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جودة احلياة وانعكاسها على الرضا الوظيفى للمرأة العاملة
 نوره مسفر عطية الغبيشي الزهران.د
أستاذ السكن وإدارة املنزل املشارك بقسم االقتصاد املنزيل
كلية العلوم واآلداب ابملخواه يف جامعه الباحة
 ستعونت اينة الدرالففة،اينة البحث

:امللخص

يهدف البحث بصف ة رسيسففية را درالففة الع جة ب جودة ااياة سانععالففها الا اليفففا الواي ا للمسجا العام

 سرشف ف ففتملت أدسا البحث الا. سمن مسف ف ففتوو رجتصف ف ففادية سرجتمااية تل ة، مت رختيارهم بطييقة اشف ف فواسية،) زسجة ااملة250( من اينة ألف ف ففالف ف ففية جوامها
 توص ففلت نتاسج البحث را، سرتبع البحث املنهج الوص ف ا سالتحليلا،) ال ففتبياو اليف ففا الواي ا (راداد الباحثة، ال ففتبياو جودة ااياة،رل ففتمارة البياا العامة
، سادد ل ففنوا العمال االكرب،سجود فيسق ذا داللة رحص ففاسية ىف جودة ااياة تبعاً للمتغريا الدرال ففة لص ففاو املس ففتوى التعليما االالا للمسجة ساالكرب ل ففنا
 كما سجد فيسق ذا داللة رحصاسية ب أفياد اينة البحث ىف اليفا الواي ا تبعاً للمتغريا. سادد أفياد االلية االجال سالدخال الشهيى امليت ع،ساملهنة ااية
، سادد أفياد االل ففية االجال سالدخال الش ففهيى امليت ع،  ساملهنة ااي، سادد ل ففنوا العمال االكرب،الدرال ففة لص ففاو املس ففتوى التعليما االالا للمسجة ساالكرب ل ففنا

 سكاو املس ف ففتوى التعليما للمسجة هو العامال األكثي أتثرياً ىف.سسجد ا جة ررتباطية طيدية ذا داللة رحص ف ففاسية ب جاسر جودة ااياة سجاسر اليف ف ففا الواي ا
 سالوزو النسىب حملاسر جودة،%82  ساملهنة ايضا هو العامال األكثي أتثرياً ىف نسبة املشاركة ىف اليفا الواي ا بنسبة،%76.3 نسبة املشاركة ىف جودة ااياة بنسبة
. سالوزو النسىب حملاسر اليفا الواي ا تصدر التقديي ساحرتام الذا املقدمة،ااياة كاو ىف املقدمة جودة الع جا االجتمااية
. جودة ااياة؛ اليفا الواي ي؛ امليأة العاملة:الكلمات املفتاحية

The Quality of life and its impact on the job satisfaction of working women
Dr. Nora Misfir Attia Al Ghubaishi Al Zahrani
Associate Professor of Housing and Home Management, Department of Home Economics
Faculty of Science and Arts in Al-Makhwah at Al-Baha University

Abstract:
The main objective of this research is to study the relationship between quality of life and its reflection on the job
satisfaction of working wives. The study sample consisted of a basic sample of (250) working wives, who have been
randomly chosen, and from different economic and social levels. The research tools included the general data form,
quality of life questionnaire, job satisfaction questionnaire (researcher preparation), and the research followed the
descriptive and analytical approach, The results of the research found that there are statistically significant differences
in the quality of life according to the study variables in favor of the higher educational level of the wife and the older
age, the number of years of the largest work, the free profession, the number of members of the family less and the
high monthly income. Also found significant differences statistically among the members of the research sample in
Job satisfaction. According to the study, variables in favor of the higher educational level of the wife and the elderly,
the number of years of the largest work, the free profession, the number of members of the family less and the higher
monthly income, and found a correlative correlation statistically significantly between the quality of life and
satisfaction axes Career, The wife’s educational level was the most influential factor in the rate of participation in
the quality of life at 76.3%, and the profession is also the most influential factor in the participation rate in job
satisfaction at 82%, and the relative weight of the quality of life axes was at the forefront the quality of social
relationships, and the relative weight of the satisfaction axes career issues appreciation and self-esteem provided.
Keywords: quality of life, satisfaction, working women.
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مقدمة ومشكلة البحث:

