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 :ملخص الدزاسُ

حيةاة الوظيييةة لةدع أع ةا  جةودة الرؤيةة مقترحةة لتحسةين  تقديمإلى الدراسة الحالية  سعت 
ىةداهيا عمةى أواعتمدت الدراسة لتحقية   ،جامعة القاىرة –ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميا لمتربية 
ع ةا  ىيئةة التةدريس حةول أ هةراد العينةة مةنأرا  آ لتعةر المنيج الوصيى من خةلل تطبية  اسةتبانة 

ى خمسةة أبعةاد ج جةودة بيئةة وظةرو  العمةل ، ، والتى تمثمةت هةةبعاد جودة الحياة الوظييأدرجة تواهر 
جةةودة الخةةدمات التةةه تقةةدميا الجامعةةة والكميةةة، جةةودة العلخةةات القائمةةة داخةةل بيئةةة العمةةل مةة  الةةزمل  

 .ورؤسا  العمل واإلدارة،جودة نظم الرواتب والمكاهآت، تحقي  الر ا الوظييه
 ةإلكترونيةةحيث أرسل الباحث اسةتبانة ، حرصت الدراسة عمى أن تكون العينة ممثمة لمجتم  الدراسة 

وبمغ عدد المستجيبين  ،( :49لجمي  أع ا  ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية والبالغ عددىم )
  .بالكمية والرتب األكاديمية العممية ( ع و ىيئة تدريس وىيئة معاونة من مختم  األخسام:;)

أبعةاد  عمةى تةواهر التةدريس ىيئةة أع ةا  مةن العينةة أهةراد مواهقةة درجةة أنوخمصةت الدراسةة إلةه      
 ككةل االسةتبانة لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة هةى جةودة الحيةاة الوظيييةة

هةى  عمه المرتبة األولةه  الر ا الوظييى يبتحقالبعد الخامس الخاص حصل متوسطة ، و  بدرجة كانت
 العينةة بدرجةة متوسةطة، أهةراد ودة الحيةاة الوظيييةة تبعةا السةتجاباتالترتيب من درجة التواهر ألبعةاد جة

 ، والبعةد الثةانه الخةاص بجةودة م الرواتةب والمكاهةآتنظةجةودة البعد الراب  الخةاص ب كما حصل كل من
عمى درجة  عيية، وجةا ا هةى الترتيةب األخيةر مةن درجةة تةواهر  الخدمات الته تقدميا الجامعة والكمية

 .األبعاد 
 أع ةا  اسةتجابات متوسةطات بةين إحصائية داللة ذات هرو  وجود كما خمصت الدراسة إلى عدم     

 ككةل االسةتبانة هةهالرتبة األكاديمية  لمتغير تعزع جودة الحياة الوظييية أبعاد تواهر حول التدريس ىيئة

" هقةد عمةل واإلدارةجودة العلخات القائمة داخل بيئةة العمةل مة  الةزمل  ورؤسةا  الإال هى البعد الثالث "
األسةاتذة المسةاعدين  "التدريس ىيئة أع ا  بين 8...كانت ىناك هرو  دالة إحصائيا عند مستو  

 أع ةا  اسةتجابات متوسةطات بةين إحصةائية داللةة ذات هةرو  ووجةدت ،والمدرسين" لصالح المدرسةين

إال أنةو  ، ككةل االسةتبانة هةه القسم العممى لمتغير تعزع جودة الحياة الوظييية تواهر حول التدريس ىيئة
جودة العلخات القائمة داخل بيئة العمل م  الزمل  ورؤسا  العمل واإلدارة،وجودة هى األبعاد الخاصة ب

 الدراسةةخةدمت أخيةرا و هةرو  دالةة إحصةائيا،  لم توجةد نظم الرواتب والمكاهآت، وتحقي  الر ا الوظييه
   بالكمية. ييية لدع أع ا  ىيئة التدريسأبعاد جودة الحياة الوظ لتحسين  رؤية مقترحة

كميةة الدراسةات  -أع ةا  ىيئةة التةدريس -الوظييية  جودة الحياةالكممات الميتاحية ج  
 .العميا لمتربية
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Abstract: 

The current study sought to present a proposed vision for improving the 

quality of work life of the faculty members at the Faculty of Graduate Studies 

of Education - Cairo University, To achieve its goals, the study relied on the 

descriptive approach through applying a questionnaire to know the opinions of 

the sample faculty members about the degree of availability of the dimensions 

of the quality of work life, Which were represented in five dimensions: the 

quality of the work environment and conditions, the quality of services 

provided by the university and the college, the quality of the existing 

relationships within the work environment with colleagues and heads of work 

and administration, the quality of payroll and compensation systems, achieving 

job satisfaction.  

