا ب المادي الممموس حيث اعامد هذه : مقياس اإلنتاجية (1

الم اييس لمى بيا ات مشا ع مف الاج ت وال وا ـ الماليع لممؤااع وااميز هذه الم اييس ات 
ت باإلضااع الى قيااها لم اا ج ال ها يع لجودة أ ها اعامد لمى قياس اإل ااجيع ات شكؿ كم

الحياة الوظيفيع ورمـ اماا م اييس اإل ااجيع والجودة بهذه المزايا، م  أ ها اواجه مشكمع 
 الا ؼ الم اييس ات اعريفها ومدل اها وطري ع قيااها.

داـ قوا ـ اعامد م اييس الرضا لف العمؿ ااا صا  ارا  العامميف بااال: مقياس درجة الرضا (2
ااا صا  معدة، بها أا مع محددة ياـ اوزيعها لمى العامميف لجما البيا ات وقياس الرضا 
العاـ لف العمؿ أو لف مكو ات جودة حياة العمؿ أو لف إدارة بر امج جودة الحياة الوظيفيع 

 ولكف يعيب هذه الم اييس ا ها ف اعامد لمى م اييس موضوليع أو كميع.

اشير هذه الم اييس الى افلازاـ الا ظيمت واراباط الفرد : ق العاممينفمقاييس حركة وتد (3
بعممه ومعدفت الغياب والامارض، ومعدفت دورات العمالع والحوادث والمرض وافضرابات 

 واوقؼ العمؿ.

 مقاييس المراجعة اإلدارية لجودة الحياة الوظيفية (4

ع وقدراها ارد البشريع ات الم ظمإدارة المو  وياـ مف ل ؿ هذه الطري ع مراجعع مماراات
لو ح  ت مع هذه البرامج لاوقعات العامميف، و لمى إدارة برامج جودة حياة العمؿ، ومدى م اب

الم ظمع ما اااح ه مف اإل ااجيع ااف مكاابها اكوف اقؿ مف امؾ المكااب الماوقعع ات حالع 
واثرا  وظا فهـ والطا هـ الفرصع  اطبيؽ البرامج الحديثع لجودة حياة العمؿ مف مشاركع العامميف

لاوضيح أهدااهـ واوقعات الدور الذي يمعبو ه ولمميع المشاركع ا ود الى اح يؽ ارص 
 افاا  ليع، ال مو واف جاز ات العمؿ.

اف الماغيرات المااعممع ات قياس جودة الحياة ات العمؿ، مالبًا ما اامثؿ ات الاكويف، 
اؿ، ارص الاطور، المكااآت والاعويضات لف العمؿ، والمشاركع الحركيع، والاطور، ا مع العم

ات العمؿ، ا جور العادلع ات العمؿ والرضا لف العمؿ، الماار المه ت لمعامؿ، والمشاركع ات 
العمؿ، اايير العمؿ، افلازاـ المه ت، الدلـ افجامالت ات العمؿ، احديات العمؿ، اإلحباط، 

 .دا  المه تالاغييب، الصحع الجاميع، وا 
ولمى العمـو ااف الرضا لف العمؿ يعابر المعيار الغالب ات قياس جودة الحياة الوظيفيع 

ة، الحرارة، افهازازات، الرطوبع، ظروؼ العمؿ لمى جودة الحياة مثؿ الضوضا ، البرود واأثير
ياس اد قيبرز ابع (3)أما حديثًا ااف قياس جودة حياة العمؿ ياا د لمى ابعاد لاصع والجدوؿ 
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 ولمى ال حو اآلات:العمؿ  جودة حياة
 

 (3الجدول )
 قائمة المعايير الالزمة لقياس أبعاد جودة حياة العمل

 بيئة العمل ظروف العمل عالقات العمل محتوى العمل
جريع االاذ ال رار ات 

 البي ع الماديع لمعمؿ المراب أاموب ال يادة العمؿ

 حرارةال االات العمؿ المشاركع الماؤوليع

ااهي ت الدرااع  الع قات افجاماليع  وع المهاـ
 والاعميـ

 افضا ة

وضوح ال والد 
 والاعميمات

  الارقيع 

، "جودة حياة العمؿ واثرها ات ا ميع افااغراؽ 2004المغربت، لبدالحميد لبدالفااح، المصدر: 
 .261، 2ب ، العدد د ، المجممجمع الدرااات والبحوث الاجاريع"الوظيفت: درااع ميدا يع، 

 
 معوقات تطبيق جودة حياة العملسادسا: 
ات كثيرة وما ولع قات الات ا ؼ حا ً  أماـ اطبيؽ جودة حياة العمؿ ات الم ظماف المعو  

 ااب والباحثيف:ووجهات  ظر بعض الك  را  آيمكف اااعرض  (4)جدوؿ ولكف مف ل ؿ 
 (4جدول )

 معوقات تطبيق جودة حياة العمل
ث والسنةالباح  المعوقات 

Sheel et al., 2012: 295 

 زيادة حافت الغموض الم ظمت. -1

ا لفاض مااويات الرضا الوظيفت و ابع المشاركع ات  -2
 العمؿ.

 ضغوط العمؿ وازايد مااويات الصراع الم ظمت. -3

 ا لفاض درجع افلازاـ الم ظمت. -4

 ااامراريع العمؿ دالؿ الم ظمع بالطرؽ الرواي يع. -5

Sinba, 2012: 32 
 وع افاصافت ات الم ظمع اوا  كا ت ال ازلع او  -1

 الصالدة او مف حاى افا يع.
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 الث ااع الات ياماا بها العامميف والم ظمع. -2

  وع ال مو والاطوير وافلازاـ لدى العامميف. -3

الم اخ الم ظمت العاـ مف حيث الاحفيز والدلـ والرضا  -4
 الوظيفت.

 13-14، ص2012البمبسي، 

ة اذ يجب أف اكوف لدى اإلدارة الرمبع ات موقؼ اإلدار  -1
مشاركع ص حيع االاذ ال رارات ما العامميف وم حهـ 
ارصع الاعبير لف ارا هـ والمشاركع بفالميع ات جميا 

 أ شطع الم ظمع.

موقؼ افاحادات وال  ابات العماليع، مف حيث اف برامج  -2
جودة حياة العمؿ ما هت اف وايمع فاالراج المزيد مف 

 دا  واإل ااجيع مف العامميف.ا 

الاكمفع الماليع إذ أف الاكمفع الرااماليع والمصاريؼ  -3
اليوميع والاشغيميع لبرامج جودة حياة العمؿ ضلمع افوؽ 

 قدرة الم ظمع.

 88-89، ص2016السويطي، 

موقؼ اإلدارة والواها مف مشاركع مااويات م ظميع  -1
 د يا ات ص الع ال رارات.

اح يؽ ا هداؼ افااراايجيع ال صيرة اركيز اإلدارة لمى  -2
 المدى مما يلمؽ احباط لدى المااويات الا ظيميع الد يا.

اشؿ بعض اإلدارات ب ياس اثر اطبيؽ برامج جودة حياة  -3
 العمؿ.

 راض بعض اإلدارات اجرا  المزيد مف الاحاي ات. -4

لدـ ادراؾ أهميع اهداؼ برامج جودة حياة العمؿ مف  -5
 قبؿ بعض العامميف.

قياـ الم ظمع با دير افحاياجات الادريبيع بشكؿ  لدـ -6
 دقيؽ.

الاكمفع الماليع العاليع الات احااجها ات اطبيؽ برامج  -7
 جودة حياة العمؿ ات الم ظمع
 المصدر: الداد الباحثع بافلاماد لمى المصادر الواردة ايه.
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 جودة حياة العمل المؤثرة في عواملالسابعا: 
العمؿ الجهود وا  شطع الم ظمع الات ااالدمها إدارة الم ظمع يا اوؿ مفهـو جودة حياة 

وبشكؿ لاـ اركز الجهود المبذولع لاح يؽ جودة حياة ، وظيفيع أاضؿ لمعامميف بغرض اواير حياة
 اآلات: (61، 2008، )جاد الرب العمؿ لمى

 إااحع الظروؼ البي يع المع ويع المدلمع  دا  العامميف. -1

 هومها الوااا.المشاركع الفعميع بمف -2
 اواير ماطمبات افاا رار وا ماف الوظيفت. -3
ثرا  الوظا ؼ لاواكب المااجدات الحديثع واشبا طموحات العامميف. -4  إلادة اصميـ وا 
 إااحع ارص الارقت والا دـ الوظيفت. -5
 إااحع الظروؼ الم  مع لاحايف اإل ااجيع والكفا ة. -6
 اواير ارؽ لمؿ ماكاممع. -7
 الحفاظ لمى كرامع العامميف ولصوصيااهـ.العدالع افجاماليع و  -8

 
 : اتاآلب اامثؿ جودة حياة العمؿات  مؤثرةأف العوامؿ الايرى  (Walton, 1973, 84) أما

 .فويض الكاات والعادؿالا -1

 .اوار ظروؼ العمؿ اآلم ع والصحيع -2

ف ادليـ ، وهذا ياضملطاقات وال درات البشريع المااحعوالاريعع مف ا ىافاافادة ال صو  -3
، لمهارات الماعددة المطموبع لمعمؿ، والمعارؼ والمعمومات، اوار اافاا  ليع لدى ا اراد

 .المهاـ الثريع والمشاركع ات الالطيط

، وي ذلؾ لمى ا ميع قدرات العامميفاحع الفرص الماا بميع لماحايف الماامر وا مف ويحاإا -4
، واواير ارص الارقيع باإلضااع إلى الداـ المعراع والمهارات الجديدةواهي ع الفرصع فا

 .افطم  اف لمى الدلؿ وا مف الوظيفت

حريع ومااواة دوف إجحاؼ ب الاكامؿ افجامالت ات بي ع العمؿ ويشامؿ لمى مماراع العمؿ -5
، واوار مجمولات لمؿ موجهع ذاايًا وادليـ الع قات ايما بيف ا اراد بكااع الوحدات أو ظمـ
 .اإلداريع

الشرليع ات بي ع لمؿ الم ظمع وياضمف ح وؽ ا اراد والحفاظ لمى أارارهـ ما حرياهـ  -6
 .لعامميفلمى الاعبير والك ـ ، هذا إلى جا ب المعاممع العادلع لجميا ا
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 المزايا التي تحققها المنظمة نتيجة تبنيها برامج جودة حياة العملثامنا: 
 ايجع  اح ؽ الم ظمعالى اف  (Delaney & Huselid , 1996, 205)أشار  

 المزايا اآلايع:اب يها لبرامج جودة حياة العمؿ 
، ولك ها   ا طم ظمع لمى اوظيؼ أشلاص أكفاجودة حياة العمؿ ف ااهـ ات ا ميع قدرة ال -1

 . اعظـ أيضًا قدرة الم ظمع الا ااايع

 .، ووف  ودااعيعير قوة لمؿ أكثر مرو عااهـ جودة حياة العمؿ بشكؿ إيجابت ات اوا -2

 .اواير ظروؼ لمؿ محا ع ومطورة مف وجهع  ظر العامميف -3

 .ااالد ات اعظيـ الفعاليع الا ظيميع مف وجهع  ظر أصحاب الم ظمع -4

مى مماراات إدارة الموارد البشريع مثؿ الادريب وا ا ا  اريؽ العمؿ الاأثير اإليجابت ل -5
 .وااا طاب العامميف

 

 نظريات جودة حياة العمل تاسعا:
إف  ظريات جودة حياة العمؿ اعكس صورة الفرد لذااه مف ل ؿ إل صه ات لممه ما 

 ااجع لف ضغوط ات اح يؽ الرااهيع والايطرة لمى الحواجز والمعي ات ال ي عكس لمى  فاياه
اجامالت بطبعه مف ل ؿ الع قات الات يب يها ما ا اراد  العمؿ، والاأكيد لمى أف الفرد كا ف

المشك ت الات اواجهه لاح يؽ جودة لاليع  بالابارهـ الا د افجامالت ات بي ع العمؿ لمواجهع
 (:13، 2008)جاد الرب،  ات اكااؼ الجهود بيف ا اراد

يرى أف جودة  " الذي"ارويد صاحب مدراع الاحميؿ ال فات هو: فسينظرية التحميل الن -1
والاعادة، والفيؼ اآلفـ وهو هدؼ أااات لاموؾ  حياة العمؿ ات الشعور بالارور

مبدأ المذة هو المبدأ المايطر  البشري دالؿ بي ع العمؿ، وأيضا اع ت إشباع الغرا ز إذ أف
والاوارات  حياة الوظيفيع ممي ع بالضغوطاتلمى لمميع الجهاز ال فات، كما يعا د أف ال

ال فايع  ايجع لدـ قدرة الفرد لمى إشباع حاجااه مما ياولد ل ها الصرالات والاوارات 
  .الماعددة ال فايع

صاحب هذه ال ظريع هو" إبراهاـ و  :(نظرية الحاجات)المدرسة اإلنسانية  -2
إذ ازلـ  الر يس ايها، والم ظر المدراع اإل اا يع قا دعد ي   والذي (1970-1908) ماامو"

 هذا افاجاه الجديد ات لمـ ال فس أطمؽ لميها "ماامو" ال وة الثالثع بيف الاحميؿ ال فات
ف جودة حياة العمؿ  ،والاموكت وهو يؤكد لمى ال يمع الذاايع لحياة العامؿ الوظيفيع وا 

ذلؾ  بالذات ايؤدي ااوقؼ لمى مااوى إشباع الحاجات العميا لمفرد كاح يؽ ا مف والث ع
ثرا  حياة الفرد الدالميع وأكد"  به إلى الشعور بالاعادة الوظيفيع العمي ع وامو ات الع ؿ وا 
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" لمى الجا ب افجامالت لمعامؿ إذ أ ه أااس جودة حياة العمؿ واعاداها، إذ يرى  ارـو
أف اإل ااف اجامالت بطبعه وأف مالبيع مشك اه  ااجع لف ا فصاله وافرده ات 

الات اكوف اجاماليع وم اجع وكذلؾ اوار الماعع  جامعه. والشلصيع الاويع هتم
 ال حو اآلات:( يوضح  ظريع الحاجات اإل اا يع ولمى 1والشكؿ ) ، ال فايع

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  (1شكل )ال

 )هرم ماسمو( نظرية الحاجات اإلنسانية
، مع مؤااع الحوار المامدفمج، "جودة حياة العمؿ"،  2010اياشوري، لبدالرحمف، المصدر: 

 .436،  13المجمد ب ، العدد 
 

 اتنا العامةواهمية إشاعة هذه الثقافة في منظمجودة حياة العمل عاشرا: 
اف جودة حياة العمؿ وجهودها افارض أف العامميف ايضيفوف  جاح الى  جاح الم ظمع ات 

قصيرة افجؿ ا ـو  رامجحاؿ أ هـ أحاوا أف مااهماهـ ذات مع ى ولها أهميع بدًف مف ب
لمى مشاركع العامميف مف ل ؿ ااصافت محا ع ولمميات اغذيع  الم ظمات الفالمع بالمحااظع

 مرادة ماامرة و ظـ الم ارحات وب ا  الفريؽ ودوا ر الجودة.
أف اطبيؽ جودة حياة العمؿ اعمؿ لمى إحداث الاوازف ( 240، 2008ويرى )جاد الرب، 

 .وبيف حيااهـ الشلصيع والعا ميع ل ارادالوظيفيع  الحياة  اجاـ بيفواف
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مج جودة حياة العمؿ، بأ ها براإلى أهميع ( 72، 2007كما يشير كؿ مف )الع زي والفضؿ، 
الكثير مف الم ظمات، إذا ما طب ت بأاموب صحيح مف اإلدارة  حا ااايع ل جا امثؿ البذرة

مف الضروري  ؼ العاممع ات الم ظمع. إذاطر اوا  اعيا إلى إرضا  كااع ا  والعامميف لمى حد
العمؿ، واجعمها جز  مف ث ااع الم ظمع  مج جودة حياةاجاهدة ل هاماـ ببر  أف ااعى الم ظمع

حياة العمؿ ات  ( يوضح أهميع احايف برامج جودة2)والشكؿ  ،ف اارادهاوال قيات الاعامؿ بي
 الم ظمات المعاصرة ولمى ال حو اآلات:

 
  

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 (2قم )شكل ر 
 حياة العمل في المنظمات المعاصرة جودةأهمية تحسين برامج 

، "اامفع  وليع حياة العمؿ ات م ظمات 2007الع زي، اعد، الفضؿ، اما اعد، المصدر: 
 .72، 45، العدد 13المجمد  واإلداريع، مجمع العمـو افقاصاديعافلفيع الثالثع"، 