يعترب العنصي البشيي من أهم العناصي املؤثية يف رنتاجية العمال فهو داامة اإلنتاج سهو العنصي الوحيد الذي
ال يتقافا انه بسهولة ،كما يستغيق راداد سجتاً طوي .سجد تيتب الا رمهال العنصي البشيي يف بعض املنظما
ااعومية ساملؤلسا أو ختل ت أس رخن ضت رنتاجيتها سرخن ض مستوى األداء فيها سأصبح من الضيسرة معاجلة
تلك القضية هبدف حتس مستوى أداء العامل سحتقيق رفاهم الواي ي .لذا تتصدر ردارة املوارد البشيية جاسمة
املهام اليت تواجه أي منظمة رذ البد من توجيه العامل سحت يمهم سحتقيق رفاهم الواي ي لتوايف نشاطاهتم يف
حتقيق اهداف املنظمة ،رذ أو اليفا الواي ي مهم ابلنسبة لألفياد ساجلمااا ألنه ييتبط ابلنجاح يف
العمال(.حممد)2018،
كما تعترب املوارد البشيية هي أغلا املوارد للمنظما  ،سمصدرا مهماً لتحقيق املماو التنافسية هلا ،سأصبح
االلتخدام األمثال هلذ املوارد يعتمد الا التدابري اليت ميعن اختاذها اماية العامل بدنياً سمعنووً .حيث يعيش
العامل فرتة غري مسبوجة من التغريا املستمية يف كافة جماال ااياة ،لواء كانت االجتصادية منها سالسيالية أس
التعنولوجية أس االجتمااية سغريها ،لذلك فإو منظما األامال الناجحة هي اليت تعوو جادرة الا فهم سالتيعاب
تلك املتغريا (اخلماالة )2014،حيث اهتمت العديد من الدرالا البحثية يف اآلسنة األخرية بقياس جودة ااياة
الواي ية أببعادها املختل ة ،لتح يم طاجا األفياد اإلبدااية ،ستعميم القدرة التنافسية ،سالتسلح بثقافة اإلبداع سالتطويي
ساألداء اجلمااي .رال أو كثريا من الباحث جد سص وا القيو ااايل أبنه اصي الضغوط الن سية ( (Psychological
( stressسلمان.)2004،
كما يعد اليفا الواي ي احد املوفواا اليت حظيت ابهتمام العثري من الماء الرتبية ،سذلك ألو األفياد
يقضوو جمءاً كبرياً من حياهتم يف العمال سمن مث من األمهية مبعاو أو يبحثوا ان اليفا الواي ي سدسر يف حياهتم
الشخصية ساملهنية ،كما أو هناك سجهة نظي م ادها أو اليفا الواي ي جد يؤدي را زودة اإلنتاجية سيرتتب الية
ال اسدة للمؤلسا سالعامل مما زاد من أمهية درالة هذا املوفوع(.مداح)2015،
ستشري رمضاو ( )2007را أو جناح ال يد يف العمال يعتمد ألالاً الا مدى ارتباطه سسالسه له ،سما يوفي
العمال من رشباع ااجاته سدسافعه ستوايف لقدراته ،سرذا كانت الع اءة الواي ية نتاجاً لألاداد املتخصص سالتدريب
ساخلربة فإهنا أيضاً دليال الا مقدار رحساس ال يد ابليفا ان امله.
سيضيف اخلماالة ( )2001را أو املوا الذين يتمتعوو ابليفا ساالرتياح ميتازسو مبيدسد أفضال من غريهم
سيؤدسو املهم بشعال أفضال را حد ما من العامل الذين ال يتمتعوا ابليفا الواي ي يف مؤلساهتم سمواجع املهم.
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كما أكد ادسارد ( )Edward,2009الا أو األفياد الذين يتمتعوو مبستوى ٍ
اال من الشعور ابليفا تعوو
اإلنتاجية يف العمال أفضال اندهم من األفياد الذين يتص وو مبستوى منخ ض من اليفا ،سهذا ما يعمز أمهية تلك
الع جة اإلرتباطية ما ب الشعور امليت ع ابليفا ساألداء املتميم يف العمال.
سييى فورنت ) )Fornt,2006فيسرة االهتمام ابليفا الواي ي من تلف جوانبه ،سحتليال العوامال ال االة
ساملؤثية الا مستووته سفيسرة التعيف الا مشااي ساجتاها العامل حنو املهم سالقنااة إبمعانية التأثري الا هذ
العوامال ال االة ساملؤثية من خ ل السيالا العامة ساإلجياءا اإلدارية سالتنظيمية اليت حتددها املؤلسا املختل ة،
سذلك ملا له من أتثري الا لري العمال سأتقانه سزودة ال االية.
سىف هذا اإلطار ،جتدر اإلشارة را أو اليفا الواي ي يعرب ان مشااي سأحاليس املواف النابعة من ن سه.
غري انه ليس ابإلمعاو ال صال ب هذ املشااي ساألحاليس سايسف العمال احمليطة ابلعامال ،لذا فمن األمهية مبعاو
التعيف الا بعض م اهيم اليفا الواي ي سالنظيو اليت تناسلت هذا املوفوع سربيز العوامال املؤثية فيه( .اياد،
)2017
ستربز أمهية اليفا الواي ي اباتبار مقيالا ملدى فاالية األداء  ,فإذا كاو العاملوو راف كليا "ان املهمم
فإو ذلك لوف يؤدي را نتاسج ميغوبة تضاهي رفع اإلجور أس ااوافم اليت تقدمها املنظمة ،سابملقابال رذا كاو
العاملوو غري راف فأو ذلك يسهم يف تغيبهم ان العمال سكثية ااوادث سالتأخري ساإلنتقال را منظما أخيى،
سميعن حتديد األلاليب الداامة لإلهتمام ابليفا الواي ي حيث أو ارت اع درجة اليفا الواي ي يؤدي را اخن اض
معدل دسراو العمال ،كذلك يؤدي را ارت ع مستوى الطموح ملدى العامل يف منظماهتم سأيضا "هناك ا جة طيدية
سثيقة ب اليفا الواي ي ساإلنتاجية كما أو زودة اليفا الواي ي تؤدي را أداء ميت ع ألو هناك ا جة طيدية ب
اليفا ساألداء فعلما زاد درجا اليفا ارت عت معدال األداء(.الشيااسى)2009،
رو األفياد الذين يتمتعوو مبستوى ميت ع من الشعور ابليفا تعوو درجة رنتاجيتهم يف العمال أفضال من
األفياد الذين يتص وو مبستوى رفا منخ ض ،سهذا ما امز أمهية الع جة اإلرتباطية ب الشعور امليت ع ابليفا ساألداء
املتميم حيث رو اليفا الواي ي هو أحد معوا ث ثة هلا اإلمهية العظما يف التأثري الا رنتاجية العامال إبفافة
را كال من التح يم سمستوى األداء سهلذ العناصي الث ثة األثي الوافح يف تنظيم السلوك ساإللتمام داخال املؤلسة.
(فليه ،ابد اجمليد ،)2001 ،كما أو اليفا الواي ي هو أحد امل اهيم املهمة داخال املنظمة فهو ألاس للعثري من
ليالا سالرتاتيجيا اإلدارا العليا لمودة اإلنتاجية سالع اءة( .اجليجاسي ،أبو ميق(2000 ،
سرو االهتمام جبودة ااياة الواي ية الداام إلجياد بيئة امال آمنة سصحية سمنالبة ،تتوافي فيها أشعال
مشاركة العامل يف امليا اإلدارة ،ساختاذ القيار مجيعها من جهة ،ساالهتمام اباياة األليية سالعاسلية من جهة
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أخيى ،يعمال الا حتقي التوازو ب بيئة العامال يف العمال سمتطلباته العاسلية .رفافة لذلك ،فإو جودة ااياة
الواي ية متثال األامال ساألفعال ساملمارلا اليت تقوم هبا اإلدارة العليا من أجال ررفاء العامل لديها ،سالعادهم،
سزودة شعورهم ابلثقة ساالطمئناو يف حياهتم الواي ية ساألليية ،سالذي بدسر يسااد العامل الا أو يعونوا أكثي
مقدرة سللطة يف أداء أاماهلم مبا يؤدي را حتقي أفضال النتاسج( .ديوب)2014 ،
فم هوم جودة ااياة الا درجة ابلغة التعقيد ،فهو يضم ب جنباته أبعاداً ادة كااالة الصحية ،سالقدرة
الا أداء األنشطة اليومية ،سالعمال ،سرمعانية ااصول الا ال يص الرتسحيية ،سالع جا مع اآلخيين
) .(Carr,2004سكذلك االهتمام الشخصي ،سالرتف ،ساخلربا ااسية املمتعة ،ساالمتيازا  ،سااصول الا
ال يص التعليمية اجلامعية ،سالقدرة الا االختيار ،ساملسئولية االجتمااية ،ساالتصال ال عال ،ساألخذ سالعطاء (Seed
) ،& Lioyed, 1997لذا فالشعور جبودة ااياة ميثال أمياً نسبياً ،ألنه ييتبط ببعض العوامال الذاتية مثال امل هوم
اإلجيايب للذا  ،ساليفا ان ااياة سان العمال ،سااالة االجتمااية ،سالسعادة اليت يشعي هبا ال يد ،كما ييتبط ببعض
العوامال املوفواية مثال اإلمعانيا املادية املتاحة ،سالدخال ،سنظافة البيئة ،سااالة الصحية ،سااالة السعنية
سالواي ية ،سمستوى التعليم ،سغري ذلك من العوامال اليت تؤثي يف ال يد .سهذ العوامال الذاتية ساملوفواية جتعال أمي
تقديي درجة جودة ااياة لدى ال يد أمياً فيسروً ألو ال يد الذي يت ااال مع أفياد جمتمعه ،حياسل داسماً أو حيقق
مستوى معيشي أفضال سااصول الا خدما أجود ،أس حيافظ الا مستوى معيشي ال يقال ان مستوى ااياة
اليت كاو يعيشها يف املافي( .منسي ،كاام.)2006 ،
ستعد جودة ااياة هدفاً يسعا را حتقيقه اجلميع أفياد سمجااا يبذلوو يف لبيله الغايل سالن يس من خ ل
االهتمام بعال العوامال ساملقوما إلشباع اااجا الن سية اليت تسهم يف حتس جودة ااياة( .ال ليت.)2012 ،
سأشار ) (Wolinsky et al., 2004أو جودة ااياة تيتبط بع جة سثيقة ابلصحة املشتملة الا الوااسف
اجلسمية ساالجتمااية سالدسر الذي يقوم به الشخص داخال اجملتمع كما تشمال الصحة العقلية سردراكا ال يد حول
الصحة العامة.
سيعترب حتقيق االنسجام سالتوافق داخال األلية سخارجها يف الع جة ب مجيع أطيافها أمي ابلغ األمهية ألو
جناح ااياة األليية حيدد را درجة كبرية اجلودة يف نواية حياة اإلنساو سدرجة شعور ابلسعادة ساليفا ان ذاته سان
حياته ،سييتبط ابلصحة الن سية سالصحة اجلسمية (داسد ،محدى .)2004 ،فقد أشار نتاسج العديد من الدرالا
را أو اليفا ان ااياة ييتبط رجيابياً بتقديي ال يد لذاته ،سأو تقديي ال يد لذاته أحد أهم العوامال املسئولة ان رحساس
ال يد جبودة ااياة (الدلوجي.)1999 ،
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سمما لبق يتضح أو جودة ااياة تنععس بشعال مباشي ىف امال امليأة ،سلعي حيقق ال يد السعادة ساجلودة
األليية سيتعيف مع جيطه سحيقق أهدافه كاو لماماً اليه أو حيقق التوافق سالتواصال لتحقيق رغباته سالوصول اا
هدفه سذاته ،ومن هنا نشأت مشكلة البحث يف بلورة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1هال توجد فيسق ذا داللة رحصاسية ب متولط درجا أفياد اينة البحث يف جاسر التبياو جودة ااياة
تبعاً متغريا الدرالة (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال
االلية)؟
 .2هال توجد فيسق ذا داللة رحصاسية ب متولط درجا أفياد اينة البحث يف التبياو اليفا الواي ا تبعاً
ملتغريا الدرالة (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال االلية)؟
 .3هال توجد ا جة ررتباطية ب جاسر التبياو جودة ااياة سجاسر التبياو اليفا الواي ا لمسجا اينة البحث
 .4ما نسبة مشاركة العوامال املؤثية الا جودة ااياة؟
 .5ما نسبة مشاركة العوامال املؤثية الا اليفا الواي ا؟
 .6ما األسزاو النسبية ألكثي جاسر جودة ااياة؟
 .7ما األسزاو النسبية ألكثي جاسر اليفا الواي ا؟
أهداف البحث:
يهدف البحث ااايل بص ة رسيسة را درالة الع جة ب اليفاء الواي ي سأثي الا جودة ااياة االليية:
 .1العشف ان ال يسق ب متولطا درجا زسجا اينة البحث ىف جودة ااياة (جودة ااياة الذاتية،
جودة الع جا االجتمااية ،جودة االلتق لية) تبعاً لبعض متغريا الدرالة (املستوى التعليما ،العمي،
املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال االلية).
 .2توفيح ال يسق ب متولطا درجا زسجا اينة البحث ىف اليفا الواي ا (املسئوليا سالواجبا جتا
العمال ،الع جا االجتمااية ىف العمال ،التقديي ساحرتام الذا  ،اليفا ان الياتب ساملعافأ ) تبعاً ملتغريا
الدرالة (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال االلية).
 .3حتديد الع جة ب جاسر التبياو جودة ااياة سجاسر التبياو اليفا الواي ا لمسجا اينة البحث.
 .4معيفة نسبة مشاركة العوامال املؤثية الا جودة ااياة.
 .5معيفة نسبة مشاركة العوامال املؤثية الا اليفا الواي ا.
 .6حتديد األسزاو النسبية ألكثي جاسر جودة ااياة.
 .7حتديد األسزاو النسبية ألكثي جاسر اليفا الواي ا.
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أمهية البحث:
يسهم البحث ف:
 .1تعميم ابعاد اليفا الواي ا ستقليال الشعور ابلضغط الن سا ستبىن الرتاتيجيا جديد للتعامال مع االفياد ىف
بيئة العمال ممايؤدى اا حتس حالتهم الن سية سالبيئية.
 .2رلقاء الضوء الا أمهية جودة ااياة األليية حيث يعد من التوجها ااديثة اليت يتبناها الباحثة اباتبارها
البؤرة األلالية لتبين االجتاها اإلجيابية لتحس األداء الن سي سالواي ي ألفياد األلية مبا يتجاسز نطاق
أس حدسد الصحة الن سية العادية مبا خيدم اجملتمع.
 .3تعد هذ الدرالة رفافة جديدة را الدرالا العيبية الىت تتناسل موفوع جودة ااياة سأمهيته سا جته
ابملتغريا الدميوجيافية كأحد أهم امل اهيم الىت رجتحمت اجملتمع ىف العصي ااديث سالىت مازالت مل تلق العناية
العافية من جبال الباحث .
فروض البحث:
يفرتض البحث احلاىل مايلى:
 .1توجد فيسق ذا داللة رحصاسية ب متولط درجا أفياد اينة البحث ىف جودة ااياة تبعاً ملتغريا الدرالة
سهي (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال االلية).
 .2توجد فيسق ذا داللة رحصاسية ب متولط درجا أفياد اينة البحث ىف اليفا الواي ا تبعاً ملتغريا
الدرالة سهي (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال ،ادد أفياد االلية ،دخال االلية).
 .3توجد ا جة ارتباطية دالة رحصاسياً ب رلتجااب زسجا اينة البحث الا التبياو جودة ااياة مبحاسر
(جودة ااياة الذاتية ،جودة الع جا االجتمااية ،جودة االلتق لية) سب رلتجابتهم الا التبياو اليفا
الواي ا مبحاسر (املسئوليا سالواجبا جتا العمال ،الع جا االجتمااية ىف العمال ،التقديي ساحرتام
الذا  ،اليفا ان الياتب ساملعافأ ).
 .4ختتلف نسبة مشاركة بعض املتغريا اإلجتمااية ساإلجتصادية يف ت سري نسبة التباين يف املتغري املستقال (جودة
ااياة) تبعا ألسزاو معام اإلحندار سدرجة االرتباط.
 .5ختتلف نسبة مشاركة بعض املتغريا اإلجتمااية ساإلجتصادية يف ت سري نسبة التباين يف املتغري املستقال (اليفا
الواي ا) تبعا ألسزاو معام اإلحندار سدرجة االرتباط.
 .6ختتلف األسزاو النسبية ألكثي جاسر جودة ااياة.

 .7ختتلف األسزاو النسبية ألكثي جاسر اليفا الواي ا.
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اإلسلوب البحثى:
أوالً :منهج البحث:
يتبع هذا البحث املنهج الوص ي التحليلي.
اثنياً :مصطلحات البحث:

جودة احلياةquality life :

تيى ابدالس م سأخيسو ( )2015أو جودة ااياة تتضمن بعدين ألال مها جودة ااياة املوفواية سجودة
ااياة الذاتية.
سهي حالة شعورية جتعال ال يد ييى ن سه جادرا الا رشباع حاجاته املختل ة (ال طيية ساملعتسبة) سااللتمتاع
ابلظيسف احمليطة به (الباهدا ،مهدى.)2006،
وتعرفه الباحثة إجرائياً :ابهنا جمموع تقييما
سادراكهم ملعانتهم سسفعهم ىف ااياة سشعورهم ابليفا الشعور ابليفا ان اشباع حاجاهتن.