The study made sure that the sample is representative of the study 

community, where the researcher sent an electronic questionnaire to all 

members of the teaching staff and the faculty assisting the college, which 

number (167), and the number of respondents (87) was a faculty member and 

an assisting body from various departments and degrees in the college. 

The study concluded that the degree of approval of the sample members 

of the faculty on the availability of the dimensions of The quality of the work 

life of the faculty members of the College of Higher Studies for Education in 

the questionnaire as a whole was a moderate degree, and the fifth dimension of 

achieving job satisfaction was ranked first in the arrangement from the degree 

of availability to quality dimensions work life according to the responses of the 

sample with an average degree, as did each of the fourth dimension of the 

quality of the salary and bonus system, and the second dimension of the quality 

of services provided by the university and the college on a weak degree, and 

came in the last order of the degree of availability of dimensions.  
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The study also concluded that there are no statistically significant 

differences between the averages of the responses of faculty members about 

the availability of dimensions of quality of work life attributable to the variable 

of the academic rank in the questionnaire as a whole except in the third 

dimension "the quality of the existing relationships within the work 

environment with colleagues and heads of work and management" there were 

differences Statistically significant at the level of 0.05 among the faculty 

members "assistant professors and teachers" for the benefit of teachers, and 

there were statistically significant differences between the averages of the 

responses of faculty members about the availability of quality work life due to 

the variable of the scientific section in the questionnaire as a whole, except that 

in the dimensions of the quality of the existing relationships within Work 

environment with colleagues, heads of work and administration, the quality of 

salary and bonus systems, and achieving job satisfaction There were no 

statistically significant differences, and finally the study provided a suggested 

vision to improve the dimensions of the quality of work life in the faculty 

members. 

Key Words : Quality of work Life - faculty Members - Faculty of Graduate 

Studies for Education. 
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 مكدمُ:

تحسةين جةودة شيد العصر الحاله اىتماما كبيةرا مةن المؤسسةات اإلنتاجيةة والخدميةة ب
 اليعةةال هةةى جعةةل المةةوظيين أكثةةر داهعيةةةلمعةةاممين بيةةا ، ألنيةةا أدركةةت دورىةةا  الحيةةاة الوظيييةةة

نتاجةةا، لمعمةةل ومةةن ثةةم بةةدأت هةةى تييئةةة البيئةةة المناسةةبة لمعمةةل واتخةةاذ السياسةةات  والتزامةةا وات
 ات التى من شأنيا االرتقا  بمستو  جودة الحياة الوظييية بيا.واإلجرا 

تتمثةةل هةةى الجيةةود والممارسةةات  مييةةوم جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة أنيةةاويةةر  المنظةةرون ل
التةةه تبةةذليا اإلدارة هةةه المنظمةةات المختميةةة لحةةل كاهةةة المشةةكلت التةةه يعةةانه منيةةا العةةاممون 

خةلل االسةتجابة لحاجةاتيم ومتطمبةاتيم، وو ة   والموظيون لتحقي  الر ا الوظييه لدييم مةن
آليةةةات تشةةةجعيم عمةةةى المشةةةاركة الكاممةةةة هةةةه صةةةن  القةةةرارات التةةةه تسةةةيم هةةةه جةةةودة حيةةةاتيم 

، والبعض اآلخر يراىةا أنيةا تةنعكس هةه زيةادة المشةاركة هةه صةن  القةرارات، واالرتقةا  الوظييية
ادة أهةةراد المنظمةةة وشةةعورىم بمسةةتو  إنتاجيةةة المنظمةةة، وزيةةادة درجةةة الر ةةا الةةوظييه، وسةةع