 
 
 
 
 
 

هيكميع 
 اف شطع

 ظـ أجور 
 جيدةومكااآت 

 ديم راطيع اف ظمع

لمشاركع ات ا
 حم ات الاوليع

 الاطوير الفكري

الحفاظ لمى ا مع  
 العامميف

 زيادة المعراع

 احايف الموقؼ

 روح الاعاوف

 جودةبرامج 
 حياة العمؿ
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 المبحث الثاني

 (Traditional Programs) ةالتقميديالعمل  برامج جودة حياة
حياة العمؿ )الا ميديع( والات ي صد بها  اإلشارة الى برامج جودة اياـ ات هذا المبحث

والات  مجمولع البرامج الات الاادت الم ظمات لمى ااالدامها م ذ اللماي ات مف هذا ال رف
باد ها المعرواع. كما ي صد بالا ميديع اأثرت باإلرث الفكري اإلداري لممدارس اإلداريع ممثمع بم

 اااهدؼ إحداث اأثير ات الاموؾ اإل اا ت، والات ؿ أو أممب الم ظمات بهذه البرامجمعراع ك
، واشمؿ هذه البرامج يزيد مف رضا العامميف ويداعهـ بااجاه اح يؽ أهداؼ الم ظمع بماو  لمعامميف
 :ما يمت  (254، 2000)الهيات، 

 ين بيئة وظروف العملاواًل: برنامج تحس
 Improving work conditions Environment 

بالظروؼ الطبيعيع لمكاف العمؿ وذلؾ لاأثير امؾ  حيث ا ـو هذه البرامج لمى افهاماـ
الظروؼ لمى  فايع العامميف وااجاهااهـ ومواقفهـ الات اؤثر بدورها لمى قدراهـ اإل ااجيع 

 :ويشامؿ بر امج الاحايف لادة لمى
 ع الجيدة.اإلضا ة والاهوي ويحاوي لمىالرطوبع لالت مف  ي ع مكاف لمؿ  ظيؼ ومراباه -1
وذلؾ لف طريؽ إلادة ال ظر  ال ااج لف طوؿ االات العمؿ معالجع حافت الاعب واإلرهاؽ -2

باالات العمؿ والعمؿ لمى الا ميؿ مف مصادر الضوضا  والمحااظع لمى درجع ماميزة مف 
 .الهدو 

 لمعدات ال زمع، اضً  لف ا ثاث المكابت الجيد.اهي ع اآلفت وا -3
 مف افلماؿ الرواي يع الات ي ـو بها العامميف ات الم ظمع.الا ميؿ  -4

 افهاماـ بالجا ب المع وي لمعامميف، ربما يمكف مف احاوا  ومعالجع مشك اهـ ات العمؿ. -5

 

 Human Maintenanceثانيًا: برنامج الصيانة البشرية 
لبشريع احد ا صوؿ ا كثر أهميع ات الم ظمع الات ف يمكف افااغ ا  لف اعد الموارد ا

لدمااها لذلؾ يجب لمى اإلدارات افهاماـ بهذه الموارد والحفاظ لميها مف اجؿ اااثمار 
بما يضمف اح يؽ ا هداؼ الم ظميع،  )امكا يااهـ، مهارااهـ، لبرااهـ، قدرااهـ( ات العمؿ، و 

(Moghadam et al., 2013: 53). 
مف ا هداؼ اوا  أكاف  مف اطبيؽ الصيا ع البشريع الى اح يؽ مجمولع وااعى الم ظمات

)العزاوي وجواد،  وحاى لمى مااوى العامميف أ فاهـ،  لمى المااوى افجامالت أـ الم ظمت
 وكاآلات: (448-447، 2010
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ميف ل د اعرضهـ اامثؿ باواير الضماف المالت لمعام: ا هداؼ لمى المااوى افجامالت (1
 ات اف الشيلولع. اواير الرااب الا الديو  ت،المؤقت أو الدا م لممرض أو العوؽ

الم ظمات العاممع واللاصع ااعى اليـو لاح يؽ جممع اف : ا هداؼ لمى المااوى الا ظيمت (2
: ا ميؿ معدفت أو  اب ت الصحيع والعوا د اإلضاايع م هامف ا هداؼ ل د ا ديمها لملدما

جهاد وزيادة والحد مف لدـ افاا رار واإل و ة،دي العاممع الكفالعمؿ وااا طاب ا ي دوراف
 .الم ظمت  اما الرضا الوظيفت واف

العمؿ ات الم ظمات الات اوار أ والا  االعامموف يفضموف: ا هداؼ لمى مااوى العامميف (3
مف حصوؿ لميها الدمات الااميف لمى ابيؿ المثاؿ يمكف لمعامميف ال ،أكثر مف اللدمات

وكذلؾ افمر بال ابع لملدمات الصحيع الع جيع الم ظمع وبشكؿ جمالت وبكمفع اقؿ  ل ؿ
والوقايع، وال  ؿ والاكف ووجبات الطعاـ واللدمات الارايهيع ا لرى، كمها لدمات اوار 

 لمعامميف بأاعار مدلومع او بشكؿ مجا ت.
الم طم ات الفالمع لاح يؽ جودة  احد اهـومف ه ا يمكف ال وؿ بأف الصيا ع البشريع اعد 

لممًا بأف افثار اإليجابيع لمصيا ع البشريع ف ا عكس لمى العامميف ا ط بؿ اماد  حياة العمؿ
ايجابيااها حاى لمى الم ظمع  فاها مف حيث احايف ا دا  الم ظمت وزيادة اإل ااجيع واح يؽ 

 الرضا الوظيفت. ومف ه ا اااطيا اإلدارات الا ظيميع اف اح ؽ ذلؾ مف ل ؿ الاالت:
 .ر اإلمكا يات وال درات بشاف الااميف لمى حياة العامميف ات الم ظمعالعمؿ لمى اااحضا -1

 افهاماـ بالموارد البشريع ات الم ظمع مف ل ؿ الاحفيز المادي او المع وي. -2

 إقامع الدورات الادريبيع واهي ع ماامزمااها. -3

 الحرص لمى اواير الولت بيف العامميف بشأف الحفاظ لمى صحاهـ ات العمؿ. -4

 ميف يشعروف بالضماف ولدـ افااغ ا  لف لدمااهـ ات العمؿ.جعؿ العام -5

 ا ديـ المبالغ الماليع لمعامميف ل د احالاهـ لمى الا الد، لمى شكؿ مكااأة او رااب شهري. -6

 اواير بعض الاما واللدمات لمعامميف ات الم ظمع بأاعار مدلومع. -7

 
 (Work Hoursثالثًا: برنامج إعادة النظر بساعات العمل المطموبة )

اف لمميع إلادة ال ظر ات االات العمؿ )إدارة الوقت( احد الموارد الهامع والثمي ع  ي 
ااحع لإلدارة ا ااف، ااالات العمؿ قابمع ل ااثمار بدوف حدود او قيود وهت احد الموارد الم

ب كما ، اهو راس الماؿ الح ي ت لإل ااف اردًا او مجامعًا، ا ه ليس مف ذهلاح يؽ اهداؼ العمؿ
اكثر مف  وع ا د  قيؿ ل ه بؿ أم ى م ه ومف كؿ جوهر  فيس، ومف الباحثيف َمف قاـ الوقت الى

 ف هما:الى  وليف ر ياي( الوقت لمى اااس قابميع الاحكـ بالوقت 17، 2010قاـ )العجمت، 
وقت قابؿ لماحكـ: و الوقت الذي يااطيا ايه اإلداري او الموظؼ أف ياحكـ وياصرؼ ايه  (1
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 شا  بمؿ  وداه.كما ي

وقت مير قابؿ لماحكـ: هو الوقت الذي ف يلضا لاحكـ اإلداري او الموظؼ او لرقاباه  (2
ويصرؼ ات اممب ا حياف لمى مهاـ قميمع اإل ااجيع، وقميمع الفا دة لمى الم ظمع كااا باؿ 

 الزبا ف وافاصافت الهاافيع.

( حيث 186، 1989، صفوتف )ومف الباحثيف مف الذيف قاموا الوقت الى اكثر مف  ولي
 قاما الوقت بشكؿ لاـ الى ث ثع أ واع وهت:

 وقت العمؿ. -1

 وقت ارج العمؿ. -2

 وقت الفراغ. -3
  دا الذي يهم ا ه ا هو وقت العمؿ حيث يشامؿ هذا ال وع لمى الوقت الفعمت المحدد و 

 وهت: (187-186، 1989، صفوت) العمؿ وي  اـ الى أربعع اقااـ
و الوقت الملصص لمدرااع والبحث وافاا صا  والالطيط الماا بمت : وهالوقت اإلبدالت -1

لاحديد مضيعات الوقت، ووضا الحموؿ لها، واحديد ا ولويات وا ظيـ العمؿ، وا ويـ مااوى 
 اإل جاز.

: وهو الوقت ل ااعداد ولا فيذ المرحمع ا ولى وياـ ايها جما المعمومات او الوقت الاحضيري -2
هيز بي ع العمؿ وادوااه واااليبه وااراده مف اجؿ اج ب هدر ا مواؿ الح ا ؽ المع يع واج

 وا ميؿ الاكاليؼ.

الوقت اإل ااجت: وهت مرحمع ا فيذ العمؿ الذي لطط لا فيذه ات الوقت اإلبدالت وحضر له  -3
ات الوقت الاحضيري، وي صد به ما يعرؼ بالوقت المبرمج لموصوؿ الى الوقت المثالت ات 

 العمؿ.

ر المباشر: وهو الوقت المالصص لم ياـ بال شاطات مير الفرليع المؤثرة لمى الوقت مي -4
 ظمع العمميات اإل ااجيع ولمى ماا بؿ الم ظمع، ولمى ل قاه بالغير كماؤوليع الم

 ات المجاما المالت الملامفع.افجاماليع، واراباطها بم ظم

 
 (Social welfareرابعًا: برنامج الرفاهية )

اهاـ برااهيع العامميف ات العـ لكو ها احد المدالؿ الفالمع والمااهمع ات  بدأت الم ظمات
اح يؽ الاطور الم ظمت، وهذا افهاماـ يكوف مف ل ؿ ااهامات اإلدارة ات الاعرؼ لمى 
حاجات العامميف ورمبااهـ، واحديد مشك اهـ ومف ثـ معالجاها ات اطار افهاماـ باحايف بي ع 

 & Reshma)لهـ  ويع، اضً  لف اح يؽ حافت الرضا واف اما  الوظيفتالعمؿ الماديع والمع 

Basavaris, 2013: 158). 
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)رااهيع العامميف( مف المفاهيـ المر ع الات الامؼ بالا ؼ الوقت  رااهيعويعد مفهـو ال
 ااعامدهؼ لمى ا ها مجمولع اإلجرا ات الات عر  ، ومف ه ا يمكف أف ا  والم ظمع والص الع والبمد

ات العمؿ، وهذا ياـ   بهدؼ راا الروح المع ويع لمعامميف، وزيادة كفا اهـ وا ااجياهـإدارة الم ظمع 
وميرها مف ميع والارايهيع والصحيع )المطالـ، الاكف، ال  ؿ( دمف ل ؿ ا ديـ الااهي ت الل

 .(logasakthi & Rajagopa, 2013: 1)الااهي ت ا لرى 
يع العامميف( مف الماطمبات ا ااايع لمعمؿ بالابارها المحفز )رااهأف ا يمكف ال وؿ وه 

الفالؿ لمعامميف لبذؿ اقصى مجهودااهـ ات العمؿ. إذ يطمح العامميف ات الم ظمع الحصوؿ 
لمى مجمولع مف اللدمات الارايهيع والصحيع مف قبؿ إدارة الم ظمع ات اطار الرلايع وافهاماـ 

حضار اإلمكا يات والمجهودات بشأف اواير رااهيع العامميف بهـ، وهذا ياطمب مف اإلدارة ااا
 وهت:( 54، 2017، )اازع

 اااحضار الالصيصات الماليع الات ااالد لمى اطبيؽ رااهيع العامميف ات الم ظمع. -1

 أهميع ا ديـ لدمات الاعميـ لمعامميف الرامبيف ات اكماؿ دراااهـ العمميع. -2

 مميف )الماكف، المأكؿ، الشراب(.افهاماـ بالحاجات الفيايولوجيع لمعا -3

 اهي ع دور الحضا ع واواير أاواؽ ات الم ظمع. -4

 

 (Health programsخامسًا: برنامج الرعاية الصحية )
يعابر بر امج الرلايع الصحيع مف البرامج المهمع جدًا لحمايع المورد البشري مف افمراض 

والات يكوف اببها الم اخ المادي او الفرد  الجاديع وال فايع المحامؿ اإلصابع بها ات مكاف العمؿ
ومف افمراض الات ياعرض لها العامميف ات العمؿ هت  فاه او طبيعع العمؿ )الوظيفع( 

افاا شاؽ الماامر لبعض افبلرة الكيمياويع، والجموس الدا ـ، واصابات العمود الف ري، )
، ل يمتاض بملاطر الصحع. )واامى هذه افمر  (واصمب الشراييف، وا داف الاما الادريجت

2009 ،571.) 
ا بد مف افاجاه بب ا  الايااات الصحيع ات الم ظمع وهت احديد اااراايجيات الرلايع 
الصحيع. إذ أف افااراايجيات الصحيع فبد أف ا طمؽ مف أااليب افهاماـ بالمورد البشري، 

 (:230، 2010اد، جو العزاوي و ) ف اااراايجيات الرلايع الصحيع هتولمى ذلؾ اا
افااراايجيع الوقا يع: وهت ال ضا  لمى مصادر المرض والاموث والحصوؿ لمى بي ع  -1

 صحيع وبما يحد مف ا اشار افمراض.

والحد مف ا اشارها وا ميص ملاطرها  افااراايجيع الع جيع: وهت معالجع الحافت المرضيع -2
 لمى العامميف.

ف ا حصر أهمياها لمى العامميف احاب بؿ اماد اف افهاماـ ببر امج الرلايع الصحيع 
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 ايجابياها لمى الم ظمع  فاها وياح ؽ هذا مف ل ؿ افلازاـ باآلات:
 افلازاـ بالاشريعات والضوابط ال ا و يع الماعم ع بالرلايع الصحيع لمعامميف ات الم ظمع. -1

 مموف.احديد وحصر الملاطر الوظيفيع وافمراض الات يمكف اف ياعرض لها العا -2

 اوليع وارشاد العامميف ب شاط الحفاظ لمى صحاهـ الجاديع وال فايع ات العمؿ. -3

 اجرا  الفحوصات الطبيع الدوريع لمعامميف وبما يعزز مف حالاهـ الصحيع. -4

 اعويض وماابعع العامميف المصابيف مف جرا  العمؿ. -5

 ع الصحيع.اشكيؿ المجاف الملاصع والكفو ة الات اكوف ماؤولع لف إجرا ات الرلاي -6

 
 (Safety programsسادسًا: برنامج االمن والسالمة المهنية )

وظروؼ العمؿ  مف إدارة الم ظمع افهاماـ ببي ع العمؿ مف حيث اآلفت والمعداتياطمب 
الماديع والمع ويع لمعامميف وبما ياالد لمى حمايع العامميف مف حوادث واصابات العمؿ وذلؾ 

ث وافصابات قد ي عكس امبًا لمى الحالع الصحيع لمعامميف ولمى فف لدـ معالجع هذه الحواد
 الم ظمع.

