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 لخصستالم
يهدف البحث الى التعرف على جودة  ياو   الع وأ ميت اتهو  لوم الت اود لوم يةام ال ال و ا مال اوداا 

التم تقدمه  جودة  ياو   الع وأ لقاتقو م ءواةام ال ال وا فحود االيوأ ء و  يندلهو  ال ا لالوا ءوا  م اقتهو  مو  

  .ال ال  ا مالتفدق علاه 

جودة  ياو   مالذي شهدته الجدة  على مدى العقدة الال ءقا مصودا الوى الح ،ور   التطداافطقق  م  

الع أ ك فت قود يققوت ما توداح تحقوى الوى ااا قفوداا فدعاوا كباور  لل ال و ا التوم ق موت ءتودلار يءع ةتو  

 معا صرت  مءشكأ خ ص على األةام الع م لل ال ا مالذي يش أ تحقاى ااتداف الكلاا لل ال ا .

جودة  ياو   الع وأ الع موأ  ووتكداقح الا د ال الت ر لل ا لالا لوم ااووداق ال حلاوا مالع ل اوا ل   خ

الرئاس لبق م ال ال ا ،   ال ا لالا مل علم ال ال  ا الصوا عاا مالندماوا  لتحقاوى الجودة  يعاوم التودلار 

مء لتو لم تحقاوى الت اود لوم  متذا يعام تقلاأ الكلف مزي ة  اااء ح متقديم خدم ا ءجدة  ع لاا  متقلاأ الهدا

 األةام ال ال م .

 التال ؤاا اآلتاا : ع ع م ي مح البحث اإلج ءا  على فحد  م

 جدة  يا   الع أ؟ ءتدلار يءع ة يرتبط ال  اد ال ال م األةام . تأ1

 ال ال م؟ ماألةام جدة  يا   الع أ ءا  مااثر العققا طباعا . م 2

 

 الع أ  األءع ة   األةام ال ال م  الا  ذج.جدة  يا    الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
This research aims to identify the quality of working life and it's importance in the 

excellence in the performance of organizations and the features provided by the quality of 

working life to improve the performance of the organization for the best and authorize to 

compete between those organizations and superiority on them. 

Proceeding from the evolution witnessed in quality over the past decades and 

through to the present , we see that the quality of working life had been achieved and still 

achieving so far leaps great quality for organizations that have provided the dimensions 

and elements and in particular on the overall performance of the organization , which 

includes the achievement of the overall objectives of the organization. 

Through the continued growth of competition in the local and global markets , the 

quality of working life will be the main factor for the survival of the organization within 

the competition and for most industrial organizations and service sectors , Achieving 

quality means savings and reduce waste and that means reduce costs and increase profits 

and provide services with high quality and thus achieve excellence in Organizational 

performance. 

In general, the search try to answer the following questions : 

1. Does the excellence of Organizational performance associated with the provision 

dimensions of quality of working life? 

2. What is the nature of the relationship and the impact between the quality of working 

life and Organizational performance? 

 

performance, models organizationalquality of working life, dimensional,  :Keywords 
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 مقدمةال

 عألفكد ر  د   ج دعد  علد  تقدد  عمتد  عمي اثد  عإل عراد  عم فد يا   د  جدد   ياد   عمع د  تعد 

 عإلنت جاد  تيسدا  د   كد  أ عء أفضد  تيقاد  أجد   د  تطبقهد  أ   نظ د  ألي ا كد  دعم ب  ئ عمتد 

عد     فد عمكبادر عالرتفد   ظد  فد  عمخ رجاد  د عم يلاد  عمسدق ف  س عته  تيسا  د عألرب ح، دزا   
 علد  يدذا عم نظ د ت مزع د    أصبح فق  دمهذع دأنشطته ،  ج الته  عختالف عل  دعم نظ  ت عمشرك ت

عم تفد   عمجدد    عد اار يسد ب عمعد م   بد مقبد   تيظ مك  عمجد   نظ   قد  ت عستك    عمع   عل 
تت ادز  عمتد  عمشدرك ت إال تقبد  مد  عمتد  عم ن فسد  عمقداد  ب تجد ا عمسدار ب متد م  دتسدتطا  ،    دماد علاهد 
 دخ   ته  .  نتج ته  ف  ب مجد  

فهدد   بنادد  علدد  تعدد د  كدد  أ سدد    ،طراقدد  ي اثدد  إل عر  عم نظ دد  جددد   يادد   عمع دد تعدد  
 دد   جددد   يادد   عمع دد داعدد   دد خ   ،إلرضدد ء عمزبددد  اهدد عمجددد   دعميفدد ظ علعم نظ دد  متيسددا  
عمتد  ا كد   عمعن صدر  فلسفته  عل   ج دعد   د  إذ تقد ،ف  عإل عر  عاليت    به  عالتج ي ت عمي اث 
أن د ط  إمد نق  عم نظ  ت عم ع صدر   إم أفض  أ عء   ك  دته ف  إم ج  عمدصد  أأ  تتبن ي     

لعنصدر عمفع مد  م ش رك  عم، ك   اؤك  عل       عمبائ  دعم تطلب ت عم ع صر ءتفكار د   رس ت تتال
 تيسا  عم ست ر مأل عء .عمبشري بتيراك  دعيبه  د  رعته  به ف عم

 يد  ا  أيد  عمجدعند   جد   ياد   عمع د بن ء عل     تق   اي د  بيثن  تق ا   فهد  ع   ع  
 .اج ب  عل  أ عء عم نظ  تشك  عإلعمت  تؤثر دب م

 الجانب النظري 

 جودة حياة العمل -أولا 

 . المفهوم1

لم مجقا األءح ث  ألمح مر  Quality of Work Lifeظهر مصطلح جدة  يا   الع أ 

 ا القرا ال  ،م مءلهدا تحدي ا تنفاض امالاشر لم الداي ا ال تحد  األمريكاا لم وبعاا

التك لاف ميع ة  الهاكلا عاد الشرك ا لم ماتصف التالعااا ا م  القرا ال  ،م ميتى اآلا  

ع تهم ال هااا لم يصبح الع ملدا يالعدا لرلع مالتداتم التعلا م متطل إذءرزا جدة  الحا   الع أ  

ءائا تع فم م  افنف ض ف د ااقتص ة  م فقص لرص للتقدم مالتطدا  م   يةى إلى زي ة  ااتت  م 

 (11  2112 )البرءري ءجدة  الحا   الدظافاا  مالتنطاط للحا   الشنصاا مال هااا.

جاوود  الع وأ الظورمف ءافهو   جودة  ياوو   الع وأ (Werther and Davis, 2002, 7) يعورف

ا جاد  مقدا م  ااتت  م ء لدظافا متتحقى جدة  يا   الع وأ مو  خوقح للالوفا يجدا ممداي  ممك لآم

عققوو ا العوو ملا  التووم تشووجع اوووتندام جهوودة جوودة  الحاوو   الدظافاووا إلعطوو م العوو ملا  لوورص اكبوور 

 للتاثار على مظ ئفهم مال ال ت ا الفع لا على مالتدى ال ال ا.

ا جوودة  ياوو   الع ووأ الالوو ئد  لووم ال ال ووا تعوود ييوود يتووم ا( ءوو212  2112 ميوورى )الهاتووم 

مصوو ةا ا،وو  األلووراة العوو ملا  مممشوورال لل اوو   النوو ص الووذي تت اوود ءووه ال ال ووا عوو   ارتوو  موو  

لووذا لوو ا يءعوو ة جوودة  الحاوو   ءاءع ةتوو  الافالوواا مااجت  عاووا مالطباعاووا   ال ال وو ا الصووا عاا األخوورى

علوى معاديا لم تح أ ال المملاا ي ك  يا يعدة ءات ئج مل دووا تشكأ مالمملاا اجت  عاا م يخققاا م

ل ال ووا موو  ياووث الا وود ماازةتوو ا مالتكاووف لل تطلبوو ا البائاووا   لاجوو ح ال ال ووا ءتهائووا الجوودة  ا

ل  لمال ا وبا  لهودف زيو ة   ياو   الع وأ ي كو  يا يالو عدت  لوم إطوقق ط قو ا يلراةتو  العو ملا  تحقاقو 

ل. اإلفت ج ل مفدع   ك  
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( ءافه ي ك  التعبار ع  جدة  يا   الع أ م  خقح مج دعا مو  9  2112مكد )ال غرءم  مي

 العا صر الجدتريا متم :

تالعى جدة  ياو   الع وأ إلوى تحقاوى األتوداف مال صو لح ال تعلقوا ء ل ال وا مالعو ملا  ميصوح    .ي

  ال ص لح ال رتبطا ء ل ال ا .

 ء ل ال ا م تافاذت  ج اع اإلةاااات  أ جدة  يا   الع أ ع لا ا متك ملا تش اك ل . 

إا جدة  يا   الع أ ت  أ يفشطا منططا لوم األجوأ القصوار مالطديوأ ك و  إفهو  يفشوطا مالوت ر   .ج

 مت  أ جدما م  ثق لا ال ال ا ميخققا ا التع مأ ءا  يلراةت  .

ءوو ا جوودة  ياوو   الع ووأ توومثر علووى ل علاووا ال ال ووا مع ووأ  (Luthans, 2005, 490)ميوورى 

 Rethinam and)ف ميعور    كا لم يأ ال شكقا مصاع القرااااالتاكاد على ال ش ا عبرا  الع مل

Ismail, 2008, 60)   جدة  يا   الع أ ءفع لاا ءائا الع أ التم تاقأ لل ال وا مايتا جو ا األلوراة لوم

اا تشكاأ قام العو ملا  التوم تودعم متعودز الصوحا ماألمو  الودظافم مالر،و  الودظافم متا اوا الكفو م

 مالتدازا ءا  يا   الع أ مالحا   ااعتا ةيا.