 (>69-;69، 5.48)إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد، بالراحة النيسية، واالرتباط ببيئة العمل 
استراتيجية إداريةة موجيةة  يمكن اعتبارىا جودة الحياة الوظيييةه وبنا  عمى ما سب ،
مكانةةةةاتنحةةةةو تييئةةةةة بيئةةةةة العمةةةةل لم  omotayo ,et) يممةةةةوظيين لتعظةةةةيم خةةةةدراتيم وات

al.,2019,419)لممنظمةةةات ، للحتيةةةاظ بمةةةا لةةةدييا مةةةن مةةةوظيين أكيةةةا ، هيةةةى أمةةةر  ةةةرورع 
حقيةةةة  معةةةةدالت ربحيةةةةة عاليةةةةة، وزيةةةةادة الةةةةوال  التنظيمةةةةه وت واسةةةةتقطاب األهةةةةراد المميةةةةزين،

 Bharathi,et (;;5، :;5، 5.49)محمةةةةةد سةةةةةعيد عبةةةةةد المطمةةةةةب ىةةةةةلل،لممنظمة

al.,2011,48)) 
عمى أن العاممين بالمنظمات والمؤسسات ىةم مةن  ييةجوىر جودة الحياة الوظيويرتكز 

ا من الر ا لةدييم ، ويحسةن مزيد أىم العناصر بيا ، واالىتمام بمعاممتيم بكرامة واحترام يحق 
 ،(Bora,2017,1474)عمةةةةةةةى التكيةةةةةةة  مةةةةةةة  العمةةةةةةةلمةةةةةةةن إنتةةةةةةةاجيتيم، ويسةةةةةةةاعدىم 

(Tabassum,2012,79)، .(Kritika,2015,218) 
مؤسسةةةة مةةةن مؤسسةةةات المجتمةةة  ، وليةةةا دور حاسةةةم هةةةى تطةةةوير  الجامعةةةةوانطلخةةةا مةةةن أن 
و وزيةادة يتةمةن حةل كثيةر مةن مشةكلتو وتطةوير إنتاجمةن خةلل مةا تقةوم بةو  المجتم  وتقدمةو

دريس بيةا ، لةم يعةد موارده، هةنن االىتمةام بجةودة عناصةرىا البشةرية ال سةيما أع ةا  ىيئةة التة
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الحاليةةة والتةةى تتنةةاهس هييةةا الجامعةةات بةةل أصةةبح  ةةرورة تقت ةةييا المرحمةةة  مةةن خبيةةل التةةر  
 .لتحقي  ميزات تناهسية وترتيبات عالمية

الطاخةةةةة المحركةةةةة لممؤسسةةةةة  ىةةةةو ع ةةةةو ىيئةةةةة التةةةةدريس ولةةةةيس مةةةةن المبالغةةةةة أن نعتبةةةةر 
الركيةزة  ع و ىيئةة التةدريسكما يعد  الجامعية،ومن العناصر األساسية هى العممية التعميمية ،

عةةة، والتةةه تتمثةةةل هةةى اإلعةةداد األكةةاديمه والمينةةه والثقةةةاهه األساسةةية لتحقيةة  أىةةدا  الجام
ولةن يسةتطي  ، المجتمة و ، ومشةاركتو هةى خدمةة البيئةة لطلبو، ىذا ه ةل  عةن وظييتةو كباحةث

هةةى ظةةل حيةةاة وظيييةةة تحةةيط بيةةا  أىةةدا  الجامعةةة ووظائييةةاع ةةو ىيئةةة التةةدريس تحقيةة  
 مشكلت أو يشوبيا النقص وال ع .ال

مةةةام بجةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةات االىتومةةةن ثةةةم هةةةنن 
مةن األىميةة بمكةان للرتقةا  بمسةتوع األدا  المينةه ألع ةا   أصبح ومؤسسات التعميم العاله

سةةياماتيم األكاديميةةة، عةةلوة عمةةى تحسةةين مسةةتوع الصةةحة النيسةةية لةةدييم  ىيئةةة التةةدريس، وات
 .(696، 5.48الدسوخه أحمد،)إيمان إبراىيم وداهعيتيم إلى اإلنجاز