 (Human relationسابعًا: برنامج االهتمام بالعالقات اإلنسانية في العمل )
 اف محور لمؿ الع قات اإل اا يع ات الم ظمع هو احديد ومعراع مااوى الروح المع ويع

لمعمؿ لمى اوايرها او احاي ها ات حالع وجودها والعوامؿ  الاا دة والعوامؿ المؤثرة ايها بافرافاع
المؤثرة ات ا لفاضها لمعمؿ لمى ا ايها او ازالاها، وذلؾ مف اجؿ اح يؽ إ ااجيع لاليع وجعؿ 

 (.269، 1996المورد البشري راضيًا لف لممه )ل يمت، 
فهاماـ بحاجات ات العمؿ ات اطار الرلايع واياوجب افهاماـ بالع قات اإل اا يع  لذا

ورمبات العامميف، وبما ي عكس لمى درجع الرضا لديهـ وا اما هـ لمعمؿ، افمر الذي ياهـ لمى 
 (51، 2017، )اازع  حو االؿ ات زيادة إ ااجيع العمؿ، لميه يمكف احايف ل قات العمؿ

 باآلات:
 اهاماـ إدارة الم ظمع بالعامميف ومد جاور الاواصؿ معهـ. -1

 اإل اا يع بيف العامميف وحثهـ لمى الاعاوف. اعزيز الع قات -2

 احديد مشك ت العامميف ومف ثـ معالجاها. -3

 افهاماـ باوحيد ا هداؼ الم ظميع ما اهداؼ العامميف. -4

 احايف ظروؼ العمؿ الماديع والمع ويع. -5

 دور اإلدارة ات اوضيح أهميع ا  شطع وافلماؿ الات ي فذها العامموف. -6
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 المبحث الثالث
 جودة حياة العمل الحديثةبرامج 

ما يا  ـ ما طبيعع الاغيرات ات ال شاطات الات اماراها الم ظمات بوي صد بامؾ البرامج 
اعمؿ ات اطارها الوحدات، و ايجع  المالها ولصا ص العامميف ايها ولصا ص البي ع الات

لميف( اصبح فزما لماغيرات الكثيرة )وحدة الم اااع وا وع افلماؿ، واعدد واجبات ورمبات العا
لمى هذه الم ظمات افهاماـ ببرامج جودة حياة العمؿ الحديثع وبما يفوؽ افهاماـ الدااعيع لدى 
العامميف واف اما  العالت لوحدااهـ وافهاماـ الرضا الوظيفت، لذا أصبحت برامج جودة حياة 

ولاح يؽ  والعامميف، العمؿ اؤطر بهدؼ اااراايجت موجه لاح يؽ المصير المشارؾ بيف الم ظمع
 اآلات:  (258، 2000)الهيات،  هذا الهدؼ ااجهت الم ظمات  حو
 (Job Enrichmentأوًف: بر امج افثرا  الوظيفت )

 (Management By Participationثا يًا: بر امج اإلدارة بالمشاركع )
 (Self- Management work teamsثالثًا: بر امج ارؽ العمؿ المدارة ذاايًا )
 (Alternative work scheduleرابعًا: بر امج جداوؿ العمؿ البديمع )

 (Quality Circlesلاماًا: بر امج حم ات الجودة )
 (Total Quality Managementااداًا: بر امج إدارة الجودة الشاممع )

 (Job Enrichmentأواًل: برنامج االثراء الوظيفي )
اطوير  ؿ لى زيادة درجع رضا العامميف مف لإ ثرا  الوظيفت هو أاموب احفيزي يهدؼإلا

احديًا  وبما يجعؿ المهاـ أكثر المهاـ، والاميز والا وع ات وافاا  ليعالعمؿ واحاي ه بالحريع 
 .(42، 2012، الدليمت وآلروف)ايح لهـ ارص معراع  اا ج أدا هـ واق الًا لمعامميف وي

اد يمكف مف ل لها احديد مااوى ودرجع وقد ص فت ابعاد افثرا  الوظيفت الى لماع ابع
 وكاآلات: (Neyshabor & Rashidi, 2013, 59افثرا  الوظيفت ات الم ظمع )

 ا وع المهارات: مااوى و وع المهارات الات ياماا بها العامموف ول د ا فيذ المهاـ الوظيفيع. -1

 واف اها  م ها.ا جاز المهاـ: قدرة العامميف لمى ا جاز المهاـ الوظيفيع اللاصع بهـ  -2

 المهاـ الوظيفيع لمى العامميف ودرجع افلاراؼ بها مف قبمهـ. اأثيرأهميع المهاـ: اشير الى  -3

 ااا  ليع المهاـ: درجع افاا  ليع الات ياماا بها العامموف ل د ا فيذ مهامهـ الوظيفيع. -4

 وظيفيع.الاغذيع العكايع: قدرة العامميف لمى إلطا  معمومات دقي ع لف المهاـ ال -5

وب اً  لمى ما ابؽ بلصوص افثرا  الوظيفت يمكف ال وؿ بأ ه مف المدالؿ ا ااايع 
وهذا بابب اهاماـ اإلدارة بالمهاـ  والفالمع الات اؤشر مااوى جودة حياة العمؿ ات الم ظمع،

ف ات وا  شطع الوظيفيع اذ ا ـو اإلدارة با فيذ افثرا  الوظيفت مف ل ؿ زيادة ااهامات العاممي
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 ا فيذ المهاـ. اضً  لف اآلات:
 افهاماـ بالمجافت اإلبداليع ات العمؿ. -1

 الا ميؿ مف الهاـ وا  شطع الرواي يع. -2

 اكميؼ العامميف افكفا  مف ذوي ال درات العاليع ات العمؿ بمهمات وظيفيع ما ولع. -3

 الم ظمت. افاا  ليع الجز يع لمعامميف ات العمؿ، وبما ي عكس ايجابًا لمى ا دا  -4

 زيادة اكميؼ العامميف بالماؤوليات اللاصع بالمهاـ الوظيفيع. -5

 
 (Management By Participationثانيًا: برنامج اإلدارة بالمشاركة )

اإلدارة بالمشاركع اعد ااموبًا مف أااليب اإلدارة الحديثع الات ام ى اهامامًا كبيرًا ات وقا ا 
 والم صود بالمشاركع مماراع اا الكفا ة اإل ااجيع لمم ظمع ت ر الراهف لما لها مف ااثير كبير ا

الم ظمع مهما كاف مااوى وجودة  ال رارات الات لها اراباط مباشر بالعمؿ ات الاذف العامميف
ارابط الات  المشاركع ات ال راراتوأيضا  مير مباشر بمصالح العامميف،بشكؿ  مواضيعها وااصؿ

يع ات الم ظمع بد ًا مف المصالح الوظيف لها ااح ؽ ميف ومف لالمصالح الشلصيع لمعاممباشرة ب
 ثع جوا ب اأثيريع ولمشاركع العامميف ث العمؿ، جازات والعطؿ أث ا إلباً  جر وا اهاافزيادة 
 ات: آلكا (34، 2008 الجبوري،) إيجابيع

 واح يؽ فلمعاممي الوظيفت الرضا واح يؽ الذاات الاطوير ات ااهـ إذ :اإل اا يع الجوا ب -1
 .وقدرااهـ ات العامميفمهار  مف الكاممع افاافادة

 مصالح لمى والحفاظ الم ظمع ات الامطع اوزيا اع ت المشاركع أف إذ :بالامطع المشاركع -2
 .العمؿ ات المشاركع  طاؽ واوايا العامميف

 مميفالعا الازاـ ؿل  مف وذلؾ الم ظمع كفا ة زيادة إلى المشاركع اؤدي إذ :الم ظمع كفا ة -3
لاذها وزيادة الحااز لمعامميف والاعاوف والفيؼ ألبا  اا ات يشاركوف الات ال رارات با فيذ
 والمشرايف واعمـ مهارات جديدة ات العمؿ. اإلدارة

لذا ااف المشاركع اإلداريع اعالج الع قع بيف الم ظمع والعامميف وال ضايا ا ااايع لإلدارة  -4
 دالؿ الم ظمع.

 
 (Self- Management work teamsرق العمل المدارة ذاتيًا )ثالثًا: برنامج ف

  هجًا يعامد لمى امعب ارؽ العمؿ المدارة ذاايًا دورًا ر يايًا ات الم ظمات الات االذ 
اميا مج العمؿ المدارة ذاايًا بأ هاالفريؽ لحؿ المشاكؿ واحايف الكفا ة واإل ااجيع واعرؼ ارؽ 

واعد ارؽ العمؿ المدارة ذاايًا  العمؿ اليومت، إلدارةلها  ال زمع صغيرة ممك ع مف االاذ ال رارات
حريع لاليع ات  باما ؾ وهت ارؽ ااصؼ الم ظمات، المهمع لا فيذ الامكيف ات ا االيبأحد 
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وه اؾ العديد مف الفوا د  ؿ الرقابع الذاايعوالعمؿ مف ل  افاا  ليعلف   اض االاذ ال رارات،
الكبيرة  افاا  ليعلمم ظمات والعامميف ايها إذ اؤدي إلى  مؿ المدارة ذااياً الات اح  ها ارؽ الع

إلى جهودهـ المبذولع ات العمؿ،  وصوفالعامميف،  والماؤوليع الوااعع الات يحصؿ لميها
 .(48-47، 2007،الفضؿالع زي و ) اإل ااجيع وي عكس هذا لمى الاحفيز والرضا والعمميع

اف  ،مف ماعددي المهارات  اردًا لام (20-5)ة ذاايًا ااألؼ مف كما أف ارؽ العمؿ المدار 
المدرا  أو المشرايف هت مف ااحمؿ الماؤوليع وليس  المدارة ذاايا العمؿالفكرة ا ااايع اف ارؽ 

واح يؽ  المشك تبحاب الحاجع وحؿ  وا ظيـ أدا هـ واغيير لممهـ لف لممها واالاذ ال رارات
 (24، 2005 الجميؿ،)ظروؼ الماغيرة ال والاكييؼ ما ا هداؼ

اف أاموب ارؽ العمؿ المدارة ذاايًا الذ اهاماـ الكثير مف  ومما ابؽ يمكف اف  شير الى
الم ظمات الات ااعى الى ابايط إجرا ات العمؿ ومعالجع حافت الروايف اضً  لف زيادة قدرة 

ماؤوليع وصوًف اؿ زيادة أدا هـ العامميف لمى اكاااب المهارات واللبرات مف لممهـ واحممهـ ال
 ات العمؿ.

 

 (Alternative work scheduleرابعًا: برنامج جداول العمل البديمة )
إ ااجيع  احديد وحؿ مشك ت مكاف العمؿ الات اعمؿ لمى احايف ااضمف اإلدارة الفعاؿ

ع ات مكاف العماؿ وااضمف جداوؿ العمؿ البديمع مجمولع ما ولع مف الليارات الات المؽ مرو 
العمؿ ااعمؽ بعدد االات العمؿ لمموظفيف ومف يعمموف وأيف يعمموف. ااضمف ارايبات العمؿ 

 10المر ع ليارات الجدولع مثؿ أاابيا العمؿ المفاوحع حيث يعمؿ الموظفوف أربعع أياـ لمدة 
وامارس الم ظمات الات اعمؿ واؽ  ظاـ مف لماع أياـ لمدة ثما يع االات  االات بدفً 

ف بعضها البعض، وكما مؤشر أد اه الات العمؿ المر ع العديد مف افشكاؿ الات الامؼ لا
 :(74، 2013)الاعدوف، 

ارايب يايح لمعامميف حريع العمؿ  ياـ اقؿ ات ا ابوع ولكف  :أسبوع العمل المضغوط -1
العمؿ لاالات اكثر ل ؿ يـو العمؿ، كالعمؿ أربعع أياـ ات ا ابوع ولشرة االات 

ا ابوع واث ا لشر االع ل ؿ يـو العمؿ، ؿ يـو العمؿ، او العمؿ ث ثع أياـ ات ل 
ومف اوا ده ااامرار العمميع اإل ااجيع واح يؽ الرضا الوظيفت واواير وقت اراغ اكثر 
ولدـ ا لفاض ا جور، ومف امبيااه زيادة الاعب والجهد ات العمؿ وا لفاض لدد 

 العامميف ات بعض ا وقات.

ارايب يامح لمعامميف بالدواـ لاالات اقؿ مف الاالات افلاياديع : بوقت جزئي العمل -2
( االع وبموجت هذا يحصؿ العامميف لمى أجور اا ااب ما لدد االات 40وهت )

العمؿ، ومف ايجابيااه ي مؿ مف افجازات والغيابات وزيادة اإل ااجيع بابب ا لفاض 
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افلازامات الم زليع واح يؽ الاوازف بيف  الاعب واواير اكاليؼ لصاحب العمؿ وامبيع
الحياة والعمؿ، ومف امبيااه لفض اجمالت الدلؿ لمعامميف وا لفاض الفرص المااحع 

 لماطوير وقمع احمؿ الماؤوليات ات العمؿ.

اافاؽ اطولت ياـ بيف اث يف او اكثر مف العامميف ات : مشاركة العمل وتقاسم العمل -3
كؿ ما يلص العمؿ مف حيث الماؤوليات والمهاـ والفوا د الم ظمع وياـ بموجبه ا ااـ 

( او بشكؿ  اب ملامفع ابعًا ل افاؽ 50:50ولمى  حو اااو وا ايـ الوقت بشكؿ )
ومف ايجابيااه يامح لمعامميف ارايب لممهـ بما ي اجـ ما ظرواهـ الشلصيع وزيادة 

 ؽ بيف المديريف والعامميف،كع ات العمؿ والا ايالع قات اإل اا يع بيف المجمولع المشار 
)االات العمؿ  اف مف الضروري زيادة افهاماـ مف قبؿ الم ظمع بجداوؿ العمؿ البديمع

المر ع( ولدها الم طمؽ ا ااات ات اح يؽ جودة حياة العمؿ، وذلؾ لما يح  ه مف 
ؽ اوا د لديدة لمم ظمع والعامميف. اذ ا عكس حالع المرو ع المم وحع لمعامميف ات اح ي

العمؿ والحياة وزيادة دااعيع العامميف  حو العمؿ واح يؽ اف اما   المواز ع بيف ماطمبات
لمم ظمع، ما أهميع احديد االات لمؿ ياوجب حضور جميا العامميف ايها افمر 

 لذا يمكف اح يؽ هذا باآلات:الم ظمت، الذي ي عكس ايجابًا لمى ا دا  
 مر ع ات العمؿافهاماـ باب ت اكرة االات العمؿ ال. 

 ماألراً ات البد   اااحع الفرصع لمعامميف .  ات العمؿ ما إمكا يع الاعويض ات ذات اليـو

 المهمات بيف العالميف ات العمؿ. ا ااـ امكا يع 

 .العمؿ  ياـ اقؿ اابوليًا واالات اكثر ات يـو العمؿ 

 ة الاالات ات احديد أوقات بد  العمؿ وا اها ه ما مرالالمعامميف  اااحع الفرصع
  المحددة.

 
 (Quality Circlesخامسًا: برنامج حمقات الجودة )

( 6-12هت مف ا  يات اإلدارة الاشاركيع ات اطار  ظاـ الجودة حيث ا ـو ارؽ صغيرة مف )
الموظفيف بالاشكيؿ طولًا لاحديد وحؿ مشكمع جودة او أدا  معيف ويعابر مفهـو حم ات الجودة 

الذت اهامامًا كبير مف قبؿ الم ظمات لاصع ات ظؿ ازدياد حدة  مف المفاهيـ الحديثع الات
الم اااع واـ اعريفها اكثر مف اعريؼ مف قبؿ الباحثيف حيث اعرؼ حم ات الجودة بأ ها 
ذ ياراوح حجـ كؿ م ها بيف أربعع الى لشرة لامميف  مجمولات لمؿ طوليع وصغيرة الحجـ وا 

ة م اجات الم ظمع مف ل ؿ اقاراح حموؿ ات الم ظمع. الهدؼ م ها اطوير واحايف جود
 .(128، 2009لممشاكؿ الات ا دمها اإلدارة. )لمواف، 
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 ات الجودة ات الم ظمع اهت كاآلاتأما بشاف ا هداؼ الات يمكف اف ااح ؽ مف اطبيؽ حم 
 :(59، 2009)حمدي، 

حم ات  بحيث اامكف مف اح يؽ ا هداؼ ا ااايع   شطع قويع:ب ا  ورشع لمؿ مامااكع  -1
 الجودة الات ادار بوااطع قيادة احاـر المرؤوايف الذيف ااوار ايهـ صفع الاعاوف.

وذلؾ باالاذ إجرا ات م  مع لموقايع والاصحيح امهيدًا  إقامع حالع الضبط لمى العمميات: -2
دلاؿ الاعدي ت ما اطبيؽ الاحايف الماامر لمى مااوى  لاجاوز حافت لدـ المطاب ع، وا 

 مف ل ؿ ا اكار اإلبداليع باثارة اااؤفت الاطوير.ورشع العمؿ 

مف ل ؿ الاعاوف وافهاماـ بما ي دمه افشلاص ات العمؿ مف  اعزيز مع ويات العامميف: -3
 ااهامهـ ات حؿ مشك ت الجودة ات لممهـ.

