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ال�اصة في  ال������ات �� وجهة ن�� العامل�� فياألداء ال��س�� علىج�دة ح�اة الع�ل أث� 

  ال�رقاءم�اف�ة 

  

  هـــال��اض� ی�سف اع���� 

  عام� زعل ع��ر�ه ال�عافــــــــــــــــــــــ�ة

  مل��

ال��ازن ب�� ال��اة والع�ل وال��ادة وأسل�ب (ال��اة الع�ل�ة سع� ال�راسة إلى ت�ق�� ه�فها ال�ئ��ي وه� ��اس أث� ج�دة 

على األداء ال��س�ي في م�اف�ة ) اإلش�اف وال��ار�ة في ص�ع الق�ار واالس�ق�ار واألم� ال���في واألج�ر العادلة

�د عالقة وخل�� ال�راسة إلى وج. عامًال وم��فة) 125(ال�رقاء ، م� خالل ت���� اس���ان وزع على ع��ة ع��ائ�ة 

االس�ق�ار واألم� ال���في ، وال��ازن ب�� ج�دة ال��اة الع�ل�ة وال�����ة ، (إ��اب�ة وق��ة ب�� ج�دة ال��اة الع�ل�ة 

وأ�ه�ت ال�راسة درجة مع��لة م� ال��افقة على ج�دة ال��اة الع�ل�ة و ل�ل� ت�صي ال�راسة �أن تق�م ال������ات 

ت�ل�ل الع�امل ال�ي ت�ث� على ج�دة ال��اة الع�ل�ة للعامل�� �ال����فى وال��غ��ات ال�اصة في م�اف�ة ال�رقاء ب�راسة و 

 .ال����ة وال�����ة ال�ي ت�ث� عل�ه� في معال��ها ، وتأث�� ذل� على األداء ال���في لل���ف��

  ..ج�دة ال��اة الع�ل�ة ، األداء ال��س�ي ، ال������ات ال�اصة: ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

The impact of the quality of work life on the institutional performance of view of 
workers in Private Hospitals in Zarqa Governorate 

Yousef Itiwie Al-Mowadeh           Amerza,al ALJAAFFRH 

Abstract 
The study sought to achieve its main objective of measuring the impact of the quality of 
work life (balance between life and work and leadership and supervisory style and 
participation in decision-making and stability and job security and fair wages) on the 
institutional performance in in Zarqa Governorate, through the design of a questionnaire 
distributed to a random sample of (125) male and female employees. The study concluded 
that there is a positive and strong relationship between the quality of work life (stability and 
job security, and the balance between the quality of work life and job, The study showed a 
moderate degree of approval for the quality of work life and Therefore, the study 
recommends that private hospitals in Zarqa governorate study and analyze the factors that 
affect the quality of work life of hospital staff and the personal and functional variables 
affecting them to address them. Of the impact on the job performance of employees. 

Key words: quality of work life, institutional performance, private hospitals. 
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  :ل�ق�مةا

أص��� ج�دة ح�اة الع�ل م� الع�امل الهامة ال�ئ���ة ال�ي ت�عى الى ت���� وت���� أداء العامل�� في 

ع�ن �أداء عال، و���ل��ن ال����ة، إذ أن األف�اد العامل�� في ال����ة وال�ی� ی���ع�ن ���دة ح�اة و����ة م���ة، ی���

الق�رة على ت�ق�� األه�اف ال�اصة �ال����ة، و��ا أن ال����ة ال�ي ت�عى ���ل ���� الى ت�ف�� ب�امج ج�دة ح�اة 

  )pizam, 2010(و����ة فعالة خاصة �العامل�� فإنها س�ف تع�ل ب��اح ل��ق�� ال���ة ال��اف��ة لها 

� ج�دة ح�اة الع�ل ل�ع�� ��ة ع�ل مالئ�ة لل���ف�� فق� �ه� مفه�مفي إ�ار سعي ال����ات ال��ی�ة ل��ف�� ب

ج�دة ح�اة و ، )Nayak,Sahoo,2015(لى ت���� م�اخ الع�ل في ال����ات إ ��ا یه�فواس��امة رضا ال���ف�� 

�� ال���ة الع�ل أو ال��اة ال�����ة م� أه� األم�ر ذات العالقة �ال�ل�ك ال�����ي واألداء ال��س�ي، وذل� ألنها ال ت

ال��اش�ة للع�ل، بل تالم� ال��اة ال����ة لألف�اد وال�ي إن ل� ی�� الع�ل على ت���قها، ف���أث� أداء العامل�� سل�ًا، 

ال��ؤوس�� في ال����ة ��اجة دائ�ًا الى ال�قة وال����ع و�ال�الي ف، وم� ث� ت�اجع أداء ال��س�ات ال�ي �ع�ل�ن بها

أساسها العالقات اإلن�ان�ة، فه�اك عالقة ق��ة ب�� ن�� اإلش�ا��ةل�ب م�ع� في الع�ل�ة ی��ج� على ال���ف�� إت�اع أس

فال ب� م� ات�اع ال��� ال��ار�ي في ال��ادة واإلش�اف إذ  )2014 ماضي،(ال��ادة واإلش�اف ورضا العامل�� ع�أدائه�، 

أن ج�دة ) 2004ال�غ��ي، (وق� وج� ، � ����ت�أث� ال�وح ال�ع���ة لل���ف�� �أسل�ب ال��ادة ال�� ��ارس عل�ه� الى ح

ح�اة الع�ل ت�ث� على �ع� ال��ان� ال�ل���ة وال������ة ال�ي ت�عى إدارة ال����فى الى ت���قها وم�ها االس�غ�اق 

  .ف�ها لال���في ال�� ی�أتى م� خالل ز�ادة ال��ام ال���ف لل����فى ال�ي �ع�

ا��اب�ة ب�� ال��اخ ال�����ي ل���ة الع�ل وز�ادة االل��ام أن ه�اك عالقة ) 2011ال���وم، (ك�ا أوضح 

على ) وال��ن (ال�����ي، م� ه�ا جاءت ال��ورة ال�ل�ة ل��ان أث� ج�دة ح�اة الع�ل �أ�عادها ال���لفة �اس���ام ن��ذج 

رضا  االل��ام ال�����ي ل�� العامل�� في ال������ات وخ��صًا ال������ات ال�اصة ال�ي ت�عى لل���ل على

وق� أث�� و�ال�الي تق��� ال��مة ���ل أف�ل، ال��ضى ورضا العامل�� أ��ًا ألن رضاه� ی�ع�� على ح�� أدائه� 

)chib, 2012 ( أن ه�اك عالقة إ��اب�ة ب�� ج�دة ب��ة الع�ل واألداء ال�����ي ح�� أن االه��ام ���اة ع�ل أف�ل

  .ء العامل�� في ال����ةللعامل�� و���دة معق�لة ی�د� إلى ز�ادة وت���� أدا

ن��ًا ألن ج�دة ال��اة ال�����ة مفه�م ����� على ع�ی� م� الع�اص� ال�ي ت�� أداء ال����ة ���ل : م��لة ال�راسة

تع�� ع� ن���ة العالقة ب�� العامل�� وال����ة وته�� �ال��اخ العام للع�ل وتأث�� و ، )2016رز�خ،(م�اش� وت�ث� عل�ها 

ت�عى ج�دة ح�اة الع�ل إلى ت�ق�� ، ل�ا )Bharathi, Umaselvi, and Kumar, 2011(دائه� ذل� على العامل�� وأ

ألن ال������ات ال�اصة ون��اً ، ال��ت��ة �ال����ة ال��الحاأله�اف وال��الح ال��علقة �ال����ة والعامل�� وأص�اب 

االدارة العل�ا ال ت�رك أه��ة ج�دة ح�اة  فأنت��� على ال��ان� ال���ة والعالج�ة العالج�ة وال���ة لل��ضى وال��اجع�� 

ما : ب�از م��لة ال�راسة ���ل فعلي م� خالل ال��اؤل ال�ئ�� ال�الي���� إالع�ل وأنع�اسها على أداء ال������ات ل�ا 

ار واألمان ال��ازن ب�� ال��اة والع�ل وال��� ال��اد� واإلش�افي وال��ار�ة �ات�اذ الق�ار واالس�ق� (ج�دة ح�اة الع�ل أث� 

م� وجهة ن��  ال�رقاء م�اف�ةال������ات ال�اصة العاملة في في على األداء ال��س��)ال���في وع�الة األج�ر

  ؟العامل��
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، ال��ازن ب�� ال��اة(ج�دة ح�اة الع�ل أث� تع�ل ال�راسة على ت�ق�� ه�فها ال�ئ�� وال����ل في ��اس: أه�اف ال�راسة

على األداء )وع�الة األج�ر ،واالس�ق�ار واألمان ال���في ،وال��ار�ة �ات�اذ الق�ار، افيوالع�ل وال��� ال��اد� واإلش� 

ه�اف ، و����� م� ه�ا اله�ف األم� وجهة ن�� العامل��في ال������ات ال�اصة العاملة في م�ی�ة ال�رقاءال��س�ي 

  :الف���ة ال�ال�ة

 ،والع�ل وال��� ال��اد� واإلش�افي، ن ب�� ال��اةال��از (ل�� العامل��  ج�دة ح�اة الع�لم���� ال�ع�ف على  -

ال������ات ال�اصة في واالداء ال��س�ي )وع�الة األج�ر، واالس�ق�ار واألمان ال���في، وال��ار�ة �ات�اذ الق�ار

 .م� وجهة ن�� العامل�� العاملة في م�ی�ة ال�رقاء

� ج�دة ح�اة الع�ل على األداء ال��س�ي في ��اس الف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في ات�اهات ال���ف�� ن�� تأث� -

  ؟م� وجهة ن�� العامل�� )ال����� العل�يال���، الع��، ال����� ال���في، (ال������ات ال�اصة ت�عًا ل��غ��ات 

ج�دة ح�اة الع�ل ل�� العامل�� ال��وج �����عة م� ال��ص�ات وال�ق��حات ال�ي ت�ه� في ت���� م����  -

 .لعاملة في م�ی�ة ال�رقاءال������ات ال�اصة ا��

ل��دة ح�اة الع�ل أث�  هل ی�ج�: ا على م��لة ال�راسة ت� ص�اغة ال��ال ال�ئ��ي ال�الياع��ادً : أس�لة ال�راسة

على األداء ال��س�ي ) واألمان ال���في، وال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� واإلش�افي االس�ق�ار(

  :؟ و��ف�ع م� ه�ا ال��اؤل ال��اؤالت الف���ة ال�ال�ةم� وجهة ن�� العامل���اصةفي ال������ات ال

 م�  على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة) واألمان ال���في االس�ق�ار(��ج� أث� ل��دة ح�اة الع�ل هل

  ؟وجهة ن�� العامل��

 على األداء ال��س�ي في ال������ات ) فةلل��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���(��ج� أث� ل��دة ح�اة الع�ل هل

  ؟م� وجهة ن�� العامل�� ال�اصة

 م�  على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة) لل��� ال��اد� واإلش�افي(ی�ج� أث� ل��دة ح�اة الع�ل  هل

  ؟وجهة ن�� العامل��

 ل على األداء ال��س�ي في ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة الت�اهات ال���ف�� ن�� تأث�� ج�دة ح�اة الع� هل

  ؟م� وجهة ن�� العامل�� )ال����� العل�يال���، الع��، ال����� ال���في، (ال������ات ال�اصة ت�عًا ل��غ��ات 

سع� ال�راسة ال�ال�ة إلى ، في ض�ء م��لة ال�راسة وأس�ل�ها، وم� م�اجعة ال�راسات ذات ال�لةو :ف�ض�ات ال�راسة