(عمةى أىميةة تحسةين جةودة 654-9>5، 5.49وتؤكد دراسة)محمد سعيد عبد المطمب ىةلل،
بةرامج مجموعةة مةن ال من خةلل تطبية  الحياة الوظييية لد  أع ا  ىيئة التدريس بالجامعات

ل والتةى كما تيعةل الجامعةات األمريكيةة مثةل جامعةة كورنية لدييم لتحسين جودة الحياة الوظييية
تقدم برامج عديةدة ألع ةا  ىيئةة التةدريس تسةاعدىم عمةى تحقية  التةوازن بةين العمةل والحيةاة 

، وبرنةامج لمرواتةب يسةتيد  تو ةيح متابعة صحة العةاممين ومن ىذه البرامج برنامج ،األسرية
اليةةةرص المتاحةةةة ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس لزيةةةادة أجورىم،وبرنةةةامج يتعمةةة  بتقةةةديم خةةةدمات 

ترهيييةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس، وىةةذه البةةرامج والخةةدمات التةةى تقةةدميا الجامعةةات اجتماعيةةة و 
، وزيةادة إنتةاجيتيم،وتحقي  مسةتويات ع ةا  ىيئةة التةدريسلةد  أ هى زيادة الر ابقوة تسيم 

   عالية من التميز هى األدا .
بةةةراىيم )وهةةةا  يسةةةرع إ(،578،5.45دراسةةةة كةةةل من)سةةةحر هةةةارو  عةةةلم ،  تؤكةةةدو 

يعةةةانون مةةةن مجموعةةةة مةةةن  هةةةى جامعاتنةةةا إلةةةى أن أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس(.>9، :..5،
ينعكس عمةى عطةائيم  مماتجعميم غير را ين عن عمميم، تتعم  بحياتيم الوظييية  المشكلت

نتةةاج خصةةور المرتبةةات والحةةواهز، وعةةدم تةةواهر خاعةةات تدريسةةية  ومةةن ىةةذه المشةةكلتج ،يميتوات
المقدمةةة ليةةم، الةةدوريات الحديثةةة، و ةةع  الخةةدمات كاهيةةة، واهتقةةار مكتبةةات كميةةاتيم لممراجةة  و 
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ع  تعةةاون العةةاممين و ةة وكثةةرة األعبةةا  الوظيييةةة، ،وعةةدم تةةواهر األجيةةزة المناسةةبة لمتةةدريس
 .رع معيم إلنجاز مياميمبالجياز اإلدا
بمراجعةةة الدراسةةات السةةابقة المتعمقةةة بجةةودة الحيةةاة الوظيييةةة هةةى الجامعةةات ، ات ةةح و 

مةن خةلل  تحسةين الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس  ةرورةعمى  أن العديد منيا يؤكد
زالةةةة العقبةةةات التةةةى تحةةةول دون ذلةةةك ، هدراسةةةة )محمةةةود أبةةةو النةةةور عبةةةد  معالجةةةة القصةةةور وات

جامعةة -( توصمت إلى  ع  جودة الحياة الوظييية بكمية التربية النوعيةة5>، .5.5الرسول،
بقمةةة الحةةواهز والمكاهةةآت المخصصةةة ألع ةةا  ىيئةةة القةةاىرة ، وخةةد ارتةةبط ذلةةك ارتباطةةا وثيقةةا 

التةدريس ومعةاونييم، وعةدم وجةود آليةة معتمةةدة أو معمنةة ل ةمان عدالةة توزية  المكاهةآت بةةين 
 ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس ومعةةاونييم، نةةدرة االىتمةةام بقيةةاس الر ةةا الةةوظييهو ، بالكميةةة العةةاممين

 منيم. محدودية تشجي  المتميزينو 
( أن ىنةاك خصةورا >:6-;:6، 5.48ن إبةراىيم الدسةوخه أحمةد،وأكدت دراسة )إيمةا

هيما يتعم  بُبعَدْع األمن والسةلمة ، والرواتةب والمكاهةآت لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس بجامعةة 
 .بالجامعة مكونات الحياة الوظيييةمن  أساسيين كمكونينالدمام 