 ياـ مف ل ؿ اح يؽ مااويات لاليع مف الاحفيز اطوير ث ااع الم ظمع: -4
 ها لبارة لف مجمولع مف الموظفيف مف  فس افدارة او الاـ اعرؼ حم ات الجودة لمى او 

ياطولوف ل جاماع بشكؿ دوري لم اقشع المواضيا والمشك ت الماعم ع بالعمؿ واقاراح الحموؿ 
الم اابع لها ووضا هذه الحموؿ موضا الا فيذ بعد مواا ع افدارة لميها. وواؽ هذا الم ظور اعد 

ت ياـ ل لها اطوير الجودة مف ل ؿ مشاركع الموظفيف مما حم ات الجودة احدى الطرؽ الا
يؤثر ايجابيا لمى اطوير مهارااهـ وابدالهـ وكاب ث اهـ ات الوقت ذااه، كما ا ها اؤدي الى 

 .(27، 2006زيادة احفيزهـ لمعمؿ وزيادة وليهـ بأهميع الجودة )ال عيمت، 
لمى جودة حياة  واأثيرهادة مزايا دوا ر الجو ( الى أف 127، 2016، مباركتأشار ) 
 هت:( QWLالعمؿ )

الات ادراها  بأاكارهالع ايع: ازيد مف اهاماـ افدارة بأاكار العامميف وازيد مف اهاماـ العامؿ  (1
 افدارة.

 افلازاـ: المؽ الازاـ لمعامؿ اجاه الم ظمع )جودة الاما واللدمات( (2

 ايف.افاصافت: ازيد مف حرص العامميف لمى افاصاؿ بالمشر  (3

الم اااع: اامح الم ظمع اف اكوف اكثر م اااع مف ل ؿ احايف الاكاليؼ والجودة وافلازاـ  (4
  حو جودة حياة العمؿ.

 الاطوير: اطوير المشرايف لاحويمهـ الى قادة ااضؿ وص اع قرار بازويدهـ بأدوات حديثع. (5

 افباكار: اشجيا افباكار مف ل ؿ احاراـ ااكار لمعامميف. (6

 اظهر احاراـ افدارة لمعامميف واحاراـ العامميف لممشرؼ. افحاراـ: (7

 الرضا: ويظهر مف ل ؿ: (8

 ازود العامميف بالرضا مف ل ؿ المشاركع ات ص ا ال رار.-أ 

 افرز رضا المشرايف لف طريؽ احايف افاصافت.-ب 
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 ا مؿ مف لدـ رضا العامؿ وافشراؼ ال ااج لف م اومع الاغيير.-ج 

 اابادر الى افذهاف وهت:وه اؾ بعض الاااؤفت الات 
 ما هو الغرض مف دوا ر او حم ات الجودة؟

 هؿ الغرض مف دوا ر الجودة احايف جودة حياة العمؿ؟
اف افجابع لمى امؾ افا مع اوؼ احدد ااجاه هذا البر امج ف يوجد مدلؿ واحد ر يات. 

ؼ او ما شابه ذلؾ ااف لو اف الهدؼ الر يات لمم ظمع هو جودة الم اج والازاـ العماؿ والاكالي
 مرض الم ظمع مف دوا ر الجودة يكوف اكثر وضوحًا.

  
 سادسا: برنامج حياة العمل )التوازن بين الحياة والعمل(

ف ولميه فبد مف وجود مجمولع م لإل ااجيعد الع صر البشري المحور افااات  
المبادرات لاح يؽ الاوازف بيف الحياة والعمؿ. لماوازف بيف الحياة والعمؿ اثر ايجابت لمى المؤااع 
والموظفيف اهو يؤدي الى افلازاـ ات المؤااع، وي مؿ مف معدفت الدوراف وضغوط العمؿ، 

بميات، ومعدفت الغياب لف العمؿ، وزيادة الرضا الوظيفت واحايف افدا  وزيادة اف ااجيع )ال
2012 ،12). 

 ،2008ومف اهـ البرامج الات يمكف اطبي ها لاح يؽ الاوازف بيف الحياة والعمؿ )جاد الرب، 
63): 
وجود برامج الماالدة الاعميميع لدلـ واطوير الموظفيف  حو الحصوؿ لمى مؤه ت  -1

 وشهادات اعميميع ات الماا بؿ.

 يع، قا و يع(.دلـ العامميف مف ل ؿ ا ديـ لدمات )اااشاريع، مال -2

اواير برامج الرااهيع افجاماليع لمموظفيف ولا  اهـ مف )مطعـ، حضا ع، ماكف،  -3
 مواص ت، اماكف اااراحع،  وادي(.

 بر امج افذف بالغياب. -4

بر امج افجازات الدي يع والعط ت الراميع وافجازات العاديع مف ل ؿ الطا  الموظؼ  -5
 اجازات مداولع افجر.

 الا ميديع والحديثع ولمى ال حو اآلات: برامج جودة حياة العمؿ( 3)ويوضح الشكؿ  
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 (3شكل رقم )
 برامج جودة حياة العمل

 
 المصدر: الداد الباحثع باصرؼ

 

 واقا الاطبيؽ

 اإليجابت
 االميع لمميع اطبيؽ البرامج

 الامبت
 قصور لمميع اطبيؽ البرامج

 معالجع ال صور

مل
تكا

ة ال
طق

من
 

 الا ميديع البرامج

 احايف البي ع وظروؼ العمؿ

 الصيا ع البشريع

 إلادة ال ظر باالات العمؿ

 الرااهيع افجاماليع

 الرلايع الصحيع

 افمف والا مع المه يع

 افهاماـ بالع قات اف اا يع

 البرامج الحديثع

 افثرا  الوظيفت

 اإلدارة بالمشاركع

 ارؽ العمؿ المدارة ذااياً 

 العمؿ البديمعجدوؿ 

 إدارة الجودة الشاممع

 حم ات الجودة
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 الفصل الثالث
 الجانب العممي

ووصووف  ،واألفراد المبحوووثين المبحوثة نظمةتوضيح خصائص الم لىإيهدف هذا الفصل 
 لووذا تووم، الدراسووة اتفرضووي، وصوووا الووى التحنوود موون موود  صووحة وأبعوواد  الدراسووة متغيروتشخيص 

 : أساس هما مبحثين عمىم هذا الفصل ينست
 حوثة واألفراد المبحوثين.المبحث األول: وصف خصائص المنظمة المب 
 المبحث الثاني: وصف وتشخيص أبعاد الدراسة واختبار فرضياتها. 
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 المبحث األول
 وصف خصائص المنظمة المبحوثة واألفراد المبحوثين

 
النطاع  في منظمات ة، المتمثمخصائص المنظمة المبحوثةالى وصف  مبحثيهدف هذا ال

( 34( مركزا صحيا بما فيهم )281التي تضم ) الصحي العام وتحديدًا في دائرة صحة نينو 
وتضم دائرة صحة نينو  المستشفيات  ،( مركز صحي فرعي83مركز صحي رئيسي فضال عن )

 ،اثيرابن ا ،ااورام ،الشفاء ،البتول ،الخنساء ،الجمهوري ،ابن سينا ،الموصل ،اآلتية: )السالم
وسيتم التطرد لممستشفيات عينة  النيارة( ،سنوني ،البعاج ،سنجار ،الشيخان ،الحمدانية ،تمعفر

عن طريد تنديم نبذة تعريفية مختصرة عنها، وتاريخ تأسيسها وموقعها وأهم الخدمات  الدراسة
 تي:وعمى النحو اآل ،المهمة ااخر  غيرها من التفاصيلو العاممين فيها  دالتي تندمها وعد

 
 مستشفى السالم التعميمي أوال:

هي من المستشفيات التي تمثل المرتبة ااولى في الساحل اايسر وذلك بسبب الخدمات 
الصحية والطبية التي تندمها لموافدين اليها من خارج وداخل المحافظة وقد تم تشييد هذا 

فيذ البناء وتجهيز المستشفى اسوة بباقي محافظات النطر، اذ قامت شركة )تايسي( اليابانية بتن
( 126022المستمزمات وااجهزة الخدمية باشراف الشركة العامة لممباني بمساحة البناء الكمية )

، كما قامت شركة )ماروبيني( اليابانية وهي الشركة الرئيسية بتاثيث المستشفى ونصب ااجهزة 1م
ئيسية لمستشفى السالم ( تتكون البناية الر 2383الطبية وقد تم انجاز العمل كميًا في عام )

التعميمي من ستة طوابد فضاًل عن الطابد اارضي والطابد تحت اارضي، وبعد ااحداث التي 
مرت عمى مدينة الموصل وجراء العمميات العسكرية تعرضت مستشفى السالم التعميمي الى 

 النصف مما اد  الى تدمير جزء كبير منها. وهي اان تعمل في ثالثة مواقع هي:
 ( سرير.220موقع البديل لممستشفى وهو مستشفى الحميات والشفاء وبسعة سريرية هي )ال -2

 (  سرير.21الموقع الثاني هو الحمبوسي الكرفاني وبسعة سريرية ) -1

الموقع الثالث هو الموقع الرئيسي وااصمي لمستشفى السالم الذي يضم ادارة المستشفى  -4
 ( سرير.41والطوارئ وبسعة سريرية )

( متسب من كافة ااختصاصات )ااطباء، الصيادلة، 2066منتسبيها الكمي )أما عدد 
 .ااداريين المهن الصحية، الفنيين(
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 مستشفى ابن االثير ثانيا:

منابل المعهد  تنع مستشفى ابن ااثير لالطفال في الجانب اايسر من مدينة الموصل
وكان موقعها في الجانب  2338م تم افتتاح مستشفى ابن ااثير في العا ،التنني والكمية التننية

اايمن كمستشفى لمطوارئ قرب قمعة باشطابيا حيث تم ننل المستشفى الى البناية الحالية في 
 .2323الجانب اايسر من المدينة )المجموعة الثنافية( 

لمؤرخ المشهور ابن ااثير سميت مستشفى ابن ااثير لالطفال بهذا ااسم نسبة الى ا
لمواكبة التغييرات والتطورات وتنديم أفضل الخدمات المستشفى  تحديث وتوسيعتم وقد  ،الجزري

 :ألفراد المجتمع وعمى النحو اآلتي
  2333 لمتغذية التأهيلفتح وحدة. 

  )2332فتح مركز ألمراض الدم الوراثية )الثالسيميا. 

  لألسنانفتح شبعة. 

ن المستشفى عام ( حصل المستشفى عمى لنب صديد الطفل، واتخذ م1666وفي سنة )
 ،فني واعداديات التمريض في الموصل( مركزًا تعميمًا لمطمبة من كمية الصيدلة والمعهد ال1666)

من مناطد الساحل اايسر من مدينة  ،نسمة 812666تندم المستشفى خدماتها ألكثر من 
ر في ( سري136وبالتنسيد مع مستشفى الخنساء ومستشفى السالم وعدد ااسرة فيها ) ،الموصل

  مستشفى ابن ااثير.

 مستشفى الخنساء ثالثا:

مستشفيات الموصل في الساحل اايسر وموقعها )الموصل/ قرب تناطع حي   وهي احد
وقد  ،(األولا )الطابد اارضي والطابد وتتكون بناية مستشفى الخنساء من طابنين هم ،السكر(

( سرير وعدد منتسبيها 183) وعدد ااسرة فيها 2380تم تشييدها من قبل شركة يابانية في سنة 
 ( منتسب.2666)

ونالحظ رغم تعرض المستشفيات المذكورة لمنصف والدمار اا انها لم تتوقف عن العمل 
 .وهي تحاول ان تندم خدماتها وبأدنى متطمبات الجودة المتوفرة
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 المبحث الثاني
عاد الدراسة واختبار فرضياتهاوصف وتشخيص أب  

مسووووتخدمين  ،بهوووودف معالجتهوووواالدراسووووة،  أبعووووادهووووذا المبحووووث وصووووف وتشووووخيص  نوووواول  ت  ي  
 أبعوواد موون ب عوودبية واانحرافات المعيارية ولكوول التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسا

 تي:وعمى النحو اآل ((SPSS اإلحصائيالبرنامج  ةالباحث تالدراسة، وتحنينا لذلك استخدم
 

نتائج الخاصة بتطبيق بررامج جرودة حيراة العمرل الحديثرة فري المنظمرات المبحوثرة التحميل أوال: 
 :وفق وجهة نظر المبحوثين من الكادر الطبي

 
 نتائج الخاصة ببرنامج تحسين بيئة وظروف العملالتحميل  -1

ان إدارة المستشفى  ( من المجيبين من الكادر الطبي عمى44.6( حيث اتفد )X6-X1من )
تندم التسهيالت ذات الصمة بو )اآلات والمعدات وااثاث المكتبي( ويدعم ذلك الوسط الحسابي 

الخاص بتنميل حاات الضوضاء  X2(، أما بالنسبة لو827.( وبانحراف معياري )2.18البالغ )
معالجة حاات ( من المجيبين من الكادر عن التزام اإلدارة ب40.0في المستشفى فند اتفد )

 (.820.( وبانحراف معياري )2.12الضوضاء ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين من الكادر الطبي عمى تالفي اإلدارة 32.3فند اتفد ) (X3)اما المتغير  

(، اما 888.( وبانحراف معياري )1.85لحاات الرطوبة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى بذل اإلدارة جهودًا حثيثة من اجل 60.0اتفاد ) فند تبين (X4)المتغير 

( وبانحراف 2.34تامين درجة الحرارة المالئمة في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من 83.1فند حصل عمى اعمى نسبة اتفاد حيث اتفد ) (X5)(، أما المتغير 871.معياري )

رة المستشفى تعمل عمى تهيئة اإلضاءة الكافية  ويدعم ذلك الوسط الحسابي المجيبين عمى ان إدا
 (.474.( وبانحراف معياري )2.80البالغ )
( من المجيبين عمى تهيئة إدارة المستشفى 23.1فند اتفد ) (X6)أما بالنسبة لممتغير  

ريين ويدعم ذلك العوامل النفسية الداعمة لالداء الوظيفي وهي نسبة ضئيمة بنسبة إجابة اإلدا
( ومما يفسر لنا ان عممية ااهتمام 840.( وبانحراف معياري )1.63الوسط الحسابي البالغ )

ببرنامج تحسين البيئة وظروف العمل قد اخذت المنحى المادي اكثر من المنحى النفسي وفي 
 ذلك تجاهل لهذا المدخل المهم.
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 برنامج الصيانة البشريةتحميل النتائج الخاصة ب -2
( من المجيبين من 15.4فند اتفد ) (X7)(  فان المتغير األول X7-X12لمتمثل بو )ا

الكادر الطبي عمى ان إدارة المستشفى تنوم بالتأمين عمى حياة العاممين في ميدان العمل ويدعم 
( مما يستدل عمى ان المنظمة ا 749.( وبانحراف معياري )1.57ذلك الوسط الحسابي البالغ )

 هذا البرنامج اا بشكل ضئيل جدًا. تنوم بتطبيد
( من المجيبين عمى ان اإلدارة تنوم بمنح 21.5فند اتفد ) (X8)أما بالنسبة لممتغير 

( وبانحراف معياري 1.63المحفزات الداعمة لالداء الوظيفي ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
ن تواجد فرصة لممشاركة في ( من المجيبين عمى ا36.9فند اتفد ) (X9)(، أما المتغير 821.)

( وبانحراف معياري 2.00البرامج التدريبية في ميدان العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى جهود اإلدارة في نشر الوعي 55.4فند اتفد ) (X10)(، اما المتغير 866.)

( وبانحراف معياري 2.34بين العاممين لتنمية قدراتهم ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى ان اخضاع األخطاء في العمل 46.2فند اتفد ) (X11)(، والمتغير 815.)

( وبانحراف معياري 2.12لحاات التصحيح من قبل اإلدارة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
إدارة المستشفى ( من المجيبين عمى ان 50.8فند اتفد ) (X12)(، أما بالنسبة لممتغير 843.)