ا لر،اا اموتقك ع أ ء فه  مفهدم متعدة األمجه  مإجدة  يا   ال (Khan, 2011, 1)ميعرف 

توووذا يعاوووم تطباوووى م ح فشووو ط ا العووو ملا  يك ووور يت اوووا جوودة  ياووو   الع وووأ لبائوووا ع وووأ ياوووث تصوووب

ل ممجديووو قوووأ امتاااوووااا يم الالا وووو ا التوووم تجعوووأ الع وووأ ياإلجووورام يك ووور ء لاالوووبا للعووو ملا   توووذ    

اافت وو م  التقوودم مالتطوودير  مالجوودائد  اإلجووراماا يم الالا ووو ا تتيوو   ااوووتققح الووذاتم  التقوودير 

 الن اجاا .

ا جدة  يا   الع أ تعد م  ال ف تام ال تعدة  األءع ة مالتم ( ءا2  2112ميمكد )عبد الري   

ف الع أ ال عاديا معدالا فل م األجودا مال ك لوآا مال شو اكا تش أ تحالا  ءائا الع أ متدلار ظرم

عوو  ج  عوو ا ملوورق الع ووأ مالووذي ءوودما  يوومةي إلووى تحالووا  الد،ووع  ليووقل   لووم اتنوو ذ القووراااا

 التا لالم لل ال ا.

 إمتقكجدة  يا   الع أ ءافه  ع لاا يتم ء دجبه   (Lolemo et al, 2017, 1)ميرى 

ل ءشكأ يليأ لتحالا   يدححا فلر  ث قبا مدظفم ال ال  ا ميصح   ال صل كافاا الع أ مع 

 .فدعاا الحا   لل دظفا  مالفع لاا التالا اا لم مقت مايد

 أهمية جودة حياة العمل. 2

قووداته  علوى تحقاوى عود  مدايوو  مذلو  ل  تالوعى ال ال و ا الوى تباوم ءوورامج جودة  ياو   الع وأ

 (2  2112 )ال غرءم  :ماه 

 ملكاه  تعلوم لقط  يكف م يشن ص تدظاف على ال ال ا قدا  تا اا لم الهمت ا الع أ يا   جدة  .ي

ل   . التا لالاا ال ال ا قدا  ييي 

 .مةالعاا ممام   مرمفا يك ر ع أ قد  تدلار لم إيج ءم ءشكأ الع أ يا   جدة  تالهم . 

 .الع ملا  فلر مجها م  ممطدا  محالاا ع أ ظرمف دلارت .ج

 .ال ال ا يصح   فلر مجها م  االتالا ا الفع لاا تعلام لم تال عد .ة

 الع وأ لريوى مافتقو م التوداي  م وأ البشوريا ال ودااة إةاا  م  اوو ا علوى اإليجو ءم التواثار . 

 .ماوتقط   الع ملا 

 للشركا. التالديقم األةام على اإليج ءم التاثار .م
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لم تقديم ع ملا  ووعدام  عبر ةمات إلى يت اا جدة  يا   الع أ  (CHRM, 2011, 1)ميشار 

ه دا لوم الهودف التالا وم جو ا يليوأ ماتنو ذ قوراااا جاود  ميالومء لت لم تقدي هم ل نر  يصح  مم

 لحالو  جوذ  ال داتو  الا لعوا مالجديود  توت ك  مو ا جدة  يا   الع أ لو    مء لت لم لإءشكأ ايج ءم

 مإف   ييي  اايتف ظ ء ل دات  مالنبراا ال دجدة  لم ال ال ا.

األةلوا التوم تشوار إلوى يت اوا جودة  ياو    عودةال مو اا تاو ك  (Sirgy et al., 2011, 2)ميرى 

ا الالووعدام تووم يلووراة د  ماأللووراة العوو ملداا األلووراة العوو ملا  الالووعدام تووم يلووراة ماتجوو  متووم إالع ووأ

  ملجوودة  ياوو   الع ووأ توواثار معاوودي علووى اوووتج ءا العوو ملا  مقووتهم لل ال ووا داكرووويمنلصووا  م

الوودظافم  الر بووا لووم ااوووتق لا  التقلبوو ا التالا اووا  العوودح  األةام  الالوولدكاا م ووأ: الر،وو  الوودظافم

 الشنصم.

 األبعاد المؤثرة في جودة حياة العمل. 3

تا ل  مج دعا م  األءع ة التم فالتطاع م  خقله  معرلا م  إذا ك فت يا   الع وأ ذاا جودة  

 جاد  يم ا م  خقح مج دعا اللرمف التالا اا الال ئد  .

تم: ،وو  ا الدظافووا األءعوو ة ال كدفووا لجوودة  ياوو   الع ووأ ءوو آل (Cascio, 2001, 26)يوودة 

متصوو ام مكوو ا الع ووأ  ااتصوو اا الفع لووا  إةاا  الصووراة ةاخووأ اإلةاا   تا اووا ال الوو ا الوودظافم  

مش اكا الع ملا   ال ك لآا الع ةلا  البائا اآلماا  الرع يوا الصوحاا  ااعتوداز ماالتنو ا ء لع وأ لوم 

  ا.ال ال

 اا اءع ة جدة  ياو   الع وأ تت  وأ ءو اتم: (Mohammadi and Shahrabi, 2013, 3)يرى  لم يا 

التوداي   التك موأ مالت  وو  مصوحاا  لورص الع وأ ال تالو ميا   آماواظرمف ع وأ الع ةح مالك لم   األجر)

 ااجت  عم  تطدير الق ءلا ا البشريا  تفديض الاللطا  مش اكا الع ملا (.

( إلى يا لجودة  ياو   الع وأ يءعو ةا تت  وأ لوم لورص 21  2119 )العادي مص لح  لا   يشار

اوووتغقح الق ءلاوو ا متطديرتوو   كف يووا الراتوو  معدالتووه  التك مووأ ااجت وو عم  ال دازفووا ءووا  الع ووأ 

 مالحا    صحاا ظرمف الع أ  لرص الا د الدظافم  الت ال  ء بدئاا الع أ التالا م.

مذلو    مو  يءعو ة يو وواا لجودة  ياو   الع وأWalton, 1973) )ه يوث موع مو  طريو ميتفى الب

)قطوو ة  تتدالووى مووع ءائووا الع ووأ العراقاوواموو  مجهووا فلوور الب يووث التووم متووم العدامووأ يلشوو دله  علووى 

 :1تت  أ ء لشكأ مالتم  التعلام(
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 لم ءح ا  الح لم:  دجدة  يا   الع أ ال عت  ءع ةأل اتم شرحملا   ي

 . كفاية الراتب وعدالتهأ

ا العدالووا لوم ةلووع الرماتوو  ت  ووأ ي لوا موو  يوو اا شووعدا ا( ءوو222  2112يورى )عبوو    

متذا يحقى فدعا  مو  العدالوا   تل ه م  مق ءأ لق م ع لهالع مأ ء ل قدا  على تحقاى ال ال ما  لا   يال

 تم:

  العدالووا الداخلاووا التووم تشووار إلووى مالووتدى األجوودا ال دلدعووا للدظوو ئف لووم ال ال ووا التووم يجوو  يا

 تتا و  مع قا ا الدظافا.

 ا الرماتو  ال دلدعوا للدظو ئف لوم ال ال وا التوم االعدالا الن اجاا لتشار إلى شعدا الع مأ ءم  ي

 يخرى.دعا لتل  الدظ ئف ال ت  ثلا لم مال  ا لألجدا ال دل يا  لاه  مال م يع أ

 األجوداالالا و ا ال تادعا التم تتبعه  ال ال وا مماهو  وا ووا  يا ( (Dessler,1999,471يمكد

مذلوو  ءحالوو  ال داقووع التووم يحتلهوو  العوو ملدا مااختقلوو ا   األلووراةلهوو  توواثاراا منتلفووا علووى ا،وو  

ك لاوا للعو ملا  ء و   يجوداا تقودم ال ال وا ءودلع ي األمورا مع الدقت . لك  ال هم لوم الفرةيا مالتغارا

 .يليأيي   لهم يا   كري ا تال عدتم لم تحقاى يا   

 . صحة ظروف العملب

علووى الوور م موو  التحالوو  ال لحوودظ لووم الح لووا الصووحاا للقوود  الع ملووا ءالووب  اختفوو م األع وو ح 

ا يا القود  الع ملوا لوم خطور ل ور  يخورى ءالوب  طباعوا الع وأ النطر  مالق واا لم القورا األخاور  إ

علوى صوحا  يكدا ،و اال  ا الع أ ال جهد  ملهذا لإال ع صر خصدص  لم صا ع ا تق فا ال علدم ا

 (Rethinam, Ismail, 2008, 62)متذا يمةي إلى كآءا ففالاا مشك مى صحاا.   الفرة

تقبأ  ءا ميراا  م،د، م على ةاجامتمثر ظرمف الع أ ال  ةيا م  تهديا مإ، م  ماطد

ءائوا الع أ.)عبو    ا اللرمف البائاا الجاد  تمةي إلوى ا،و  اإللوراة عو  الفرة لبائا الع أ  لذل  لإ

2112  111 ) 

 . فرص استغالل القابليات وتطويرهاج

لووم الع ووأ مالقوودا   يتدقووف علووى متغاووري الر بووا األةاما ( ءووا111  2112)عبوو     يوورى

متوذا    طوا يع و ح ممهو م تتا وو  موع قودا  ممعرلوا العو ملا  يومةي إلوى تودعام يةائهومإفمال عرلا. م

ا تهائووا ي( 22  2112 )ال ووقح يمكوود  يوواعكس علووى الر،وو  الووذي يتحقووى لهووم جوورام ذلوو   ملووذل 

لوم شوعداتم ءوات اتهم  يعودزالبرامج التدايباا مالتطديريا لرلع قدااا مإمك فا ا ممعرلا الع ملا  

 لم ا، تم. زي ة ميترت  على ذل    لم ال ال ا

 . النمو الوظيفيد

لرص التطدير الدظافم تقدم التداي  اليرماي ماألو وم الوذي يالو عد االوراة العو ملا   إا

 يففالووهم  ا لوو  ال ال وو ا ال ع صوور  ا يحوودةما الجديوود  للتقوودم لووم مظوو ئفهم ءوو لتدمة ء ل هوو ااا

م ةعوم ءعود مو  ذلو  مو  خوقح تدميودتم ءالو ي إلوىبدا لقوط ملكواهم يوذت يع  لهمءتداي  الع ملا  لم 

 Rethinam, Ismail, 2008, 63)) يشجع التعلم لم مدقع الع أ

يتطلوو  موو   ءافووه (Feigenbaun, 1991, 212) (Dessler, 1999, 471)ميمكوود كووأ موو  

مالتقودم للا ود  مالوت ر ءشوكأال ال ا مراقبا ممت ءعا اتت  م ا الع ملا  لم التطدا مالتعلم متشجعهم 

 إلك وو حعلووام ال تقوودم لهووم لووم الج معوو ا يتحقووى عاوودم  تالوو عدتم ءت ديووأ التتووذا م  ياقووىء تجوو   ياوو   
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  2112 )ال وقح  ط وديهم الشنصوم مإا،و ماالهم لوم تطودير قو ءلاتهم الدظافاوا و ه  ألفةااوتهم

22). 