  :اخ��ار الف�ض�ات ال�ال�ة

  :ف�ض�ة ال�ئ���ة األولىال

H0-1  : ی�ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة ال)0.05( ل��دة ح�اة الع�ل)واألمان ال���في،  االس�ق�ار

م�  على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة) وال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� واإلش�افي

  .وجهة ن�� العامل��

  : لف�ض�ة الف���ة األولىا

H0-1-1:م���� داللة ی�ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة ع��   ال)0.05(دة ح�اة الع�ل ل��)اإلس�ق�ار واألمان ال���في (

  .م� وجهة ن�� العامل�� على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة

  : الف�ض�ة الف���ة ال�ان�ة
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H0-1-2:م���� داللة ع ی�ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة  ال ��)0.05(  ل��دة ح�اة الع�ل) لل��ازن ب�� ج�دة ح�اة

  .م� وجهة ن�� العامل�� على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة) الع�ل وال���فة

  : الف�ض�ة الف���ة ال�ال�ة

H0-1-3:ع�� م���� داللة ی�ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة   ال)0.05( ل��دة ح�اة الع�ل)اد� واإلش�افيلل��� ال�� (

  .م� وجهة ن�� العامل�� على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة

  : الف�ض�ة ال�ئ���ة ال�ان�ة

H0-2:ع�� م���� داللة ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة  ال)0.05(ل���ف�� ن�� ج�دة ح�اة الع�ل في الت�اهات ا

  .م� وجهة ن�� العامل�� )����� ال���في، ال����� العل�يال���، الع��، ال(ال������ات ال�اصة ت�عًا ل��غ��ات 

  

  : الف�ض�ة ال�ئ���ة ال�ال�ة

H0-3:ع�� م���� داللة  ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة  ال)0.05(ت�اهات ال���ف�� ن�� االداء ال��س�ي في أ

  .م� وجهة ن�� العامل�� )العل�ي ال���، الع��، ال����� ال���في، ال����� (في ال������ات ال�اصة ت�عًا ل��غ��ات 

  :أن��ذج ال�راسة االف��اضي

م� أجل أغ�اض ه�ه ال�راسة قام ال�اح� ���اجعة األدب ال�اب�، وخل� إلى ب�اء أن��ذج ال�راسة اآلتي 

  :وال�� ی�ضح العالقة ب�� م�غ��اتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الق�شي، والق��اني، (، )2018ع�� هللا، (:ل�ال�ة���ل أن��ذج م� ت���� ال�اح� �االس��اد الى ال�راسات ا: ال���ر

  ))Swapna,2015(، )�����2018، وال��ان، (، )2019

ال������ات ذو أه��ة ����ة ل�افة و ت��� أه��ة ال�راسة ال�ال�ة �أنها ت��اول م�ض�عًا ح�ی�ًا ن���ًا، :ال�راسةأه��ة 

  .�اد ال���يال�اصة ل�ا لها م� دور ���� في خ�مة ال����ع وت���ة االق�

و���� أن ) 2016رز�خ،(إن ب�امج ج�دة ال��اة ال�����ة ت�اع� العامل�� في ت�ق�� أه�افه� :ه��ة ال����ةاأل: والً أ

أف�ل وأم�ل لل��ارد ال����ة في ال����ة  الس���ار�اإلضافة  )2018، الفقي(ت�د� إلى ت����ات في الع�ل ال���في 

  المتغیر التابع 
 األداء المؤسسي

  الفل�فة وال�سالة واأله�اف

  ن�اق ال��س�ة

  ج�دة خ�مات ال����فى

 ن�� ال��ادة

  المتغیر المستقل
  جودة حیاة العمل

 االستقرارواألمانالوظیفي

التوازنبینجودةحیاةالعملوالو

 ظیفة

 إلشرافيالنمطالقیادیوا
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ل�عل� في ب��ة الع�ل، �اإلضافة الى ت���� ال��رة األف�ل لل����ة في وتع��� ا) 2016، عل�ش،  2014ماضي، (

  .)2016ال�����، (واالح�فا� �العامل�� وت�ف��ه�  اس�ق�اب

  : لل�راسة ��ا یلي الع�ل�ةه��ة ت��ز األ:�ةله��ة الع�األ: ثان�اً 

تل��ـــة حاجـــات ال��ضـــى رهـــا فـــي ودو  هال����ثال�اصـــة ال����ـــ��اتهـــ�ه ال�راســـة ت��ـــ� مـــ� أه��ـــة العل��ةل ه��ـــةاألإن  .1

  .�ي وال����� م� ال��الةاالق��اد ال�� دع��اه� في ��ا �وال��اجع�� ال�قائ�ة والعالج�ة 

في ز�ادة ق�رته� على االس�فادة  ال�اصة ال������اتق� تف�� ن�ائج وت�ص�ات ه�ه ال�راسة اإلدارة العل�ا وال�ع���� في  .2

ق� ت�ه� في اخ��ار ، و ال�ع���ة وت�جهاتها االس��ات���ةو ع�ل�اتها اإلدار�ة في ت���� ال��ارد ال����ة م� اس���ار 

 .�االس�فادة م� ن�ائ�ها ��ا �ع�ز األداء ال���في له� ح�اة الع�ل ةم��دة ل��داس��ات���ة 

عاملة في ال��س�ات األخ�� ال ج�دة ح�اة الع�ل��قع أن ت��ل ه�ه ال�راسة أه��ة لل�اح��� وال�ه���� ���ض�ع �م� ال .3

 .في نف� ال��ال أو ال��االت األخ�� 

  : م��ل�ات ال�راسة

��ل ت���� ب��ة تدار�ة ال��ع�دة األ�عاد، وال�ي تع�ف ج�دة ح�اة الع�ل على أنها م� ال�فا��� اإل :ج�دة ح�اة الع�ل

�ار�ة في ات�اذ ، وت�ف�� ��وف الع�ل ال�ع���ة، وع�الة ن�ام األج�ر وال��افآت، وال�ال������ات ال�اصةالع�ل في 

 في تل� ال���اتالق�ارات، ف�ًال ع� ج�اعات الع�ل وف�ق الع�ل، وال�� ب�وره ی�د� إلى ت���� ال�ضع ال��اف�ي 

ال������ات ا مفه�م ادار� ���� الى ��ام على انه ئ�اً تع��� اج�ا. )2018أب�س��، ( وت���� االق��اد ال���ي

ال��ازن ب�� ال��اة والع�ل وال��� (م� خالل  �� و�ش�اع�اجاته�األساس�ةب��ف�����ةع�ل��اس�ةلل���ف��العامل ال�اصة

  .)ال��اد� واإلش�افي واالس�ق�ار واألمان ال���في

ال��ازن ب�� ال��اة ال����ة لل���ف وح�اة الع�ل ال�����ة م� أه� وأك�� ال����ات "�ع��� : ال��ازن ب�� ال��اة والع�ل

ال���ف�� على ح� س�اء، وت��اج الى ت��ي اس��ات���ة م���ة خاصة �ال��ازن ب�� ال�ي ت�اجه �ال م� أص�اب الع�ل و 

على  ال������ات ال�اصةج�ائ�ًا على ق�رة العامل�� في ا، وتع�ف )94: 2014ماضي، ("ال����ة الع�ل وال��اة

  .ال����فىال��ازنة ب�� ح�اته� ال�اصة وم��ل�اته� و��� حاجات الع�ل في 

م���عة م� الع�ل�ات الف��ة ال�ي ت�� ع� ���� الع�ل اإلن�اني ال��اعي ال�عاوني "هي : ش�افيال��� ال��اد� واإل

الع�ل الف�د� وت�ق��  ال�اعي إلى ت�ف�� ال��اخ الف��� وال�ف�ي وال�اد� ال��اس�، ال�� ��ف� اله�� و��ع� ال���ة في  

ج�ائ�ًاعلى أنهااالن�ا� ال��اد�ة ال�ي ت����مها ا�ف وتع، )70:   2002ال��ر�،( "األه�اف ال���دة لل����ع ولل��س�ات

في ت���ل ���عة �ع� ال��� ال��اد� أح� الع�امل ال�ئ���ة ال�ي ت�ه� ، و ال������ات ال�اصةوت��عها االدارة العل�ا في 

  .ال������اتالعالقة ال���فة اإلدار�ة في م���ات الع�ل اإلدار� داخل 

م���عة ال��انات وال��افع ال�����ة ال�ي ی��ل�ها العامل�ن م�ال "ف األم� ال���ف��أنه �ع�  :واألمان ال���في االس�ق�ار

األم� م� فق�ان ال���فة أو إج�اءات تع���ة األم� ال�� ی�د� الى االس�ق�ار ال�ف�ي ورفع ال�وح ال�ع���ة و�ال�الي 

ج�ائ�ًا على أنها شع�ر العامل�� ا، وتع�ف )304: 2007ال�غ��ي، ( "لل����ة ی�ع�� ت�اعًا على األداء وت�ث�� ال�الء

  .ال����فى�االس�ق�ار وأنه� م����ون في الع�ل في  ال������ات ال�اصةفي 

377



م2020) 6(الد) 1(مي والدراسات العليا العدد علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العل جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث  

   

إن�از األه�اف ال������ة �اس���ام ال��ارد ��فاءة وفعال�ة، ل�ا فاألداء ال��س�ي �ق��ي "�ع�ف �أنه  :األداء ال��س�ي

ال���أة ع� غ��ها م� ال���آت األخ��، وال�ي ت��ن م��رًا لل�ق��� و�ال�الي الف���ة ال�ي ت���  ال����� على الع�اص�

ت��ل ال��ش�ات ال�ال�ة وغ�� ال�ال�ة و��اس ال��ج�دات ال�ل��سة وغ�� ال�ل��سة، وت��ل ال��ان� الع���ة لألداء 

، و��اء )327: 2006، �یل�يالعلي، وق�( "ال��س�ي ال��ت��ة على االس��ات���ات والع�ل�ات وال��ارد ال����ة وال���

م���ع ال��خالت وال���جات ال�ي ت��ج ع� تفاعل ال����مة ال���املة : على ما س�� ی�� ال�اح� أن األداء ال��س�ي

  . ل��ق� أه�افها ال������ة ��فاءة وفعال�ة ال����فىلع�ل�ات اإلدارة وم��ناتها مع ال���ة ال�اخل�ة وال�ارج�ة داخل 

  : اال�ار ال���� 

 ،ال����� (ماجاء �ه: أه�هاو ال�ي ت�اول� مفه�م ج�دة ال��اة ال�����ة،  م� ال�ع��فات ه�اك  الع�ی� :�دة ح�اة الع�لج

ب��ة الع�ل ال�ي ت��اف� ف�ها الع�امل ال�اد�ة وال�ع���ة ����لف أ�عادها ���ل ج��، ": �أنها ح�� عّ�فها  )63: 2016

، " �ال�ضا واألمان ال���في، ف���ل أق�ى جه� م��� في خ�مة ال��س�ةم�ا ی�ع�� ذل� إ��ا�ًا على ال���ف ���ع� 

و�ع�� ال��ازن ب�� ال��اة ال�����ة وال��اة ال����ة ع� م�� ق�رة الف�د على م�اجهة ال��امات الع�ل واألس�ة مًعا 

(Kim, 2014).  