( 2.40تعمد الى معالجة اانحرافات في العمل بشكل مستمر ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
 (.680.وبانحراف معياري )

 
 برنامج إعادة النظر بساعات العمل المطموبةتحميل النتائج الخاصة ب -3

بة في ان نتائج فحص النائمة الخاصة برنامج إعادة النظر في ساعات العمل المطمو 
( التي من خاللها يمكننا الوقوف X13-X18المنظمات المبحوثة، والتي عبرت عنها المتغيرات )

عمى الواقع الفعمي لتطبيد هذا البرنامج يالحظ من ذلك أن أعمى نسبة اتفاد كانت بخصوص 
قيام اإلدارة باعداد جداول زمنية انجاز العمل في المستشفى حيث كانت نسبة ااتفاد في 

(X15( )52.3( ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )وكانت 839.( وبانحراف معياري )2.28 ،)
( من المجيبين من الكادر الطبي عمى قيام 13.3( حيث اتفد )X14اقل نسبة اتفاد لمتغير )

إدارة المستشفى بإعادة النظر بساعات العمل وبما يتماشى مع حاجات العاممين الشخصية ويدعم 
 (.730.( وبانحراف معياري )1.55حسابي البالغ )ذلك الوسط ال

( من المجيبين عمى قيام إدارة المستشفى 49.2( فند اتفد )X13أما بالنسبة لممتغير ) 
بمراجعة ساعات العمل دعما لعممية التخطيط المستنبمي  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 

( من المجيبين 49.2( فند اتفد )X16)(، أما بالنسبة لممتغير 857.( وبانحراف معياري )2.22)
من الكادر الطبي عمى ان إدارة المستشفى تبذل جهد لجعل ميدان العمل فاعاًل استثمار 
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(، أما 830.( وبانحراف معياري )2.25مجهودات العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
دارة تجدد نشاطات العاممين ( من المجيبين عمى ان اإل33.8( فند اتفد )X17بالنسبة لممتغير )

( وبانحراف معياري 1.9عمى أساس ساعات العمل المطموبة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى تعمد إدارة المستشفى 16.9( فند اتفد )X18(، أما بالنسبة لممتغير )899.)

ويدعم ذلك الوسط بمراجعة ساعات العمل بشكل يخفف من أعباء الوظيفة عمى العاممين 
( وهي نسبة قميمة جدًا لمتغير مهم في هذا 768.( وبانحراف معياري )1.58الحسابي البالغ )

 البرنامج.
 برنامج الرفاهية االجتماعيةتحميل النتائج الخاصة ب -4

( وقد افرزت نتائج تطبيد هذا البرنامج X19-X24يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات ) 
ة اقل نسبة اتفاد في جميع المتغيرات ومنها تامين المنظمة الحسابات في المنظمات المبحوث

من ال)المأكل، السكن، الشراب( باإلضافة الى باقي المتغيرات، فبالنسبة لممتغير  ةالفسيولوجي
(X19( فند اتفد )1.31( من المجيبين عمى ذلك ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )1.31 )

( نحو اقامات مسابنات 10.8( فند اتفد )X20ما بالنسبة لممتغير )(، أ705.وبانحراف معياري )
( وبانحراف معياري 1.25ترفيهية لمعاممين في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين 9.2( فند احرز نسبة قميمة من ااتفاد وهي )X21(، أما بالنسبة لممتغير )638.)
( وبانحراف معياري 1.25ى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )عمى نادي ترفيهي في المستشف

(.613.) 
( من المجيبين من الكادر الطبي عمى توفير حضانة 6.2( فند اتفد )X22لمتغير )اأما  

(، 517.( وبانحراف معياري )1.17لألطفال في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى توفر أسواد مالئمة في 10.8فد )( فند اتX23أما بالنسبة لممتغير )

(، أما بالنسبة 668.( وبانحراف معياري )1.34المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى توفير وسائل ننل لمكادر الطبي من قبل 10.8( فند اتفد )X24لممتغير )

(، ويتبين من 625.( وبانحراف معياري )1.22اادارة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
البيانات والتحميل انخفاض واضح في تطبيد برنامج الرفاهية ااجتماعية اامر الذي يستمزم من 

 إدارة المنظمة ااخذ بهذا البرنامج وعد  احد المنطمنات األساسية التي تجسد جودة حياة العمل.
 

 برنامج الرعاية الصحيةتحميل النتائج الخاصة ب -5
( فند اتضح من إجابات المبحوثين من X25-X30يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )

( من المجيبين 24.6قد اتفد عميه ما نسبته ) (X25)الكادر الطبي عمى ااتي: فان المتغير 
عمى توظيف إدارة المستشفى التشريعات الصحية لخدمة العاممين في الصحة ويدعم ذلك الوسط 
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( من المجيبين لمتغير 56.9(، بينما اتفد )728.( وبانحراف معياري )1.97)الحسابي البالغ 
(X26 عمى استحضار اارشادات الصحية في ميدان العمل والتنيد به من قبل اادارة ويدعم )

 (.818.( وبانحراف معياري )2.35ذلك الوسط الحسابي البالغ )
يبين عمى تامين إدارة المستشفى ( من المج15.4( فند اتفد )X27أما بالنسبة لممتغير ) 

بيئة عمل مالئمة لمحفاظ عمى صحة العاممين في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
( من 16.4( نسبة اتفاد )X28(، بينما سجل المتغير )746.( وبانحراف معياري )1.60)

ستمر ويدعم المجيبين من الكادر الطبي عمى اجراء الفحص الصحي عمى العاممين وعمى نحو م
( سجل نسبة X29(، والمتغير )772.( وبانحراف معياري )1.46ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى التواصل مع العاممين في حالة تعرضهم لممرض ويدعم ذلك 24.6اتفاد )
 (.843.( وبانحراف معياري )1.71الوسط الحسابي البالغ )

( من 10.8( فند اقل نسبة اتفاد حيث اتفد )X30مج )أما المتغير األخير في هذا البرنا 
المجيبين عمى التعويض المالي لمعاممين عند اصابتهم بحوادث العمل وهذا يفسر لنا تدني اهتمام 
إدارة المنظمة المبحوثة بالجانب المادي وبالذات التعويضات المالية لمعاممين عند اصابتهم 

ود افعالهم تجا  العمل وحتى اإلدارة عميه من ااجدر بحوادث العمل، مما ينعكس سمبًا عمى رد
بإدارة المنظمة المبحوثة ان تضع تعويضات العاممين تحت محمل الجد والتطبيد بنصد إعطاء 

 العاممين قدرًا من الرعاية وااهتمام.
 

 برنامج االمن والسالمة المهنيةتحميل النتائج الخاصة ب -6
امج اامن والسالمة المهنية التي تضم المتغيرات من خالل تحميل النتائج الخاصة ببرن 

( من المجيبين متفنين عمى تواجد وحدة متخصصة 13.8(، فند تبين أن )X31-X36من )
( وبانحراف 1.45لتامين السالمة المهنية لمعاممين في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي )

نت في تطبيد هذا البرنامج ومن ( زهي ادنى نسبة تحنX31( هذا بالنسبة لو )730.معياري )
خالل منارنة نسب ااتفاد بالنسبة لبرنامجي اامن والسالمة المهنية حيث حظي المتغير 

(X31( باقل نسبة وهي )وعميه يجب عمى إدارة المنظمات المبحوثة ااهتمام ببرنامج 13.8 )
 دة متخصصةن قبل وحلتامين السالمة المهنية ماامن والسالمة المهنية ويجب تكثيف الجهود 

 .في هذا المجال
( من المجيبين عمى تركيز إدارة المستشفى 44.6( فند اتفد )X32أما بالنسبة لممتغير )

عمى تعميمات السالمة المهنية وتعد  امرًا مطموبًا في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
( من المجيبين 46.2فند اتفد ) (X31(، أما بالنسبة لممتغير )756.( وبانحراف معياري )2.26)

من توافر السالمة الهنية في العمل ويدعم ذلك  لمتأكدعمى ان إدارة المستشفى تنوم بجوات 
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( من 26.2( بينما اتفد )X32) (،806.( وبانحراف معياري )2.23الوسط الحسابي البالغ )
نحو يؤشر اهتمام إدارة المجيبين عمى شعور العاممين بدرجة من اامن الوظيفي في العمل وعمى 

( وبانحراف معياري 2722( البالغ )X34المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي لمتغير )
(.844.) 

( من المجيبين عمى اقامة إدارة المستشفى 21.5( فند اتفد )X35أما بالنسبة لممتغير ) 
ن المجيبين عمى فرصة لممشاركة في برامج تدريبية ذات صمة بالسالمة المهنية، بينما  اتفد م

( انه تتم توعية العاممين بشكل مستمر بخصوص اآلات والمعدات المستخدمة X36المتغير )
 (.835.( وبانحراف معياري )2.08في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

 
 برنامج االهتمام بالعالقات اإلنسانية في العملتحميل النتائج الخاصة ب -7

( حيث تم ااتفاد عمى اعمى نسبة X37-X42المتغيرات ) يشتمل هذا البرنامج عمى
( من المجيبين عمى حرص اإلدارة عمى تعزيز العالقات 60.0( بينت اتفاد )X34لممتغير )

(، 823.( وبانحراف معياري )2.38اإليجابية في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
اتفاد المجيبين عمى تعمد إدارة المستشفى ( من 32.3( عمى نسبة )X37بينما حظي المتغير )

( 1.89الى مد جسور التواصل وبروح دبموماسية مع العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
 (.868.وبانحراف معياري )

( من المجيبين سعي إدارة المستشفى الى نشر 47.7( فند اتفد )X38أما بالنسبة لممتغير ) 
( وبانحراف معياري 2.26عاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )روح التعاون بينها وبين ال

( من المجيبين عمى اعتناء إدارة 18.5( فند اتفد )X40(، أما بالنسبة لممتغير )796.)
( 1.63المستشفى بالعاممين مثمما تتحدث عن أمور العمل  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( فند X41هذا المتغير نسبة ضئيمة جدا بالنسبة لممتغير )(، وقد سجل 782.وبانحراف معياري )
( من المجيبين عمى قيام إدارة المستشفى بزيارة مواقع العمل خارجه ويدعم ذلك 24.6اتفد )

 (.843.( وبانحراف معياري )1.71الوسط الحسابي البالغ )
مستشفى عن ( من المجيبين تحري إدارة ال26.2( فند اتفد )X42أما بالنسبة لممتغير ) 

( وبانحراف 1.72مشكالت العمل وتضع الحمول لمعالجتها  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
(، ويتبين من تحميل تطبيد هذا البرنامج أن العالقة بين اإلدارة والكادر جيدة 857.معياري )

 حيث سجمت اعمى نسبة اتفاد.
دائرة صحة نينو  وبعض  ت عانيوبذلك تنبل الفرضية الرئيسة األولى والتي تنص: 

 المستشفيات التابعة لها من ضعف في برامجها الخاصة بجودة حياة العمل.
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واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل الحديثة في المنظمات المبحوثة وفق وجهة  تحميلثانيا: 
 نظر المبحوثين من الكادر الطبي

 وصف وتشخيص متغيرات برنامج االثراء الوظيفي -1

( من 38.5( اتفد )X43فالمتغير ) (X43-X48لبرنامج عمى المتغيرات )يشتمل هذا ا
المجيبين عمى منح إدارة المستشفى فرصة لمعاممين اداء مهمات وظيفية ويدعم ذلك الوسط 

( من 35.4( فند اتفد )X44(، أما المتغير )788.( وبانحراف معياري )2.14الحسابي البالغ )
شفى قدراتها لصالح المهمات الموكمة لمعاممين في العمل ويدعم المجيبين عمى تجنيد إدارة المست

( فند اتفد X45(، أما المتغير )808.( وبانحراف معياري )2.06ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( عمى ان إدارة المستشفى تكمف العاممين بمهمات وظيفية تتسم بالوضوح ويدعم ذلك 46.2)

 (.731.ف معياري )( وبانحرا2.48الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى اتاحة إدارة المستشفى قدرًا من 46.2( فند اتفد )X46أما المتغير ) 
 (،893.( وبانحراف معياري )2.12ااستناللية في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

ند انجاز ( عمى شعور العاممين بأنهم ينتابهم إحساس فاعل ع78.5( فند اتفد )X47والمتغير )
(، 741.( وبانحراف معياري )2.63المهمات الموكمة اليهم ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى ان إدارة 107138.5( فند اتفد )X48أما المتغير األخير في هذا البرنامج )
لبالغ المستشفى تعمل عمى إضفاء المناخ اإلبداعي في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي ا

 (.785.( وبانحراف معياري )1.91)
 

 برنامج اإلدارة بالمشاركةوصف وتشخيص  -2

ان المتغير األول في هذا البرنامج  (X49-X54يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )
(X49( فند اتفد )من المجيبين عمى اتاحة حرية الدخول والخروج الى الرئيس المباشر 66.2 )

( وبانحراف معياري 2.38اعمى نسبة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )اثناء العمل وهذ  تعتبر 
( من المجيبين عمى انه لد  العاممين صوت فر 15.4( فند اتفد )X50(، أما المتغير )896.)

النرارات التي تتخذ في المستشفى وهي نسبة ضئيمة جدًا ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
( من المجيبين عمى 55.4( فند اتفد )X51(، أما المتغير )749.( وبانحراف معياري )1.57)

تنديم منترحات ذات صمة بتطوير العمل في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
 (.861.( وبانحراف معياري )2.29)

من المجيبين عمى منح إدارة المستشفى فرصة  36.9( فند اتفد X52أما بالنسبة لممتغير ) 
( 1.92عالجة اية إشكاليات في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )المشاركة في م

( من المجيبين عمى انصات 27.2( فند اتفد )X53أما المتغير ) (،907.وبانحراف معياري )
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ادارة المستشفى الى الشكاو  والتظممات التي يندمها العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
( من المجيبين عمى 27.2( فند اتفد )X53(، أما المتغير )82.ي )( وبانحراف معيار 1.86)

سماح ادارة المستشفى بالمشاركة في تحديد اهداف العمل  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
 (.839.( وبانحراف معياري )1.72)

 ( قدX50ومن خالل تحميل المتغيرات التابعة لبرنامج اإلدارة بالمشاركة نجد أن المتغير ) 
حظي بأقل نسبة اتفاد عممًا أن اادارة بالمشاركة تساعد المنظمات بشكل كبير عمى جعل 
العاممين يشعرون بااندماج بالعمل والتغمب عمى حاات الممل وااغتراب بااحتراد الوظيفي، 
وبما يفصح عن نمط اإلدارة في المنظمة ويعزز مستو  اانفتاح لديها، منترنا بكل ذلك بتحسين 

رارات المنظمية لكونها تتخذ بأسموب جماعي، عميه ضرورة قيام إدارة المنظمة المبحوثة الن
باستحضار ما لديها بشان تفعيل هذا البرنامج في اطار اتاحة الفرصة لمعاممين في المنظمة 
المبحوثة بالمشاركة في اتخاذ النرارات، وابداء المنترحات ومعالجة المشكالت، واانصات الى 

 والتظممات التي يندمونها، ومشاركتهم في وضع اهداف العمل. الشكاو 
 برنامج فرق العمل المدارة ذاتيا  وصف وتشخيص  -3

( من 83.1( حظي بنسبة )X55فالمتغير ) (X55-X60يضم هذا البرنامج المتغيرات من )
م ذلك اتفاد من المجيبين عمى انجاز المهمات الموكمة ضمن نطاد فرد العمل المدارة ذاتيًا ويدع

( فند اتفد X56(، أما المتغير )515.( وبانحراف معياري )2.78الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى تسخير ادارة المستشفى امكانياتها وقدراتها لصالح فرد العمل في 50.8)

(، أما المتغير 789.( وبانحراف معياري )2.31المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
(X57) ( من المجيبين عمى  اتاحة اادارة لفرد العمل حرية الفعل في 40.0فند اتفد )

 (.820.( وبانحراف معياري )2.12المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى وضوح عضوية العاممين في فرد 36.9( فند اتفد )X58أما المتغير ) 

ت في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ العمل عبر ااتصاات وعرض ااستشارا
( من المجيبين 33.8( فند اتفد )X59أما بالنسبة لممتغير ) (،875.( وبانحراف معياري )1.98)

عمى سماح اادارة لمعاممين بمعالجة اية إشكاليات تواجه فرد العمل في المستشفى ويدعم ذلك 
( فند اتفد X60(، أما بالنسبة لممتغير )864.ري )( وبانحراف معيا1.94الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى إمكانية األعضاء في فريد العمل المدارة ذاتيًا باتخاذ النرارات اإلدارية 27.7)
 (.805.( وبانحراف معياري )1.91بخصوص العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
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 برنامج جداول العمل البديمةوصف وتشخيص  -4

فند أحرزت معطيات نتائج التوزيعات  (X61-X66تمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )يش
( فيما يخص 16.9( بنسبة )X61التكرارية والنسب المئوية بان اتفد المجيبين بالنسبة لممتغير )

( 1.58تبني اإلدارة فكرة ساعات العمل المرنة في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى سماح ادارة 18.5( فند اتفد )X62أما المتغير ) (،768.معياري ) وبانحراف

المستشفى بالبدء في العمل متأخرًا في إمكانية التعويض في ذات اليوم ويدعم ذلك الوسط 
( فند اتفد المجيبين عمى X63أما المتغير ) (،791.( وبانحراف معياري )1.55الحسابي البالغ )