 . التكامل الجتماعيه

 ام الهاكأ التالا م ءشوكأ يعطوم لم تصيت  أ تذا التك مأ  ( ءاا22  2112يمكد )الفيأ  

  إذ يشوووهد لاوووه يعيووو م ال ال وووا ةعوووم الج  عوووا ا  لاهووو  الحريوووا ال تك ملوووا ء لع وووألووورةاا  مالعووو مل

يشوو أ التك مووأ ااجت وو عم لووم ال ال ووا تشووكاأ يم تالووام مج دعووا موو  العوو ملا  م  مإيال وووه   ءهووم

ل  ااءتكو ا  يحفود اكا موع اإلةاا  م و  ميالعدا لحأ مشوكقا الع وأ لاهو  ء ل شو  يحك دا يففالهم ذاتا 

ل.   ماإلءداة مع 

د العداموأ ال الو عد  لتهائوا ييا ي (Milkovich and Boudreau, 1994 ,712 , 713)ميرى 

العو ملا  مو  خوقح  ماأللوراةالحوداجد ءوا  ال وداام مال الودؤلا   إلغو ميج ءم ةاخأ الع وأ تود ما   إ

ءدصوفه تطباقو ا مديود  موع الج اوع  مإتبو ةموع العو ملا   التداخأ مالتف عأ ال الوت ر مو  قبوأ ااةاا 

 لم يا   الع أ.  يليأفدعاا  إلىللدصدح  األتداف ييد

ا   ألمنظمي  األداء -ثانيا

 . المفهوم 1

ف  ألفشوطاالاتاجوا الاه ئاوا  ءافوهال ال م  األةام (Wheleen and Hurger, 2000, 231) عر 

ال ال وم ء عتبو ا  ال مشور  لوألةام( تعوريفهم 221  2111ال ال ا   لم يا  قدم )الش  ة مي ودة  

 يعلووىلووم اوووتندام ال وودااة ال ت يووا )البشووريا مال  ةيووا مال علدم تاووا( ء لشووكأ الووذي يحقووى  الوورئاس

ملا  مالووع الوورمح ال عاديووا لووديهم   العوو  األلووراةي جوو ا ما بوو ا  إشووب ةليووق عوو    العدائوود ماهوو 

الفع لوا ملهوم  اإلةاا ال ال م م  ف ياا تركاد  على مالو يا  األةام إلى (Dozie, 2002, 61)ميالر 

العو ملا   إفت جاواالع أ ما،و  العو ملا  لوم ءائوا الع وأ متعو مفهم مافتو جاتهم )قاو    إلعداةالع ملا  

 .( اإلفت جااممالتدى 

ال ال ووم توود قوودا  ال ال ووا علووى الت  شووم مووع كووأ  األةاما ( ءووا22  2112  ميوورى )العوو فم

ال ماووا )ال وودخقا مالع لاوو ا مال نرجوو ا مالتغذيووا العكالوواا( ل ل ال وو ا التووم يكوودا الع لاوو ا ال

متكافه  التالا م ءكف م  ممثر    لم تحقاى ع لا ا تالا ه  الداخلم األملااتك   مه مه   ؤت  ع ح  اةا

اة مو  خوقح اووتع  ح ال ودا يتوداله قدا  ال ال ا على تحقاوى  ءافه (Daft, 2003, 520)يعرله لا   

 ال ت يا ءطريقا كفدم  مل علا .

 إةاا لوم معهود  Brainstormمو  مج دعوا  (Rummler and Rock, 2006, 1-3)ميشوار 

ال ال ووم يتحقووى عاوودم  تقوودم ال ال ووا ءتحديوود  األةامإلووى يا ( لووم ماشوواط  BPMI) األع وو حع لاووا 

متووذا يشوو أ     ماتوداله العا صور الرئاالووا التوم توومثر لووم ع لهو  مجعلهوو  متدالقوا لوودعم اوووتراتاجا ته

 ال   او ا مالالا و ا مالها كأ التالا اا .

 ماإلفت جاوامع يار الورءح  عبرال ال م  األةام إلىل ا الالر  (Maynard, 2006, 1)مطبق  لـ 

الفعلاوا لهوذ  الاتو ئج   ما،  الع ملا  ما،  الدء ئ  يعام التركاد على الات ئج ملواس علوى ال الوبب ا

التركاوود علووى م  اووو ا القاوو ة   األموورال ال ووم يتطلوو   لووألةامعريووف الوودقاى جووأ التلووذل  مموو  ي

 ات ئج .لا إلىتقدة  إلىممتغاراا ال ق لا مالا  ذج الاللدكاا 

ال ال وم يقتيوم التركاود علوى العا صور  األةاما (  ءا221  2119  مآخرماميرى )العلم 

متشوو أ   التووم تكوودا محووداا للتقاووام األخوورىالفريوود  التووم ت اوود ال ال ووا عوو   ارتوو  موو  ال ال وو ا 
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 ألةاماجدافو  ل ل دوا م ار ال ل دووا  متشو أ ال مشراا ال  لاا م ار ال  لاا مقا   ال دجدةاا ا

 مالع لا ا مال دااة البشريا مالالم . اإلوتراتاجااال ال م على 

 ا  ماوو يتوداله  تحقاوى علوى ال ال وا قودا  يعكوس األةام( ء ا 11  2111)الف ا   مكدمي

 ال  ةيوا ال ودااة ء ووتندام مالتكاوف مالا ود الورءح مالبقو م ءاتوداف تت  وأ التومم ماهو  األمود طديلوا

يشوار ففالوه   ملوم الالوا ق   ال تغاور  البائاوا ظوأ اللورمف ملوم الع لاتا  مالف علاا ء لكف م  مالبشريا

ال ال ووم موو   اماألةالتعباوور عوو  مفهودم فووه ي كو  ي إلووى( 222  2111كوأ موو  )النطاوو  مالعباودي  

فتاجووا اوووتع  ح منتلووف ال وودااة ال ت يووا ءطريقووا  يتووداله خووقح معرلووا قوودا  ال ال ووا علووى تحقاووى 

ال ال م عب ا  ع  تف عأ ءوا  عا صور  األةام يا( 2  2111  عبد الح اد)  لا   يرى كفدم  مل علا

ليووقل عوو  ال وودااة البشوريا   مال عوداا   ال ووداة النو م    اآلااال ت  لووا ءو ل دااة ال  لاووا    اإلفتو ج

 ال ال م . األةامج اعه  لرلع الدقت م

 المنظمي األداء نماذج. 3
 عم تعلقد  عم رعسد ت بعد  فد  عسدتخ  ت عمتد  عأل عء ن د ذ  بعد  إم  عمب يثد  أش ر

 زدعا     عأل عء إم  انظر إذ ،عمب يثد  علاه  ركز عمت  عأل عء أبع   فاه  دعمت  تتف دت  أل عءب

 (01-00، 7002، ) ي   :عآلت  د   يذا عمن  ذ  ف ، ختل
  (Kaplan and Norton) أنموذجأ . 

 ممشراا قا   تم: إلىف دذج ميالتاد تذا األ

 خوقح  مو  ال الو ت ا  ا،و  تحقاوى على ال ال ا قدا  عبر ال  لاا األتداف يعكس: م لم مالدا

 .اوت   ااتهم مر،اا ع ئد معداا تحقاى

 الجودة   تحقاوى خوقح مو  الدءودا ا،و  تحقاوى علوى ال ال وا قودا  مودى كسيع  :الدء ئ مالدا

 .ال قئم مالالعر

  خوقح  مو  التفودق تحقوى يا لل ال وا ي كو  مكاوف ال ال وا يع و ح علوى يركود :ةاخلوم مالودا

 .مالف علاا الكف م 

 ماإلءداة التجديد على ال ال ا قدا  مدى ميعكس :مالتعلم اإلءداة مالدا. 

 والتعلم  األداءتكامل  (Gorelick and Monsou, 2005) أنموذجب . 

 البقو م علوى القودا  ت تلو  ال ال وا تجعوأ التم التعلم مع لا ا األةام لاه يتك مأ يف دذج متد

 لوألةام مظو ئف ياءوع ءوا  ال تب ةلوا مااعت  ةيوا التدالوى علوى األف ودذج ميالوتاد .ال تغاور  لوم البائوا

الفعوأ  البائاوا  ال داجهوا) للوتعلم مظو ئف ياءوع موع مالتك موأ( لوا مال ق   األتوداف مءلود  )التكاوف 

 .ال عرلا إةاا  خقح م  مذل  ال عرلا( فشر مالذاكر   ال ع فم مالتفكار 

 األداءو األهدافوضع (Locke and Gary Latham)  أنموذجج . 