مل�� ع�� ال�أك�� على �أن ج�دة ح�اة الع�ل ت�ث� على فاعل�ة ال����ة وع�ل العا  (Luthans,2005)و��� 

ج�دة ح�اة الع�ل �أنها مفه�م م�ع�د األوجه،  (Khan,2011)ال��ار�ة في حل ال���الت وص�ع الق�ارات ، و�ع�ف 

ع�� ال�ح��، (و�ن ف�ض�ة ام�الك ج�دة ح�اة الع�ل ل���ة ع�ل ح�� ت��ح ن�ا�ات العامل�� أك�� أه��ة، وه�ا ی��� 

���� ب��ة الع�ل وت�ف�� ��وف الع�ل ال�ع���ة وع�الة ن�ام األج�ر وال��افآت �أن ج�دة ح�اة الع�ل ت��ل ت) 2013

، وال��ار�ة في ات�اذ الق�ارات، ف�ًال ع� ج�اعات وف�ق الع�ل وال�� ب�وره ی�د� إلى ت���� ال�ضع ال��اف�ي لل����ة

�ج�ها ام�الك م��في ع�ل�ة ی�� ب"ج�دة ح�اة الع�ل �أنها  (Lolemo,Admasu, and Mirkuzie, 2017:1)و��� 

ال����ات وأص�اب ال��ل�ة ن��ة ثا��ة ح�ل ����ة الع�ل معًا ���ل أف�ل ل����� ن���ة ال��اة لل���ف�� والفعالة 

إلى أه��ة ج�دة ح�اة الع�ل ع�� دورها في تق��� عامل�� سع�اء  (Chrm,2011)و���� . "ال������ة في وق� واح�

ف�ل وات�اذ ق�ارات ج��ة و��ه��ن في اله�ف ال�����ي ���ل ا��ابي، و�ال�الي وأص�اء و�ال�الي تق���ه� ل���جات أ

فإن ج�دة ح�اة الع�ل ل� ت���� م� ج�ب ال��اه� ال�افعة وال��ی�ة ف��� و�ن�ا أ��ًا االح�فا� �ال��اه� وال���ات 

  .ال��ج�دة في ال����ة

ان� ح�اة الع�ل ذات ج�دة ج��ة أم ال م� ه�اك م���عة م� األ�عاد ال�ي ت����ع م� خاللها مع�فة ما إذا �

: األ�عاد ال���نة ل��دة ح�اة الع�ل �اآلتي (Casco,2001)خالل م���عة ال��وف ال������ة ال�ائ�ة، ح�� ح�د 

ض�ان ال���فة وت���� م�ان الع�ل، االت�االت الفعالة، و�دارة ال��اع داخل االدارة، ت���ة ال��ار ال���في، م�ار�ة 

  .ال��افآت العادلة، ال���ة اآلم�ة، ال�عا�ة ال���ة، االع��از واالف��ار �الع�ل في ال����ةالعامل��، 

: أن أ�عاد ج�دة ح�اة الع�ل ت���ل �اآلتي  (Mohammadi and Shahrabi,2013,3)في ح�� ی�� 

االج��اعي، ت���� األج� العادل ال�افي، ��وف آم�ة وص��ة، ف�ص الع�ل ال���او�ة، ال��ر��، ال��امل وال��اس� (

إلى أن ل��دة ح�اة الع�ل ) 2009الع��� وصالح،(���ا ���� ).القابل�ات ال����ة، تف��� ال�ل�ة، م�ار�ة العامل��
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وت����ها، �فا�ة ال�ات� وع�ال�ه، ال��امل االج��اعي، ال��ازنة ب�� الع�ل  اإلم�ان�اتأ�عادًا ت���ل في ف�ص اس�غالل 

  .ف�ص ال��� ال���في، ال���� ����ئ�ة الع�ل ال�����ي وال��اة، ص��ة ��وف الع�ل،

وس�لة ل��ف�� ال�عل�مات الالزمة "تق��� األداء ال��س�ي على أنه ) 244:  2013(�ع��� ال������  :األداء ال��س�ي

خالل  ، وأن ع�ل�ة تق��� األداء ال��س�ي في ال����فى ��� أن ت�� ���رة م����ة م�"ل���لف أوجه الع�ل�ة اإلدار�ة

و��ه� في ت��ی� ال���ول�ات  ،، لل�أك� م� ح�� س�� الع�ل �ال����فى)داخل�ا(إدارة ال����فى نف�ها، والعامل�� ف�ها 

واالل��امات ال�اصة ��ل م��ف؛ م�ا ��اع� على ال��ف�� في ات�اذ اإلج�اءات ال�قائ�ة وال������ة في أوقاتها 

 : الى ثالثة أ�عاد لألداء وهي) 2004(قفي وأشار ال� .ال��اس�ة، و��ل� ت�ث�� اإلن�ازات

 وه�مفه�م��قلألداء،و����عل�اس���امال��ش�اتال�ال�ة:األداءال�الي. 

 عه�اال�ع�ب��األداءال�الي،واألداءال��غ�لي،و��ل�فه����فال�فاءةف�����قاس���امال��ارد:األداءال�ال��األداءال��غ�لي���

 .ال��احةبه�فال���لعل�ال��دودات

 و�ع�ه�اال�ع�األك��ش��اللألداءال��س�ي،وه��ع��ع���ى����قال����ةأله�افها:������ةالفاعل�ةال. 

  :، فق� ح�د خ�ائ� األداء ال��س�ي على ال��� اآلتي)2014ال��ه�ن، (أما

 اء في ال��س�ة في ات�اذ الق�ار� االع��اد على ج�ا��ة األداء، وم�ار�ة ال������ وال��.  

  وال�الي لل��س�ة م� خالل ات�اع ال��اسات وال��� والق�ان�� ال�ع���ةال��اف�ة على االس�ق�ار اإلدار �.  

 اخ��ار أف�ل األسال�� وال����ات ال�ي ت�ق� تف�ق ال��س�ة على م���� ال��مات ال���ق�مها.  

 ال����� على الع��� ال���� وت����ه وتأه�له �اس���ار واس�ق�اب أف�ل ال�فاءات. 

:ال�راسات ال�ا�قة  

���ی� أث� ج�دة ح�اة الع�ل على م�ارسات إدارة ال��ارد ال����ة ل، ه�ف� ال�راسة )2019شي، والق��اني، الق� (دراسة 

اس��انة على ع��ة ع��ائ�ة م� ) 262(في م���فى الق�ات ال��ل�ة ����ب ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ، وت� ت�ز�ع 

، وق� ت�صل� ال�راسة للع�ی� م� ال��ائج، لل�راسة��هج ال��هج ال�صفي ال��ل�لي � �ان، واس���م� ال�اح�ال�راسةم���ع 

ی���ع م���فى الق�ات ال��ل�ة ����ب ال��ل�ة ���دة م�تفعة في ح�اة ع�ل اإلدار���، و�ن أعالها ج�دة ��وف : أه�ها

ل�ة إدارة و��ارس م���فى الق�ات ال��ل�ة ����ب ال��. الع�ل ال�ع���ة، ب���ا �ان� ال��ار�ة في الق�ارات أقلها ج�دة

ال��ارد ال����ة على ن�� م�تفع، و�ن م�ارسة تق��� أداء ال��ارد ال����ة �ع��� األك�� اه��اما، ب���ا األج�ر وال��افآت 

  . تع��� األقل اه��اماً 

،ه�ف� ال�راسة ال�ع�ف إلى أث� ج�دة ال��اة ال�����ة على ت�ق�� ال���� ال��س�ي في )2018أب� ع�دة، (دراسة 

م�اور،  9فق�ة م�زعة على ) 60(����ع ال��ني �ق�اع غ�ة، ول��ق�� ذل� ت� اس���ام اس��انة م��نة م� م���ات ال

، وزع� على أص�اب )255(واس���م ال�اح� أسل�ب الع��ة الع��ائ�ة ال����ة ت�عًا لل��اف�ة، وق� بلغ� الع��ة 

ق�� أه�افها ال��هج ال�صفي، و��ف� ن�ائ�ها إلى ال��ائف اإلش�ا��ة في م���ات ال����ع ال��ني، واع���ت ال�راسة ل��

األج�ر وال��افآت العادلة، واالس�ق�ار واألمان ال���في، وال��ازن ب�� (وج�د عالقة ذات داللة اح�ائ�ة ی� �ل م� 

��، ال��اة ال����ة وال�����ة، و��وف الع�ل، وال��ار�ة في ات�اذ الق�ارات، وال�ق�م وال��قي ال���في، و��امج ال��ر 

  .وت�ق�� ال���� ال��س�ي في م���ات ال����ع ال��ني �ق�اع غ�ة) وال����ل�ج�ا ال�����مة
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،ه�ف� ال�راسة ال�ع�ف على دور رأس ال�ال الف��� ���غ�� وس�� في العالقة ب�� )�����2018، وال��ان، (دراسة 

�ة في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة، ووزع ج�دة ال��اة ال�����ة وم�ه��ة س���ا �ال����� على العامل�� في وزارة ال�

وت�صل� ال�راسة إلى وج�د عالقة . ، واع��� ال�اح�ان على ال��هج ال�صفيل�راسةاس��ارة على ع��ة ا 400ال�اح�ان 

ذات داللة مع���ة ب�� ج�دة ال��اة ال�����ة و�ل م� رأس ال�ال الف��� وم�ه��ة س�ة س���ا داخل وزارة ال��ة في 

���ة ال�ع�د�ة، و��ل� ی�ج� تأث�� ذو داللة مع���ة ل��دة ال��اة ال�����ة على �ل م� رأس ال�ال الف��� ال��ل�ة الع

  .وم�ه��ة س�ة س���ا داخل وزارة ال��ة في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة

��ة اع��ادا م� ه�ف أساسي ل���ع واقع ال�ف�ق ال�����ي في ال����ات ال�عل� �ال�راسةان�لق، )2018ع�� هللا، (دراسة

واع��� ال��� في م�ه���ه على ف�� ال�ف�ق ال�����ي ����قة تق��� األداء ال��س�ي، وق� . على أس� ت�����ة فعل�ة

الى  �ال�راسةت�صلو اخ���ت جامعة ت���� م��انا لل��� ��راسة حالة ل�ع�فة واقع ال����� أل�عاد ال�ف�ق ال�����ي ف�ها، 

، ی�جع �أساسه الى ا�عاد ال��جهات االس��ات���ة و�دارة الع�ل�ة %60عة ت���� ب���ة ان ه�ال� تف�قا ت�����ا في جام

  .ف�ال ع� اإلدارة ال�ال�ة، اما ا�عاد ال��ارد ال����ة و�دارة ال�ع�فة فل� ت�� �ال����� ال��ل�ب

�����ة م� خالل أ�عاده إلى ت���� ���عة العالقة ب�� ادارة ال����ة وج�دة ال��اة ال �ه�ف) 2018ال���اني، (دراسة 

وج�دة ال��اة ال�����ة م� خالل ا�عاده ) اس�ق�اب ال��اه�، ادارة اداء ال��اه�، ت���� ال��اه�، االح�فا� �ال��اه�(

) 105(ل�� ال������ات االردن�ة في اقل��  ال��ال، وت� اع�اد ) الع�امل ال�����ة وال������ة، الع�امل ال�اد�ة وال�ع���ة(

اس��انة، وت�صل ال��� الى ) 103(م� ال����ع ال�لي وت� اس��داد %) 8(���ان وزع� عل�ه� وت��ل� ب���ة اس��ارة اس

م���عة م� ال��ائج لعل اب�زها وج�د عالقة ارت�ا� مع���ة ب�� ادارة ال����ة وج�دة ال��اة ال�����ة، ��ا �ه� ان ه�اك 

ل��اة ال�����ة، وان م���� ال�أث�� ی�داد ب�ج�ده�ا معًا م�ا ی�ل تأث�� مع��� الدارة ال��اه� في م�ارسات وت��ي ج�دة ا

على ال�ور ال���� ال�� ت�ارسه ا�عاد ادارة ال����ة ودورها في ال������ات االردن�ة ن�� ت��ي م�ارسات ج�دة ال��اة 