مةا يتعمة  هيعمةى وجةود  ةع   (Zare ,et al.,2014,64)دراسةة كمةا أكةدت نتةائج 
بالعوامةةةل االختصةةةادية، والعوامةةةل المتعمقةةةة بمحتةةةوع الوظييةةةة، والعوامةةةل االجتماعيةةةة الخاصةةةة 

 لجودة الحياة الوظييية لد  أع ا  ىيئة التدريس بجامعة طيران. أساسية كمكوناتبالعمل، 
أن مسةةتوع جةةودة  (Mirkamali,Thani,2011,185-186)وأشةةارت نتةةائج دراسةةة

أع ةا  ىيئةة التةدريس هةى جةامعته طيةران وجامعةة شةري  لمتكنولوجيةةا  لةد الحيةاة الوظيييةة 
 كان دون المستوع وكان تحت المتوسط.

والتةى تناولةت جةودة الحيةاة الوظيييةة  (Rasak ,et al.,2019,177)أكدت دراسةكما 
نةو أ لد  أع ا  ىيئة التدريس بالجامعةات الخاصةة بالمنطقةة الوسةطى الشةمالية مةن نيجيريةا،

إدارة ىةةذه الجامعةةات بتحقيةة  مسةةتو  عةةال مةةن جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة  مةةن اىتمةةام عمةةى الةةرغم
ألع ا  ىيئة التدريس بيا إال أن بعةض أهةراد العينةة أشةاروا إلةى بعةض التحةديات التةى تواجةو 
الحيةةةاة الوظيييةةةة ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بالجامعةةةات النيجيريةةةة والتةةةى منيةةةاج كثةةةرة األعبةةةا  

 عةةةدم كيايةةةة المةةةوارد بالجامعةةةات النيجيريةةةة،و أع ةةةا  ىيئةةةة التدريس،الوظيييةةةة الممقةةةاة عمةةةى 
  ع  جاذبية بيئة العمل للحتياظ بذوع الكيا ة العالية من أع ا  ىيئة التدريس.و 
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وممةةا يؤكةةد عمةةى أىميةةة خيةةاس مسةةتو  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة لةةد  أع ةةا  ىيئةةة 
 أنعةض الدراسةات السةابقة مةن التدريس بالجامعات ، و ةرورة تحسةينيا ، مةا أظيرتةو نتةائج ب

 هةه يسةيم أن شةأنو مةن التةدريس ىيئةة أع ةا  لةد  الوظيييةة الحيةاة جةودة مسةتو  تحسةين

والتميةةز هةةى األدا   (omotayo ,et al.,2019,418) الةةوظييه األدا  بمسةةتو  االرتقةةا 
درة والقةة الداهعيةة لمعمةل،،و ( وزيةادة اإلنتاجيةةة :9، >5.4المنظمةه )نشةوان محمةد عبةةد العةال،

 Parsa والتقةدم المينةه (Horst ,et al.,2014,92)عمى التكي  وخبول تغييةرات بيئةة العمةل

,et al.,2014,110) وتحسةةين درجةةة الر ةةا الةةوظييه )(Kermansaravi , et al., 

2015,228 – 234) (Tabassum,2012,80,85),(Bhavani,Jegadeeshwaran,2014,9) 

ورة تحسةين جةودة الحيةاة الوظيييةة ر  ح الحاجةة الماسةة ل ةتت، وبنا  عمى ما سب              
لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةة ، حتةةى يسةةتطيعوا القيةةام بةةأدوارىم ، هيرتقةةوا بكميةةاتيم 

 وجامعتيم.
 مشهلُ الدزاسُ :  

وجةود مجموعةة إلةى تتمثل مشكمة الدراسة استنادا لما أكدتو نتائج الدراسةات السةابقة      
والتةةه منيةةا ج  ،يعةةانه منيةةا أع ةةا  التةةدريس هةةى بيئةةة عمميةةم الجامعيةةة تةةىال مشةةكلتالمةةن 

خصور المرتبات والحواهز، وعدم تواهر خاعات تدريسية كاهية، واهتقةار مكتبةات كميةاتيم لممراجة  
والةةةةدوريات الحديثةةةةةة، و ةةةةةع  الخةةةةدمات المقدمةةةةةة ليةةةةةم، وعةةةةدم تةةةةةواهر األجيةةةةةزة المناسةةةةةبة 