 األ ال وم ال  األةاملوم  ال ومثر  التحفاديوا األةماا يك ور مو  األتوداف م،وع ع لاوا تعد إذ

 فودة الهودف  ميد،وح لتحقاوى ال طلود  األةام موع الفعلوم األةام يقو افدا األلوراة يجعوأ الهودف

 األةامم األتداف ءا  قد  العققا لم تمثر عدامأ ياءعا ف دذجميتي   األ ال تدقع  األةام ممالتدى

 :معلى الاحد اآلتم

 اافج ز. على الع ملا  قدا  .1

  .الهدف إلى الدصدح على التص ام يي ء لهدف  االتدام .2
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 ال الوت ر التدميود خوقح مو  ةيا ماكاا ع لاا الع ملا  اوتج ء ا م  تجعأ التم التغذيا العكالاا .2

 ء ل ك لآا ذل  ماءط الفعلم األةام مةاجا ال نرج ا مالتدى ء ل علدم ا ع 

 الع مأ. الفرة يكلف ءه  التم ال ه ا تعقاد مدى .2

تد (Kaplan and Norton) مح ف دذج األا األءا يظ م  الا  ذج الدااة  يعق  ميق

على ءع ة جدة  الحا   الع أ تاثار يالبحث الدصدح الاه م  خقح  هدفقر  الى م يف دذج األاأل

 ف دذج.ءع ة مع ممشراا قا   تذا األةام ال ال م  م  خقح تدالى األاأل
 الجانب التطبيقي 

 منهجية البحث  -أولا 
 البحث مشكلة .أ

علوى  التاكاود توم إذ  ءجودة  ياو   الع وأ ملحدظو  اتت  مو  ال ع صور  األع و ح ال و ام يملوت

التقورا  اذ ال ال وم  األةام مماهو  ال تغاوراا مو  الك اور لوم ميثرتو  ءع ةتو ءا ااتت و م ،ورما 

 .جدة  يا   الع أظأ  لم ال ال م لألةام ء ق ياس عققا ذاا ع لاا تطباق ا إلى ال ال ت  ا

جودة  تطباوى  لومعدم ااوت راا ء التدام  لم تت  أ يقاقاا مشكلا العراقاا   اال ال متداجه

 البحوث مشوكلا ت حوداا ال الودا توذا مملوى مال  تهو  لوم ل عوأ ءشكأ ماه  مااوتف ة  يا   الع أ

 : اآلتاا ءإث ا  التال ؤاا

 ؟ةت متدلار يءع  جدة  يا   الع أ تبام م ءتطباى يرتبط ال  اد ال ال م األةام تأ .1

 ال ال م؟ األةاماد مت  جدة  يا   الع أءا   ثرماأل عققاال طباعا م  .2

   البحث أهداف. ب

 : اآلتاا األتداف تحقاى إلى ءح ا  الح لم يالعى

 . ال بحدثا ال ال ا لم ال ال م األةام مالتدى على التعرف .1

 .  لم اماألة تحالا  لم ممدى االتدام ءه  مةمات  جدة  يا   الع أ ماقع متحلاأ عرض .2

 .ال ال ا ال بحدثا لم ال  اد ال ال م األةام تحقاى لم ميثرت  جدة  يا   الع أ عققا قا   .2

العققوا  شوكأ ءاو ا لم تالهم التم مال قتري ا التدصا ا ءعض متقديم الات ئج ءعض اوتنقص .2

 ال ال ا ال بحدثا . ال ال م لم األةامم جدة  يا   الع أ ءا 

 البحث  أهمية. ج

جودة  ياو   مت اود مو  خوقح ت اا ءح ا  الح لم عو  طريوى تقدي وه إطو اا لتحقاوى يةام تك   ي

العل اووا موو  اءطووه  األت اوواا البحووث يكتالوو    مء لتوو لم لووإلووم ال ال وو ا مالشوورك ا العراقاووا الع ووأ

ل تغاووري البحووث مةااوووته   مالج ووع ءااه وو  ءحاووث ي كوو  اعتبوو ا  مالوو ت ا عل اووا ءالوواطا لل كتبووا 

 األةامتعود ووقي  اووتراتاجا  مه و  لت اود  جودة  ياو   الع وأ ألاالبحوث  يت اواق عو  ليو العراقاوا 

 ال ال م .

 حدود البحثد. 

موو  شووهر كوو فدا ال وو فم للعوو م  لل وود امتوودا الحوودمة الدم فاووا للبحووث الحوو لم  الحدددود الامانيددة: .1

 م . 2112م  الع م  يديراام مالى شهر 2112

لبحث على التدايالاا  لوم ال عهود التقاوم فااودى ايود تشوكاقا تم تطباى تذا ا الحدود المكانية: .2

 الج معا التقااا الش  لاا.

تي ا  مجت وع البحوث عااوا مو  الالو ة  التدايالواا  مالتدايالوا ا لوم ال عهود  الحدود البشرية: .2

 التقام فاادى ايد تشكاقا الج معا التقااا الش  لاا.
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 . فرضيات البحث هـ

ال ال وم لوم  ماألةامتدجود عققوا ااتبو ط معاديوا ءوا  جودة  ياو   الع وأ : الفرضية الرئيسة األولدى

 ال ال ا ال بحدثا  متاب ى عاه  الفر،ا ا الفرعاا اآلتاا:

 ال ال م. األةامد عققا ااتب ط معاديا ءا  كف يا الرات  معدالته مءا  دجت .1

 ال ال م. األةامد عققا ااتب ط معاديا ءا  صحا ظرمف الع أ مءا  دجت .2

 ال ال م. األةامدجد عققا ااتب ط معاديا ءا  اوتغقح الق ءلا ا متطديرت  مءا  ت .2

 ال ال م. األةامدجد عققا ااتب ط معاديا ءا  التك مأ ااجت  عم مءا  ت .2

 ال ال م. األةامد عققا ااتب ط معاديا ءا  الا د الدظافم مءا  مجا  .2

 ال ال ووالوم  ال ال ووم األةاملوم  ياو   الع ووأ جوودة توواثار معاودي ل يدجود: الثانيددةالرئيسدة الفرضدية 

 ال بحدثا  متاب ى عاه  الفر،ا ا الفرعاا اآلتاا :

 .ال ال م األةامكف يا الرات  معدالته لم د تاثار معادي ليدج .1

 ال ال م. األةاميدجد تاثار معادي لصحا ظرمف الع أ لم  .2

  ال م.ال األةاميدجد تاثار معادي اوتغقح الق ءلا ا متطديرت  لم  .2

 ال ال م. األةاميدجد تاثار معادي للتك مأ ااجت  عم لم ت اد  .2

 ال ال م. األةاميدجد تاثار معادي للا د الدظافم لم ت اد  .2

 البحث مخطط. و 

 اذ ءااهو   مالتواثار العققوا مطباعوا الرئاالوا البحوث االترا،م متغاوراا البحث منطط ي  أ

   ك   لم الشكأ ااتم:الح لم البحث لر،ا ا ءا م لم ءه تهتم الذي للداقع الرئاالا ي  أ ال قمح
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 أسلوب جمع البيانات .ز

ام اوت  ا  اوتند إلىءهدف تقديم ال ع لج ا اليرمايا مالعل اا ل شكلا البحث ع د الب يث 

ا ف ا األملاا التم تطلبته  طباعا ال شكلا  ماشت لت تم اعت  ةت  لج ع البم  ااوتب فا التم ص  ه 
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اختب ااا ماه   إلى(  مقد خيعت تذ  ااوت  ا  1( وماا تغطم مشكلا البحث )ال لحى 21على )

د ك ا مق  إذ عر،ت ااوتب فا على عدة م  األو تذ  ال نتصا   اختب ااا الصدق الل تري

ة  صا  ا ءعض لقراا ااوتب فا  لتصبح يك ر م،دي ل لم تاقاح مإع ل قيل تهم مآاائهم يثر ء لغ 

لم قا وه  لل تغاراا ال راة قا وه   ملذا لإا يةا  ج ع البا ف ا قد يققت على األقأ  الصدق 

 الل تري مصدق ال حتدى .

 معالجة البيانات وتحليلها .ح

اوتندام  لم ال ال ا ال بحدثا  تم جدة  يا   الع أمالتعرف على  لتحقاى يتداف البحث

 :إليج ة SPSSاألولد  اإليص ئم الدصفم مء اعت  ة على البرف مج اإليص ئم 

 التكراااا إلج ء ا األلراة ال بحدثا  مالاال  ال ئديا لهذ  التكراااا. .1

 األمو ط الحال ءاا ماافحرال ا ال عا ايا. .2

 تحلاأ اااتب ط األي ةي مال تعدة. .2

 تحلاأ اافحداا األي ةي مال تعدة. .2

 عينة البحث صف . وط

( كايد ال ع تد التقااوا الت ءعوا لهائوا التعلوام التقاوم لوم 1992ال عهد التقام فاادى تاوس ع م )

مزاا  التعلام الع لم مالبحث العل م لم مح للا فاادى  مييم ال عهد التقام األقال م اإلةاايوا اآلتاوا: 

  قالوم ا  الق فدفاوا  قالوم يفل وا الح ووب اقالم التقاا ا ال  لاا مال صرلاا  قالوم اإلةا )قالم ال ح وبا 

 الالا يا مإةاا  الفا ةق( .