مستشفى فرصة لتناسم المهمات مع زمالء العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ منح ادارة ال
 (.732.( وبانحراف معياري )2.49)

( عمى عمل العاممين 36.9( فند اتفد المجيبين وبنسبة )X64أما بالنسبة لممتغير ) 
انحراف ( وب1.82بساعات عمل أطول وبأيام اقل اسبوعيًا ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( 15.4( فند اتفد المجيبين وبنسبة )X65(، والمتغير األخير في هذا البرنامج )950.معياري )
عمى مكانية أداء العمل في المستشفى بساعات اقل وباجر ادنى ويدعم ذلك الوسط الحسابي 

نسبة ( فند اتفد المجيبين وبX66(، أما بالنسبة لممتغير )752.( وبانحراف معياري )1.48البالغ )
( وهو اتاحة المستشفى حرية تحديد أوقات بدء الدوام وانتهائه لمعاممين ويدعم ذلك الوسط 12.3)

 (.687.( وبانحراف معياري )1.32الحسابي البالغ )
 
 برنامج حمقات الجودةوصف وتشخيص  -5

( أعمى نسبة اتفاد X70وقد حظي المتغير ) (X67-X72يضم هذا البرنامج المتغيرات )
قامة إدارة المستشفى اجتماعات دورية متواصمة مع العاممين في المستشفى ويدعم فيما يخص إ

( فند احرز X69(، أما المتغير )944.( وبانحراف معياري )20.02ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى أداء المهمات بشكل 41.5نسبة اتفاد في برنامج حمنات الجودة حيث اتفد )

(، أما 910.( وبانحراف معياري )2.02ى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )طوعي في المستشف
( من المجيبين عمى اعتماد اإلدارة عمى حمنات الجودة في 33.8( فند اتفد )X67المتغير )

 (.726.( وبانحراف معياري )2.14المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى تنفيذ المهمات يكون 55.4)( فند اتفد X68أما بالنسبة لممتغير ) 

( وبانحراف 2.32فرد عامل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ ) 21-4ضمن عدد محدد ما بين 
( من المجيبين عمى اطالع العاممين عمى 47.7( فند اتفد )X71أما المتغير ) (،831.معياري )

( 2.14ذلك الوسط الحسابي البالغ ) األساليب العممية التي توفرها ادارة المستشفى ويدعم
( من المجيبين ان 44.6( فند اتفد )X72(، أما بالنسبة لممتغير )899.وبانحراف معياري )
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العالقة بين اإلدارة والعاممين تتسم بدرجة عالية من التفاهم وااحترام ويدعم ذلك الوسط الحسابي 
يل برنامج حمنات الجودة ان المنظمة (، ويتضح من تحم897.( وبانحراف معياري )2.09البالغ )

تركز عمى إقامة اجتماعات متواصمة مع العاممين بالمستشفى وان هناك نوع من اايجابية 
 والتفاهم بين العاممين واإلدارة في هذا المجال.
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 (5الجدول رقم )

 وصف وتشخيص عينة الكادر الطبي
رقم 

 المتغير
الوسط  تفقأال  محايد تفقأ

 الحسابي
راف االنح

 % التكرار % التكرار % التكرار المعياري
X1 29 44.6 19 29.2 17 26.2 2.18 .827 

X2 26 40.0 21 32.3 18 27.7 2.12 .820 

X3 21 32.3 13 20.0 31 47.7 1.85 .888 

X4 39 60.0 9 13.8 17 262 2.34 .871 

X5 54 83.1 9 13.8 2 3.1 2.80 .474 

X6 15 23.1 11 16.9 39 60.0 1.63 .840 

X7 10 15.4 17 26.2 38 58.5 1.57 .749 

X8 14 21.5 13 20.0 38 58.5 1.63 .821 

X9 24 36.9 17 26.2 24 36.9 2.00 .866 

X10 36 55.4 15 23.1 14 21.5 2.34 .815 

X11 30 46.2 13 20.0 22 33.8 2.12 .843 

X12 33 50.8 25 38.5 7 10.8 2.40 .680 

X13 32 49.2 15 32.1 18 27.7 2.22 .857 

X14 9 13.8 18 27.7 38 58.5 1.55 .730 

X15 34 52.3 15 23.1 16 24.6 2.28 .839 

X16 32 49.2 17 26.2 16 24.6 2.25 .830 

X17 22 33.8 15 23.1 28 43.1 1.91 .879 

X18 11 16.9 16 24.6 38 58.5 1.58 .768 

X19 9 13.8 2 3.1 54 83.1 1.31 .705 

X20 7 10.8 2 3.1 56 86.2 1.25 .638 

X21 6 9.2 4 6.2 55 84.6 1.25 .613 

X22 4 6.2 3 4.6 58 84.2 1.17 .517 

X23 7 10.8 8 12.3 50 76.9 1.34 .668 

X24 7 10.8   58 89.2 1.22 .625 

X25 16 24.6 31 47.7 18 27.7 1.97 .728 

X26 37 56.9 14 21.5 14 21.5 2.35 .818 

X27 10 15.4 19 29.2 36 55.4 1.60 .746 

X28 11 16.4 8 12.3 46 70.8 1.46 .772 

X29 16 24.6 14 21.5 35 53.8 1.71 .843 

X30 7 10.8 6 9.2 52 80.0 1.31 .660 

X31 9 13.8 11 16.9 45 69.2 1.45 .730 

X32 29 44.6 24 36.9 12 18.5 2.26 .756 

X33 30 46.2 20 30.8 15 23.1 2.23 .806 

X34 17 26.2 16 24.6 32 49.2 1.77 .877 
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X35 14 21.5 14 21.5 37 56.9 1.65 .818 

2x36 25 38.5 20 30.8 20 30.8 2.08 .835 

X37 21 32.3 16 24.6 28 43.1 1.89 .868 

X38 31 47.7 20 30.8 14 21.5 2.26 .796 

X39 39 60.0 12 18.5 14 21.5 2.38 .823 

X40 12 18.5 17 26.2 36 55.4 1.63 .782 

X41 16 24.6 14 21.5 35 53.8 1.71 .843 

X42 17 26.2 13 20.0 35 53.8 1.72 .857 

X43 25 38.5 24 36.9 16 24.6 2.14 .788 

X44 23 35.4 23 35.4 19 29.2 2.06 .808 

X45 40 61.5 16 24.6 9 13.8 2.48 .731 

X46 30 46.2 13 20.0 22 33.8 2.12 .893 

X47 51 78.5 4 6.2 10 15.4 2.63 .741 

X48 17 26.2 25 38.5 23 35.4 1.91 .785 

X49 43 66.2 4 6.2 18 27.7 2.38 .896 

X50 10 15.4 17 26.2 38 58.5 1.57 .749 

X51 36 55.4 12 18.5 17 26.2 2.29 .861 

X52 24 36.9 12 18.5 29 44.6 1.92 .907 

X53 18 27.2 20 30.8 27 41.5 1.86 .827 

X54 16 24.6 15 23.1 34 52.3 1.72 .839 

X55 54 83.1 8 12.3 3 4.6 2.78 .515 

X56 33 50.8 19 29.2 13 20.0 2.31 .789 

X57 26 40.0 21 32.3 18 27.7 2.12 .820 

X58 24 36.9 16 24.6 25 38.5 1.98 .875 

X59 22 33.8 17 26.2 26 40.0 1.94 .864 

X60 18 27.7 23 35.4 24 36.9 1.91 .805 

X61 11 16.9 16 24.6 38 58.5 1.58 .768 

X62 12 18.5 12 18.5 41 63.1 1.55 .791 

X63 41 63.1 15 23.1 9 13.8 2.49 .732 

X64 24 36.9 5 7.7 36 55.4 1.82 .950 

X65 10 15.4 11 16.9 44 67.7 1.48 .752 

X66 8 12.3 5 7.7 52 80.0 1.32 .687 

X67 22 33.8 30 46.2 13 20.0 2.14 .726 

X68 36 55.9 14 21.5 15 23.1 2.32 .831 

X69 27 41.5 12 18.5 26 40.0 2.02 .910 

X70 29 44.6 8 12.3 28 43.1 2.02 .944 

X71 31 47.7 12 18.5 22 33.8 2.14 .899 

X72 29 44.6 13 20.0 23 35.4 2.09 .897 

 بااعتماد عمى نتائج ااستبانة.اد الباحثة المصدر: من اعد
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نتائج الخاصة بتطبيق برامج جودة حياة العمل التقميدية في المنظمات المبحوثة التحميل ثالثا: 
 اإلداري:وفق وجهة نظر المبحوثين من الكادر 

 
 نتائج الخاصة ببرنامج تحسين بيئة وظروف العملالتحميل  -1

المجيبين من الكادر ااداري عمى ان إدارة ( من 52.5( حيث اتفد )X6-X1من )
المستشفى تندم التسهيالت ذات الصمة بو )اآلات والمعدات وااثاث المكتبي( ويدعم ذلك الوسط 

(، يتضح من اإلجابات أن المنظمة المبحوثة 797.( وبانحراف معياري )2.33الحسابي البالغ )
الخاص بتنميل حاات الضوضاء في  X2سبة لوتطبد هذا البرنامج بنسبة جيدة نوها ما، أما بالن

( من المجيبين من الكادر ااداري عن التزام اإلدارة بمعالجة حاات 50.0المستشفى فند اتفد )
 (.921.( وبانحراف معياري )2.15الضوضاء ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

ارة لحاات الرطوبة ( من المجيبين عمى تالفي اإلد47.5فند اتفد ) (X3)اما المتغير  
(، اما 874.( وبانحراف معياري )2.18وهي نسبة غير جيدة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى بذل اإلدارة جهودًا حثيثة من اجل 62.5اتفاد ) فند تبين (X4)المتغير 
( وبانحراف 2.40) تامين درجة الحرارة المالئمة في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ

 (.841.معياري )
( من المجيبين 82.5فند حصل عمى اعمى نسبة اتفاد حيث اتفد ) (X5)أما المتغير  

عمى ان إدارة المستشفى تعمل عمى تهيئة اإلضاءة الكافية ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
( من المجيبين 40.0فند اتفد ) (X6)(، أما بالنسبة لممتغير 588.( وبانحراف معياري )2.75)

عمى تهيئة إدارة المستشفى العوامل النفسية الداعمة لالداء الوظيفي ويدعم ذلك الوسط الحسابي 
( ومما يفسر لنا ان عممية ااهتمام ببرنامج تحسين 920.( وبانحراف معياري )1.98البالغ )

ذلك تجاهل لهذا البيئة وظروف العمل قد اخذت المنحى المادي اكثر من المنحى النفسي وفي 
المدخل مع العمم ان ااسهامات التي تتركها الحالة النفسية لمعاممين لها وقعها عمى كافة األنشطة 

 وااتجاهات.
 الصيانة البشريةتحميل النتائج الخاصة ببرنامج  -2

( من المجيبين عمى 25.0فند اتفد فنط ) (X7)(  فبالنسبة لممتغيرX7-X12المتمثل بو )
شفى تنوم بالتأمين عمى حياة العاممين في ميدان العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي ان إدارة المست

( مما يستدل عمى ان المنظمة ا تنوم بتطبيد هذا 832.( وبانحراف معياري )1.78البالغ )
 البرنامج اا بشكل ضئيل جدًا يحتاج الى ااهتمام الكبير في المستنبل.

( من المجيبين عمى منح إدارة المستشفى 35.0) فند اتفد (X8)أما بالنسبة لممتغير 
( وبانحراف معياري 1.95الوظيفي ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ ) لألداءالمحفزات الداعمة 
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( من المجيبين عمى ان تواجد فرصة لممشاركة في 47.5فند اتفد ) (X9)(، أما المتغير 876.)
( وبانحراف معياري 2.20لوسط الحسابي البالغ )البرامج التدريبية في ميدان العمل ويدعم ذلك ا

( من المجيبين عمى جهود اإلدارة في نشر الوعي 52.5فند اتفد ) (X10)(، اما المتغير 853.)
( وبانحراف معياري 2.30بين العاممين لتنمية قدراتهم ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

(.823.) 
لمجيبين عمى ان اخضاع األخطاء في العمل ( من ا57.5فند اتفد ) (X11)المتغير  اأم 

( وبانحراف معياري 2.40لحاات التصحيح من قبل اإلدارة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى تعمد اإلدارة الى 55.0فند اتفد ) (X12)(، أما بالنسبة لممتغير 778.)

( وبانحراف 2.33سط الحسابي البالغ )معالجة اانحرافات في العمل بشكل مستمر ويدعم ذلك الو 
 (.829.معياري )
 إعادة النظر بساعات العمل المطموبةتحميل النتائج الخاصة ببرنامج  -3

الخاصة ببرنامج إعادة النظر في ساعات العمل المطموبة في المنظمات  أشارت النتائج
الوقوف عمى  ( التي من خاللها يمكنناX13-X18المبحوثة، والتي عبرت عنها المتغيرات )

الواقع الفعمي لتطبيد هذا البرنامج يالحظ من ذلك أن أعمى نسبة اتفاد كانت بخصوص قيام 
العمل وااعمال اليومية في المستشفى حيث كانت نسبة  إلنجازجداول زمنية  بإعداداإلدارة 

( وبانحراف معياري 2.43( ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )X15( )62.5ااتفاد في )
(.813.) 

( عمى قيام إدارة المستشفى بإعادة 20.0( حيث اتفد )X14وكانت اقل نسبة اتفاد لمتغير )
النظر بساعات العمل وبما يتماشى مع حاجات العاممين الشخصية ويدعم ذلك الوسط الحسابي 

( من 47.5( فند اتفد )X13(، أما بالنسبة لممتغير )810.( وبانحراف معياري )1.60البالغ )
يبين عمى قيام إدارة المستشفى بمراجعة ساعات العمل دعما لعممية التخطيط المستنبمي المج

 (.730.( وبانحراف معياري )2.33ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى ان إدارة المستشفى تبذل 52.5( فند اتفد )X16أما بالنسبة لممتغير ) 

مار مجهودات العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ جهد لجعل ميدان العمل فاعاًل استث
( من المجيبين 52.5( فند اتفد )X17(، أما بالنسبة لممتغير )797.( وبانحراف معياري )2.33)

عمى ان اإلدارة تجدد نشاطات العاممين عمى أساس ساعات العمل المطموبة ويدعم ذلك الوسط 
( فند احرز اقل X18(، أما بالنسبة لممتغير )823.) ( وبانحراف معياري2.30الحسابي البالغ )

( عمى تعمد إدارة المستشفى بمراجعة ساعات العمل بشكل يخفف من 22.5نسبة اتفاد وهي )
( وبانحراف معياري 1.78أعباء الوظيفة عمى العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

(.800.) 
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 جتماعيةالرفاهية اال تحميل النتائج الخاصة ببرنامج -4
( وقد افرزت نتائج تطبيد هذا البرنامج X19-X24يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )

% فند 15في المنظمات المبحوثة اقل نسبة اتفاد في ضوء إجابات الكادر اإلداري ا تتجاوز 
من ال)المأكل،  ة( من المجيبين عمى تامين المنظمة الحاجات الفسيولوجي15.0اتفد فنط )

الشراب( في المستشفى وهي نسبة ضئيمة جدًا تشير الى توجهات طفيفة جدًا بشأن هذ   السكن،
( من المجيبين عمى ذلك ويدعم ذلك 15.0( اتفد فنط )X19البرامج ويدعم ذلك بأن المتغير )

 (.740.( وبانحراف معياري )1.38الوسط الحسابي البالغ )
و اقامات مسابنات ترفيهية لمعاممين في ( نح15.0( فند اتفد )X20أما بالنسبة لممتغير ) 

(، أما بالنسبة 747.( وبانحراف معياري )1.43المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين اتفد عمى وجود 7.5( فند احرز نسبة قميمة من ااتفاد وهي )X21لممتغير )

( وبانحراف معياري 1.23)نادي ترفيهي في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
(.577.) 