و ةةةع  تعةةةاون العةةةاممين بالجيةةةاز اإلدارع معيةةةم إلنجةةةةاز لمتةةةدريس،وكثرة األعبةةةا  الوظييية،
 .مياميم
ولمةةا كانةةت كميةةة الدراسةةات العميةةا لمتربيةةة مةةن كميةةات جامعةةة القةةاىرة ، ذات السةةمعة  

والتةى تسةتقطب أكثةر الواهةدين بةين كميةات العممية المتميزة عمى مسستو  مصر والعالم العربةى 
ريقةةة وكبيةةرة ، ومةةا ت ةةطم  بةةو ىةةذه الكميةةة مةةن ه ةةل عةةن انتمائيةةا لجامعةةة ع،جامعةةة القةةاىرة 

مسةئولية إعةداد المعمةم الةذ  بةدوره يتةولى إعةةداد الةنش  هةى المراحةل التعميميةة المختميةة ،ومةةا 
بدايةة مةن الةدبموم العامةة هةى التربيةة وانتيةا  بةدكتور اليمسةية  تقدمو الكمية من درجات عمميةة

الحيةاة الوظيقيةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس بيةا هنن االىتمةام بتقيةيم وتحسةين جةودة  هى التربية،
ورة ممحة، هى إطار توجو الجامعة العتماد كمياتيا وااللتزام بمعةايير الجةودة ، وعمةى ر ح  أصب

وحصةةول الكميةةة  الةةرغم مةةن الجيةةود المبذولةةة بالكميةةة لتحقيةة  الجةةودة مةةن خةةلل وحةةدة الجةةودة،
مسةةاعد  أسةةتاذمةةن خةةلل عممةةو كالباحةةث ، إال أن :5.4-9-47عمةةى شةةيادة األيةةزو بتةةاري  
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مةةن أع ةةا  ىيئةةة العديةةد مةةن الشةةكاو  جامعةةة القةةاىرة ، وجةةد -العميةةا لمتربيةةةبكميةةة الدراسةةات 
التدريس بالكمية هيمةا يتعمة  بجةودة الحيةاة الوظيييةة خاصةة هيمةا يتعمة  بالمرتبةات والمعاشةات 

عض مةةن  ةةع  الخةةدمات وعةةدم كيايتيةةا لمقيةةام باألعبةةا  الحياتيةةة والبحثيةةة ، كةةذلك يشةةتكه الةةب
الصحية والعلجية ، والبعض اآلخر يشتكه من العلخات القائمة مة  الةزمل  ورؤسةا  األخسةام 
، وخةةد انعكةةس ذلةةك كمةةو عمةةى مسةةتو  الر ةةا الةةوظييه لةةد  ىةةؤال  األسةةاتذة مةةن أع ةةا  ىيئةةة 

مةل ، عةدم داهعيتةو لمعالبعض  ذكر، حيث ي كمكون من مكونات جودة الحياة الوظييية التدريس
تشعره بتحقي  ذاتو وال تساعده عمةى تحقية  طموحاتةو ن ظرو  العمل ال أوالبعض اآلخر ير  

هيمةا يتعمة  بجةودة  ولعل نقاط ال ع  ىذه التى ذكرىا بعةض أع ةا  ىيئةة التةدريس بالكميةة ،
الخطةةة االسةةتراتيجية لجامعةةة القةةاىرة) الخطةةة  وأكةةدت عميةةو ، ىةةى مةةا ذكرتةةوالحيةةاة الوظيييةةة

( كةةةأبرز نقةةةاط ال ةةةع  هةةةى كميةةةات 94-88،  .5.48/5.5يجية لجامعةةةة القةةةاىرة االسةةةترات
 والتى منيا ج جامعة القاىرة ومعاىدىا

و الجامعةةات معةةات الخاصةةة أىجةةرة العديةةد مةةن أع ةةا  ىيةةة التةةدريس لمعمةةل هةةى الجا -
 العربية.