يم  لا   ينص عااوا البحوث لقود ت  لوت ء ج دعوا عشودائاا مو  يعيو م الهائوا التدايالواا لوم 

ل ( تدايالووا21ال عهوود التقاووم فااوودى مالبوو لغ عوودةتم ) ل ( تدايالووا22صووأ )موو  ي     مقوود اعت وود الب يووث  

  مقود ع ود الب يوث الوى عر،وه  ال بحدثوا ع البا فو ا الن صوا ء للو تر  اوت  ا  ااوتبا ا كاةا  لج

علووى مج دعووا موو  النبوورام ال تنصصووا  لووم مجوو ح إةاا  األع وو ح ميجريووت ءعووض التعووديقا لووم 

 ،دم مقيل تهم.

اووت  ااا علوى جودم  إذ توم تدزيوع خ وسمقد خيعت ااوت  ا  اختبو اي الصودق مال بو ا 

ألملم مء عت و ة   تدزيع تذ  ااوت  ااا ءعد يوبدة م  ت ايخ التدزيع اإع ة تثم ت  بحثم  عااا ال

(  %12  اذ ءلغوت فالوبا ثبو ا اإلج ءو ا )دة فالبا ثب ا مقبدلوا ءوا  ال ورتا مج حظ  تش ءه اإلج ء ا ل  

( Cronbach's Alphaعبوور اختبوو ا كرمفبوو   يلفوو  ) Reliabilityتحلاووأ ال صووداقاا  إجوورامك وو  تووم 

مقبوودح لووم العلوودم  ( متووم فالووبا جاوود  مق افووا مووع موو %91رمفبوو   يلفوو  قوود ءلغووت )اا قا ووا ك ل حووظ  م

 ( فالبا مقبدلا.%21تعد كأ فالبا تفدق الـ ) إذاإلةاايا ماإلفال فاا  

على فالوبا   لفا   ينص الجاس لقد تبا  يا يالبحثيد،ح مصف  لنص ئص عااا  1مالجدمح 

وواا  21فالوبا توم للفئوا ) يعلى يا ر لقد اتيح الع يم (   %21ءلغت فالبا الذكدا ) إذ  تم الذكدا

العااا تم على ةاجا ع لاا م  اإلةااك مااتداا ء و   يلراة يا( متذا يبا  %22لاك ر( يي م  فالبا )

فالوبا توم لح لوا شوه ة   يعلوى ياع  التحصواأ الدااووم لقود اتيوح  يم يندم الج ف  الع لم للبحث  

عوو  عوودة  يموو   البحووثيوودح علووى التاتاووأ العل ووم لعااووا  ( متووذا%21ءلغووت فالووبتهم ) إذ  ال  جالووتار

( م و  %22وواا لواك ر( م لوت مو  فالوبته ) 21الفئا التم لديه  خدما م  ءا  ) ياتبا  لواداا الندما 

 م  النبر  لدى تمام التدايالاا  . مجدة مالتدى مرض   يدح على
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 1الجدول 

 البحثوصف عينة 
 الجنس

 اإلناث الذكور

 % العدد % العدد

01 31 00 12 

 العمر

سنة 15-25 سنة 15-11 سنة 15-11 سنة فأكثر 11  

 % العدد % العدد % العدد % العدد

01 10 2 71 1 02 1 00  

 التحصيل الدراسي

 بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه

 % العدد % العدد % العدد % العدد

8 72 08 30 7 3.1 7 3.1 

 عدد سنوات الخدمة

 دون عشر سنوات سنة 11-11 سنة 25-11 سنة فأكثر 21

 % العدد % العدد % العدد % العدد

08 30 3 70 7 3.1 4 01.1 

 ع ع  عمب يث .إعمج د     المصدر: 
 

ا   وصف متغيرات البحث وتشخيصها والتحليل اإلحصائي للبيانات  -ثانيا

 . وصف متغيرات البحث وتشخيصها1

 عمل وتشخيصهاأ. وصف أبعاد جودة حياة ال

 كفاية الراتب وعدالته (1

مالنووو ص ء لتدزيعووو ا التكراايووا مالاالووو  ال ئديوووا مقوووام الدووووط  2ءااووت معطاووو ا الجووودمح 

  (X2,X1X,3) الحال ءم ماافحراف ال عاو اي ل تغاوراا البحوث مالتوم  طتهو  ال تغاوراا الفرعاوا لوـ

( موو  83,3%  إذ يا )لبحووث مجوودة اتفوو ق فالووبم ءووا  إج ءوو ا األلووراة ال بحوودثا  لووم مال ووا عااووا ا

 الرات  الح لم ع ةح ت  م  مق افا مع الع ملا  اآلخري  ملم ظورمف الع وأال بحدثا  اتفقدا على يا 

 ( .0,639( مء فحراف معا اي )4.06مج م ذل  ءدوط يال ءم )ففاله   

( %66,6ج ءو ا )  متذا مو  يقرتوه إماقترا تذا ء لرات  الك لم الذي يكفم لالد متطلب ا الحا  

(   ميوودعم تووذا معطاوو ا 0,664فحووراف معاوو اي )( مإ3,80موو  االووراة ال بحوودثا  ءدوووط يالوو ءم )

 تدالر تذا الب عد لم مال ا عااا البحث.( متذا يمكد 71,1ال مشر الع م اتف ق ال بحدثا  ياث ءلغ )
 

 2 الجدول

عياري لبُعد كفاية الراتب التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف الم

 وعدالته
كفاية 

الراتب 

 وعدالته

 مقياس اإلجابة

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري
 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1X 4 13,3 16 53,3 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

2X 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

3X 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

  23,4  47,7  28,9 - - - -   



 [51]  عبدالعالي

 صحة ظروف العمل (2

( مالتووم تعبوور عوو  ظوورمف الع ووأ مموودى X5,X4X,6)الفرعاووا ت  ووأ تووذا الب عوود ءوو ل تغاراا 

راة ( موو  االوو%73,4ج ءوو ا )إا يتبووا   2صووحته  لووم ال ال ووا ال بحدثووا ل وو  معطاوو ا الجوودمح 

مءدوط يالو ءم ا ظرمف الع أ طباعاا جدا مخ لاا م  ال شكقا ك ص ء ا الع أ يتمكد ال بحدثا  

(  ملكوو  تووذا ا ي اووع موو  كوودا طباعووا الع ووأ الووذي اشووغله شوو ق 0,742( مافحووراف معاوو اي )4,0)

( مو  االوراة ال بحودثا  مجو ما توذ  الاتاجوا ءدووط يالو ءم %66,6ميمكد تذا مو  فالوبته )  ممتع 

اتفو ق ال بحودثا  التوم ءلغوت (  ميدعم تذا ءا فو ا ال مشور العو م 0,664( مافحراف معا اي )3,80)

 (  متذا يمكد تدالر تذا الب عد لم مال ا عااا البحث.67,7فالبته  )

 

 3 الجدول
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف المعياري لبُعد صحة ظروف 

 العمل
 صحة

ظروف 

 العمل

 مقياس اإلجابة

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري
 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

4X 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

5X 4 13,3 16 53,3 10 33,4 - - - - 3,80 0,664 

6X 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

  24,4  43,3  32,3 - - - -   

 

 فرص استغالل القابليات وتطويرها (3

تطديرتووو  مالوووذي  طتوووه م األلوووراةاا ء عووود اووووتغقح ق ءلاووو ا  2ءااوووت معطاووو ا الجووودمح 

( 4,06( مووو  ال بحووودثا  ءدووووط يالووو ءم )%83,3عاوووه اتف قووو ا ) يليوووت( X8,X7X,9ال تغاوووراا )

الالوواديا لع ووأ األلووراة  األةاما الحصوودح علووى فتوو ئج   خووقح إت يوو( موو0,639مافحووراف معاوو اي )

مء لتو لم لو ا لودى االوراة القودا  علوى التنطواط مو  اجوأ تطودير الق ءلاو ا تقاا وه    إمك فاامء لت لم 

( مافحوراف معاو اي 4,00( مو  االوراة ال بحودثا  ءدووط يالو ءم )%73,4ميمكد توذا )  مال ه ااا

متوذا يمكود تودالر (  74,5مر ءا ف ا ال مشر العو م لل بحودثا  مالتوم ءلغوت )  ميدعم تذا اا( 0,742)

 تذا الب عد لم مال ا عااا البحث.
 
 4 الجدول

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف المعياري لبُعد فرص 
 استغالل القابليات وتطويرها

فرص 

استغالل 

القابليات 

 وتطويرها

 س اإلجابةمقيا

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

X7 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

X8 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

X9 4 13,3 16 53,3 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

  21,2  53,3  25.5 - - - -   
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 التكامل الجتماعي (4

غطاووووه ال تغاووووراا تا ء عوووود التك مووووأ ااجت وووو عم مالووووذي إلووووى ي 2تشووووار معطاوووو ا الجوووودمح 

(12,X11,X10X )  يا( علوى %83,3ال بحودثا  ءلغوت ) إج ءو اقد كشفت ع  مجدة اتف ق فالبم ءا 

( 4,06مجوو م تووذا ءدوووط يالوو ءم )  ملا  لاهوو العوو  لأللووراةالعلاوو  ترعووى ال صوو لح ال شووتركا  اإلةاا 

مالصوووداق ا  اإلفالووو فااالعلاووو  تقووودم ءووودعم العققووو ا  اإلةاا  ميييووو (   0,639مافحوووراف معاووو اي )

( مءدوووط يالوو ءم %73,4العوو ملا  ميمكوود تووذا فالووبا ااتفوو ق التووم ءلغووت ) يلراةتوو مالدموو اا ءووا  

( مء لتوو لم %73,4م لهووذا الب عوود ءاالووبا )ذ جوو م ال مشوور العوو إ(  0,742( مافحووراف معاوو اي )4,00)

 تدالر تذا الب عد لم ال ال ا ال بحدثا.