  .الع�ل

  :ال�راسات االج���ة 

  : ، �ع��ان)Swapna,2015(س�اب�ا دراسة 

Quality Of Work Life Metrics As A Predictor Of Job Satisfaction And Organizational 
Commitment: A Study With Special Reference To Information Technology Industry 

ه�ف� ال�راسة ال�ع�ف الى مع�فة م�� تأث�� ج�دة ح�اة الع�ل على ال�ضا ال���في واالل��ام ال�����ي ل�� العامل�� في 

 ,WIPRO(ش��ات في اله��  3عة ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في اله��، وق� أج��� ال�راسة على أك�� ق�اع ص�ا

INDOSYS, TCS( واتع�� ال�راسة ال��هج ال�صفي ال��ل�لي، واس���م� االس��انة �أداة لل��� و�ان� ع��ة ،

ال�ي ت�صل� إل�ها ال�راسة وم� أه� ال��ائج . م� ال�الث ش��ات) 4113(م��ف م� أصل ) 410(ال�راسة م��نة م� 

أن �ل�ا تق�م� الف�ة الع���ة �ان ه�اك رضا و��في وال��ام ت����ي أك��، وت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة تع�� 

  .للف�ات الع���ة ح�ل ن��ته� إلى ج�دة ال��اة ال�����ة وال�ضا ال���في و االل��ام ال�����ي

  :، �ع��ان)lediana,2013(ل��ی�ا  دراسة

Quality of work life of mental health professionals in Albania 
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ه�ف� ال�راسة الى ال�ع�ف إلى واقع ��اس ج�دة ال��اة ال�����ة ل����في وم��في ال��ة ال�ف��ة في أل�ان�ا، وال�ضا 

ل��ة ال�ف��ة م��ف م� م��في ا) 231(العام ع� أ�عاد وم��نات ج�دة ال��اة ال�����ة ل�یه�، وش�ل� ع��ة ال�راسة 

في أل�ان�ا، وت� ت�ل�ل أ�عاد وم��نات ج�دة ال��اة ال�����ة ال��ان�ة �االع��اد على ن��ذج وال��ن ل��دة ال��اة ال�����ة، 

ع�الة األج�ر وال��افآت، األمان في ب��ة الع�ل، (و�ان م� أه� ن�ائج ال�راسة أن أك�� األ�عاد ج�ًال ب�� ال���ف�� هي 

فق� م� ال���ف�� راض�ن ���ل عام ع� مع�الت األمان % 18وت�صل� ال�راسة الى أن ) ال��احة الف�ص ال���ق�ل�ة

  .وال��ا�ة الف�د�ة وال��ا��ة ال�ي ت�ف�ها ال��س�ة

  ) Fapohunda,2013(فاب�هان�اوت���يدراسة 

an evaluation of the perceptions and experiences of quality of work life in Nigeria 

�ف� ال�راسة الى تق��� و��اس أ�عاد ال��اة ال�����ة للعامل�� �ال���ات ال������ة، وال�ع�ف الى ت��رات وت�ارب ه

العامل�� في م�ال ج�دة ال��اة ال�����ة، ودراسة �ع� ال��ائ� ال���غ�ا��ة للعامل��، وت� ت���ع ال��انات م� 

وم� أه� ن�ائ�ها أ�ه�ت عامل، )  300(الع��ة ح�� بلغ ح�� العامل�� في أر�ع ش��ات في م�ی�ة الغ�س ال������ة، 

ال��اف�، (وج�د اخ�الف وت�ای� ب�� ال�جال وال��اء في درجة ال�ضا واالرت�اح ع� �ع� م�ش�ات ج�دة ال��اة ال�����ة 

  .وذل� ل�الح ال��اء) ال��ام ال�����ي، ال�ضا ال���في، ال�قافة ال������ة

ج�دة ح�اة ت���� ال�راسة ال�ال�ة ع� ال�راسات ال�ا�قة ��نها ت��اول م�ض�ع  :ات ال�ا�قةما ���� ال�راسة ع� ال�راس

ح�� أن ، ��نها دراسة شاملة ل�ل ا�عاد ال��غ�� ال�ا�ع في ب��ة االع�ال االردن�ة، الع�ل وأث�ها على األداء ال��س�ي

ح� ال��غ��ات أ و�ن�ادراسةعلى ال��غ�� ال�ا�ع،  ال�راسات ال�ي ت�اول� م�ض�ع ال�راسة ل� ت�رس تأث�� ال��غ�� ال���قل

  .م� وجهة ن�� العامل�� ال������ات ال�اصةول� ت��اولها في ) االداء ال��س�ي –ج�دة ح�اة الع�ل (ال�راسة 

ت� اس���ام أسل�ِب ال��ل�ل و ال��هج ال�صفي ال���اني ال��ل�لي،  ��ق�� أه�اف ال�راسة تّ� اس���امل:م�هج ال�راسة

إج�اء ع�ل�ات  ل���عة ال�راسة وأه�افها،م� ح��ي في معال�ة م�ض�ع ال�راسة، ل��نه أك�َ� ال��اهج مالئ�ًة ال�صف

  .ت�ل�لي �الي فإّن م�هَج ال�راسة ه� ال��هجو�ال .ت�ل�ل ب�انات ال�راسة و�خ�اعها لل��ل�ل اإلح�ائي واخ��ار ف�ضّ�اتها

 م�����ات) 5(ت ال�اصة العاملة في م�ی�ة ال�رقاء وال�الغ ع�ده� ت��ن م���ع ال�راسة م� ال������ا:م���ع ال�راسة

  )م���فى ال���ة، وم���فى ال�از� ال��ی�، وم���فى ال�ل�ل، وم���فى ج�ل ال����ن، وم���فى ق�� ش���(وهي 

م��ف وم��فة عامل�� في ال������ات ال�اصة ) 125(م��نة م� ق���ة ت� اخ��ار ع��ة ع��ائ�ة :ع��ة ال�راسة

  .العاملة في م�ی�ة ال�رقاء ل����� ال�راسة عل�ه�

  ال��ز�ع ال���ي ل��ائ� أف�اد ال�راسة: )1(ج�ول رق� 

  ال���ة ال����ة  الع�د  ف�ات ال��غ��  ال��غ��

  ال���
  43.2  54  ذ��ر

  56.8  71  اناث

  الع��

  37.6  47  س�ة فاقل 30

  39.2  49  س�ة 30-40

  23.2  29  س�ة فأك��41
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  ل��يال����� ال�ع

  50.4  63  ��ال�ر��س

  33.6  42  ماج����

  16.0  20  د���راه 

  ال����� ال���في

  17.6  22  ادارة- م�ی� م�ی��ة

  24.8  31  رئ�� ق��

  57.6  72  م��ف-ادار� 

  

  

 :ج�ع ال��اناتأدوات ال�راسة و��ق 

  :ت� االع��اد على ن�َعْ�� م� ال��ادر ل��ع ال��انات ه�ا

ي �اّفَة : عل�ها م� خالل �� ال���لس�ف ی�انات ال�ي وهي ال� :ال��ادر األول�ة .1 االس��انة �أداة ل��اس، ل�غ�ِّ

م�غ�ِّ�ات ال�راسة و��ا ی�ّدِ� ل��اس العالقة ب�� ال��غ�ِّ�ات واخ��ار ف�ضّ�ات ال�راسة ح�� اع��� ال�اح� على �ع� 

في )Swapna,2015(، ودراسة )�����2018، وال��ان، (، ودراسة )2018ع�� هللا، (دراسة  ال�راسات وم�ها

 .ت���� وت���� أداة ال�راسة

وهي ال��انات ال�ي ی�ّ� ال���ل عل�ها م� خالل ال��ادر ال�����ة وال��اجعة لل�راسات ذات : ال��ادر ال�ان��ة .2

 .ال�لة ���ض�ع ال�راسة

  :األس�لة، وذل� على ال��� ال�اليم���عات م�  ثالثةت��ل االس��انة أداة ل��ع ال��انات األول�ة وت���� على :اإلس��انة

ال��ع االج��اعي، الع��، (ی���� �ع� ال��ائ� ال����ة وال�����ة ألف�اد ع��ة ال�راسة، وت��ل : ال��ء األول

  ).ال����� العل�يال��هل العل�ي، ال���ى ال���في، 

 .ج�دة ح�اة الع�ل و����� الفق�ات ال�ي ت���: ال��ء ال�اني

  .األداء ال��س�ي� الفق�ات ال�ي ت��� و����: ال��ء ال�ال�

 :ص�ق أداة ال�راسة 

) د���ر/ اس�اذ(أكاد���ًا ) 8(ت� ع�ض االس��انة على م���عة م� ال������ تألف� م� : ص�ق أداة ال�راسة وث�اتها

رؤ� م� أع�اء اله��ة ال��ر���ة م������ في اإلدارة العامة، و�دارة األع�ال، وق� ع�ل�� االس��انة م� خالل 

  . ، وخ�ج� االس��انة ���رتها ال�هائ�ة%75ال������ ال�ي اتفق� على ن��ة ق�ع 

وف� م��اس ل���ت ال��اسي ���� تأخ� االجا�ات على الفق�ات خ��  ال�راسةت� ت���� م��اس :ت���ح أداة ال�راسة

على ) 1، 2، 3، 4، 5(زان االو  اءاع�وت�) م�اف� ���ة، م�اف�، م�ای�، معارض، معارض ���ة(درجات لل��افقة وهي 

  .ال��الي، و�ه�ف ت��ی� درجة ال��افقة

، ف���� ب�انات ال��ول (Cronbach Alpha)ت� ال�أك� م� ث�ات أداة ال�راسة ����قة ��ون�اخ الفا :ث�ات أداة ال�راسة

) 0.946( ، ق� بلغ(Cronbach's Alpha)الى أن معامل ث�ات م�غ�� ج�دة ح�اة الع�ل ����قة الفا ��ون�اخ) 2(

وم�اس� ألغ�اض ال�راسة، ��ا ت� ح�اب معامالت  م�تفعةوه�ا معامال ث�ات ) 0.879(ول��غ�� االداء ال��س�ي بلغ 

  .ال��ات ل�ل م�غ�� على ح��، وتع� ج��ع معامالت ث�ات م�غ��ات ال�راسة م�اس�ة ألغ�اضها
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  ��� معامالت ث�ات أداة ال�راسة : )2(ج�ول 

  امل الفاك�ون�اخمع  ع�د الفق�ات  ال��غ��

  ج�دة ح�اة الع�ل

  0.774  4 واألمان ال���فياالس�ق�ار 

 0.896  7  ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة

 0.904  9  ال��� ال��اد� واإلش�افي

 0.946  20  ال�لي

  األداء ال��س�ي

  0.781  6 الفل�فة وال�سالة واأله�اف

 0.855  6  ن�اق ال��س�ة

 0.774  5  فىج�دة خ�مات ال����

 0.937  6  ن�� ال��ادة

 0.879  23  ال�لي

ل��ل�ل ال��انات )SPSS(ت� اس���ام ب�نامج ال��ل�ل اإلح�ائي : ال�عال�ة واألسال�� اإلح�ائ�ة ال�����مة

  :ومعال��ها، ��ا �أتي

ات اإلح�ائ�ة ال�اخلي وث�ات أداة ال�راسة، ووصف ع��ة ال�راسة، ت� اس���ام ال�عال� االت�اقلل�أك� م� ص�ق  .1

  :األت�ة

  معامل ��ون�اخ ألفا)Cronbach Alpha(ل�أك� م� ث�ات أداة ال�راسة.  

 ال���ارات وال��� ال����ة ل�صف ع��ة ال�راسة. 

  :اس���ام ال�عال�ات اإلح�ائ�ة اآلت�ة ل��ل�ل ن�ائج ال�راسة .2

 ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة لع�ض ال��ائج ال�ص��ة لل�راسة.  

 ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د وت�ل�ل االن��ار ال����. 

 اخ��ار معامل ت��� ال��ای� وال��ای� ال����ح �ه. 

  ت�ل�ل ال��ای� الخ��ار داللة الف�وق في اس��ا�ات اف�اد ال�راسة على م�غ��ات ال�راسة وفقًا لل��ائ�

 .ال����ة وال�����ة

  ت�ل�ل ال��ای� ال�الثي الخ��ار دالالت الف�وق.  

  ال��ائج ال�ص��ة: أوالً :�ائجال�

  :ال��ائج ال��علقة ���دة ح�اة الع�ل .1

  األوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على م�غ�� ج�دة ح�اة الع�ل وم�االت ال��غ��: )3(ج�ول 

  ال�رجة  االن��افال���ار�   ال�س�ال��ابي  ال�ت�ة  ال��ال

 م��س�ة 0.87 3.29 1  ال��� ال��اد� واإلش�افي

 م��س�ة 0.94 3.24 2  ن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فةال��از
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 م��س�ة 0.89 3.18 3 االس�ق�ار واألمان ال���في

 م��س�ة 0.83 3.25 ---  ال�رجة ال�ل�ة 

ح�� بلغ م��س� ج�دة ح�اة الع�ل ���ل عام أ�عاد وج�د درجة م��س�ة م� ال��افقة على ت�ف� ) 3(ب�� ال��ول 

، وجاء في ال�رجة االولى م�ال ال��� ال��اد� )0.83(وان��اف م��ار� ) 3.25(ل�ل�ة ال���س� ال��ابي لل�رجة ا

، وفي ال�رجة ال�ان�ة جاء م�ال ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة )0.87(وان��اف م��ار� ) 3.29(واإلش�افي ����س� ح�ابي 

واألمان ال���في  س�ق�اراال، ب���ا جاء م�ال )0.94(وان��اف م��ار� ) 3.24(الع�ل وال���فة ����س� ح�ابي 

، م�ا ���� ألى أن أدارة ال������ات ال�اصة )0.89(وان��اف م��ار� ) 3.18(�ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي بلغ 

م� وجهة ن�� العامل�� تع�ل على ت�ف�� أ�عاد ج�دة ح�اة الع�ل ب�رجة م��س�ة و��ه� ذل� م� في م�اف�ة ال�رقاء 

ال������ات لالن�ا� ال��اد�ة واالش�ا��ة ، وم���� شع�ر العامل�� في ال������ات لعل�ا في خالل درجة م�ارسة االدارة ا

ال�اصة �ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة ال�ي �ع�ل ف�ها ، �االضافة الى ع�م وج�د أدراك ل�� العامل�� 

ات ال�اصة �ال��ان� االدار�ة والع�ل�ات �االس�ق�ار واالمان ال���في ، وق� �ع�� ذل� ل�عف أه��ام أدارة ال������

، االدار�ة ��نها ت��� أه��امها على ال��ان� ال���ة ، وق� �ع�د ذل� الى ��ن م�راء ال������ات ه� م� اال��اء 

، ی���ع م���فى الق�ات ال��ل�ة ����ب ال��ل�ة )2019الق�شي، والق��اني، (دراسة و���لف ذل� مع ما ت�صل� ال�ة 

ة في ح�اة ع�ل اإلدار���، و�ن أعالها ج�دة ��وف الع�ل ال�ع���ة، ب���ا �ان� ال��ار�ة في الق�ارات أقلها ���دة م�تفع

ع�الة (ل�راسة أن أك�� األ�عاد ج�ًال ب�� ال���ف�� هي ، و�ان م� أه� ن�ائج ا)lediana,2013(دراسة ل��ی�ا ، و ج�دة

  ).األج�ر وال��افآت، األمان في ب��ة الع�ل، الف�ص ال���ق�ل�ة ال��احة

  واألمان ال���فياالس�ق�ار   .أ 

  واألمان ال���في االس�ق�اراألوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� : )4(ج�ول 

  ال�ت�ة  الفق�ة الفق�ة
ال�س�ال��اب

�  

االن��افال���ار 

�  
  ال�رجة

1 
تع� أن��ة ت�ز�ع األج�ر وال��افآت مالئ�ة 

 .وم�اس�ة
 م��س�ة 1.17 3.20 1

3 
الت�غ� �ال��� ع� و�ائف أخ�� ألن الع�ل 

 .ال�الي م���ن 
 م��س�ة 1.14 3.18 2

4 
ی�ف� ال����فى ال�أم��ات وال�ع���ات الالزمة 

 .في حالة ال�ع�ض ل��ادث الع�ل
 م��س�ة 1.16 3.18 2

2  
���ع ن�ام األج�ر وال��افآت على ت���� 

 .األداء في الع�ل
 م��س�ة 1.12 3.16 4

 م��س�ة  0.89  3.18  ال�رجة ال�ل�ة

) 3.18(و����س� ح�ابي �لي ) 3.20-3.16(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 4(ب�� ال��ول 

واألمان ال���في جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، وجاءت الفق�ة  االس�ق�اران ، م�ا ���� الى )0.89(وان��اف م��ار� 

في ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي " تع� أن��ة ت�ز�ع األج�ر وال��افآت مالئ�ة وم�اس�ة" وال�ي ت�� على ) 1(رق� 
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ل��افآت على ت���� ���ع ن�ام األج�ر وا" ون�ها ) 2(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.17(وان��اف م��ار� ) 3.20(

وق� ب��� ال�راسة وج�د  ).1.12(وان��اف م��ار� ) 3.16(�ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي بلغ " األداء في الع�ل

درجة م��س�ة م� ال��افقة ل�� العامل�� في ال������ات ال�اصة في م�ی�ة ال�رقاء ح�ل شع�ره� �اإلس�ق�ار واألمان 

�ة ت�ز�ع األج�ر وال��افآت مالئ�ة وم�اس�ة، و��ن ن�ام األج�ر وال��افآت ���ع على ال���في، وه�ا ���� الى أن أن�

ت���� األداء في الع�ل، و��ن ال���ف�ن ال ی�غ��ا �ال��� ع� و�ائف أخ�� ألن الع�ل ال�الي م���ن، وأن ن�ام 

    .ال�أم��ات وال�ع���ات  ال یل�ي حاجات ور��ات ال���ف��

  لع�ل وال���فةال��ازن ب�� ج�دة ح�اة ا  .ب 

  األوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة: )5(ج�ول 

  الفق�ة الفق�ة
ال�ت

  �ة
  ال�س�ال��ابي

االن��افال��

  �ار� 
  ال�رجة

4 
ی�ج� دع� وم�ار�ة م� إدارة ال����فى للعامل�� خارج ب��ة 

 .وتق��� خ�مات م���عة الع�ل ض�� م�اخ عائلي ح���
 م��س�ة 1.19 3.38 1

 م��س�ة 1.24 3.38 1 .��ارك ال����فى عامل�ها �افة في م�اس�اته� االج��ا��ة  5

3 

�ق�م ال����فى ال��ه�الت وال��امج ال��اع�ة ل�ع� وت���� 

العامل�� الس���ال دراس�ه� لل���ل على شهادات تعل���ة 

 .عل�ا

 م��س�ة 1.19 3.34 3

2  
العامل�ن وق�ًا �ا��ًا �ع� دوامه� لل��ام ب�اج�اته�  ���

 .االج��ا��ة
 م��س�ة 1.21 3.20 4

7 
���ع ال����فى على ت���ة روح ال��ادرة واإلب�اع في ات�اذ 

 .الق�ارات
 م��س�ة 1.26 3.19 5

1 
�ق�م ال����فى ال��ه�الت الالزمة ل��ق�� ال��ازن ب�� ال��اة 

 .ال����ة وال��اة ال�����ة
 م��س�ة 1.19 3.11 6

6 
ت��ح ادارة ال����فى رص�� إجازات م�اس�ة للعامل�� ��افة 

 .أن�اعها
 م��س�ة 1.16 3.06 7

 م��س�ة  0.94  3.24  ال�رجة ال�ل�ة

) 3.24(و����س� ح�ابي �لي ) 3.38-3.06(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 5(ب�� ال��ول 

��� الى ان ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، ، م�ا �)0.94(وان��اف م��ار� 

ی�ج� دع� وم�ار�ة م� إدارة ال����فى للعامل�� خارج ب��ة الع�ل ض�� م�اخ "وال�ي ت�� على ) 4(وجاءت الفق�ة رق� 

، ب���ا )1.19(ف م��ار� وان��ا) 3.38(في ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي " عائلي ح��� وتق��� خ�مات م���عة

�ال��ت�ة األخ��ة " ت��ح ادارة ال����فى رص�� إجازات م�اس�ة للعامل�� ��افة أن�اعها"ون�ها ) 6(جاءت الفق�ة رق� 

، و���� ال�راسة وج�د درجة م��س�ة م� ال��افقة ل�� العامل�� )1.16(وان��اف م��ار� ) 3.06(لغ و����س� ح�ابي ب

ي م�ی�ة ال�رقاء ح�ل درجة  ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة و��ه� ذل� م� خالل في ال������ات ال�اصة ف
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تق��� ال����فى لل��ه�الت الالزمة ل��ق�� ال��ازن ب�� ال��اة ال����ة وال��اة ال�����ة، وتق��� ال��ه�الت وال��امج 

تعل���ة عل�ا، وم�ار�ة ال����فى عامل�ها  ال��اع�ة ل�ع� وت���� العامل�� الس���ال دراس�ه� لل���ل على شهادات

  .كافة في م�اس�اته� االج��ا��ة ، و���ع ال����فى على ت���ة روح ال��ادرة واإلب�اع في ات�اذ الق�ارات

  ال��� ال��اد� واإلش�افي  .ج 

  األوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� ال��� ال��اد� واإلش�افي: )6(ج�ول 

  ال�ت�ة  الفق�ة الفق�ة
ال�س�ال�

  سابي

االن��افال��

  �ار� 
  ال�رجة

3 
���ح ال����فى العامل�� صالح�ات وم��ول�ات ت�الءم مع 

  .ق�راته� ل����� ش�ون الع�ل
 م��س�ة 1.15 3.44 1

 م��س�ة 1.16 3.44 1 .ی�� ال�عامل مع العامل�� في ال����فى �ع�الة دون ت���� 4

5  
ى ت���ة مهاراته� ال�����ة ���ع ال����فى العامل�� عل

 .واإلدار�ة
 م��س�ة 1.12 3.34 3

9 
ی�ف� ال����فى ال��ارد ال�اد�ة الالزمة ال�ي ����ه م� اإل�فاء 

 .�ال��اماته ال�اد�ة ات�اه ال���ف��
 م��س�ة 1.19 3.31 4

6 
���ل� ال����فى االم�ان�ات ال�ال�ة وال�ع���ة الالزمة ل��ف�� 

 .امل��االس�ق�ار ال���في للع
 م��س�ة 1.16 3.29 5

2  
�����م ال����فى ال�ق� اإل��ابي مع العامل�� ع�� ارت�اب 

 .األخ�اء
 م��س�ة 1.09 3.26 6

 م��س�ة 1.26 3.20 7 .یل��م ال����فى ب����� ق�ان�� الع�ل األردن�ة على م����ه 8

1 
ی���ى ال����فى في ع�له ال��� ال��ار�ي في ال��ادة 

 .واإلش�اف
 م��س�ة 1.12 3.19 8

7 
ت�ف� ب��ة ال����فى م�اخ ت����ي ��ع� العامل�� �ه �األمان 

 .وال�قة ال���ادلة ب�� ج��ع أ��اف الع�ل
 م��س�ة 1.19 3.18 9

 م��س�ة  0.87  3.29  ال�رجة ال�ل�ة

) 3.29(و����س� ح�ابي �لي ) 3.44-3.18(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 6(ب�� ال��ول 