امليأة العاملة جلوانب حياهتا اليومية ىف اال ايسف معينه

الرضا الوظيفىJob satisfaction :

ايف اخلريي ( )2008اليفا الواي ي أبنه تقبال املواف لعمله من مجيع سجوهه ،أي لنوع هذا العمال
سمتطلباته سايسفه ال يميقية سمعانته االجتمااية ساالجتصادية ،سما يتخلله من ا جا رنسانية ب اليؤلاء سالمم ء
سامليؤسل .
وتعرفه الباحثة إجرائياً :ابهنا اتج من ت ااال جممواة من العوامال اليت تتصال ابلبيئة الداخلية أس اخلارجية،
مما يؤدى اا الشعور ابلياحة ساشباع االحتياجا الصحية سالن سية ساالجتمااية.
اثلثاً :حدود البحث:

احلدود البشريه للبحث :تعونت اينة البحث من جمموات :

 - 1عينة الدراسة اإلستطالعية :جوامها ( )30اينة جصدية من زسجا اام سغري اام
لتقن أدسا الدرالة املتمثلة ىف رلتمارة البياا العامة ،التبياو جودة ااياة ،التبياو اليفا الواي ا.

سذلك

 - 2عينة الدراسة األساسية :متثلت اينة البحث ىف اينة معونة من ( )250زسجة اام  ،سمن
مستوو رجتصادية سرجتمااية تل ة سمت تطبيق ادسا الدرالة ىف رلتمارة البياا العامة ،التبياو جودة ااياة،
التبياو اليفا الواي ا.
احلدود الزمنية للبحث :مت تطبيق أدسا البحث يف اام 2019م.
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رابعاً :أدوات البحث:

 .1رلتمارة البياا العامة( .راداد الباحثة)
 .2التبياو جودة ااياة( .راداد الباحثة)
 .3التبياو اليفا الواي ا( .راداد الباحثة)
 -1إستمارة البياانت العامة:
أاد هذ اإللتمارة هبدف ااصول الا البياا العامة ألفياد اينة البحث سبعض املعلوما الىت ت يد
ىف رمعانية حتديد خصاسص اينة الدرالة الدميوجيافية سرشتملت اإللتمارة الا مايلا:
• بياا خاصة ان المسجا اينة البحث تتضمن (املستوى التعليما ،العمي ،املهنة ،ادد لنوا العمال).
• بياا اامة ان األلية ستتضمن (ادد أفياد االلية ،متولط الدخال الشهيى ل لية).
 -2استبيان جودة احلياة( :إعداد الباحثة)
أاد هذا االلتبياو هبدف التعيف الا جودة ااياة كما تدركها ربة األلية اينة البحث األلالية ،سجامت
الباحثة إباداد االلتبياو الذي يتعوو ىف صورته النهاسية من ( )75ابارة خربية مقسمة را ث ثة جاسر ،ستتحدد
اإللتجابه اليها سفق ث ث خيارا (داسماً – أحيااً -ادراً) الا مقياس متصال ( )3،2،1للعبارا موجبة
الصياغة )3,2,1( ،للعبارا لالبة الصياغة .سبذلك تعوو أالا درجة حتصال اليها امل حوصة ( )225سأجال درجة
( ،)75ستتمثال جاسر االلتبياو فيما يلي:
احملور األول :جودة احلياة الذاتية :يتضمن هذا احملور ( )25ابارة خربية تععس ااالة الن سية سالوفع
الن سا ساالحساس ابلذا سالثقة ابلن س ليبة األلية اينة البحث األلالية سنواية املشااي الىت تسيطي اليها لواء
كانت رجيابية مثال اإلحساس ابلسعادة ساليفا ساإلرتياح سالثقة ابلن س ساليغبة ىف تعديال السلوك سالت اؤل ساألمال
جتا املستقبال ساليغبة ىف العطاء ،أس مشااي للبية مثال القلق ساإلكتئاب ساإلحساس ابلعجم سالضعف سالشعور
ابلذنب سلياة اإلن عال ،سذلك ىف املواجف ااياتيه املختل ه داخال سخارج األلية.
احملور الثاىن :جودة العالقات االجتماعية :يتضمن هذا احملور( )25ابارة خربية توفح نواية الع جا
اإلجتمااية ليبة األلية اينة البحث األلالية سذلك الا مستوى األلية مع المسج ساألبناء سمدى الت اهم ساإلنسجام
سالتقارب ساإلحرتام سالت ااال داخال األلية ،ساملشاركة ىف رختاذ القيارا سحال املشع ساملسئوليا األليية سشئوو
األبناء ،سرحرتام األراء سحيية التعبري ان اليأى ،سالت ااال اإلليى خارج نطاق األلية سالع جا مع احمليط هبا
سالصداجا ساألنشطة اإلجتمااية املختل ة الىت تشارك هبا سنواية الرتفيه سكي ية جضاء سجت ال ياغ .ستضمن هذا
البعد أيضا املشاركة االجتمااية لأللية من خ ل الع جة االجتمااية الطيبة ابألهال ساألصدجاء ساجلرياو سكذلك
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ساألنشطة االجتمااية املختل ة ابإلفافة را القدرة الا املسامهة يف العمال التطواي

احملور الثالث :جودة االستقاللية :يتضمن هذا احملور ( )25ابارة خربية تعرب ان درجة االماو االجتصادي
ساالجتمااي اليت تشعي هبا األلية من خ ل التق ليتها يف اختاذ جيارهتا االجتصادية ساالجتمااية ،سمدى الستقيار
املايل لأللية سجدرهتا الا سفع ميمانية مالية سالتخطيط للمستقبال ساالبتعار يف التخدام املدخ لتحسن اجلوانب
املالية ،سكذلك جدرة األلية الا حتقيق الع اية املادية لتلبية احتياجاهتا مما يسااد يف حتقيق متع اجتصادي
ساجتمااا ُميفي.

 -2استبيان الرضا الوظيفى( :إعداد الباحثة)
سفع هذا املقياس هبدف التعيف الا جياس مستوى اليفا الواي ا من خ ل جياس بعض ابعاد اليفا
الواي ا ،سجد تعوو املقياس من ( )28ابارة خربية تقدييية جتيب اليها امليأة العاملة سفقاً لتقديي ث ثي متدرج
متصال ( )1 ،2 ،3سبذلك تعوو أالا درجة حيصال اليها األبناء ( )84سأجال درجة ( ،)28سجد احتوى االلتبياو
الا أربع من أبعاد اليفا الواي ا:
 .1املسئوليات والواجبات اجتاه العمل :اشتمال هذا البعد الا ( )7ابارة خربية تقيس جدرة المسجة الا اداء
املسئوليا سالواجبا اخلاصة ابلعمال سااللتمام ابألنظمة.

 .2العالقات االجتماعية ف العمل :اشتمال هذا البعد الا ( )7ابارا خربية تقيس ا جاهتا ابالخيين داخال
العمال من حيث اجملام ساللوب ااوار سالقوان االبتعاد ان التعصب ساجياد طيق ااوار سالتواصال مع
االخيين للوصول اا حال ميفا ابلتخدام مهارا فنية للحوار.
 .3التقدير واحرتام الذات :اشتمال هذا البعد الا ( )7ابارا
سجدرهتا سمستوى طموحها ىف العمال سالرتجا للمناصب العليا.

تقيس احرتام امليأ بذاهتا سثقتها بن سها

 .4الرضا عن الراتب واملكأفات :اشتمال هذا البعد الا ( )7ابارا تقيس مستوى رفا امليأ العاملة ان
الياتب الشهيى سااوافم ساملعأفا الىت تعطا اند القيام ابامال جيدة.
تقنني أدوات الدراسة :يقصد بتقن األدسا جياس صدق سثبا األدسا .
أوالً :استبيان جودة احلياة.

صدق االستبيان :راتمد الباحثة يف ذلك الا كال من:

صدق احملتوى  :Validity Contentسذلك بعيض املقياس الا جممواة من األلاتذة احملعم
املتخصص  ،إلبداء اليأي يف مدى م سمة ألئلة املقياس ساإللتجااب لعال لؤال سصياغتها ملا هتدف را جتميعه
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من معلوما سبياا  .سجد أبدسا موافقتهم الا ألئلة االلتبياو سالا اإللتجااب بنسبة  %98مع تعديال سحذف
بعض العبارا ىف احملاسر ،سجامت الباحثة ابلتعدي

املشار رليها.

صدق التكوين  :Construct Validityمت حساب صدق التعوين بطييقة صدق اإلتساق الداخلي
ان طييق رجياد معامال اإلرتباط إبلتخدام معامال "بريلوو" ،سجد تياسحت جيم معام اإلرتباط ب الدرجة العلية
لعال جور (جودة احلياة الذاتية ،جودة العالقات االجتماعية ،جودة االستقاللية) سب الدرجة العلية ل لتبياو
(جودة ااياة) ب ( )0,942( ،)0,736كما يتضح من اجلدسل التاا رجم ( )1سهي جيم دالة رحصاسيًا اند مستوى
داللة  ،0,01مما يدل الا جتانس ابارا جاسر االلتبياو سالدرجة العلية له.
جدول ( )1قيم معامالت االرتباط بني درجة كل حمور ودرجة استبيان جودة احلياة
احملاور

االرتباط

الداللة

احملور األول :جودة احلياة الذاتية

0.815

0.01

احملور الثان :جودة العالقات االجتماعية

0.736

0.01

احملور الثالث :جودة االستقاللية

0.942

0.01

يتضح من اجلدسل أو معام االرتباط كلها دالة اند مستوى ( )0.01الجرتاهبا من الواحد الصحيح مما
يدل الا صدق سجتانس جاسر االلتبياو.
الثبات:
معامل الثبات :مت حساب الثبا التبياو جودة ااياة إبلتخدام طييقة أل اكيسنباخ ،سابلتخدام طييقة
التجمسة النص ية ،سكانت جيم اإلرتباط دالة اند مستوى  0,01الجرتاهبا من الواحد الصحيح كما يتضح من اجلدسل
التاا رجم ( ،)2مما يدل الا ثبا االلتبياو سص حيته للتطبيق.
يقصد ابلثبا  Reabilityدجة االختبار يف القياس سامل حظة ،سادم تناجضه مع ن سه ،ساتساجه ساطياد
فيما يمسدا به من معلوما ان للوك امل حوص ،سهو النسبة ب تباين الدرجة الا املقياس اليت تشري را األداء
ال علي للم حوص ،سمت حساب الثبا ان طييق:
 .1معامال ال ا كيسنباخ Alpha Cronbach
 .2طييقة التجمسة النص ية Split-half
 .3جيومتاو Guttman
جدول ( )2قيم معامل الثبات حملاور استبيان جودة احلياة

احملاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيومتان

احملور األول :جودة احلياة الذاتية

0.822

0.852 – 0.783

0.810

احملور الثان :جودة العالقات االجتماعية

0.769

0.798 – 0.721

0.754

احملور الثالث :جودة االستقاللية

0.913

0.944 – 0.878

0.901

ثبات استبيان جودة احلياة ككل

0.852

0.881 – 0.810

0.840
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يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت الثبات :معامل الفا ،التجزئة النصفية ،جيومتان دالة
عند مستوى  0.01مما يدل على ثبات استبيان.
اثنيًا :استبيان الرضا الوظيفى.