عةدم وجةةود آليةةات هةى بعةةض الكميةةات والمعاىةد لممتابعةةة والتعامةةل مة  معوخةةات التنييةةذ  -
 لمختمية لمجودة.ا

 زيادة العب  التدريسه عمى أع ا  ىيئة التدريس هى بعض الكميات والمعاىد . -

عةةدم كيايةةة أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس خةةى بعةةض التخصصةةات ممةةا يشةةكل عبئةةا تدريسةةيا  -
 عمى الموجودين منيم .

 عدم كياية األنشطة الخاصة بنجرا ات األمان الحيوع والبيئه لمنشآت الجامعة. -

، ممةةا يعيةة  تنييةةذ خطةةط رهةة  كيةةا ة نيةةة المعتمةةدة لمجامعةةة مةةن الدولةةةا ةةع  الميز  -
 األدا .

 ةةع  مشةةاركة الييئةةة المعاونةةة وعةةدد كبيةةر مةةن أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس المختميةةة  -
 لمكميات ولو بشكل جزئه لمتعبير عن رأييم هى عممية اتخاذ القرار الجامعه.

داريةة معتمةدة  - لةبعض وحةدات الجةودة بكميةات عدم وجود ىيكل تنظيمه ولوائح مالية وات
 الجامعة ومعاىدىا.

 تجاىل بعض الكميات والمعاىد نتائج تقييم المراجعات الخارجية . -
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 جةةودة الحيةةاة الوظيييةةةتقيةةيم قيةةاس و لوبنةةا  عمةةى مةةا سةةب  تت ةةح الحاجةةة الماسةةة  
 صةد، ور  من وجية نظةرىم جامعة القاىرة-بكمية الدراسات العميا لمتربية ألع ا  ىيئة التدريس

وو ةة  رؤيةةة مقترحةةة  ، بالكميةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس نقةةاط ال ةةع  هةةى الحيةةاة الوظيييةةة
وأنةةةو لةةةم توجةةةد دراسةةةة سةةةابقة لتقيةةةيم جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة  خاصةةةة ،تحسةةةينيا ومعالجتيةةةا ل

يمكن عميةةو هةةو  ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالكميةةة، سةةو  الدراسةةة الحاليةةة التةةى خةةام بيةةا الباحةةث،
 راسة هى التساؤل التالهجتحديد مشكمة الد

جودة الحياة الوظييية لد  أع ا  ىيئة التةدريس بكميةة الدراسةات كي  يمكن تحسين 
 ؟ جامعة القاىرة-العميا لمتربية

 األسئمة اليرعية التالية ج التساؤلويتيرع عن ىذا 
الميةةاىيم ذات الصةةمة ، ومةةا ليةةااألبعةةاد المكونةةة ماو  ،مييةةوم جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة مةةا  -4

   الحياة الوظييية؟ دةبمييوم جو 

ومااألبعةاد المكونةة ليةا؟ ، جودة الحياة الوظييية لع و ىيئة التدريس بالجامعةةما مييوم  -5
 ؟يا اآلليات اللزمة لتحسينوما 

ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة  مستو  جةودة الحيةاة الوظيييةة ألع ةا ما  -6
 من وجية نظرىم ؟

 ع ةا  ىيئةةأالعينة مةن  رادهأبين متوسطات درجات  إحصائيةداللة ىل توجد هرو  ذات  -7
 الرتبةة األكاديميةة رعتبعةا لمتغية جةودة الحيةاة الوظيييةة أبعةاد تةواهرمةد   حةول التةدريس

    والقسم العممه ؟

مةا ملمةح الرؤيةة المقترحةة لتحسةين جةودة الحيةاة الوظيييةة لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس  -8
 متربية ؟بكمية الدراسات العميا ل

 أيداف الدزاسُ :

لتحسةين جةودة الحيةاة الوظيييةة لةدع  مقترحةة رؤيةة تقةديم لةىإ الدراسةة تمةك تيةد  
مييةوم جةودة  اسةتعراض لخةل  مةن وذلةك،  أع ا  ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميةا لمتربيةة

 ، ة الوظيييةةالحياة الوظييية ،واألبعاد المكونة ليةا، والميةاىيم ذات الصةمة بمييةوم جةودة الحيةا
 وتحديةد ، يااآلليةات اللزمةة لتحسةين، و جودة الحياة الوظييية لع ةو ىيئةة التةدريس بالجامعةةو 
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ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميةا لمتربيةة مةن وجيةة  ع ا مستو  جودة الحياة الوظييية أل
 نظرىم.