، م�ا ���� الى ان ال��� ال��اد� واإلش�افي جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، وجاءت الفق�ة )0.87(ان��اف م��ار� و 

في " ال����فى العامل�� صالح�ات وم��ول�ات ت�الءم مع ق�راته� ل����� ش�ون الع�ل���ح "وال�ي ت�� على ) 3(رق� 

ت�ف� ب��ة " ون�ها ) 7(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.15(وان��اف م��ار� ) 3.44(ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي 

�ال��ت�ة األخ��ة و����س� " ال����فى م�اخ ت����ي ��ع� العامل�� �ه �األمان وال�قة ال���ادلة ب�� ج��ع أ��اف الع�ل

ت���ى  و���� ذل� الى أن ال������ات في ال�اصة في م�ی�ة ال�رقاء ).1.19(وان��اف م��ار� ) 3.18(ح�ابي بلغ 

ال��� ال��ار�ي في ال��ادة واإلش�اف ، و��� م�ح العامل�� صالح�ات وم��ول�ات ت�الءم مع ق�راته� ل����� ش�ون الع�ل 
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و���ع ال����فى العامل�� على ت���ة مهاراته� ال�����ة واإلدار�ة، و���ل� ال����فى االم�ان�ات ال�ال�ة وال�ع���ة 

    .للعامل�� الالزمة ل��ف�� االس�ق�ار ال���في

  :في ال����فى ال��ائج ال��علقة �األداء ال��س�ي .2

  األوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على م�غ�� األداء ال��س�ي وم�االت ال��غ��: )7(ج�ول 

  ال�ررجة  االن��افال���ار�   ال�س�ال��ابي  ال�ت�ة  ال��ال

 م��س�ة 0.97 3.65 1  ن�� ال��ادة

 م��س�ة 0.81 3.25 2 افالفل�فة وال�سالة واأله�

 م��س�ة 0.85 3.20 3  ج�دة خ�مات ال����فى

 م��س�ة 0.92 3.19 4  ن�اق ال��س�ة

 م��س�ة 0.61 3.33 ---  ال�رجة ال�ل�ة 

وج�د درجة م��س�ة م� ال��افقة على األداء ال��س�ي ���ل عام ح�� بلغ ال���س� ) 7(ب�� ال��ول 

، وجاء في ال�رجة االولى م�ال ن�� ال��ادة ����س� ح�ابي )0.61(ف م��ار� وان��ا) 3.33(ال��ابي لل�رجة ال�ل�ة 

) 3.25(، وفي ال�رجة ال�ان�ة جاء م�ال الفل�فة وال�سالة واأله�اف ����س� ح�ابي )0.97(وان��اف م��ار� ) 3.65(

وان��اف ) 3.19(لغ ، ب���ا جاء م�ال ن�اق ال��س�ة �ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي ب)0.81(وان��اف م��ار� 

، م�ا ���� الى وج�د درجة رضا م��س�ة ع� االداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة في م�اف�ة )0.92(م��ار� 

  .ال�رقاء م� وجهة ن�� العامل�� ف�ها ، وه�ا ���� الى ع�م رضا العامل�� ع� م���� اداء ال������ات 

  لل����فى الفل�فة وال�سالة واأله�اف .1

  ألوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� الفل�فة وال�سالة واأله�افا: )8(ج�ول 

  ال�س�ال��ابي  ال�ت�ة  الفق�ة الفق�ة
  االن��اف

  ال���ار� 
  ال�رجة

 م��س�ة 1.20 3.32 1 .ت���� خ�مات ال����فى مع فل�ف�ها ورسال�ها 6

3 
ی�ج� ق��ل وتفه� واسع ل�سالة ال����فى م� ال��ضى 

 .��اجع��وال
 م��س�ة 1.19 3.30 2

 م��س�ة 1.17 3.24 3 .ت��اس� فل�فة ال����فى مع اح��اجات االدارة العل�ا 1

 م��س�ة 1.23 3.24 3 .ت��اس� فل�فة ال����فى �اح��اجات ال���ف��   2

5 
تع��� رسالة وأه�اف ال����فى م� م�ل� إدارة 

 .ال����فى 
 م��س�ة 1.19 3.24  3

4 
على ت���� أه�افها �اس���ار اع��ادا  تع�ل ال����فى

 .على ال�غ��ة ال�اجعة 
 م��س�ة 1.06 3.18 6

 م��س�ة  0.81  3.25  ال�رجة ال�ل�ة
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) 3.25(و����س� ح�ابي �لي ) 3.32-3.18(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 8(ب�� ال��ول 

واأله�اف جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، وجاءت الفق�ة  ، م�ا ���� الى ان الفل�فة وال�سالة)0.81(وان��اف م��ار� 

) 3.32(في ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي " ت���� خ�مات ال����فى مع فل�ف�ها ورسال�ها"وال�ي ت�� على ) 6(رق� 

ا تع�ل ال����فى على ت���� أه�افها �اس���ار اع��اد"ون�ها ) 4(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.20(وان��اف م��ار� 

ب��� ال�راسة وج�د  ).1.06(وان��اف م��ار� ) 3.18(�ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي بلغ " على ال�غ��ة ال�اجعة

درجة م��س�ة م� ال��افقة ل�� العامل�� في ال������ات ال�اصة في ال�رقاء ح�ل الفل�فة وال�سالة واأله�اف م�ا ���� 

���� مع اح��اجات القائ��� عل�ه، ووج�د ق��ل م��س�  وتفه� واسع  الى أن فل�فة إدارة ال����فى ال ت��اس� ���ل

    .ل�سالة ال����فى م� م���ع ال���ف��ی�، وت���� ال��مات في ال����فى مع فل�ف�ها ورسال�ها

  )ال����فى ( ن�اق ال��س�ة  .2

  ن�اق ال��س�ةاألوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� : )9(ج�ول 

  ال�ت�ة  الفق�ة �ةالفق
  ال�س�

  ال��ابي

  االن��اف

  ال���ار� 
  ال�رجة

 م��س�ة 1.24 3.32 1 .�ق�م ال����فى ب�ق��� ن���ة ال��مات ال�ق�مة لل��ضى 4

3 
ی�ف� ال����فى  أح�ث االجه�ة ال���ة وال�����ات لعالج 

 .  ال��ضى
 م��س�ة 1.18 3.30 2

1 
ل����ع ال��لي تل�ي ال��مات ال���ة والعالج�ة اح��اجات ا

 .في ال�رقاء
 م��س�ة 1.17 3.21 3

2  
�ق�م ال����فى ب�راسة شاملة ودور�ة ع� اح��اجاتها لعالج 

 .ال��ضى
 م��س�ة 1.17 3.14 4

6 
���ص ال����فى على ب�اء عالقات تعاون مع م�س�ات 

 .���ة عال��ة م����ة
 م��س�ة 1.31 3.13 5

5 
ة ال��مة ��ع ال����فى س�اسات م��دة ل����� ج�د

 .ال�ق�مة لل��ضى 
 م��س�ة 1.21 3.06 6

 م��س�ة  0.92  3.19  ال�رجة ال�ل�ة

) 3.19(و����س� ح�ابي �لي ) 3.32-3.06(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 9(ب�� ال��ول 

) 4(فق�ة رق� ، م�ا ���� الى ان ن�اق ال��س�ة جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، وجاءت ال)0.92(وان��اف م��ار� 

) 3.32(في ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي " �ق�م ال����فى ب�ق��� ن���ة ال��مات ال�ق�مة لل��ضى" وال�ي ت�� على 

م��دة ل����� ج�دة ال��مة ��ع ال����فى س�اسات "ون�ها ) 5(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.24(وان��اف م��ار� 

م�ا ���� الى ان  ).1.21(وان��اف م��ار� ) 3.06(�س� ح�ابي بلغ �ال��ت�ة األخ��ة و���" ال�ق�مة لل��ضى

. و�ق�م ال����فى ب�ق��� خ�مات ن���ة لل��ضى. ال������ات ال�اصة م� ال��مات ال�ي تل�ي اح��اجات ال����ع

    .و��ع ال����فى س�اسات واض�ة ل�عاون مع م�����ات عال��ة
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  ج�دة خ�مات ال����فى .3

  �اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� ج�دة خ�مات ال����فىاألوسا� ال�: )10(ج�ول 

  ال�ت�ة  الفق�ة الفق�ة
  ال�س�

  ال��ابي

  االن��اف

  ال���ار� 
  ال�رجة

4 
�ق�م ال����فى ب��� معل�مات تف��ل�ة ع� ال��مات ال���ة 

  .والعالج�ة ال�ي �ق�مها 
 م�تفعة 1.12 3.69 1

5 
�اف� مع اح��اجات ال��ضى ت���� خ�مات ال����فى �أنها ت� 

  .وال��اجع�� 
 م��س�ة 1.00 3.62 2

 م��س�ة 1.24  2.94 3  .�ق�م ال����فى خ�مات مالئ�ة الح��اجات ال��ضى وال��اجع��  2

 م��س�ة 1.24  2.93  4  .�ق�م ال����فى خ�مات عالج�ة  ذات ج�دة عال�ة  1

3 
��مة ت��ف� في ال����فى ��اق� ���ة وت�����ة ل����� ج�دة ال

  .لل��ضى 
 م��س�ة 1.25 2.82 5

 م��س�ة  0.85  3.20  ال�رجة ال�ل�ة

و����س� ح�ابي �لي ) 3.69- 2.82(أن ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� ) 10(ب�� ال��ول 

، م�ا ���� الى ان ج�دة خ�مات ال����فى جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، )0.85(وان��اف م��ار� ) 3.20(

�ق�م ال����فى ب��� معل�مات تف��ل�ة ع� ال��مات ال���ة والعالج�ة ال�ي " وال�ي ت�� على ) 4(رق�  وجاءت الفق�ة

ون�ها ) 3(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.12(وان��اف م��ار� ) 3.69(في ال��ت�ة األولى ����س� ح�ابي "�ق�مها

�ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي بلغ " ىت��ف� في ال����فى ��اق� ���ة وت�����ة ل����� ج�دة ال��مة لل��ض"

م�ا ���� الى ان ج�دة خ�مات ال����فى جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، أن   ).1.25(وان��اف م��ار� ) 2.82(

ال����فى �ق�م خ�مات عالج�ة م����ة لل����ع وهي خ�مات مالئ�ة الح��اجات ال��ضى وال��اجع��، و�ق�م ال����فى 

    ).األه�اف، ال�سالة،  ال��مات ال���ة والعالج�ة(ع�ها  ب��� معل�مات �املة

  ) ال����فى (  ن�� ال��ادة في  .4

  ) ال����فى(ن�� ال��ادة في  األوسا� ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة على فق�ات م�غ�� : )11(ج�ول 

  ال�ت�ة  الفق�ة الفق�ة
ال�س�ال��ا

  بي

االن��افال���ار 

�  
  ال�رجة

4 
فى على ت�ف�� م�اخ ع�ل مالئ� ت��ص إدارة ال����

  .للعامل��
1 

3.71 1.15 
 م�تفعة

3 
ت�ق�ل ال��ادة ال�غ��� وال����� لالرتقاء �الع�ل في 

  .ال����فى
2 

3.68 1.15 
  م�تفعة

 م��س�ة 1.06 3.65 3ت���ع االدارة العل�ا في ال����فى ��هارات ادار�ة   1
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  .و��اد�ة  عال�ة 