صدق املقياس :راتمد الباحثة يف ذلك الا كال من:
صدق احملتوى  :Validity Contentسذلك بعيض االلتبياو الا جممواة من األلاتذة احملعم
املتخصص  ،إلبداء اليأي يف مدى م سمة ألئلة االلتبياو ساإللتجااب لعال لؤال سصياغتها ملا هتدف را
جتميعه من معلوما سبياا  .سجد أبدسا موافقتهم الا ألئلة االلتبياو سالا اإللتجااب بنسبة  %97مع تعديال
سحذف بعض العبارا  ،سجامت الباحثة ابلتعدي املشار رليها.
صدق التكوين  :Construct Validityمت حساب صدق التعوين بطييقة صدق اإلتساق الداخلي
ان طييق رجياد معامال اإلرتباط إبلتخدام معامال "بريلوو" ،سجد تياسحت جيم معام اإلرتباط ب الدرجة العلية
لعال جور (املسئوليات والواجبات جتاه العمل ،العالقات االجتماعية ف العمل ،التقدير واحرتام الذات ،الرضا
عن الراتب واملكافأت) سالدرجة العلية ل لتبياو (اليفا الواي ا) ابارة سالدرجة العلية للمقياس ب (،)0,704

( )0,961كما يتضح من اجلدسل التاا رجم ( )3سهي جيم دالة رحصاسيًا اند مستوى داللة  ،0,01مما يدل الا
جتانس ابارا االلتبياو سالدرجة العلية له.
جدول ( )3قيم معامالت االرتباط بني درجة كل حمور ودرجة استبيان الرضا الوظيفى
احملور

االرتباط

الداللة

احملور األول :املسئوليات والواجبات اجتاه العمل

0.961

0.01

احملور الثان :العالقات االجتماعية يف العمل

0.778

0.01

احملور الثالث :التقدير واحرتام الذات

0.893

0.01

احملور الرابع :الرضا عن الراتب واملكافآت

0.704

0.01

االرتباط كلها دالة اند مستوى ( )0.05 – 0.01الجرتاهبا من الواحد
يتضح من اجلدسل أو معام
الصحيح مما يدل الا صدق سجتانس ابارا االلتبياو.
معامل الثبات :مت حساب الثبا اللتبياو اليفا الواي ا إبلتخدام طييقة أل اكيسنباخ ،سابلتخدام طييقة
التجمسة النص ية ،سكانت جيم اإلرتباط دالة اند مستوى  0,01الجرتاهبا من الواحد الصحيح كما يتضح من اجلدسل
التاا رجم ( ،)4مما يدل الا ثبا االلتبياو سص حيته للتطبيق.
يقصد ابلثبا  reabilityدجة االختبار يف القياس سامل حظة ،سادم تناجضه مع ن سه ،ساتساجه ساطياد
فيما يمسدا به من معلوما ان للوك امل حوص ،سهو النسبة ب تباين الدرجة الا املقياس اليت تشري را األداء
ال علي للم حوص ،سمت حساب الثبا ان طييق:
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 .1معامل الفا كرونباخ

Alpha Cronbach

 .2طريقة التجزئة النصفية

Split-half

 .3جيومتان Guttman

جدول ( )4قيم معامل الثبات حملاور استبيان الرضا الوظيفى

احملاور

معامل الفا

التجزئة النصفية

جيومتان

احملور األول :املسئوليات والواجبات اجتاه العمل

0.751

0.786 – 0.711

0.740

احملور الثان :العالقات االجتماعية يف العمل

0.923

0.951 – 0.885

0.912

احملور الثالث :التقدير واحرتام الذات

0.835

0.866 – 0.792

0.824

احملور الرابع :الرضا عن الراتب واملكافآت

0.794

0.820 – 0.751

0.783

ثبات استبيان الرضا الوظيفي ككل

0.882

0.913 – 0.841

0.871

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت الثبات :معامل الفا ،التجزئة النصفية ،جيومتان دالة
عند مستوى  0.01مما يدل على ثبات االستبيان.
النتائج حتليلها وتفسريها:
أوالً :النتائج الوصفية :وصف عينة البحث

 -1املستوى التعليمى:

يوضح اجلدول ( )5والشكل البيان رقم ( )1توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري املستوى التعليمى

املستوى التعليمي

العدد

النسبة%

الشهادة االبتدائية

27

%10.8

الشهادة املتوسطة

45

%18

الشهادة الثانوية

77

%30.8

الشهادة اجلامعية " /ماجستري ،دكتوراه"

101

%40.4

اجملموع

250

%100

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40.40%
30.80%

18%

المستوى التعليمي

10.80%

الثانويةالجامعية " /ماجستير  ،دكتوراه"
الشهادة االبتدائية الشهادة المتوسطة الشهادةالشهادة

شكل ( )1يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري املستوى التعليمى

يتضح من جدسل ( )5سشعال بياين ( )1أو  101من أفياد اينة البحث حاص الا الشهادة اجلامعية/
"ماجستري ،دكتورا " بنسبة  ،%40.4يليهم  77من أفياد اينة البحث حاص الا الثانوية العامة بنسبة ،%30.8
- 343 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)25ربيع الثاين 1442ه – ديسمرب 2020م

مث أييت يف امليتبة الثالثة  45من أفياد اينة البحث حاص
اليابعة  27من أفياد اينة البحث حاص

الا الشهادة املتولطة بنسبة  ،%18سأييت يف امليتبة

الا الشهادة االبتداسية بنسبة .%10.8

 -2العمر:
تبعا ملتغري العمي.
يوفح اجلدسل ( )6سالشعال البياين رجم ( )2توزيع أفياد اينة البحث ً
جدول ( )6توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري العمر

العمر

العدد

النسبة%

اقل من  35سنة

56

%22.4

من  35سنة ألقل من  45سنة

114

%45.6

من  45سنة فأكثر

80

%32

اجملموع

250

%100

العمر

22.40%

32%

اقل من  35سنة
من  35سنة ألقل من  45سنة
من  45سنة فأكثر

45.60%

شكل ( )2يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر

يتضح من جدسل ( )6سشعال ( )2أو  114من أفياد اينة البحث تياسحت أامارهن من  35لنة ألجال
من  45لنة بنسبة  ،%45.6يليهم  80من أفياد اينة البحث كانت أامارهن من  45لنة فأكثي بنسبة ،%32
يليهم  56من أفياد اينة البحث كانت أامارهن اجال من  35لنة بنسبة %22.4
 -3املهنة:
يوضح اجلدول ( )7والشكل البيان رقم ( )3توزيع أفراد عينة البحث تبعا ملتغري املهنة
جدول ( )7توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري املهنة

املهنة

العدد

النسبة%

وظيفة حكومية

129

%51.6

قطاع خاص

73

%29.2

أعمال حرة

48

%19.2

اجملموع

250

%100
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60%

51.60%

50%
40%
29.20%
المهنة

30%
19.20%
20%
10%
0%
قطاع خاص

وظيفة حكومية

أعمال حرة

شكل ( )3يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري املهنة

يتضح من جدسل ( )7سشعال ( )3أو  129من أفياد اينة البحث يعملن ابلوااسف ااعومية بنسبة
 ،%51.6بينما  73من أفياد اينة البحث يعملن ابلقطاع اخلاص بنسبة  ،%29.2س 48من أفياد اينة البحث
يعملن ابألامال ااية بنسبة .%19.2
 -4عدد سنوات العمل:
يوفح اجلدسل ( )8سالشعال البياين رجم ( )4توزيع أفياد اينة البحث تبعا ملتغري ادد لنوا العمال
جدول ( )8توزيع أفراد عينة البحث تبعاً ملتغري عدد سنوات العمل

النسبة%

عدد سنوات العمل

العدد

أقل من  10سنوات

50

%20

من  10سنوات إىل أقل من  15سنة

119

%47.6

من  15سنة فأكثر

81

%32.4

اجملموع

250

%100

عدد سنوات العمل

20%

32.40%
أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلي أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر

47.60%

شكل ( )4يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد سنوات العمل

يتضح من جدسل ( )8سشعال ( )4أو  119من أفياد اينة البحث تياسحت ادد لنوا املهن من 10
لنوا ريل أجال من  15لنة بنسبة  ،%47.6يليهم  81من أفياد اينة البحث كانت ادد لنوا املهن من 15
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لنة فأكثي بنسبة  ،%32.4يليهم  50من أفياد اينة البحث كانت ادد لنوا املهن أجال من  10لنوا بنسبة
.%20
 -5عدد أفراد األسرة:
يوفح اجلدسل ( )9سالشعال البياين رجم ( )5توزيع ألي اينة البحث تبعاً لعدد أفيادها
جدول ( )9توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها

عدد أفراد األسرة

العدد

النسبة%

أجال من  5أفياد

83

%33.2

من  5أفياد ايل  7أفياد

116

%46.4

من  8أفياد فأكثي

51

%20.4

اجملموع

250

%100

46.40%

50%
40%

33.20%

30%

20.40%

عدد أفراد األسرة

20%
10%
0%
أقل من  5أفراد

من  5أفراد الي  7أفراد

من  8أفراد فأكثر

شكل ( )5يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها

يتضح من جدسل ( )9سشعال ( )5أو  116ألية بعينة البحث تياسح ادد أفيادها من  5أفياد ايل  7أفياد
بنسبة  ،%46.4يليهم األلي ال يت كاو ادد أفيادها أجال من  5أفياد سبلغ اددهم " "83بنسبة  ،%33.2سأخريا
كاو ادد األلي ال يت كاو ادد أفيادها من  8أفياد فأكثي " "51بنسبة .%20.4
 -6الدخل الشهرى لالسرة:
يوفح اجلدسل ( )10سالشعال البياين رجم ( )6توزيع ألي اينة البحث تبعاً ل ئا الدخال املختل ة
جدول ( (10توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة
الدخل الشهري