 5 الجدول

تكامل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف المعياري لبُعد ال

 الجتماعي

التكامل 
 االجتماعي

 مقياس اإلجابة
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق ةاتفق بشد

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

10X 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

11X 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

12X 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

  27,7  45,6  26,7 - - - -   

 
 النمو الوظيفي  (5

مالتوم كشوفت عو  معطا تهو  لوم الجودمح  (15X ,14X ,13Xتذا الب عد ال تغاراا الفرعاا )  طى

( تمكد على اا الدظافوا التوم اشوغله  لاهو  %83,3( اا تا ك اتف ق  م  قبأ ال بحدثا  ءلغت فالبته )6)

(  ك و  0,639( مافحوراف معاو اي )4,06الشنصاا مءدوط يال ءم ) اإلمك فا امج ح ماوع لتطدير 

ل ماوع مج ال ع أ لم ال ال ا التم ي إا ال بحودثا  التوم  إج ءو اميمكود توذا   لفورص التقودم الودظافم  

مجوو م ال مشور العوو م   ( 0,664( مافحووراف معاو اي )3,80( مءدوووط يالو ءم )%66,6ءلغوت فالوبته  )

 تدالر تذا الب عد لم ال ال ا ال بحدثا.( ميمكد تذا 71,1لهذا الب عد ءاالبا )
 

 6 الجدول

 النمو الوظيفيلتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف المعياري لبُعد ا

النمو 
 الوظيفي

 مقياس اإلجابة

الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة
 بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

13X 4 13,3 16 53,3 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

14X 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

15X 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

  23,3  47,8  28,9 - - - -   
 

 وتشخيصه المنظمي األداءوصف متغير ب. 

معطاو ا  ( مقد تبا  مم  خقح30X-16Xالفرعاا )تم تغطاا تذا ال تغار م  خقح ال تغاراا 

ل إج  عتا ك  اا يةف   1الجدمح  اموتقك  يت اواعلوى  (%83,3) ال بحودثا  ءلوغ فالوبا األلوراةم  قبوأ   

مجو م توذا ءدووط يالو ءم   األةاممةمات  الف عأ لم تحقاى التفودق لوم  األك ةي ااال ال ا ال ه ااا 
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علوى تهائوا البورامج العلاو  لوم ال ال وا  اإلةاا اا تركاود (  ك و  0,639( مافحراف معاو اي )4,06)

( %83,3موو  فالووبته ) يييوو  يكوود  شووكأ عوو م ءكداةاتوو   يةامتطوودير  إلووىال تادعووا اله ةلووا  التدايباووا

 اإلةاا تووذا مووو  خووقح اتت ووو م  ميوواتم(  0,639( مافحوووراف معاوو اي ءلوووغ )4,06مءدوووط يالوو ءم )

هو  يمكود  مو  فالوبته مء لتو لم الع وأ علوى يل  الشنصاا للعو ملا  لوم ال ال وا ماألمداء ش كأ الع أ 

( مافحوراف 4,00مج ما تذ  الاتاجا ءدووط يالو ءم )  ال بحدثا  لم ال ال ا األلراة( م  80,1%)

راا ( ميمكود توذا تودالر ال تغاو%70,4  مج م ال مشر العو م لهوذا ال تغاور ءاالوبا )( 0,742معا اي )

 بحدثا.لم ال ال ا ال  الفرعاا لهذا ال تغار الرئاس  
 7 الجدول

 األداءيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية والنحراف المعياري لمتغير التوز

 المنظمي

 األداء

 المنظمي

 مقياس اإلجابة

الوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري
 ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

16X 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

17X 4 13,3 16 53,3 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

X18 8 26,7 9 30 13 43,3 - - - - 3,96 0,850 

X19 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

X20 8 26,7 13 43,6 9 29,7 - - - - 4,00 0,742 

X21 4 13,3 16 53,3 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

X22 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

X23 7 23,3 17 56,8 6 19,9 - - - - 4,06 0,639 

X24 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

X25 4 13,3 16 46,7 10 33,3 - - - - 3,80 0,664 

X26 9 30 9 30 12 40 - - - - 3,96 0,850 

X27 7 23,3 18 60 5 16,7 - - - - 4,06 0,639 

X28 8 26,7 14 46,7 8 26,7 - - - - 4,00 0,742 

X29 5 16,7 16 53,3 9 30 - - - - 3,80 0,664 

X30 10 33,3 9 30 11 36,7 - - - - 3,96 0,850 

  24,2  46,2  29,6       

 

 التحليل اإلحصائي للبيانات. 2

 المنظمي داءاألجودة حياة العمل وبين  أبعادأ. تحليل عالقات الرتباط بين 

جدة   يءع ةإلى عقق ا اااتب ط ءا  متغاراا البحث الرئاالا مءا   1تشار فت ئج الجدمح 

يشار ال مشر الكلم ءا  تذي  ال تغاري  الى مجدة عققا  إذال ال م ككأ   األةاميا   الع أ مءا  

متتفى ( 0,05يا )متم عققا ااتب ط معاديا مدجبا عاد مالتدى معاد( *998)ااتب ط معاديا ءلغت 

ا جدة  يا   الع أ تالهم لم تا اا متقديا ( إذ يمكد ءا111  2112وا )زاتر  تذ  الاتاجا مع ةاا

لراة كأ األلراة ميع أ على تعديدت   كدا جدة  يا   الع أ تدلر لهمام ألاالتدام التالا م لدى ا

جري  يلك اتم على ياض م  يحت جدفه م  الدو ئأ مااةماا ماامك ف ا القزما لتطباى مت

ا األملى مالتم تاص على مجدة عققا ااتب ط األو   يتم قبدح الفر،اا الرئاال معلى تذا  الداقع

ءا ا لعقق ا اااتب ط ءا  كأ ء عد  ميةف   م ال ت اد  ال ال األةامع أ مءا  معاديا ءا  جدة  يا   ال

 ال ال م: األةامجدة  يا   الع أ مءا   يءع ةم  
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 8دول جال

 المنظمي والمؤشر العام واألداءبعاد جودة حياة العمل عالقات الرتباط بين أ
 المتغير المستقل 
 
 

 المتغير المعتمد

 أبعاد جودة حياة العمل

المؤشر 
 الكلي

كف ا  
عمرعت  
 دع عمته

صي  
ظردف 
 عمع  

عستغال  
عمق بلا ت 
 دتطداري 

عمتك    
 عالجت  ع 

عمن د 
 عمدظاف 

 998*     968*     976*     933*     901* 968* منظميال األداء

 P0.05 ,N=30)*( عمج د     إع ع  عمب يث ب العت    عل  نت ئج عمي سد                                 
 

 المنظمي األداءالعالقة بين كفاية الراتب وعدالته وبين  (1

ا ااتبو ط معاديوا مدجبوا ءوا  كف يوا الوى مجودة عققو 1فتو ئج التحلاوأ لوم الجودمح  يشو االقد 

مالووتدى معاديووا ( عاوود *968اااتبوو ط )ءلغووت قا ووا  إذال ال ووم  األةامالراتوو  معدالتووه مءووا  ت اوود 

مجدة عققوا ااتبو ط معاديوا ءوا   مءهذا يتم قبدح الفر،اا الفرعاا األملى مالتم تاص على  (0.05)

 ال ال م. األةامكف يا الرات  معدالته مءا  ت اد 

 داء المنظميعالقة بين صحة ظروف العمل وبين األال (2
الى مجدة عققا ااتب ط معاديا مدجبا ءوا  صوحا ظورمف  1فت ئج التحلاأ لم الجدمح  يل ةا

( مءهذا يوتم 0.05مالتدى معاديا )( عاد *901اااتب ط )ةام ال ال م ياث ءلغت قا ا الع أ مءا  األ

صووحا ظوورمف ى مجوودة عققووا ااتبوو ط معاديووا ءووا  قبوودح الفر،وواا الفرعاووا ال  فاووا مالتووم توواص علوو

 ةام ال ال م.الع أ مءا  األ

 المنظمي األداءالعالقة بين استغالل القابليات وتطويرها وبين  (3

مجوودة عققووا ااتبوو ط معاديووا مدجبووا ءووا  اوووتغقح  1ظهوورا فتوو ئج التحلاووأ لووم الجوودمح إذ ي

مالوتدى معاديوا ( عاود *933)ا اااتبو ط ياوث ءلغوت قا و  ال ال وم األةامالق ءلا ا متطديرت  مءوا  

دة عققوا ااتبو ط معاديوا ءوا  ( مءهذا يتم قبدح الفر،اا الفرعاا ال  ل وا مالتوم تواص علوى مجو0.05)

 ال ال م. األةاماوتغقح الق ءلا ا متطديرت  مءا  

 المنظمي األداءالعالقة بين التكامل الجتماعي وبين  (4

ا ااتب ط معاديا مدجبا ءوا  التك موأ ااجت و عم مءوا  مجدة عقق إلى 1تشار ءا ف ا الجدمح 

( مءهووذا يووتم قبوودح 0.05مالووتدى معاديووا )( عاوود *976)ياووث ءلغووت قا ووا اااتبوو ط   ال ال ووم األةام

التك مأ ااجت و عم مءوا   الفر،اا الفرعاا الراءعا مالتم تاص على مجدة عققا ااتب ط معاديا ءا 

 ال ال م. األةام

 المنظمي األداءو الوظيفي وبين العالقة بين النم (5

الا ود الودظافم مجدة عققا ااتب ط معاديا مدجبا ءا   1فت ئج التحلاأ لم الجدمح  يظهرا إذ

( مءهووذا يوتم قبوودح 0.05مالوتدى معاديوا )( عاوود *968ءلغووت قا وا اااتبو ط ) إذال ال وم  األةاممءوا  

ط معاديوا ءوا  الا ود الودظافم مءوا  ااتبو  الفر،اا الفرعاا الن مالا مالتوم تواص علوى مجودة عققوا

 ال ال م. األةام
 المنظمي األداءجودة حياة العمل وبين  أبعادبين  األثرتحليل عالقات ب. 