( من المجيبين عمى توفير حضانة لألطفال 15.0( فند اتفد )X22أما بالنسبة لممتغير ) 
(، أما بالنسبة 740.( وبانحراف معياري )1.38في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

ئمة في المستشفى ويدعم ( من المجيبين عمى توفر أسواد مال20.0( فند اتفد )X23لممتغير )
( فند X24(، أما بالنسبة لممتغير )815.( وبانحراف معياري )1.45ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى توفير وسائل ننل لمموظفين من قبل اإلدارة لمننل من والى مكان 5.0اتفد )
اعية اامر الذي يستمزم العمل، ويتبين من الجدول انخفاض في تطبيد برنامج الرفاهية ااجتم

من إدارة المنظمة ااخذ بهذا البرنامج وعد  احد المنطمنات األساسية التي تجسد جودة حياة 
 العمل.
 الرعاية الصحيةتحميل النتائج الخاصة ببرنامج  -5

( فند اتضح من إجابات المبحوثين من X25-X30يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )
( من المجيبين عمى توظيف 30.0فند اتفد ) (X25)ي: فبالنسبة لممتغير الكادر الطبي عمى التال

إدارة المستشفى التشريعات الصحية لخدمة العاممين في الصحة ويدعم ذلك الوسط الحسابي 
( عمى X26( من المجيبين لمتغير )45.0(، بينما اتفد )749.( وبانحراف معياري )2.5البالغ )

ميدان العمل والتنيد بها من قبل اادارة ويدعم ذلك الوسط استحضار اارشادات الصحية في 
 (.800.( وبانحراف معياري )2.22الحسابي البالغ )

( عمى تامين إدارة المستشفى بيئة عمل مالئمة 25.0( فند اتفد )X27أما بالنسبة لممتغير )
بانحراف ( و 1.97لمحفاظ عمى صحة العاممين في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى اجراء 22.5( نسبة اتفاد )X28(، بينما سجل المتغير )733.معياري )
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( 1.48الفحص الصحي عمى العاممين وعمى نحو مستمر ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى 30.0( سجل نسبة اتفاد )X29(، والمتغير )847.وبانحراف معياري )

( 1.85اممين في حالة تعرضهم لممرض ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )التواصل مع الع
 (.864.وبانحراف معياري )

( فند سجل اقل نسبة اتفاد حيث اتفد فنط X30أما المتغير األخير في هذا البرنامج ) 
( من المجيبين عمى التعويض المالي لمعاممين عند اصابتهم بحوادث العمل وهذا يفسر لنا 5.0)

اهتمام إدارة المنظمة المبحوثة بالجانب المادي وبالذات التعويضات المالية لمعاممين عند  تدني
اصابتهم بحوادث العمل، مما ينعكس سمبًا عمى ردود افعالهم تجا  العمل وحث اإلدارة عميه من 
ااجدر بإدارة المنظمة المبحوثة ان تضع تعويضات العاممين تحت محمل الجد والتطبيد بنصد 

 طاء العاممين قدرًا من الرعاية وااهتمام.إع
 
 االمن والسالمة المهنيةتحميل النتائج الخاصة ببرنامج  -6

من خالل تحميل النتائج الخاصة ببرنامج اامن والسالمة المهنية التي تضم المتغيرات من 
(X31-X36( فند تبين أن ،)من المجيبين متفنين عمى تواجد وحدة متخصصة لتامين 25.0 )
( وبانحراف معياري 1.75سالمة المهنية لمعاممين في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي )ال
أما بالنسبة سبة تحننت في تطبيد هذا البرنامج، ( وهي ادنى نX31( هذا بالنسبة لو )840.)

( من المجيبين عمى تركيز إدارة المستشفى عمى تعميمات 52.5( فند اتفد )X32لممتغير )
( 2.33نية وتعد  امرًا مطموبًا في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )السالمة المه

 (.727.وبانحراف معياري )
( من المجيبين عمى ان إدارة المستشفى تنوم 42.5( فند اتفد )X33أما بالنسبة لممتغير ) 

( 2.15بجوات لمتاكد من توافر السالمة الهنية في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( عمى شعور X34( من المجيبين لمتغير )45.0بينما اتفد ) (،834.وبانحراف معياري )

العاممين بدرجة من اامن الوظيفي في العمل وعمى نحو يؤشر اهتمام إدارة المستشفى ويدعم 
 (.883.( وبانحراف معياري )2.13ذلك الوسط الحسابي لمتغير البالغ )

( من المجيبين عمى اتاحة إدارة المستشفى 30.0ند اتفد )( فX35أما بالنسبة لممتغير ) 
( من المجيبين 45.0فرصة لممشاركة في برامج تدريبية ذات صمة بالسالمة المهنية، بينما  اتفد )

( انه تتم توعية العاممين بشكل مستمر بخصوص اآلات والمعدات X36عمى المتغير )
 (.883.( وبانحراف معياري )2.12البالغ ) المستخدمة في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي

 X31ومن خالل منارنة نسب ااتفاد لبرنامج اامن والسالمة المهنية حيث حضي المتغير 
وعميه يجب عمى إدارة المنظمات المبحوثة ااهتمام ببرنامج اامن  (25.0)بأقل نسبة وهي 
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 ة من قبل وحدة متخصصة.والسالمة المهنية ويجب تكثيف الجهود لتامين السالمة المهني
 برنامج االهتمام بالعالقات اإلنسانية في العملتحميل النتائج الخاصة ب -7

( حيث تم ااتفاد عمى اعمى نسبة X37-X42يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات من )
( من المجيبين عمى حرص اإلدارة عمى تعزيز العالقات 55.0( بينت اتفاد )X34لممتغير )

(، 774.( وبانحراف معياري )2.38المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )اإليجابية في 
( من اتفاد المجيبين عمى تعمد إدارة المستشفى 37.5( عمى نسبة )X37بينما حظي المتغير )

( 2.03الى مد جسور التواصل وبروح دبموماسية مع العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
 (.862.وبانحراف معياري )

( من المجيبين سعي إدارة المستشفى الى نشر 40.0( فند اتفد )X38أما بالنسبة لممتغير ) 
( وبانحراف معياري 2.22روح التعاون بينها وبين العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى اعتناء إدارة 12.5( فند اتفد )X40(، أما بالنسبة لممتغير )733.)
( 1.70مستشفى بالعاممين مثمما تتحدث عن أمور العمل  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )ال

(، وقد سجل هذا المتغير نسبة ضئيمة جدا، اما بالنسبة لممتغير 687.وبانحراف معياري )
(X41( فند اتفد )من المجيبين عمى قيام إدارة المستشفى بزيارة مواقع العمل خارجه 27.5 )

 (.862.( وبانحراف معياري )1.78لوسط الحسابي البالغ )ويدعم ذلك ا
( من المجيبين تحري إدارة المستشفى عن 37.5( فند اتفد )X42أما بالنسبة لممتغير ) 

( وبانحراف 2.05مشكالت العمل وتضع الحمول لمعالجتها  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
رنامج أن العالقة بين اإلدارة والكادر ااداري (، ويتبين من تحميل تطبيد هذا الب846.معياري )

 جيدة حيث سجمت اعمى نسبة اتفاد.
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تحميل واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل الحديثة في المنظمات المبحوثة وفق وجهة رابعا: 
 اإلدارينظر المبحوثين من الكادر 

 
 وصف وتشخيص متغيرات برنامج االثراء الوظيفي -1

( من 52.5( اتفد )X43فالمتغير ) (X43-X48البرنامج عمى المتغيرات )يشتمل هذا 
المجيبين عمى منح إدارة المستشفى فرصة لمعاممين اداء مهمات وظيفية ويدعم ذلك الوسط 

( من 55.0( فند اتفد )X44(، أما المتغير )847.( وبانحراف معياري )2.28الحسابي البالغ )
تشفى قدراتها لصالح المهمات الموكمة لمعاممين في العمل ويدعم المجيبين عمى تجنيد إدارة المس
( فند اتفد X45(، أما المتغير )829.( وبانحراف معياري )2.33ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( عمى ان إدارة المستشفى تكمف العاممين بمهمات وظيفية تتسم بالوضوح ويدعم ذلك 62.5)
 (.716.اف معياري )( وبانحر 2.50الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى اتاحة إدارة المستشفى قدرًا من 45.0( فند اتفد )X46أما المتغير ) 
 (،800.( وبانحراف معياري )2.22ااستناللية في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

عند انجاز ( عمى شعور العاممين بأنهم ينتابهم إحساس فاعل 80.0( فند اتفد )X47والمتغير )
(، 599.( وبانحراف معياري )2.72المهمات الموكمة اليهم ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( من المجيبين عمى ان إدارة 25.0( فند اتفد )X48أما المتغير األخير في هذا البرنامج )
لغ المستشفى تعمل عمى إضفاء المناخ اإلبداعي في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البا

 (.802.( وبانحراف معياري )1.85)
 

 برنامج اإلدارة بالمشاركةوصف وتشخيص  -2

ان المتغير األول في هذا البرنامج  (X49-X54يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )
(X49( فند اتفد )من المجيبين عمى اتاحة حرية الدخول والخروج الى الرئيس المباشر 75.0 )

( وبانحراف معياري 2.58ى نسبة ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )اثناء العمل وهذ  تعتبر اعم
( من المجيبين عمى انه لد  العاممين صوت في 15.0( فند اتفد )X50(، أما المتغير )781.)

النرارات التي تتخذ في المستشفى وهي نسبة ضئيمة جدًا ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 
 (.749.( وبانحراف معياري )1.55)

( من المجيبين عمى تنديم منترحات ذات صمة 45.0( فند اتفد )X51أما المتغير ) 
( وبانحراف معياري 2.09بتطوير العمل في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

من المجيبين عمى منح إدارة المستشفى  30.0( فند اتفد X52(، أما بالنسبة لممتغير )917.)
( 1.85جة اية إشكاليات في العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )فرصة المشاركة في معال
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( من المجيبين عمى انصات 35.0( فند اتفد )X53أما المتغير ) (،864.وبانحراف معياري )
ادارة المستشفى الى الشكاو  والتظممات التي يندمها العاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 

( من المجيبين عمى 25.0( فند اتفد )X54(، أما المتغير )847.( وبانحراف معياري )2.00)
سماح ادارة المستشفى بالمشاركة في تحديد اهداف العمل  ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ 

 (.832.( وبانحراف معياري )1.78)
( قد X50ومن خالل تحميل المتغيرات التابعة لبرنامج اإلدارة بالمشاركة نجد أن المتغير ) 

( قد حظي بأقل نسبة X50ظي بأقل نسبة اتفاد عممًا أن اادارة بالمشاركة نجد ان المتغير )ح
اتفاد عممًا ان اادارة بالمشاركة يساعد المنظمات بشكل كبير عمى جعل العاممين يشعرون 
بااندماج بالعمل والتغمب عمى حاات الممل وااغتراب بااحتراد الوظيفي، وبما يفصح عن نمط 

دارة في المنظمة ويعزز مستو  اانفتاح لديها، منترنا بكل ذلك بتحسين النرارات المنظمية اإل
لكونها تتخذ بأسموب جماعي، عميه ضرورة قيام إدارة المنظمة المبحوثة باستحضار ما لديها 
بشان تفعيل هذا البرنامج في اطار اتاحة الفرصة لمعاممين في المنظمة المبحوثة بالمشاركة في 

خاذ النرارات، وابداء المنترحات ومعالجة المشكالت، واانصات الى الشكاو  والتظممات التي ات
 يندمونها، ومشاركتهم في وضع اهداف العمل.

 برنامج فرق العمل المدارة ذاتيا  وصف وتشخيص  -3

( من 67.5( حظي بنسبة )X55فالمتغير ) (X55-X60يضم هذا البرنامج المتغيرات من )
يبين عمى انجاز المهمات الموكمة ضمن نطاد فرد العمل المدارة ذاتيًا ويدعم ذلك اتفاد من المج

( فند اتفد X56(، أما المتغير )675.( وبانحراف معياري )2.58الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى تسخير ادارة المستشفى امكانياتها وقدراتها لصالح فرد العمل في 60.0)

 (.781.( وبانحراف معياري )2.48الوسط الحسابي البالغ )المستشفى ويدعم ذلك 
( عمى  اتاحة اادارة لفرد العمل حرية الفعل في 37.5( فند اتفد )X57أما المتغير ) 

أما المتغير  (،770.( وبانحراف معياري )2.15المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
(X58( فند اتفد )من المجيبين عمى وضوح47.5 )  عضوية العاممين في فرد العمل عبر

( 2.15ااتصاات وعرض ااستشارات في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
 (.843.وبانحراف معياري )

( من المجيبين عمى سماح اادارة لمعاممين 42.5( فند اتفد )X59أما بالنسبة لممتغير ) 
مستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ بمعالجة اية إشكاليات تواجه فرد العمل في ال

( من المجيبين 42.5( فند اتفد )X60(، أما بالنسبة لممتغير )768.( وبانحراف معياري )2.22)
عمى إمكانية األعضاء في فريد العمل المدارة ذاتيًا باتخاذ النرارات اإلدارية بخصوص العمل 

 (.920.معياري )( وبانحراف 2.03ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
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 برنامج جداول العمل البديمةوصف وتشخيص  -4

فند أحرزت معطيات نتائج التوزيعات  (X61-X66يشتمل هذا البرنامج عمى المتغيرات )
( فيما يخص 27.5( بنسبة )X61التكرارية والنسب المئوية بان اتفد المجيبين بالنسبة لممتغير )

( 1.85المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )تبني اإلدارة فكرة ساعات العمل المرنة في 
( من المجيبين عمى سماح ادارة 20.0( فند اتفد )X62أما المتغير ) (،834.وبانحراف معياري )

المستشفى بالبدء في العمل متأخرًا في إمكانية التعويض في ذات اليوم ويدعم ذلك الوسط 
 (.802.( وبانحراف معياري )1.65الحسابي البالغ )

( فند اتفد المجيبين عمى منح ادارة المستشفى فرصة لتناسم المهمات X63أما المتغير ) 
أما  (،784.( وبانحراف معياري )2.52مع زمالء العمل ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

( عمى عمل العاممين بساعات عمل 70.0( فند اتفد المجيبين وبنسبة )X64بالنسبة لممتغير )
(، 847.( وبانحراف معياري )1.72م اقل اسبوعيًا ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )أطول وبأيا

( عمى امكانية أداء 10.0( فند اتفد المجيبين وبنسبة )X65والمتغير األخير في هذا البرنامج )
( 1.30العمل في المستشفى بساعات اقل وباجر ادنى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )

 (.648.ي )وبانحراف معيار 
( وهو اتاحة المستشفى حرية 12.5( فند اتفد المجيبين وبنسبة )X66أما بالنسبة لممتغير ) 

( وبانحراف 1.25تحديد أوقات بدء الدوام وانتهائه لمعاممين ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
 (.670.معياري )

 
 برنامج حمقات الجودة -5

( أعمى نسبة اتفاد X70د حظي المتغير )وق (X67-X72يضم هذا البرنامج المتغيرات )
فيما يخص إقامة إدارة المستشفى اجتماعات دورية متواصمة مع العاممين في المستشفى ويدعم 

 (.847.( وبانحراف معياري )2.47ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( 32.5( فند احرز نسبة اتفاد في برنامج حمنات الجودة حيث اتفد )X69أما المتغير ) 

المجيبين عمى أداء المهمات بشكل طوعي في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ من 
( من المجيبين عمى 40.0( فند اتفد )X67(، أما المتغير )883.( وبانحراف معياري )1.88)

( 2.15اعتماد اإلدارة عمى حمنات الجودة في المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى 37.5( فند اتفد )X68أما بالنسبة لممتغير ) (،802.ي )وبانحراف معيار 

فرد عامل ويدعم ذلك الوسط الحسابي  21-4تنفيذ المهمات يكون ضمن عدد محدد ما بين 
 (.877.( وبانحراف معياري )2.00البالغ )
ساليب ( من المجيبين عمى اطالع العاممين عمى األ40.0( فند اتفد )X71أما المتغير ) 
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( وبانحراف معياري 2.12العممية التي توفرها ادارة المستشفى ويدعم ذلك الوسط الحسابي البالغ )
( من المجيبين عمى ان العالقة بين اإلدارة 42.5( فند اتفد )X72(، أما بالنسبة لممتغير )822.)

( 2.13البالغ )والعاممين تتسم بدرجة عالية من التفاهم وااحترام ويدعم ذلك الوسط الحسابي 
(، ويتضح من تحميل برنامج حمنات الجودة ان المنظمة تركز عمى 853.وبانحراف معياري )

إقامة اجتماعات متواصمة مع العاممين بالمستشفى وان هناك نوع من اايجابية والتفاهم بين 
  العاممين واإلدارة في هذا المجال.