العدد

النسبة%

أقل من  4000رايل

43

%17.2

من  4000رايل إىل اقل من  8000رايل

58

%23.2

من  8000رايل إىل اقل من  12000رايل

65

%26

من  12000رايل فأكثر

84

%33.6

اجملموع

250

%100
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الدخل الشهري

17.20%
33.60%

أقل من  4000لاير
من  4000لاير إلي اقل من  8000لاير
من  8000لاير إلي اقل من  12000لاير
من  12000لاير فأكثر

23.20%

26%

شكل ( )6يوضح توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة

يتضح من جدسل ( )10سالشعال البياين ( )6أو أكرب فئا الدخال الشهيي ألفياد اينة البحث كاو يف
ال ئة (من  12000رول فأكثي) ،تليها ال ئة (من  8000رول ريل اجال من  12000رول) ،فقد بلغت نسبتهم
الا التوايل ( ،)%26 ،%33.6سأييت بعد ذلك أفياد العينة ذسا الدخال (من  4000رول ريل اجال من 8000
رول) حيث بلغت نسبتهم  ،%23.2سأخريا أفياد العينة ذسا الدخال (أجال من  4000رول) حيث بلغت نسبتهم
.%17.2
اثنيًا :النتائج يف ضوء فروض البحث:

النتائج يف ضوء الفرض االول :والذي ينص على أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط

درجات أفراد عينة البحث ف جودة احلياة تبعاً ملتغريات الدراسة وهي (املستوى التعليمى ،العمر ،املهنة ،عدد

سنوات العمل ،عدد أفراد االسرة ،دخل االسرة) ".
سللتحقق من هذا ال يض مت تطبيق اختبار ( ) ،سحساب حتليال التباين لدرجا أفياد العينة يف جودة ااياة
ساجلداسل التالية توفح ذلك
جدول ( )11الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا للمستوى التعليمى

املستوى التعليمي

جمموع املربعات

متوسط املربعات

درجات احلرية

بني اجملموعات

10061.506

5030.753

2

داخل اجملموعات

23479.046

95.057

247

اجملموع

33540.552

قيمة (ف)

الداللة

52.924

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )11رو جيمة (ف) كانت ( )52.924سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري املستوى التعليمي ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )12اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

املستوى التعليمي

منخفض

م = 63.456

متوسط

م = 71.209

منخفض

-

متوسط

**7.753

-

عايل

**25.071

**17.318
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م = 88.527

-
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المستوى التعليمي

منخفض

عالي

متوسط

شكل ( )7فروق درجات أفراد العينة في جودة الحياة تبعا لمتغير المستوى التعليمي

يتضح من جدسل ( )12سشعال ( )7سجود فيسق يف جودة ااياة ب أفياد العينة يف املستوى التعليمي العايل
سك من أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط ساملنخ ض لصاو أفياد العينة يف املستوى التعليمي العايل اند
مستوى داللة ( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط سأفياد العينة يف املستوى
التعليمي املنخ ض لصاو أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط
درجة أفياد العينة يف املستوى التعليمي العايل ( ،)88.527يليهم أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط مبتولط
( ،)71.209سأخريا أفياد العينة يف املستوى التعليمي املنخ ض مبتولط ( ،)63.456فيأيت يف امليتبة األسا أفياد
العينة يف املستوى التعليمي العايل حيث كانت جودة ااياة لديهم أكرب ،مث أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط
يف امليتبة الثانية ،مث أفياد العينة يف املستوى التعليمي املنخ ض يف امليتبة األخرية.ست سي الباحثة ذلك أبو املستوى
التعليمي للميأة ينما مداركها سمعيفتها ابلطيق املختل ة كما أو املستوى التعليما حيقق هلا املعانة االجتمااية اليت
متعنها ستشعيها جبودة حياهتا سأليهتا سينما لدى امليأة القدرة الا الت ااال اإلجيايب األليى اجملتمعي مما يشعي أفياد
األلية ابلسعادة األليية سالصحة الن سية .سات قت هذ النتيجة سدرالة ك ً مع جمود ،ص و (.)2016
جدول ( )13حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري العمر
درجات

العمر

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9645.799

4822.900

2

داخل اجملموعات

32916.561

133.265

247

اجملموع

42562.360

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

36.190

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )13رو جيمة (ف) كانت ( )36.190سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى
( ،)0.01مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري العمي ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
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جدول ( )14اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

من  35سنة ألقل من 45

اقل من  35سنة

العمر

من  45سنة فأكثر

سنة

م = 58.041

م = 75.882

م = 60.152

اقل من  35سنة

-

من  35سنة ألقل من  45سنة

*2.111

-

من  45سنة فأكثر

**17.841

**15.730

-

العمر

58.041

75.882

اقل من  35سنة
من  35سنة ألقل من  45سنة
من  45سنة فأكثر

60.152

شكل ( )8فروق درجات العينة في جودة الحياة تبعا لمتغير العمر

يتضح من جدسل ( )14سشعال ( )8سجود فيسق يف جودة ااياة ب أفياد العينة ذسا السن من  45لنة
فأكثي سك من أفياد العينة ذسا السن "من  35لنة ألجال من  45لنة ،اجال من  35لنة" لصاو أفياد العينة
ذسا السن من  45لنة فأكثي اند مستوى داللة ( ،)0.01بينما توجد فيسق ب أفياد العينة ذسا السن من
 35لنة ألجال من  45لنة سأفياد العينة ذسا السن اجال من  35لنة لصاو أفياد العينة ذسا السن من  35لنة
ألجال من  45لنة اند مستوى داللة ( ،)0.05حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ذسا السن من  45لنة
فأكثي ( ،)75.882يليهم أفياد العينة ذسا السن من  35لنة ألجال من  45لنة مبتولط ( ،)60.152سأخريا
أفياد العينة ذسا السن اجال من  35لنة مبتولط ( ،)58.041فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ذسا السن من
 45لنة فأكثي حيث كانت جودة ااياة لديهم أكرب ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة ذسا السن من  35لنة ألجال
من  45لنة ،سىف امليتبة األخرية أفياد العينة ذسا السن اجال من  35لنة .ستيجع الباحثة ذلك را أو التقدم ىف
العمي من العوامال الىت تسااد الا جعال اإلنساو أكثي جنااه سرحساس ابليفا ستقبال ست هم للمشاكال ااياتيه
سرزدود اإلحساس جبودة ااياة ،سيت ق ذلك مع جمود ،ص و (.)2016
جدول ( )15حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري املهنة
درجات

املهنة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

10220.597

5110.298

2

داخل اجملموعات

20358.179

82.422

247

اجملموع

30578.776

احلرية

249

- 349 -

قيمة (ف)

الداللة

62.002

 0.01دال
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يتضح من جدسل ( )15رو جيمة (ف) كانت ( )62.002سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري املهنة ،سملعيفة اجتا الداللة مت تطبيق
اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )16اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
وظيفة حكومية

املهنة

م = 50.487

أعمال حرة

قطاع خاص

م = 69.102

وظيفة حكومية

-

قطاع خاص

**18.615

-

أعمال حرة

**29.845

**11.230

م = 80.332

-

80.332
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وظيفة حكومية

أعمال حرة

قطاع خاص

شكل ( )9فروق درجات العينة في جودة الحياة تبعا لمتغير المهنة

يتضح من جدسل ( )16سشعال ( )9سجود فيسق يف جودة ااياة ب أفياد العينة العام ابألامال ااية
سك من أفياد العينة العام "ابلقطاع اخلاص ،الوااسف ااعومية" لصاو أفياد العينة العام ابألامال ااية
ابلقطاع اخلاص سأفياد العينة العام
اند مستوى داللة ( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة العام
ابلوااسف ااعومية لصاو أفياد العينة العام ابلقطاع اخلاص اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط
ابلقطاع اخلاص مبتولط
ابألامال ااية ( ،)80.332يليهم أفياد العينة العام
درجة أفياد العينة العام
ابلوااسف ااعومية مبتولط ( ،)50.487فيأيت يف امليتبة األسا أفياد
( ،)69.102سأخريا أفياد العينة العام
العينة العام ابألامال ااية حيث كانت جودة ااياة لديهم أكرب ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة العام ابلقطاع
اخلاص ،سىف امليتبة األخرية أفياد العينة العام ابلوااسف ااعومية .كما يت ق ذلك مع درالة مصط ا ()2007
اليت أشار را أو املستوى املهىن لع ً من المسج يؤثي أتثرياً مباشياً الا أبعاد جودة رللوب ااياة.
جدول ( )17حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري عدد سنوات العمل
درجات

عدد سنوات العمل

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9980.136

4990.068

2

داخل اجملموعات

25177.776

101.934

247

اجملموع

35157.912

احلرية

249
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قيمة (ف)

الداللة

48.954

 0.01دال
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يتضح من جدسل ( )17رو جيمة (ف) كانت ( )48.954سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري ادد لنوا العمال ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )18اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
أقل من  10سنوات

عدد سنوات العمل

م = 49.002

من  10سنوات إيل أقل
من  15سنة

م = 64.412

أقل من  10سنوات

-

من  10سنوات إىل أقل من  15سنة

**15.410

-

من  15سنة فأكثر

**36.148

**20.738

من  15سنة فأكثر
م = 85.150

-

عدد سنوات العمل

49.002
85.15

أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلي أقل من  15سنة
من  15سنة فأكثر

64.412

شكل ( )10فروق درجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري عدد سنوات العمل

يتضح من جدسل ( )18سشعال ( )10سجود فيسق يف جودة ااياة ب أفياد العينة ال يت كانت لنوا
املهن من  15لنة فأكثي سك من أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن "من  10لنوا ريل أجال من 15
لنة ،أجال من  10لنوا " لصاو أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن من  15لنة فأكثي اند مستوى داللة
( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا ريل أجال من  15لنة
سأفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا لصاو أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من
 10لنوا ريل أجال من  15لنة اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ال يت كانت
لنوا املهن من  15لنة فأكثي ( ،)85.150يليهم أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا
ريل أجال من  15لنة مبتولط ( ،)64.412سأخريا أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا
مبتولط ( ،)49.002فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن من  15لنة فأكثي حيث
كانت جودة ااياة لديهم أكرب ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا ريل
أجال من  15لنة ،سىف امليتبة األخرية أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا  .ستيجع الباحثة
ذلك را أو زودة ادد لنوا امال امليأة حيسن من صحتها الن سيه ان طييق رحسالها بذاهتا سحتقيقها ألهدافها
سرلتثمارها ب االيه لوجتها سرحسالها ابلتحدى ملا تتحمله من مهام سمسئوليا سمجيعها اوامال تسااد الا حتس
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جودة ااياة لديها ،سيت ق ذلك مع درالة ر جمود ،ص و ( )2016الا أو امال المسجة أحد أهم األبعاد الىت
تؤثي الا جودة ااياة .ستت ق هذ النتيجة سدرالة حقي ،اآلشي ( )2013يف أو امال المسجة يسااد الا زودة
القدرة الا ردارة جودة ااياة سحتقيقها كذلك ات قت درالة ) (Anderson, 2005اليت أشار را أو النساء
العام هن أكثي شعوراً جبودة ااياة من أجياهنم غري العام  .رال أهنا أختل ت سدرالا ك ً من نعيسة ()2012
سمبارك (.)2012
جدول ( )19حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
درجات