( األءع ةمعادي لجدة  يا   الع أ ) تاثارمجدة  إلى 9تشار فت ئج تحلاأ اافحداا لم الجدمح 

كبر م  قا ته  الجدملاا ي( متم 172( ال حالدءا )F)ءلغت قا ا ياث   ال ال م األةاملم ت ااد 

( R2( مءلغ مع مأ التحديد )0,05معاد مالتدى معاديا )( 30,1( عاد ةاجتم يريا )4,08مالب لغا )

جدة  يا   الع أ   مم  خقح  يءع ةال ال م تفالر   األةاما التب ي  لم ي( مالذي يدح على 0,86)

( عاد 1,68) كبر م  قا ته  الجدملاا الب لغايم ( مالتم ت13,1ال حالدءا مالب لغا )( tمت ءعا قا ا )
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  2112 متتفى تذ  الاتاجا مع ةااوا )البلباالم   (0,05ممالتدى معاديا )( 48,1)ةاجتم يريا 

مذل  لحرص ال ال ا   ةام الع ملا  ي ت ز ء لكف م  الع لاا مال التدى الراقمي( ياث يرى ءاا 199

ملاه  لي  ا لار كأ اامك فا ا مالتالهاقا لع ع ملاه  م  خقح تد موعاه  لتطدير قدااا

ال  فاا مالتم تاص على  فه يتم قبدح الفر،اا الرئاالاإمعلى تذا األو   لاوت راايته  مفج يه   

 ال ال م ال ت اد. األةامجدة  يا   الع أ لم  ألءع ةمجدة تاثار معادي 

 9جدول ال

 جودة حياة العمل في تميا األداء المنظميتأثير 

 المتغير المعتمد    

 المتغير المستقل

 F t 2R األداء المنظمي

OB 1B الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0,86 

 1,68 13,1 4,08 172 1,017 0,927 جدة  يا   الع أ

 P0.05 ,N=30)*( عمج د     إع ع  عمب يث ب العت    عل  نت ئج عمي سد                          
 

 ال ال م مك   ياتم: األةامأ ء عد م  يءع ة جدة  يا   الع أ لم ت اد كءا ا لتاثار  ياتمملا   

 المنظمي األداءتأثير كفاية الراتب وعدالته في تميا  (1
معاودي لب عود كف يوا الراتو  لوم ت ااود  تواثارمجودة  11تبا  فت ئج تحلاأ اافحداا لوم الجودمح 

( متووم اكبوور موو  قا تهوو  الجدملاووا الب لغووا 33,55الوودءا )( ال حFياووث ءلغووت قا ووا )  ال ال ووم األةام

( 2R( )0,55مءلووغ مع مووأ التحديوود )( 0,05( ممالووتدى معاديووا )130,( عاوود ةاجتووم يريووا )4,08)

ال ال وم تفالور  كف يوا الراتو  معدالتوه  ممو   األةاملوم ( م  ااختقلو ا %55)ا يمالذي يدح على 

( عاود 1,68كبر م  قا تهو  الجدملاوا الب لغوا )ي( متم 5,79)( ال حالدءا مالب لغا tخقح مت ءعا قا ا )

تذا األو   ل فه يتم قبدح الفر،واا الفرعاوا  (   معلى0,05ممالتدى معاديا )( 48,1)ةاجتم يريا 

 األملى مالتم تاص على مجدة تاثار معادي لكف يا الرات  معدالته لم ت اد األةام ال ال م .

 11جدول ال

 في تميا األداء المنظمي وعدالتهكفاية الراتب تأثير 
 المتغير المعتمد  

 
 المتغير المستقل

 F t 2R األداء المنظمي

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0,55 

 1,68 5,79 4,08 33,55 0,479 0,738 كف ا  عمرعت  دع عمته

 P0.05 ,N=30            ث ب العت    عل  نت ئج عمي سد   )*( عمج د     إع ع  عمب ي
 

 تأثير صحة ظروف العمل في تميا األداء المنظمي (2
تبوا  فتو ئج تحلاوأ اافحووداا لوم الجودمح  مجوودة تواثار معاودي لب عود صووحا ظورمف الع وأ لووم 

كبور مو  قا تهو  الجدملاوا الب لغوا ي( متوم 47,43( ال حالدءا )Fءلغت قا ا ) إذ  ت ااد األةام ال ال م

( 2R( )0,63مءلووغ مع مووأ التحديوود )( 0,05( ممالووتدى معاديووا )130,) ( عاوود ةاجتووم يريووا4,08)

ا التبو ي  لوم األةام ال ال وم تفالور  اللورمف الصوحاا للع وأ  ممو  خوقح مت ءعوا يمالذي يدح على 

( عاد ةاجتوم يريوا 1,68كبر م  قا ته  الجدملاا الب لغا )ي( متم 6,88( ال حالدءا مالب لغا )tقا ا )

(   معلى تذا األو   ل فه يتم قبودح الفر،واا الفرعاوا ال  فاوا مالتوم 0,05يا )( ممالتدى معاد48,1)

 تاص على مجدة تاثار معادي لصحا ظرمف الع أ لم ت اد األةام ال ال م.
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 11جدول ال

 تأثير صحة ظروف العمل في تميا األداء المنظمي
 المتغير المعتمد   

 

 المتغير المستقل

 F t 2R األداء المنظمي

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0,63 

 1,68 6,88 4,08 47,43 0,579 0,739 صحا ظرمف الع أ

 P0.05 ,N=30          )*( عمج د     إع ع  عمب يث ب العت    عل  نت ئج عمي سد                 

 

 المنظمي األداءتاثير استغالل القابليات وتطويرها في تميا  (3

اوووتغقح الق ءلاوو ا مجوودة توواثار معاوودي لب عوود  12ئج تحلاووأ اافحووداا لووم الجوودمح تبووا  فتوو 

كبور مو  قا تهو  ي( متوم 5,93( ال حالودءا )Fلم ت اود األةام ال ال وم ياوث ءلغوت قا وا ) متطديرت 

مءلووغ مع موأ التحديوود ( 0,05( ممالووتدى معاديوا )130,( عاود ةاجتووم يريوا )4,08الجدملاوا الب لغووا )

(2R( )450,م ) ع لاووا التبوو ي  لووم األةام ال ال ووم تفالوور   ( موو %45  فالووبته )موو ايالووذي يوودح علووى

كبور مو  ي( متوم 2,43( ال حالدءا مالب لغوا )t  مم  خقح مت ءعا قا ا )اوتغقح الق ءلا ا متطديرت 

(   معلووى تووذا 0,05( ممالووتدى معاديووا )48,1)( عاوود ةاجتووم يريووا 1,68قا تهوو  الجدملاووا الب لغووا )

لع لاوا اووتغقح مالتم تاص على مجودة تواثار معاودي  ال  ل افه يتم قبدح الفر،اا الفرعاا األو   لإ

 لم ت اد األةام ال ال م . الق ءلا ا متطديرت 

 

 12جدول ال

 تأثير استغالل القابليات وتطويرها في تميا األداء المنظمي
 المتغير المعتمد  

 

 المتغير المستقل

 F t 2R األداء المنظمي

OB 1B الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

0,45 
اوتغقح الق ءلا ا 

 متطديرت 
0,418 0,368 5,93 4,08 2,43 1,68 

 P0.05 ,N=30   )*( عمج د     إع ع  عمب يث ب العت    عل  نت ئج عمي سد               
 

 المنظمي األداءالتكامل الجتماعي في  تأثير (4

 لوم التك موأ ااجت و عممجودة تواثار معاودي لب عود  12داا لوم الجودمح تبا  فت ئج تحلاأ اافحو

( متووم اكبوور موو  قا تهوو  الجدملاووا 10,13( ال حالوودءا )Fياووث ءلغووت قا ووا )  د األةام ال ال وومت اوو

( 2Rمءلووغ مع مووأ التحديوود )( 0,05( ممالووتدى معاديووا )130,( عاوود ةاجتووم يريووا )4,08الب لغووا )

ي  لم األةام ال ال م يفالر  التك مأ ااجت  عم  ممو  خوقح مت ءعوا التب  يا( مالذي يدح على 0,66)

( عاد ةاجتوم يريوا 1,68( متم اكبر م  قا ته  الجدملاا الب لغا )3,18( ال حالدءا مالب لغا )tقا ا )

(   معلى تذا األو   ل فه يتم قبدح الفر،اا الفرعاا الراءعوا مالتوم 0,05( ممالتدى معاديا )48,1)

 تاثار معادي للتك مأ ااجت  عم لم ت اد األةام ال ال م. تاص على مجدة
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 13جدول ال

 تأثير التكامل الجتماعي في تميا األداء المنظمي
 المتغير المعتمد

 

 المتغير المستقل

 F t 2R األداء المنظمي

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0,66 

 1,68 3,18 4,08 10,13 0,252 0,515 التك مأ ااجت  عم

 P0.05 ,N=30              العت    عل  نت ئج عمي سد )*( عمج د     إع ع  عمب يث ب
 

 المنظمي األداءالنمو الوظيفي في  تأثير (5

ت ااود مجدة تاثار معاودي لب عود الا ود الودظافم لوم  12تبا  فت ئج تحلاأ اافحداا لم الجدمح 

كبوور موو  قا تهوو  الجدملاووا الب لغووا ي( متووم 4,42ل حالوودءا )( اFياووث ءلغووت قا ووا )  األةام ال ال ووم

( R2( )0,37مءلووغ مع مووأ التحديوود )( 0,05( ممالووتدى معاديووا )30,1( عاوود ةاجتووم يريووا )4,08)

( tا التبوو ي  لوم األةام ال ال وم يفالوور  الا ود الودظافم  مموو  خوقح مت ءعوا قا ووا )يمالوذي يودح علوى 

( 48,1)( عاود ةاجتوم يريوا 1,68  قا ته  الجدملاا الب لغا )كبر مي( متم 2,10ال حالدءا مالب لغا )

مالتوم تواص  الن مالوافه يتم قبدح الفر،واا الفرعاوا إ(   معلى تذا األو   ل0,05ممالتدى معاديا )

 على مجدة تاثار معادي للا د الدظافم لم ت اد األةام ال ال م.