2  
ار�ة العامل�� في أت�اذ ت��ص أدارة ال����فى على م�

  .الق�ار 
3  

3.65 1.09 
 م��س�ة

5 
تع�ل إدارة ال����فى على حل م�اكل الع�ل ���عة 

  .عال�ة 
5 

3.63 1.08 
 م��س�ة

6 
تع�ل إدارة ال����فى على ت�ف�� ال���ف��  للع�ل 

  .واإلن�از
6 

3.56 1.12 
 م��س�ة

 م��س�ة  0.97  3.65  ال�رجة ال�ل�ة

) 3.65(و����س� ح�ابي �لي ) 3.71-3.56(ال���س�ات ال��اب�ة ق� ت�اوح� ما ب�� أن ) 11(ب�� ال��ول 

) 4(، م�ا ���� الى ان ن�اق ال��س�ة جاء ب�رجة م��س�ة ���ل عام، وجاءت الفق�ة رق� )0.97(وان��اف م��ار� 

ولى ����س� ح�ابي في ال��ت�ة األ" ت��ص إدارة ال����فى على ت�ف�� م�اخ ع�ل مالئ� للعامل��"وال�ي ت�� على 

تع�ل إدارة ال����فى على ت�ف�� ال���ف��  " ون�ها ) 6(، ب���ا جاءت الفق�ة رق� )1.15(وان��اف م��ار� ) 3.71(

و��ه� ذل� م� خالل ��ن  ).1.12(وان��اف م��ار� ) 3.56(�ال��ت�ة األخ��ة و����س� ح�ابي بلغ " للع�ل واإلن�از 

  .ال وضع االس��ات���ات ال�ي ت��� ع�ل ال����فى ال��ادة ل�یها �فاءة ج��ة في م�

  اخ��ار الف�ض�ات: ثان�اً 

  :الف�ض�ة ال�ئ���ة األولى

H0-1  : 0.05(ی�ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة ال =α ( ل��دة ح�اة الع�ل)واألمان ال���في،  االس�ق�ار

م� على األداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة) واإلش�افيوال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� 

  .وجهة ن�� العامل��

��ـــ� تـــ�ف� شـــ���� ل����ـــ� االن�ـــ�ار ال��ـــي واالخ��ـــارات العل��ـــة، وه�ـــا عـــ�م وجـــ�د ارت�ـــا� بـــ�� ال��غ�ـــ�ات 

ای� ال��ــ��ح �ــه، ال��ــ�قلة، واالخــ� هــ� ات�ــاع ال��ز�ــع ال���عــي، لــ�ل� تــ� إجــ�اء اخ��ــارات معامــل ت�ــ�� ال��ــای�، وال��ــ

واخ��ار االرت�ا� ال�اتي، ومعامل االل��اء وذل� م� اجل ض�ان مالئ�ـة ال��انـات الف��اضـات ت�ل�ـل االن�ـ�ار وذلـ� علـى 

  : ال��� ال�الي

بــ�� ال��غ�ــ�ات ال��ــ�قلة �اســ���ام اخ��ــار معامــل ) Multicollinarity(تــ� ال�أكــ� مــ� عــ�م وجــ�د ارت�ــا� م�عــ�د عــال  -

ل�ـل م�غ�ـ� مـ� ) Tolerance(واخ��ـار ال��ـای� ال��ـ��ح ) VIF) (Variance Inflation Factor(ت�ـ�� ال��ـای� 

و���ـة اخ��ـار ال��ـای� ال��ـ��ح ) 10(لل���ـة ) VIF(ال��غ��ات ال���قلة مع م�اعاة ع�م ت�اوز معامل ت��� ال��ای� 

)Tolerance ( اك�� م�)0.05.( 

، )Skewness(�اح��ـاب معامـل االل�ـ�اء ) Normal Distribution(عـي ت� ال�أك� م� إت�اع ال��انـات لل��ز�ـع ال��� -

 . ف�ل� ی�ل على ان ال��انات ت��ع ال��ز�ع ال���عي) 1(فإذا �ان� ���ة معامل االل��اء تقل ع� 
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  اخ��ار معامل ت��� ال��ای� وال��ای� ال����ح �ه: )12(ج�ول

تقــل عــ�  ع�ــلجــ�دة ح�ــاة الل�ــل �عــ� مــ� م�ــاالت م�غ�ــ� ) VIF(�الحــ� أن �ــ�� اخ��ــار معامــل ت�ــ�� ال��ــای� 

-0.352(ت�اوحـ� بـ�� ) Tolerance(، أما ��� اخ��ـار ال��ـای� ال��ـ��ح )2.844-2.523(ح�� أنها ت��اوح ب��  10

و�ع� ه�ا م�شـ�ًا علـى عـ�م وجـ�د ارت�ـا� عـاٍل بـ�� ال��غ�ـ�ات ) 0.05(وج��ع ��� ال��ای� ال����ح �ه أك�� م� ) 0.396

  ).Multicollinearity(ال���قلة 

واألمان ال���في، وال��ازن  االس�ق�ار(ن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الخ��ار أث� أ�عاد ج�دة ح�اة الع�ل  :)13(ج�ول 

  على األداء ال��س�ي) ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� واإلش�افي

ال��غ�� 

  ال�ا�ع

معامل 

االرت�ا� 

R 

معامل 

 R²ال���ی�

F 

ال��

  س��ة

درجات 

ال���ة

DF 

ة ال�الل

االح�ا

 ئ�ة

ج�دة ح�اة ا�عاد 

 الع�ل
B 

���ة 

)T(  

ال���� 

  �ة

  م���� 

  Tداللة 

األداء 

  ال��س�ي
0.717  0.514  

42.6

22  

3  

121  

124 

0.000

* 

واألمان االس�ق�ار 

 ال���في

0.1

66 
2.389 

0.01

8*  

ال��ازن ب�� ج�دة 

ح�اة الع�ل 

  وال���فة

0.1

80 
2.602 

0.01

0* 

ال��� ال��اد� 

  فيواإلش�ا

0.1

88 
2.525 

0.01

3*  

  )0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� *    

واألمان ال���في،  االس�ق�ار(ن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال��ع�د الى ان العالقة ا��اب�ة وق��ة ب�� ج�دة ح�اة الع�ل  تر اشأ
 معامل�س�ي، ح�� بلغ� ���ة �� األداء ال��و ) وال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� واإلش�افي

) F(ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة في األداء ال��س�ي ذو داللة اح�ائ�ة ح�� بلغ� ���ة  وتأث��، )0.717(االرت�ا� 
م� ال��ای� %) 51.4(الى ان ) R²(ك�ا وت��� ���ة معامل ال���ی� ). 0.000(و������ داللة ) 42.622(ال�����ة 

ل���ع م�االت ج�دة ح�اة  تأث��ك�ا وت��� ن�ائج ال��ل�ل الى وج�د .ج�دة ح�اة الع�ل في األداء ال��س�ي �ع�د الى
في األداء ) واألمان ال���في، وال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل وال���فة، وال��� ال��اد� واإلش�افي االس�ق�ار(الع�ل

وال�الالت االح�ائ�ة لها ) 2.525، 2.602، 2.389(ال�����ة لها على ال��الي ) T(ال��س�ي، ح�� بلغ� ��� 
و��اء عل�ه، ت�ف� الف�ض�ة الع�م�ة م� الف�ض�ة ال�ئ���ة االولى وتق�ل الف�ض�ة ). 0.013، 0.010، 0.018(

 VIFمعامل ال��ای�  م�االت ال��غ�� ال���قل  ال��غ�� ال���قل
ال��ای� 

  Toleranceال����ح

  ج�دة ح�اة الع�ل

 0.396 2.523  واألمان ال���في االس�ق�ار

ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل 

  وال���فة

2.844 0.352 

 0.354 2.822  ال��� ال��اد� واإلش�افي
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وق� �ع�د ذل� الى أن االداء ال��س�ي لل������ات ال�اصة االردن�ة ی�أث� الى ح� ���� ������ اداء العامل��  .ال��یلة
� ب�رجة شع�ر ال���ف�� �االس�ق�ار واألمان ال���في، وم���� ال��ازن ب�� ج�دة ح�اة الع�ل في ال����فى وال�� �أث

وال���فة، و���عة ال��� ال��اد� واإلش�افي في ال����فى، م�ا س�ع�� على ع�ل�ات ال����� االس��ات��ي ووضع 
أب� ع�دة، (دراسة �ف� مع ما ت�صل� ال�ه ، وه�ا یال��امج ال��ف���ة الالزمة ل����� اداء العامل�� واالداء ال��س�ي 

  ، ال�ي ��ف� ن�ائ�ها ع� وج�د عالقة ذات داللة اح�ائ�ة ب�� ج�دة ال��اة ال�����ة وت�ق�� ال���� ال��س�ي  )2018

  : الف�ض�ة ال�ئ���ة ال�ان�ة

H0-2ات ال�اصة ت�عًا ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة الت�اهات ال���ف�� ن�� ج�دة ح�اة الع�ل في ال������  ال

  .م� وجهة ن�� العامل�� )ال���، الع��، ال����� ال���في، ال����� العل�ي(ل��غ��ات 

: ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ج�دة ح�اة الع�ل في ال������ات ال�اصة ت�عًا ل��غ��ات: )14(ج�ول 

  ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في

 االن��اف ال���ار�  ال���س� ال��ابي  الع�د ف�ات ال��غ�� ال���قل ���قلال��غ�� ال

 ال���
 0.75 3.25 54 ذ��

 0.88 3.25 71 أن�ى

 الع��

 0.87 3.25 47 س�ة فأقل 30

 0.85 3.22 49  س�ة 31-40

 0.73 3.30 29 س�ه فاك�� 41

 ال����� ال�عل��ي

 0.85 3.26 63 ��ال�ر��س

 0.79 3.20 42  ماج����

 0.84 3.32 20 د���راه

 ال����� ال���في

 0.83 3.25 22 م�ی�

 0.71 3.30 31 رئ�� ق��

 0.88 3.23 72 ادار� –م��ف 

اف�اد ال�راسة على م��اس ج�دة ح�اة الع�ل في  إلجا�اتوج�د ف�وق �اه��ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة ) 14(ج�ول  ب��
و�ه�ف ال��ق� م� ). ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في(اسة ال������ات ال�اصة وفًقا ل��غ��ات ال�ر 

ج�ه��ة الف�وق ال�اه��ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة، ت� إج�اء ت�ل�ل ال��ای� ال��اعي، وذل� ��ا ه� م��� في ال��ول 
)15.(  

م� لع�ل في ال������ات ال�اصةن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ال�الثي الخ��ار دالالت الف�وق في ج�دة ح�اة ا: )15(ج�ول 
  ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في: ت�عًا ل��غ��ات وجهة ن�� العامل��

 م��ر ال��ای�
م���ع 

 ال���عات
 درجات ال���ة

م��س� 

 ال���عات
 )ف(���ة 

ال�اللة 

 اإلح�ائ�ة

 0.939 0.006 0.004 1 0.004 ال���

 0.670 0.402 0.287 2 0.573 الع��

 0.882 0.125  0.089 2 0.179 ال����� ال�عل��ي

 0.639 0.450 0.321 2 0.642  ال����� ال���في
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   0.714 117 83.502 ال��أ

    125  1405.710 ال�لي

  .)0.05(الف�وق ذات داللة اح�ائ�ة م���� ال�اللة *     

ب�� األوسا� ال��اب�ة ج�دة ح�اة  )0.05(ع�م وج�د ف�وق دالة إح�ائً�ا ع�� م���� ال�اللة ) 15(ج�ول  ب��

ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في ل��غ��ات، : الع�ل في ال������ات ال�اصة ُتع�� لالخ�الف في