عدد أفراد األسرة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9531.933

4765.966

2

داخل اجملموعات

35842.041

145.109

247

اجملموع

45373.974

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

32.844

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )19رو جيمة (ف) كانت ( )32.844سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري ادد أفياد األلية ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )20اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
عدد أفراد األسرة

أقل من  5أفراد
م = 71.166

من  5أفراد ايل
 7أفراد

م = 59.735

أقل من  5أفراد

-

من  5أفراد ايل  7أفراد

**11.431

-

من  8أفراد فأكثر

**14.142

*2.711

80
70
60
50
40
30
20
10
0

من  8أفراد فأكثر
م = 57.024

-

71.166
59.735

57.024

من  5أفراد الي 7
أفراد

من  8أفراد فأكثر

عدد أفراد األسرة

أقل من  5أفراد

شكل ( )11فروق درجات أفراد العينة في جودة الحياة تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة

يتضح من جدسل ( )20سشعال ( )11سجود فيسق يف جودة ااياة ب األلي أجال من  5أفياد سك من
األلي "من  5أفياد ايل  7أفياد ،من  8أفياد فأكثي" لصاو األلي أجال من  5أفياد اند مستوى داللة (،)0.01
بينما توجد فيسق ب األلي من  5أفياد ايل  7أفياد ساأللي من  8أفياد فأكثي لصاو األلي من  5أفياد ايل  7أفياد
اند مستوى داللة ( ،)0.05حيث بلغ متولط درجة األلي أجال من  5أفياد ( ،)71.166يليهم األلي من  5أفياد
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ايل  7أفياد مبتولط ( ،)59.735سأخريا األلي من  8أفياد فأكثي مبتولط ( ،)57.024فيأيت يف امليتبة األسا األلي
أجال من  5أفياد حيث كانت جودة ااياة لديهم أكرب ،مث األلي من  5أفياد ايل  7أفياد يف امليتبة الثانية ،سأخريا
األلي من  8أفياد فأكثي .ست سي الباحثة ذلك أبو حجم األلية الصغري يتيح ألفياد األلية مجيعاً الت ااال اجليد
ساملتوافق ستستطيع حتقيق رغبا أفياد األلية سحتقق هلم األماو االجتصادي ساألماو االجتمااي فيشعيهم ابلصحة
الن سية ساجلودة االليية.
جدول ( )21حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري الدخل الشهري
درجات

الدخل الشهري

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

10145.578

5072.789

2

داخل اجملموعات

21797.162

88.248

247

اجملموع

31942.740

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

57.484

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )21رو جيمة (ف) كانت ( )57.484سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف جودة ااياة تبعا ملتغري الدخال الشهيي ،سملعيفة اجتا الداللة مت
تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )21اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

الدخل الشهري

متوسط

منخفض

م = 70.705

م = 55.812

منخفض

-

متوسط

**14.893

-

مرتفع

**27.565

**12.672

مرتفع

م = 83.377

-

الدخل الشهري

55.812
83.377

منخفض
متوسط
مرتفع

70.705

شكل ( )12فروق درجات العينة يف جودة احلياة تبعا ملتغري الدخل الشهري

يتضح من جدسل ( )21سشعال ( )12سجود فيسق يف جودة ااياة ب أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع
سك من أفياد العينة ذسا الدخال املتولط ساملنخ ض لصاو أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع اند مستوى داللة
( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة ذسا الدخال املتولط سأفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض لصاو أفياد
العينة ذسا الدخال املتولط اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع
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( ،)83.377يليهم أفياد العينة ذسا الدخال املتولط مبتولط ( ،)70.705يليهم أفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض
مبتولط ( ،)55.812فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع حيث كانت جودة ااياة لديهم أكرب،
سىف امليتبة الثانية أفياد العينة ذسا الدخال املتولط ،سيف امليتبة األخرية أفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض .ست سي
الباحثة ذلك أبو اليفا املادي سااللتقيار املايل لأللية يؤثي بشعال كبري الا رفاها العام ستوافقها الن سي سحي مها
ألداء أدسارها اجملتمعية املختل ة سمن مث ينععس الا شعورها ابلصحة الن سية ،فاألفياد الذي يعيشوو يف ألي ذا
مستوى اجتصادي ميت ع ميلعوو مقوما ااياة األليية اجليدة مقارنة ابألفياد الذين يعيشوو يف مستوى أجال فهو
أحد احملددا اليسيسية لتحقيق جودة ااياة ستت ق هذ النتيجة سدرالة ) ،(Kurdek, 1993حسن ()2009
خضي ،مربسك ( )2011ابد العاطي ( )2013جمود ،ص و ( .)2016رال أهنا ختتلف مع درالة نعيسة
( )2012اليت أشار را ادم سجود ا جة ب دخال األلية سأبعاد جودة ااياة .وبذلك حتقق صحة الفرض
االول.
النتائج يف ضوء الفرض الثاىن :سالذي ينص الا أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط
درجات أفراد عينة البحث ف الرضا الوظيفى تبعاً ملتغريات الدراسة وهي (املستوى التعليمى ،العمر ،املهنة،

عدد سنوات العمل ،عدد أفراد االسرة ،دخل االسرة)".

سللتحقق من هذا ال يض مت تطبيق اختبار ( ) ،سحساب حتليال التباين لدرجا أفياد العينة يف التبياو
اليفا الواي ا ساجلداسل التالية توفح ذلك:
جدول ( )22حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري املستوى التعليمي
درجات

املستوى التعليمي

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9820.270

4910.135

2

داخل اجملموعات

28723.122

116.288

247

اجملموع

38543.392

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

42.224

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )22رو جيمة (ف) كانت ( )42.224سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري املستوى التعليمي ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )23اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

املستوى التعليمي

منخفض

م = 44.458

متوسط

م = 58.423

منخفض

-

متوسط

**13.965

-

عايل

**23.062

**9.097
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عايل

م = 67.520

-
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67.52
70

58.423

60
44.458

50
40

المستوى التعليمي

30
20
10
0
منخفض

عالي

متوسط

شكل ( )13فروق درجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري املستوى التعليمي

يتضح من جدسل ( )23سشعال ( )13سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب أفياد العينة يف املستوى التعليمي
العايل سك من أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط ساملنخ ض لصاو أفياد العينة يف املستوى التعليمي العايل
اند مستوى داللة ( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط سأفياد العينة يف املستوى
التعليمي املنخ ض لصاو أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط
درجة أفياد العينة يف املستوى التعليمي العايل ( ،)67.520يليهم أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط مبتولط
( ،)58.423سأخريا أفياد العينة يف املستوى التعليمي املنخ ض مبتولط ( ،)44.458فيأيت يف امليتبة األسا أفياد
العينة يف املستوى التعليمي العايل حيث كانوا أكثي رفا ساي ي ،مث أفياد العينة يف املستوى التعليمي املتولط يف
امليتبة الثانية ،مث أفياد العينة يف املستوى التعليمي املنخ ض يف امليتبة األخرية .ست سي الباحثة ذلك ابو اليفا الواي ا
ينتج من الشعور ابلياحة ىف بيئة العمال ساند ارت اع املستوى التعليما فيشعي ال يد بذاته سييت ع ثقته بن سه سختتلف
هذ النتيجة مع نتيجة درالة ك من (اخلماالة )2014،الىت ااهي سجود فيسق ذاتداللة رحصاسية ىف اليفا
الواي ا لصاو املستوى التعليما االجال سنتيجة درالة ابنج ( )pang,2006ساليت أاهي ادم سجود فيسق ذا
داللة رحصاسية تعمى ملتغري املؤهال العلمي
جدول ( )24حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري العمر
درجات

العمر

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

10101.704

5050.852

2

داخل اجملموعات

22665.680

91.764

247

اجملموع

32767.384

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

55.042

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )24رو جيمة (ف) كانت ( )55.042سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري العمي ،سملعيفة اجتا الداللة مت تطبيق
اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
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جدول ( )25اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
اقل من  35سنة

العمر

م = 32.210

من  35سنة ألقل من 45

من  45سنة فأكثر

سنة

م = 61.163

م = 48.827

اقل من  35سنة

-

من  35سنة ألقل من  45سنة

**16.617

-

من  45سنة فأكثر

**28.953

**12.336

-

العمر

32.21
اقل من  35سنة

61.163

من  35سنة ألقل من  45سنة
من  45سنة فأكثر

48.827

شكل ( )14فروق درجات العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري العمر

يتضح من جدسل ( )25سشعال ( )14سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب أفياد العينة ذسا السن من 45
لنة فأكثي سك من أفياد العينة ذسا السن "من  35لنة ألجال من  45لنة ،اجال من  35لنة" لصاو أفياد العينة
ذسا السن من  45لنة فأكثي اند مستوى داللة ( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة ذسا السن من 35
لنة ألجال من  45لنة سأفياد العينة ذسا السن اجال من  35لنة لصاو أفياد العينة ذسا السن من  35لنة ألجال
من  45لنة اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ذسا السن من  45لنة فأكثي
( ،)61.163يليهم أفياد العينة ذسا السن من  35لنة ألجال من  45لنة مبتولط ( ،)48.827سأخريا أفياد العينة
ذسا السن اجال من  35لنة مبتولط ( ،)32.210فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ذسا السن من  45لنة
فأكثي حيث كانوا أكثي رفا ساي ي ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة ذسا السن من  35لنة ألجال من  45لنة ،سىف
امليتبة األخرية أفياد العينة ذسا السن اجال من  35لنة .ست سي الباحثة ذلك او بعرب السن متتلك العاملة انصي
اخلربة سالقوة الىت حيتاجها العمال مما جيعلها أكثي رفا ساي ا من العام االصغي لنًا.
جدول ( )26حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري املهنة
درجات

املهنة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9910.038

4955.019

2

داخل اجملموعات

26698.041

108.089

247

اجملموع

36608.079

احلرية

249
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قيمة (ف)