قبول الفرضية  ئي المذكورة يمكنومن خالل نتائج الوصف والتشخيص والتحميل ااحصا
تعتمد دائرة صحة نينو  وبعض المستشفيات التابعة لها عمى البرامج الرئيسة الثانية والتي تنص: 

 التنميدية دون الحديثة لجودة حياة العمل الخاصة بكوادرها اإلدارية والصحية.
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 (6الجدول )
 وصف وتشخيص عينة االداريين

رقم 
 متغيرال

الوسط  تفقأال  محايد تفقأ
 الحسابي

االنحراف 
 % التكرار % التكرار % التكرار المعياري

X1 21 52.5 11 27.5 8 20.0 2.33 -.727 

X2 20 50.0 6 15.0 14 35.0 2.15 .921 

X3 19 47.5 9 22.5 12 3030 2.18 .874 

X4 25 62.5 6 15.0 9 22.5 2.40 .841 

X5 33 82.5 4 10.0 3 7.5 2.75 .588 

X6 16 40.0 7 17.5 17 42.5 1.98 .920 

X7 10 25.0 11 27.5 19 47.5 1.78 .832 

X8 14 35.0 10 25.0 16 40.0 1.95 .876 

X9 19 47.5 10 25.0 11 27.5 2.20 .853 

X10 21 52.5 10 25.0 9 22.5 2.30 .823 

X11 23 57.5 10 25.0 7 17.5 2.40 .778 

X12 22 55.0 9 22.5 9 22.0 2.33 .829 

X13 19 47.5 15 37.5 6 15.0 2.33 .730 

X14 8 20.0 8 20.0 24 60.0 1.60 .810 

X15 25 62.5 7 17.5 8 20.0 2.43 .813 

X16 21 52.5 11 27.5 8 20.0 2.33 .797 

X17 21 52.5 10 25.0 9 22.5 2.30 .823 

X18 9 22.5 13 32.5 18 45.0 1.78 .800 

X19 6 15.0 3 7.5 31 77.5 1.38 .740 

X20 6 15.0 5 12.5 29 72.5 1.43 .747 

X21 3 7.5 3 7.5 34 85.0 1.23 .577 

X22 6 15.0 3 7.5 31 77.5 1.38 .740 

X23 8 20.0 2 5.0 30 75.0 1.45 .815 

X24 2 5.0 1 2.5 37 22.5 1.13 .463 

X25 12 30.0 18 45.0 10 25.0 2.5 .749 

X26 18 45.0 13 32.5 9 22.5 2.22 .800 

X27 10 25.0 1 47.5 11 27.5 1.7 .733 

X28 9 22.5 1 22.5 30 75.0 1.48 .847 

X29 12 30.0 10 25.0 18 45.0 1.85 .864 

X30 2 5.0 6 15.0 32 80 1.25 .543 

X31 10 25.0 10 25.0 20 50.0 1.75 .840 

X32 21 52.5 11 27.5 8 20.0 2.33 .797 

X33 17 42.5 12 30.0 11 27.5 2.15 .834 

X34 18 45.0 9 22.5 13 32.5 2.13 .883 

X35 12 30.0 16 40.0 12 30.0 2.00 .784 

2x36 18 45.0 9 22.5 13 32.5 2.12 .883 
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X37 15 37.5 11 27.5 14 35.0 2.03 .862 

X38 16 401.0 17 42.5 7 17.5 2.22 .733 

X39 22 55.0 11 27.5 7 17.5 2.38 .774 

X40 5 12.5 18 45.0 17 42.5 1.70 .687 

X41 11 37.5 9 22.5 20 50.0 1.78 .862 

X42 15 37.5 12 30.0 13 32.5 2.05 .846 

X43 21 52.5 9 22.5 10 25.0 2.28 .847 

X44 22 55.0 9 22.5 9 22.5 2.33 .829 

X45 25 62.5 10 25.0 5 12.5 2.50 .716 

X46 18 45.0 13 32.5 9 22.5 2.22 .800 

X47 32 80.0 5 12.5 3 7.5 2.72 .599 

X48 10 25.0 14 35.0 16 40.0 1.85 .802 

X49 30 75.0 3 7.5 7 17.5 2.58 .781 

X50 6 15.0 10 25.0 24 60.0 1.55 .749 

X51 18 45.0 7 17.5 15 37.5 2.08 .917 

X52 12 30.0 10 25.0 18 45.0 1.85 .864 

X53 14 35.0 12 30.0 14 35.0 2.00 .847 

X54 10 25.0 11 27.5 1 47.5 1.78 .832 

X55 27 67.5 9 22.5 4 10.0 2.58 .675 

X56 24 60.0 9 22.5 7 17.5 2.43 .781 

X57 15 37.5 16 40.0 9 22.5 2.15 .770 

X58 19 47.5 8 20.0 13 32.5 2.15 .893 

X59 17 42.5 15 37.5 8 20.0 2.22 .768 

X60 17 42.0 7 17.5 16 40.0 2.03 .920 

X61 11 27.5 12 30.0 17 42.5 1.85 .834 

X62 8 20.0 10 25.0 22 55.0 1.65 .802 

X63 28 70.0 5 12.5 7 17.5 2.52 .784 

X64 10 25.0 9 22.5 21 52.5 1.72 .847 

X65 4 10.0 4 10.0 32 80.0 1.30 .648 

X66 5 12.5   35 87.5 1.25 .670 

X67 16 40.0 14 35.0 10 25.0 2.15 .802 

X68 15 37.5 10 25.0 15 37.5 2.00 .877 

X69 13 32.5  22.5 18 45.0 1.88 .883 

X70 28 70.0 3 7.5 9 22.5 2.47 .847 

X71 16 40.0 13 32.5 11 27.5 2.12 .822 

X72 17 42.5 11 27.5 12 30.0 2.13 .853 

 بااعتماد عمى نتائج ااستبانة.احثة المصدر: من اعداد الب
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 الفصل الرابع
 مقترحاتاجات والتاالستن

 االستنتاجاتأواًل: 
استكمااًل لمتقديم الفكري لمضامين اإلطار النظري ألبعاد الدراسة وبيدف المعالجة  

 الميدانية لمشكمة الدراسة ُنالحُظ إمكانية صياغة االستنتاجات التالية:
نظرية إدارية جديدة وانما ان وجود جودة حياة العمل في المنظمات الصحية لم يعد مجرد  -1

بصورة  أدائياعمى الموارد البشرية وتطوير  صبح ضرورة ممحة وذلك لضمان المحافظةا
 مستمرة.

افصحت نتائج التحميل عن وجود مؤشرات ايجابية لبعض االنشطة داخل المنظمة ليا عالقة  -2
المشاركة ولو تييأت مباشرة بجودة حياة العمل مثل برنامج االفراد الوظيفي وبرنامج االدارة ب

المنظمات الصحية المبحوثة ان تحقق  يئة المالئمة والدعم المادي فان باستطاعةليا الب
ق مستوى عالي من الخدمات الصحية وانعكاسيا اىدافيا في جودة حياة العمل وُتحق

 عمى المجتمع. باإليجاب

اك العديد من ىناك محاوالت جادة لتطبيق برنامج تحسين بيئة وظروف العمل ولكن ىن -3
المشاكل والعقبات بسبب ما تعرضت لو المنظمات الصحية من دمار ادى الى ضعف وفرة 

 لمعمل. البيئة المناسبة

ان الجودة ىي احد المنطمقات األساسية لمعمل في أي منظمة ونالحظ ىناك ارتفاع في  -4
ع وىذا ما قرتو درجة االىتمام لدى اإلدارات التنظيمية بترسيخ فكرة الجودة مسؤولية الجمي

 من القيادات االدارية والعاممين في المنظمات المبحوثة. إجابات المبحوثين

انخفاض تطبيق مستوى االىتمام بتطبيق برنامج الرفاىية  ج الدراسةخالل نتائ نالحظ من -5
االجتماعية والذي ىو من ضمن البرامج التقميدية حيث اتفق العاممين بشكل عام عمى تدني 

س بالسمب ج الرفاىية االجتماعية وخصوصًا ىو عدم توفير )حضانة( مما ينعكمستوى برنام
ان نسبتيم تشكل ما يقارب نصف قوة  خالل الدراسة ي تبين منعمى العنصر النسائي والذ

 العمل.

خص ضعف تطبيق برنامج الرعاية الصحية وخصوصًا بما ي دراسةمن خالل نتائج النالحظ  -6
وعمى نحو مستمر حيث نالحظ فقط قسم االشعة ىم  ياتفاجراء الفحص الطبي في المستش

من يخصصون الفحص الدوري ويتم اعطاءىم اجازات جبرية واىمال الفحص الدوري لباقي 
 المين الصحية واالدارية والفنية وخصوصًا انيم يعممون في بيئة واحدة.
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 ثانيا: المقترحات
 :اآلتية مقترحاتال تقديم يمكن راسة،الد إلييا توصمت التي ستنتاجات السابقةاال ضوء في 

تتعمق بطبيعة وجدوى تطبيق برامج جودة رش عمل متقدمة لمعاممين ضرورة عقد دورات وو  -1
ى الموظفين جراء ىذا حياة العمل وكيفية التعاطي معيا، والمردودات التي ستعود عم

 التطبيق.

التأكيد عمى دور اإلدارة العميا في بناء عالقات طيبة بين العاممين يسودىا جو من الثقة  -2
المتبادلة، فضال عن استخدام طرائق النقد االيجابي عند ارتكاب األخطاء من قبل العاممين، 

 ويزيد من اقباليم عمى العمل.وبالتالي يمنحيم الثقة بأنفسيم 

ف وبيئة عمل صحية وآمنة، تعمل عمى تمبية احتياجات االىتمام بتوفير ظرو  إيالءضرورة  -3
العاممين وراحتيم، لما لذلك من أىمية بالغة بتخفيف الضغوط وعدم الراحة التي يتعرض ليا 

 .جودة حياة العملالعاممين وبالتالي زيادة 

، بما يتالءم مع احتياجات التعويضات المالية المطبق حاليا ضرورة إعادة النظر بنظام -4
 .مين ومتطمبات العيش الكريم ليم وألسرىمالعام

وضمن نظام تقييم الجودة وان تتجو  ملالموضوعي الدوري لجودة حياة العاعتماد التقييم  -5
لمحددة في لبرامج ااات نحو تطوير نوعية حياة العمل فييا في االطار واالبعاد و يالمستشف

ذي يميزىا عن المنظمات االنتاجية وذلك لتميز مناخيا االخالقي واالنساني ال ةالحالي دراسةال
 .ىوالخدمية االخر 

مة بينيم ضميدية والحديثة والعمل عمى المفاضرورة تطبيق برامج جودة حياة العمل التق -6
لتحسين جودة حياة العمل متمثمة في اعداد قوة عمل راضية ومندفعة ومحفزة وذات والء 

اع واالبتكار مما ينعكس عمى المجتمع عالي ألعماليا وعمى درجة عالية وقدرة فائقة في االبد
 من خالل افضل الخدمات.

مباشر عمى اداء  تأثيرامج من البر  يذهتماعية وذلك لما لج الرفاىية االجاماالىتمام ببر  -7
وجب أن يتوفر يالعاممين وخصوصًا ان المنظمات الصحية تتميز باستمرارية الخدمة مما 

 دور الحضانة واالسواق.المسكن( و  -المشرب -لمفرد العامل )المأكل

العمل عمى زيادة ثقة العاممين وشعورىم باالنتماء وتعزيز القدرات التنافسية لممنظمة وذلك من  -8
تعارض مع اىداف رات الميمة في المنظمة وبما ال يخالل ان يكون ليم صوت في القرا

 ورؤية ورسالة المنظمة.

التي تقف عائقًا في تطبيق  تحدياتالارية دور واضح في معالجة يجب ان يكون لمقيادات االد -9
 برامج جودة حياة العمل.
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 ثالثا: مقترحات لدراسات مستقبلية
إجراء مزيد من الدراسات المستقبمية مشتممة الجوانب التي لم تشمميا الباحث  يقترح 
 مثل: الدراسة
 .محافظة نينوىفة في دراسة مماثمة في منظمات حكومية مختم -1
 العراق.بين العديد من المنظمات الحكومية في  ودة حياة العمللجإجراء دراسة مقارنة  -2
اجراء المزيد من الدراسات والبحوث المختصة بموضوع جودة حياة العمل مع مفاىيم  -3

تنظيمية أخرى مثل )االستغراق الوظيفي، أخالقيات العمل، الوالء التنظيمي، تمكين 
 العاممين، الفاعمية التنظيمية(.
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 ثبت المصادر
 القران الكريم

 (53اآلية ) ،سورة النور
 المصادر العربية - أ

 أوال: الرسائل واألطاريح
، "جودة الحياة الوظيفية واثرىا عمى األداء الوظيفي 2012يوسف،  البميسي، أسامة زياد -1

لمعاممين في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 فمسطين.، غزة الجامعة االسالمية، ،التجارة

، العالقة بين عمميات إدارة المعرفة وأبعاد جودة حياة  2008غانم إبراىيم، ىالجبوري، ند -2
دراسة استطالعية في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاىزة في محافظة نينوى، : العمل
 .ة دبموم عالي غير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراقرسال

 في ، العالقة بين أسموب فرق العمل ورأس المال الفكري وأثرىما2009 الجميل، ريم سعد،  -3
عينة من أساتذة المراكز البحثية والمكاتب االستشارية وعدد  آلراءفاعمية فرق العمل: دراسة 

وصل، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة من كميات جامعة الم
 .الموصل، العراق

، أبعاد المناخ التنظيمي وأثرىما في مراحل تطبيق 2009مدي، اسراء وعداهلل قاسم، ح  -4
حمقات الجودة: دراسة استطالعية ألراء المدراء في عدد من المنظمات الصناعية في 
محافظة نينوى، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، 

 .العراق

لمتغيير  (Beer) ، إمكانية تبني مؤشرات نموذج2013السعدون، حسون ىيثم حسون عبداهلل،  -5
المنظمي في شركة الحكماء لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في نينوى: دراسة حالة، 

 .نشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراقرسالة ماجستير غير م

وزارات ، "اثر جودة حياة العمل عمى الوالء التنظيمي في ال2016السويطي، شبمي إسماعيل،  -6
، الخرطومجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا،  الفمسطينية"، أطروحة دكتوراه غير منشورة،

 السودان.

، "تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار في 2009شمقوت، اماني،  -7
رة، العنصر البشري في وكالة الغوث بقطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجا

 غزة، فمسطين. الجامعة اإلسالمية،

في مستشفى السالم QWL) ، "واقع تطبيق برامج جودة حياة العمل )2017فازع، حال،  -8
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Abstract 

 The quality of work life is considered one of the important issues in 

the success of organizations, and for this reason this study tries to highlight 

the importance of the issue of quality of work life, especially in health 

organizations because of its impact on working individuals in particular and 

on society in general. Therefore, this study sought to compromise the reality 

of the quality of work life in Nineveh Health Department) to determine the 

types of programs related to the quality of work life, and then the effect of 

the level of their application in the researched organizations, in addition to 

identifying the obstacles and applying these programs, indicating the 

proposed treatments to avoid these obstacles, and in light of this, a number 

of research questions were identified to express the problem of the study, 

namely: Do Nineveh Health Department and its affiliated hospitals suffer 

from weaknesses in the quality of work life programs? Does the surveyed 

organization rely on traditional rather than modern programs to serve its 

administrative and health cadres? What is the reality of applying work life 

quality programs in the researched organizations? 

 The questionnaire forms were distributed in the Nineveh Health 

Department and some of its affiliated hospitals, namely: (Ibn Al-Atheer 

Hospital, Al-Salam Teaching Hospital, and Al-Khansa Hospital) as a field 

for the current study, as a random sample was chosen from the researched 

organizations, the first of which was the administrative leadership of (40) 

and the second was limited to (65) A working individual from the health and 

medical professions, and in order to test the hypotheses of the study, the 

questionnaire was used as a main tool for collecting data on the study as well 

as personal interviews. 

 The study came out with a set of conclusions, the most important of 

which are: The existence of positive indicators for some activities within the 

organization that have a direct relationship to the quality of work life, such 

as the personnel program and the participatory management program, and if 

the appropriate environment and material support were created for them, the 

health organizations researched can achieve their goals in the quality of 

work life and achieve high levels of services Health and its positive 

reflection on society. 

The study concluded with a set of proposals for the study sample 

organizations, the most important of which was working to achieve a state of 

harmony between administrative leaders and workers in the organizations 
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researched regarding work life quality programs, as we make the application 

of traditional programs an effective entry point for securing modern 

programs, with the need to take into account the specificity of each of them 

and the implications. On application and in a way that achieves the quality 

of work life, as well as submitting proposals to researchers in the future in 

the field of quality management practices. 
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