، 0.939(على ال��الي و��الالت اح�ائ�ة ) 0.450، 0.125، 0.402، 00.006ال�����ة لها ) ف(ح�� بلغ� ��� 

0.670 ،0.882 0.639.(  

  : الف�ض�ة ال�ئ���ة ال�ال�ة

H0-3ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة الت�اهات ال���ف�� ن�� االداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة ت�عًا   ال

  .م� وجهة ن�� العامل�� )ال���، الع��، ال����� ال���في، ال����� العل�ي(ل��غ��ات 

م� وجهة ن�� ال��س�ي في ال������ات ال�اصة لألداءة ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�: )16(ج�ول 

  ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في: ت�عًا ل��غ��ات العامل��

 االن��اف ال���ار�  ال���س� ال��ابي  الع�د ف�ات ال��غ�� ال���قل ال��غ�� ال���قل

 ال���
 0.64 3.32 54 ذ��

 0.59 3.34 71 أن�ى

 الع��

 0.65 3.36 47 أقلس�ة ف 30

 0.63 3.36 49  س�ة 31-40

 0.51 3.23 29 س�ه فاك�� 41

 ال����� ال�عل��ي

 0.64 3.31 63 ��ال�ر��س

 0.66 3.39 42  ماج����

 0.38 3.26 20 د���راه 

 ال����� ال���في

 0.48 3.15 22 م�ی�

 0.63 3.36 31 رئ�� ق��

 0.64 3.37 72 ادار� –م��ف 
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اف�اد ال�راسة على م��اس االداء  إلجا�اتوج�د ف�وق �اه��ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة ) 16(ج�ول  ب��

). ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في(ال��س�ي في ال������ات ال�اصة وفًقا ل��غ��ات ال�راسة 

ل�ل ال��ای� ال��اعي، وذل� ��ا ه� و�ه�ف ال��ق� م� ج�ه��ة الف�وق ال�اه��ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة، ت� إج�اء ت�

  ).17(م��� في ال��ول 

  

  

  

م� ن�ائج ت�ل�ل ال��ای� ال�الثي الخ��ار دالالت الف�وق في االداء ال��س�ي في ال������ات ال�اصة: )17(ج�ول 

  ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ال���في: ت�عًا ل��غ��ات وجهة ن�� العامل��

 م��ر ال��ای�
م���ع 

 ل���عاتا
 درجات ال���ة

م��س� 

 ال���عات

���ة 

 )ف(
 ال�اللة اإلح�ائ�ة

 0.637 0.224 0.086 1 0.086 ال���

 0.980 0.020 0.008 2 0.015 الع��

 0.848 0.165 0.063 2 0.126 ال����� ال�عل��ي

 0.504 0.690 0.265 2 0.530  ال����� ال���في

   0.384 117 44.955 ال��أ

    125 1431.690 ال�لي

  .)0.05(الف�وق ذات داللة اح�ائ�ة م���� ال�اللة *     

ب�� األوسا� ال��اب�ة االداء ال��س�ي  )0.05(ع�م وج�د ف�وق دالة إح�ائً�ا ع�� م���� ال�اللة) 17(ج�ول  ب��

،ح�� )ال���في ال���، الع��، ال����� العل�ي، ال����� ( ل��غ��اتا في ال������ات ال�اصة ُتع�� لالخ�الف في

، 0.637(على ال��الي و��الالت اح�ائ�ة ) 0.690، 0.165، 0.20، 0.224(ال�����ة لها) ف(بلغ� ��� 

0.980 ،0.848 ،0.504.(  

  

  :ال��ص�ات

  :في ض�ء ن�ائج ال�راسة فأنها ت�صي ��ا یلي 

ال��ث�ة على ج�دة ح�اة الع�ل ت�صي ال�راسة ���ام ال������ات ال�اصة في م�اف�ة ال�رقاء ب�راسة وت�ل�ل الع�امل  -

للعامل�� في ال������ات وال��غ��ات ال����ة وال�����ة ال��ث�ة عل�ها ل�عال��ها ل�ا ل�ل� م� أث� على االداء 

  .ال��س�ي لل������ات ال�اصة في م�اف�ة ال�رقاء

�ات وال�ع���ات   ��نها ال تل�ي الع�ل على أعادة ال��� وال�ق��� لفاعل�ة أن��ة ت�ز�ع األج�ر وال��افآت ون�ام ال�أم� -

   .حاجات ور��ات ال���ف��
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ض�ورةم�ح العامل�� صالح�ات وم��ول�ات ل��الءم مع ق�راته� ل����� ش�ون الع�ل و���ع ال����فى العامل�� على   -

  .ت���ة مهاراته� ال�����ة واإلدار�ة

ل ن�اق ال��س�ة على م���� االداء ال��س�ي ��� دراسة تأث�� ن�� ال��ادة وم�ال الفل�فة وال�سالة واأله�اف وم�ا -

 .في ال����فى
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  :ال��اجع

  :ال��اجع الع���ة

  

  دراسة ت�����ة "ال���� ال��س�ي  أث� ج�دة ال��اة ال�����ة في ت�ق�� ، )2018(أب� ع�دة، م���د اس�اع�ل

 .الم�ة، غ�ة، فل����رسالة ماج���� غ�� م���رة، ال�امعة االس  .في ق�اع غ�ة" على م���ات ال����ع ال��ني

  ال�ال ال�ف�ي وم���� االل��ام  ، دور ج�دة ح�اة الع�ل في العالقة ب�� رأس )2018(أب�س��، م���د س�� علي

م�لة جامعة  . ال�ائف �ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ال�����ي ل�� أع�اء ه��ة ال��ر�� ��ل�ة ال����ة في ج�اعة 

 ).4( 1، ال�ل� سع�د

  وال��� وال��ز�ع دار الف�� لل��اعة : ع�ان. اإلدارة ال�عل���ة ومفا���ها أساس�ات). 2002(ال��ر�، �ارق .  

  دور ج�دة ال��اة ال�����ة في ال�� م� �اه�ة االح��اق ال���في ل�� العامل�� ). 2016(ال�����، م�وان ح��

 .عة األق�ى، غ�ةجام. ، رسالة ماج���� غ�� م���رةفي ش��ة األق�ى لإلعالم واإلن�اج الف�ي

  دراسة ت�ل�ل�ة الراء(دور ادارة ال����ة في ت��ي م�ارسات ج�دة ال��اة ال�����ة ). 2018(ال���اني، ص�ا ن�ر� 

، م�لةجامعةاالن�ارللعل�م  االق��اد�ةواالدار�ة، جامعة �غ�اد، )العامل�� في ال������ات االردن�ة في اقل�� ال��ال

10 )23( ،274-302. 

  ،دراسة م��ان�ة على العامل�� في ال�عاد  -تأث�� م�اخ ال��مة في االل��ام ال�����ي) 2011(دمحم م��فى ال���وم

 .)3(27، م�لة جامعة دم�� للعل�م االق��اد�ة والقان�ن�ةال�ق��ة ال�ا�عة ل�امعة حل�، 

  اسة م��ان�ة �ال����� ج�دة ال��اة ال�����ة على ت���� ج�دة ال����ات الع�ا��ة در ). 2016(رز�خ، رع� جاس�

، رسالة ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة ال��ارة، جامعة ق�اة على �ع� ش��ات وزارة ال��اعة وال�عادن الع�ا��ة

 .ال����

  دراسة اس��ال��ة آلراء ع��ة  –ج�دة ح�اة الع�ل وتأث��ها في األس���ات ال��اف��ة ). 2013(ع�� ال�ح��، ماج�ة

 ). 112( 35، م�لة ت���ة ال�اف�ی�في م�اف�ة ده�ك، م� العامل�� في مع�ل م��� 

  دراسة حالة في جامعة ت����، : ف�� ال�ف�ق ال�����ي ����قة تق��� األداء ال��س�ي). 2018(ع�� هللا، حات�

 .267-251، )102( 24، م�لة  العل�م االق��اد�ة واإلدار�ة

  ال��اة ال�����ة في ت���� ضغ�� الع�ل دراسة ن��ذج مق��ح الس���ام ج�دة ). 2016(عل�ش، ص�اح اب�ا���

 ،، أ��وحة د���راه غ�� م���رة، �ل�ة ال��ارة، جامعة ق�اة ال����م��ان�ة �ال����� على جامعة ق�اة ال����

  ةدار ال���� : ع�ان .ال��خل إلى إدارة ال�ع�فة). 2006(العلي، ع�� ال��ار، وق��یل�ي، عام�. 

  دار ال�ازور� العل��ة : ، ع�انادارة رأس ال�ال الف��� في م���ات األع�ال). 2009(الع���، سع� وصالح، أح��

 . لل��� وال��ز�ع
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  الف��� ���غ�� وس�� ب�� ج�دة ال��اة ال�����ة وم�ه��ة س�ة  ، رأس ال�ال )2018(�����، ن�ف�� وال��ان، ع�اد

، )3( 38، ال��لة الع���ة لإلدارة . �ة ال�ع�د�ةفي وزارة ال��ة في ال��ل�ة الع�� س���ا �ال����� على العامل�� 

189 -214. 

  دراسة م��ان�ة �ال�����  -ج�دة ال��اة ال�����ة في ت���ة سل�ك ال��ا��ة ال�����ي). 2018(الفقي، أده� دمحم

 . رسالة ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة ال��ارة، جامعة ق�اة ال����. على ال���ك ال���م�ة

 دراسة  –أث� ج�دة ح�اة الع�ل على م�ارسات إدارة ال��ارد ال����ة ). 2019(لق��اني، سام�ة الق�شي، س�زان وا

م��ان�ة على ال���ف�� اإلدار��� في م���فى الق�ات ال��ل�ة ����ب ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة للف��ة 

 .136- 117، )5( 2، جامعة ال�ل� سع�د.  ال��لة العل�م االق��اد�ة واإلدار�ة والقان�ن�ة. )2016-2017(

  دراسة "ج�دة ال��اة ال�����ة وأث�ها على م���� األداء ال���في للعامل�� ). 2014(ماضي، خل�ل إس�اع�ل

 .جامعة ق�اة ال����، م��. ا��وحة د���راه غ�� م���رة. "ت�����ة على ال�امعات الفل�����ة

  دراسة ت�����ة على : �س�ي وأث�ها في ال���� ال�����يفاعل�ة ن�ام تق��� األداء ال�). 2013(ال������، دمحم ذی�

- 184، )4(، جامعة ال����نة، ال��لة األردن�ة في إدراة  األع�ال. ال��س�ة العامة لل��ان االج��اعي في األردن

204. 

  ة دراسة ت�����ة على وزار : ع�ل�ات إدارة ال�ع�فة وعالق�ها ب���� األداء ال��س�ي). 2014(ال��ه�ن، م���د

أكاد���ة اإلدارة وال��اسة لل�راسات العل�ا، . ، رسالة ماج���� غ�� م���رةال����ة وال�عل�� العالي في م�اف�ات غ�ة

 .غ�ة، فل����

  م�لة ). دراسة م��ان�ة(ج�دة ح�اة الع�ل وأث�ها في ت���ة االس�غ�اق ال���في ). 2004(ال�غ��ي، ع�� ال����

 .35- 1)، 2(1، ال�راسات وال���ث ال��ار�ة

  دار ال����ة الع���ة لل��� : ، ال����رةدل�ل اإلدارة ال���ة ل����ة ال��ارد ال����ة). 2007(ال�غ��ي، ع�� ال����

 . وال��ز�ع

  ت���� ثقافة ال����ة ل����� األداء ال��س�ي في ال���ك ال��ار�ة األردن�ة) 2004(ال�قفي، علي ع�ض .

 .ع�ان الع���ة لل�راسات العل�ا، ع�ان، األردنجامعة . أ��وحة د���راه غ�� م���رة
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