الداللة

45.842

 0.01دال
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يتضح من جدسل ( )26رو جيمة (ف) كانت ( )45.842سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري املهنة ،سملعيفة اجتا الداللة مت تطبيق
اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )26اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
وظيفة حكومية

املهنة

م = 52.241

قطاع خاص

م = 44.446

وظيفة حكومية

-

قطاع خاص

**7.795

-

أعمال حرة

**13.264

**21.059

م = 65.505

-

65.505

70
60

أعمال حرة

52.241
44.446

50
40

المهنة

30
20
10
0
وظيفة حكومية

أعمال حرة

قطاع خاص

شكل ( )15فروق درجات العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري املهنة

يتضح من جدسل ( )26سشعال ( )15سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب أفياد العينة العام ابألامال
ااية سك من أفياد العينة العام "ابلوااسف ااعومية ،القطاع اخلاص" لصاو أفياد العينة العام ابألامال
ابلوااسف ااعومية سأفياد العينة
ااية اند مستوى داللة ( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة العام
العام ابلقطاع اخلاص لصاو أفياد العينة العام ابلوااسف ااعومية اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ
متولط درجة أفياد العينة العام ابألامال ااية ( ،)65.505يليهم أفياد العينة العام ابلوااسف ااعومية
مبتولط ( ،)52.241سأخريا أفياد العينة العام ابلقطاع اخلاص مبتولط ( ،)44.446فيأيت يف امليتبة األسا أفياد
ابلوااسف
ابألامال ااية حيث كانوا أكثي رفا ساي ي ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة العام
العينة العام
ابالامال ااية
ابلقطاع اخلاص .ست سي الباحثة او العام
ااعومية ،سىف امليتبة األخرية أفياد العينة العام
ىف الوااسف ااعومية كما اهنم يتمتعوو مبماو اجتمااية أكثي من العام
أكثي حتيرا ىف العمال ان العام
ابلوااسف ااعومية مما جيعلهم أكثي رفا ساي ا.
جدول ( )27حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري عدد سنوات العمل

عدد سنوات العمل

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9689.383

4844.691
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درجات
احلرية
2

قيمة (ف)

الداللة

37.587

 0.01دال
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داخل اجملموعات

31836.625

اجملموع

41526.008

247

128.893

249

يتضح من جدسل ( )27رو جيمة (ف) كانت ( )37.587سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري ادد لنوا العمال ،سملعيفة اجتا
الداللة مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )28اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
أقل من  10سنوات

عدد سنوات العمل

م = 43.251

من  10سنوات إيل أقل
من  15سنة

م = 45.890

أقل من  10سنوات

-

من  10سنوات إيل أقل من  15سنة

*2.639

-

من  15سنة فأكثر

**21.630

**18.991

من  15سنة فأكثر
م = 64.881

-

عدد سنوات العمل

43.251

64.881

أقل من  10سنوات
من  10سنوات إلي أقل من  15سنة

45.89

من  15سنة فأكثر

شكل ( )16فروق درجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري عدد سنوات العمل

يتضح من جدسل ( )28سشعال ( )16سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب أفياد العينة ال يت كانت لنوا
املهن من  15لنة فأكثي سك من أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن "من  10لنوا ريل أجال من 15
لنة ،أجال من  10لنوا " لصاو أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن من  15لنة فأكثي اند مستوى داللة
( ،)0.01بينما توجد فيسق ب أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا ريل أجال من  15لنة
سأفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا لصاو أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من
 10لنوا ريل أجال من  15لنة اند مستوى داللة ( ،)0.05حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ال يت كانت
لنوا املهن من  15لنة فأكثي ( ،)64.881يليهم أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا
ريل أجال من  15لنة مبتولط ( ،)45.890سأخريا أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا
مبتولط ( ،)43.251فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن من  15لنة فأكثي حيث كانوا
أكثي رفا ساي ي ،سىف امليتبة الثانية أفياد العينة ال يت تياسحت لنوا املهن من  10لنوا ريل أجال من 15
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لنة ،سىف امليتبة األخرية أفياد العينة ال يت كانت لنوا املهن أجال من  10لنوا  .ست سي الباحثة ذلك ابو
كلما زاد ادد لنوا العمال زاد خربة امليأ العاملة سزاد شعورها ابالماو ىف معاو العمال حيث التميار ستقوية
ا جا اجتمااية سزودة خربة ىف العمال مما يؤدى اا زودة اليفا الواي ا سختتلف نتاسج هذ الدرالة مع درالة
كال ابنج ( )pang,2006ساليت بينت نتاسجها ادم سجود فيسق ذا داللة رحصاسية تعمى ملتغريادد لنوا
العمال يف املستوى العلي لليفا الواي ا.
جدول ( )29حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
درجات

عدد أفراد األسرة

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9482.790

4741.395

2

داخل اجملموعات

37151.854

150.412

247

اجملموع

46634.644

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

31.523

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )29رو جيمة (ف) كانت ( )31.523سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري ادد أفياد األلية ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )30اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة

عدد أفراد األسرة

70

من  5أفراد ايل

أقل من  5أفراد

 7أفراد

م = 62.267

م = 53.314

أقل من  5أفراد

-

من  5أفراد ايل  7أفراد

**8.953

-

من  8أفراد فأكثر

**11.266

*2.313

من  8أفراد فأكثر
م = 51.001

-

62.267
53.314

60

51.001

50
40

عدد أفراد األسرة

30
20
10
0
أقل من  5أفراد

من  5أفراد الي  7أفراد

من  8أفراد فأكثر

شكل ( )17فروق درجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري عدد أفراد األسرة
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يتضح من جدسل ( )30سشعال ( )17سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب األلي أجال من  5أفياد سك من
األلي "من  5أفياد ايل  7أفياد ،من  8أفياد فأكثي" لصاو األلي أجال من  5أفياد اند مستوى داللة (،)0.01
بينما توجد فيسق ب األلي من  5أفياد ايل  7أفياد ساأللي من  8أفياد فأكثي لصاو األلي من  5أفياد ايل  7أفياد
اند مستوى داللة ( ،)0.05حيث بلغ متولط درجة األلي أجال من  5أفياد ( ،)62.267يليهم األلي من  5أفياد
ايل  7أفياد مبتولط ( ،)53.314سأخريا األلي من  8أفياد فأكثي مبتولط ( ،)51.001فيأيت يف امليتبة األسا األلي
أجال من  5أفياد حيث كانوا أكثي رفا ساي ي ،مث األلي من  5أفياد ايل  7أفياد يف امليتبة الثانية ،سأخريا األلي من
 8أفياد فأكثي .ت سي الباحثة ذلك انه بمودة ادد أفياد األلية ميثال ابء الا ربة األلية سمميد من املسئوليا
ساملهام ااياتيه الىت تؤثي ابلسلب الا اإلحساس ابلياحة ىف العمال لعثية الت عري ىف االاباء ساالسالد مما يؤدى اا
الشعور ابلضغوط الىت تؤثي أتثري مباشي الا اليفا الواي ا.
جدول ( )31حتليل التباين لدرجات أفراد العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري الدخل الشهري
درجات

الدخل الشهري

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني اجملموعات

9760.801

4880.401

2

داخل اجملموعات

30113.836

121.918

247

اجملموع

39874.637

احلرية

قيمة (ف)

الداللة

40.030

 0.01دال

249

يتضح من جدسل ( )31رو جيمة (ف) كانت ( )40.030سهي جيمة دالة رحصاسيا اند مستوى (،)0.01
مما يدل الا سجود فيسق ب درجا أفياد العينة يف اليفا الواي ي تبعا ملتغري الدخال الشهيي ،سملعيفة اجتا الداللة
مت تطبيق اختبار شي يه للمقارا املتعددة ساجلدسل التايل يوفح ذلك:
جدول ( )32اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة
منخفض

الدخل الشهري

متوسط

م = 54.401

م = 42.309

منخفض

-

متوسط

**12.092

-

مرتفع

**24.358

**12.266

مرتفع

م = 66.667

-

66.667
70
54.401

60
50

42.309

40

الدخل الشهري

30
20
10
0
منخفض

متوسط

مرتفع

شكل ( )18فروق درجات العينة يف الرضا الوظيفي تبعا ملتغري الدخل الشهري
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يتضح من جدسل ( )33سشعال ( )18سجود فيسق يف اليفا الواي ي ب أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع
سك من أفياد العينة ذسا الدخال املتولط ساملنخ ض لصاو أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع اند مستوى داللة
( ،)0.01كما توجد فيسق ب أفياد العينة ذسا الدخال املتولط سأفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض لصاو أفياد
العينة ذسا الدخال املتولط اند مستوى داللة ( ،)0.01حيث بلغ متولط درجة أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع
( ،)66.667يليهم أفياد العينة ذسا الدخال املتولط مبتولط ( ،)54.401يليهم أفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض
مبتولط ( ،)42.309فيأيت يف امليتبة األسا أفياد العينة ذسا الدخال امليت ع حيث كانوا أكثي رفا ساي ي ،سىف
امليتبة الثانية أفياد العينة ذسا الدخال املتولط ،سيف امليتبة األخرية أفياد العينة ذسا الدخال املنخ ض .ست سي الباحثة
ذلك ابو اخن اض مستوى املعيشة الناتج ان اخن اض الدخال الشهيى يؤدى اا زودة الضغوطا االجتصادية مما
جيعال امليأة لديه اخن اض ىف اليفا الواي ا
النتائج يف ضوء الفرض الثالث :والذي ينص على أنه " يوجد عالقة ارتباطية داله إحصائياً بني
متوسطات درجات أفراد عينة البحث ف حماور استبيان جودة احلياة وحماور استبيان الرضا الوظيفى
سللتحقق من صحة هذا ال يض مت امال مص وفة ارتباط ب جاسر التبياو جودة ااياة سجاسر التبياو
اليفا الواي ي ساجلدسل التايل يوفح جيم معام االرتباط:
جدول ( )34مصفوفة االرتباط بني حماور استبيان جودة احلياة وحماور استبيان الرضا الوظيفي
املسئوليات