 

 14جدول ال

 تأثير النمو الوظيفي في تميا األداء المنظمي

 المتغير المعتمد 

 

 المتغير المستقل

 F t  2R األداء المنظمي

BO B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 
0,37 

 1,68 2,10 4,08 4,42 0,288 0,370 الا د الدظافم

 P0.05 ,N=30)*( عمج د     إع ع  عمب يث ب العت    عل  نت ئج عمي سد                          

 

 تاجات والتوصياتالستن

 أ. الستنتاجات

 قداتهم على التقاام. م  ثم  م  ع  لهمةام أللراة الحصدح على فت ئج األيت ح لج اع األ .1

مخ لاا م   ا ظرمف الع أ تم طباعاا جدال ياتيح م  التحلاأ مجدة اتف ق كبار على  .2

 اص ء ا الع أ.

  تتطل  تعلم مه ااا ممع اف ا الدظ ئف التم يشغلدفهيلراة عااا البحث على ي ل  ياتفى  .2

 متجدة  ء وت راا.

ل يلراة ال بحدثا  على اتف ق   لباا األ .2 مق افا مع  ا الرات  الذي يتق ،د  تد ع ةح ت  م 

 .ففاله الع ملا  ااخري  ملم ظرمف الع أ 

 .  يا   الع أ مءا  األةاميظهرا فت ئج التحلاأ مجدة عققا ااتب ط معاديا ءا  جدة .2

التحلاأ مجدة عقق ا ااتب ط معاديا ءوا  ج اوع يءعو ة جودة  ياو   الع وأ ماألةام يظهرا فت ئج  .2

 ال ال م.

 .ا   الع أ لم ت اد األةامتبا  م  فت ئج التحلاأ مجدة تاثار معادي لجدة  ي .1
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جدة  ياو   الع وأ لوم ت اود األةام  يءع ةتبا  م  فت ئج التحلاأ مجدة تاثار معادي متب ي  لج اع  .1

 ال ال م.

 

 التوصياتب. 

التركاد على يى الع ملا  لم التقدم مالترقم الدظافم مات يا الفرصا لهم إلءراز ط ق تهم  .1

م     لقا م ءاع  لهم ءكأ مالمملاا مثقاءداة مت كااهم م  اءداع تهم للتطدير ال هام ماإلإم

 .ةام ءشكأ ايج ءم ءحاث تتفى مع اؤيا ال ال ا ككأياعكس على األ

الع لاا التعلا اا م  خقح لم  األو  ء لعاصر البشري ء عتب ا  يجر ءشكأ اكبر م ااتت   .2

م  اوتغقح الق ءلا ا ملرص الا د الدظافم مالتك مأ الع أ  جدة  يا   يءع ةتعديد مجدة 

 .األةامللت اد لم ااجت  عم 

يم الع أ على تحقاى التدازا ءا  الع أ مالحا   الشنصاا للع ملا  لم ال ال ا مع ،رما  تقد .2

التالهاقا القزما لدع هم متطديرتم إلوتك  ح ةااوتهم مالحصدح على شه ةاا تعلا اا 

 علا .

 ا م مظ ئفهم مزي ة  إم إثرامالع أ على ت كا  ال دااة البشريا لم ال ال ا م  خقح  .2

 مالت اد لدى الع ملا . ماإلءداةصقيا تهم للنرمج م  ةائر  الرمتا  التم تقلأ ااءتك ا 

 جودة  ياو   الع وأ لتطودير ألءعو ة ال ال و ا لوم العلاو  اإلةاااا قبوأ مو  يكبور يت اوا إعطو م .2

 .الع م يةام ال ال ا ممالتدى لديه  البشريا ال دااة مالتدى إفت جاا

 عو  ءعاودا ق ئ وا علوى معو يار ع ةلوا ممد،ودعاا الحودالد لوالم  مكفودم اع ةلو يفل وا م،وع .3

 الاحود علوى مقودااتهم مهو ااتهم اووتغقح ةلعهومم العو ملا  تحفاد ءقصد مال حالدءاا الدو طا

 .ل علاته م  ميعدز األةام يندم الذي
 

 المصادر

 العربيةباللغة المصادر  -أولا 
  ةما جدة  الحا   الدظافاا لم الحد م  ظ تر  اايتراق الدظافم لدى 2112مرماا يال    البرءري .1

 لا م جالتار  ج معا ااقصى   د .الع ملا  لم شبكا ااقصى لقعقم ماافت ج الفام  او 

جودة  الحاو   الدظافاوا ماثرتوو  علوى ااةام الودظافم للعو ملا  لووم   2112اوو ما زيو ة يدوووف   البلباالوم  .2

 الج معا ااوقماا  د . ال ال  ا  ار الحكدماا لم قط ة  د   او لا م جالتار 

ةااووا  - عرلا ميءع ة جدة  يا   الع وأ  العققا ءا  ع لا ا إةاا  ال2111الجبداي. فدى   فم إءراتام   .2

اوتطقعاا لم الشركا الع ما لصا عا األلبالا الج تد  لم مح للا فاادى  اوو لا ةءلودم عو لم لوم إةاا  

 األع  ح كلاا اإلةاا  مااقتص ة  ج معا ال دصأ.

  ماقوووع تطباوووى فلووو م تنطووواط 2111وووو ار ك موووأ ووووعاد مالعباووودي. اي ووود إءووراتام يالوووا     النطاوو   .2

ةااوووا تحلالاووا لووم الشووركا الع مووا للصووا ع ا  –اايتا جوو ا موو  ال ووداة ميثوور  لووم األةام ال ال ووم 

 . 12الكهرء ئاا  مجلا اإلةاا  مااقتص ة   العدة 

ةااوووا مادافاووا علووى مركوود خدمووا -  اثوور جوودة  ياوو   الع ووأ لووم االتوودام الوودظافم2112زاتوور. تاالووار   .2

   ةمشى وداي .1  عدة21الدااو ا العل اا  مجلدمجلا ج معا تشري  للبحدث م ال داط  

  ةااوووا العققووا ءووا  2112وووعديا يوو يف الالوولط فم مإقبوو ح  اووم مح وود مفيوو ح عبووداله ةي ع ووراا     .2

مكدف ا تق فا ال علدم ا مممشراا األةام ال ال م  مجلا ج معا اافبو ا للعلودم ااقتصو ةيا ماإلةاايوا  

 .1  العدة  2ال جلد

  ةاا مائووأ للاشوور  ع وو ا  2  إةاا  ال وودااة البشووريا موودخأ اوووتراتجم  ط2112مح وود عبوو    وووهالا   .1

 األاةا.



 [52]  عبدالعالي

    ةااووا مادافاوا  جدة  يا   الع أ ميثرتو  لوم تا اوا ااووتغراق الودظافم2112عبد الح اد ال غرءم    .1

 مجلا الدااو ا مالبحدث التج ايا    العدة ال  فم .

ةااوووا  –  ياوو   الع ووأ متاثارتوو  لووم األوووبقا ا التا لالوواا   جوودة2112م جوود  محالوو   عبوود الووري    .9

  112اوتطقعاا آلاام عااا م  الع ملا  لم مع أ متا  لم مح للا ةتدك  مجلا تا اا الرالودي   عودة

 .22مجلد

  تقاام األةام ال ال م مو  خوقح عداملوه الحرجوا : ةااووا اووتطقعاا 2111عبد الالت ا إءراتام ةت م   .11

  لم الال ات مالحرااي ا لم الفلدجا  كلاا اإلةاا  مااقتص ة   ج معا اافب ا .مق افا لم مع

ةااوووا مادافاووا علووى  –  ةما إةاا  ال عرلووا لووم الووع كفوو م  يةام ال ال وو ا 2111ووولا  ا    الفوو ا  .11

 ال جلود مالق فدفاوا  ااقتص ةيا للعلدم ةمشى ج معا مجلاشرك ا الصا ع ا التحديلاا الن صا ءدمشى  

 ال  فم. العدة   22

  اثور ال او   األخققوم لوم فدعاوا ياو   الع وأ مالر،و  الودظافم لوم 2112الفيأ   و   وعد خارالله   .12

 عااا م  ال التشفا ا العراقاا  او لا م جالتار  كلاا اإلةاا  مااقتص ة   ج معا ءغداة.

ةااوووا -   الع ووأ  فلوو م الدقووت ال وورا كوواةا  لتحالووا  فدعاووا ياوو2112ال ووقح. إووورام طوو اق يالووا   .12

اووتطقعاا لووم ج معووا ال دصوأ  اووو لا م جالووتار لووم إةاا  األع و ح  كلاووا اإلةاا  مااقتصوو ة  ج معووا 

 ال دصأ .

  العققو ا اإلفالو فاا متاثارتو  لوم تحالوا  األةام ال ال وم  ةااووا اووتطقعاا 2111 ما ح عبد الح اود .12

 تحلالاا لم شركا اء  م جد الع ما.

ةاا  ال عرلا كايد ال رتكداا األو واا لم ءقو م مال و ا األع و ح مالرلوع مو    إ2111تدى ءدامفم   .12

كف م  يةائهو   ال لتقوى الودملم النو مس يودح اي  ال و ح الفكوري لوم مال و ا األع و ح العرءاوا لوم ظوأ 

 ااقتص ةي ا الحدي ا   ج معا يالابا ء  ءدعلم الشلف كلاا العلدم ااقتص ةيا معلدم التالاار .

 ع  ا  األاةا. ةاا مائأ للاشر  إةاا  ال دااة البشريا   2112 لد عبد الريام خ الهاتم  .12
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