العالقات

والواجبات اجتاه

االجتماعية يف

العمل

العمل

التقدير واحرتام
الذات

الرضا عن الراتب
واملكافآت

الرضا الوظيفي
ككل

جودة احلياة الذاتية

**0.736

**0.914

*0.602

**0.857

**0.707

جودة العالقات االجتماعية

*0.638

**0.837

**0.937

*0.620

**0.813

جودة االستقاللية

**0.951

*0.617

**0.802

**0.741

**0.863

جودة احلياة ككل

**0.825

**0.715

**0.846

**0.890

**0.789

** دال عند 0.01

* دال عند 0.05

يتضح من اجلدسل ( )34سجود ا جة ارتباط طيدي ب جاسر التبياو جودة ااياة سجاسر التبياو اليفا
الواي ي اند مستوى داللة  ،0.05 ،0.01فعلما ارت عت جودة ااياة مبحاسرها "جودة ااياة الذاتية ،جودة
الع جا االجتمااية ،جودة االلتق لية" كلما زاد املسئوليا سالواجبا اجتا العمال ،كذلك كلما ارت عت
جودة ااياة مبحاسرها "جودة ااياة الذاتية ،جودة الع جا االجتمااية ،جودة االلتق لية" كلما زاد الع جا
االجتمااية يف العمال ،كذلك كلما ارت عت جودة ااياة مبحاسرها "جودة ااياة الذاتية ،جودة الع جا االجتمااية،
جودة االلتق لية" كلما زاد التقديي ساحرتام الذا  ،كذلك كلما ارت عت جودة ااياة مبحاسرها "جودة ااياة الذاتية،
جودة الع جا االجتمااية ،جودة االلتق لية" كلما زاد اليفا ان الياتب ساملعافآ  .ست سي الباحثة ذلك او
ابرت اع جودة ااياة لدى امليأة العاملة من مجيع اجلوانب تيت ع لديها احسالها بذاهتا ستقال الضغوط الن سية ستميد
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من داسية الع جا االجتمااية ستمداد تقدييها سثقتها ساحرتامها لذاهتا فتصبح أكثي رفا ان العمال ستبذل جهدا
أكثي به ل رتقاء مبعانتها داخله سمل جتد الباحثة درالا متخصصة تناسلت هذا اجلانب .سبذلك حتقق صحة ال يض
الثالث.
النتائج يف ضوء الفرض الرابع :سالذي ينص الا أنه " ختتلف نسبة مشاركة العوامل املؤثرة على جودة
احلياة تبعاً ألسزاو معام اإلحندار سدرجة اإلرتباط" ،سللتحقق من هذا ال يض مت حساب األمهية النسبية ابلتخدام
معامال االحندار (اخلطوة املتدرجة را األمام)

املتغري التابع

جودة احلياة

اجلدول ( )35معامالت اإلحندار

معامل

املتغري املستقل

معامل االرتباط

نسبة املشاركة

قيمة (ف)

الداللة

املستوى التعليمي

0.906

0.820

127.643

0.01

0.585

املهنة

0.838

0.703

66.276

0.01

0.423

8.141

العمر

0.780

0.608

43.380

0.01

0.309

6.586

0.01

الدخل الشهري

0.742

0.550

34.273

0.01

0.246

5.854

0.01

االحندار

قيمة (ت)

الداللة

11.298

0.01
0.01

يتضح من اجلدسل السابق أو املستوى التعليمي كاو من أكثي العوامال املؤثية الا جودة ااياة بنسبة ،%82
يليه املهنة بنسبة  ،%70.3سأييت يف امليتبة الثالثة العمي بنسبة  ،%60.8سأخريا يف امليتبة اليابعة الدخال الشهيي بنسبة
 .%55ست سي الباحثة ذلك أبو املستوى التعليما للمسجة يؤثي بشعال كبري ىف جودهتم الا ااياة ،سهذ النتيجة
تت ق مع درالة مصط ا ( ،)2007جمود ،ص و ( )2016سالىت أكد الا أو التعليم كأحد أهم أبعاد
املستوى اإلجتمااا ساإلجتصادى يؤثي أتثرياً مباشياً موجباً الا أبعاد جودة ااياة أى أنه كلما ررت ع املستوى التعليما
المسجة ررت عت جودة ااياة أببعادها .سبذلك حتقق صحة ال يض اليابع.
النتائج يف ضوء الفرض اخلامس :سالذي ينص الا أنه "ختتلف نسبة مشاركة العوامل املؤثرة على الرضا

الوظيفى تبعاً ألسزاو معام
ابلتخدام معامال االحندار (اخلطوة املتدرجة را األمام) ساجلدسل ( )36يوفح ذلك.

اإلحندارسدرجة اإلرتباط" .سللتحقق من هذا ال يض مت حساب األمهية النسبية

جدول ( )37الوزن النسيب ألولوية حملاور جودة احلياة من قبل أفراد عينة البحث
جودة احلياة

الوزن النسيب

النسبة املئوية%

الرتتيب

جودة احلياة الذاتية

311

%32.9

الثان

جودة العالقات االجتماعية

356

%37.7

األول

جودة االستقاللية

278

%29.4

الثالث

اجملموع

945

%100
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37.70%
40%

32.90%

35%

29.40%

30%
25%
جودة الحياة

20%
15%
10%
5%
0%
جودة الحياة الذاتية

جودة العالقات االجتماعية

جودة االستقاللية

شكل ( )19الوزن النسيب ألولوية حماور جودة احلياة ألفراد عينة البحث

يتضح من اجلدسل السابق رو املهنة كاو من أكثي العوامال املؤثية الي اليفا الواي ي بنسبة  ،%76.3يليها
املستوى التعليمي بنسبة  ،%65.1سأييت يف امليتبة الثالثة الدخال الشهيي بنسبة  ،%57.9سأخريا يف امليتبة اليابعة ادد
لنوا العمال بنسبة  .%52.3ت سي الباحثة انه ابرت اع مستوى املهنه الىت متتهنها امليأة سررت ع مستوى مهنة زسجها
ييت ع رفاها الواي ا حيث اهنا ميتبطة بتحقيق الذا ىف ااصول الا الرتجا سسااسف العليا مما جتعال امليأ العاملة
لديها رفا ساي ا كبري
النتائج يف ضوء الفرض السادس :والذي ينص على أنه "ختتلف األوزان النسبية ألولوية أبعاد جودة
احلياة من قبل أفراد عينة البحث" ،وللتحقق من هذا الفرض مت إعداد اجلدول ( )37يوضح ذلك:
جدول ( )37الوزن النسيب ألولوية حملاور جودة احلياة من قبل أفراد عينة البحث

جودة احلياة

الوزن النسيب

النسبة املئوية%

الرتتيب

جودة احلياة الذاتية

311

%32.9

الثان

جودة العالقات االجتماعية

356

%37.7

األول

جودة االستقاللية

278

%29.4

الثالث

اجملموع

945

%100

37.70%
40%

32.90%

35%

29.40%

30%

25%
جودة الحياة

20%
15%
10%

5%
0%
جودة الحياة الذاتية

جودة العالقات االجتماعية

جودة االستقاللية

شكل ( )19الوزن النسيب ألولوية حماور جودة احلياة ألفراد عينة البحث
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يتضح من اجلدسل ( )37سالشعال ( )19أو أسلوية أبعاد جودة ااياة ألفياد اينة البحث كانت جودة
الع جا االجتمااية بنسبة  ،%37.7يليها يف امليتبة الثانية جودة ااياة الذاتية بنسبة  ،%32.9سأييت يف امليتبة الثالثة
جودة االلتق لية بنسبة  .%29.4ست سي الباحثة ذلك بسبب اخت ف أسلوو ساهتماما أفياد األلية سكذلك
كثية الضغوط أدى را االحتياج الداسم للتواصال سالت ااال اجليد ،كما أو التغيريا الىت حتدث ىف اجملتمع السيالية
ساالجتمااية أدى را سجود موفواا تل ة للحوار جتتمع حوهلا األلية ستتناجش تناجشاً تبادلياً يتبادل فيه أفياد
األلية أطياف ااوار املختل ة رال أو هذ التغريا اجملتمعية صاحبها فغوط اجتمااية الا األلية سيف فوء ما
لبق يعوو جد حتقق صحة ال يض السادس.
النتائج يف ضوء الفرض السابع :والذي ينص على أنه "ختتلف األوزان النسبية ألولوية حماور الرضا
الوظيفى من قبل أفراد عينة البحث" ،وللتحقق من هذا الفرض مت إعداد اجلدول ( )38يوضح ذلك:
جدول ( )38الوزن النسيب ألولوية حماور الرضا الوظيفى ألفراد عينة البحث

الرضا الوظيفي

الوزن النسيب

النسبة املئوية%

الرتتيب

املسئوليات والواجبات اجتاه العمل

294

%20.8

الرابع

العالقات االجتماعية يف العمل

335

%23.7

الثالث

التقدير واحرتام الذات

402

%28.5

األول

الرضا عن الراتب واملكافآت

381

%26.9

الثان

اجملموع

1412

%100
28.50%

30%

26.90%

23.70%
25%

20.80%

20%
15%

الرضا الوظيفي

10%
5%
0%
المسئوليات والواجبات
اتجاه العمل

العالقات االجتماعية
في العمل

التقدير واحترام الذات

الرضا عن الراتب
والمكافآت

شكل ( )20الوزن النسيب ألولوية أبعاد الرضا الوظيفي ألفراد عينة البحث

يتضح من اجلدسل ( )38سالشعال ( )20أو أسلوية أبعاد اليفا الواي ي ألفياد اينة البحث كاو التقديي
ساحرتام الذا بنسبة  ،%28.5يليه يف امليتبة الثانية اليفا ان الياتب ساملعافآ بنسبة  ،%26.9سأييت يف امليتبة
الثالثة الع جا االجتمااية يف العمال بنسبة  ،%23.7سأييت يف امليتبة اليابعة املسئوليا سالواجبا اجتا العمال
بنسبة  .%20.8ست سي الباحثة ذلك انه االحساس ابلتقديي ساحرتام الذا من أهم االبعاد ىف الوصول اا اليفا
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الواي ا حيث انه جيعال امليأ العاملة تؤدى دسرها ب االيه سجناح .سيف فوء ما لبق يعوو جد حتقق صحة ال يض
السابع.
التوصيات:
 .1تعميم ستطويي سحتس بيئة العمال من خ ل سفع نظم كاملة من أدسا سسلاسال سبيامج سمعدا تسهال
الا املوا املهم ،ستوفي هلم كافة اإلمعانيا للعمال بطيق ميحية.
 .2تدايم بيامج امليأ ساأللية اليت تبث ارب سلاسال األا م املختل ة سىف الولاسال التثقي يه اإلا مية املوجهه
للميأة ب قيا ان جودة ااياة سجاسرها املختل ة سالعمال الا نشي ستعميق هذ الثقافة ،سفيسرة العمال الا
رنشاء املميد من املؤلسا اخلدمية ملساادة األفياد الا حتس جودة ااياة.
 .3التخدام طيق النقد اإلجيايب مع العامل اند ارتعاهبم بعض األخطاء مما مينح العامل ثقة بن ولهم،
سيميد مستوى االطمئناو سالياحة الن سية لديهم سهذا يميد من رجباهلم الا أاماهلم بن سية رافية.
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