 :  ومربزاتًا أيمًُ الدزاسُ

   :التالية النقاط من أىميتيا الحالية الدراسة تستمد
مةةن مواكبتيةةا لسةةعه الجامعةةات المصةةرية للىتمةةام بتنميةةة  الحاليةةة تنطمةة  أىميةةة الدراسةةة -4

واسةةتثمار رأس ماليةةا اليكةةرع المتمثةةل هةةى ع ةةو ىيئةةة التةةدريس ، سةةعيا منيةةا لمحصةةول 
عمةةى ميةةزات تناهسةةية تحتةةل بيةةا مركةةزا متقةةدما بةةين الجامعةةات عمةةى المسةةتو  اإلخميمةةه 

لتحقيةة  ذلةةك إال مةةن خةةلل تةةوهير بيئةةة جيةةدة  المصةةريةجامعةةات والعةةالمه، ولةةن تصةةل ال
 لع و ىيئة التدريس يستطي  هى إطارىا أن يبدع ويبتكر.

 تساعد ىذه الدراسة هى ليةت نظةر المسةؤولين بالجامعةة وكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةةخد  -5
جةةةة زالةةة المعوخةةات ومعالإل إلةةةى أىميةةة اتخةةاذ اإلجةةرا ات اللزمةةةة  عمةةى وجةةو الخصةةوص

ئة التدريس، بمةا يسةيم هةى تحقية  مزيةد بالحياة الوظييية ألع ا  ىيالمشكلت الخاصة 
 من الر ا لدييم ، ويحسن من إنتاجيتيم، ويساعدىم عمى التكي  م  العمل.

إن تجاىل تحسين جودة الحياة الوظييية لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريس بالجامعةة والكميةة ،  -6
، بمةا  لمؤسسةتيم الجامعيةةبعةدم االنتمةا   شةعورىمو  داهعيتيم لمعملإلى  ع   أد ربما 

نتاجيتيم الوظيييةعمى  اسمب ينعكس  .أدائيم وات
  : وأداتًا مهًج الدزاسُ

لجةودة  الميةاىيمه اإلطةار وتحميةل لييةم الوصةيه المنيج عمى الحالية الدراسة اعتمدت 
مة بمييةوم جةودة الحيةاة المكونةة ليةا، والميةاىيم ذات الصة  الرئيسةية األبعادو الحيةاة الوظيييةة،

، واألبعةةاد المكونةةة جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة لع ةةو ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةة، ومييةةوم  الوظيييةةة
بالجامعةة،  اآلليةات اللزمةة لتحسةين جةودة الحيةاة الوظيييةة لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريسو ليا، 
تةدريس بكميةة لتحسةين جةودة الحيةاة الوظيييةة لةدع أع ةا  ىيئةة ال مقترحةة رؤيةة لو ة  وذلك

 . الدراسات العميا لمتربية
لتعةر  آرا    االسةتبانة وىةو الوصةيه المنيج أدوات أحد عمى اعتمدت الدراسة أن كما  

 بعةاد جةودة الحيةاة الوظييةةأحةول بكمية الدراسات العميا لمتربية  التدريس ىيئة أع ا  من عينة
ج جةةودة بيئةةة وظةةرو  العمةةل ، ، والتةةى تمثمةةت هةةى خمسةةة أبعةةاد لع ةةو ىيئةةة التةةدريس بالكميةةة
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جةةودة الخةةدمات التةةه تقةةدميا الجامعةةة والكميةةة، جةةودة العلخةةات القائمةةة داخةةل بيئةةة العمةةل مةة  
وتةم  جةودة نظةم الرواتةب والمكاهةآت، تحقية  الر ةا الةوظييه، الةزمل  ورؤسةا  العمةل واإلدارة،

يةة الدراسةات العميةا بكم عينةة مةن أع ةا  ىيئةة التةدريسال أهةراد عمى ةإلكترونية ةانتبتطبي  اس
عةام ماليصةل الدراسةه الثةانه ل خةلل ، وذلكاس مستو  جودة الحياة الوظييية لدييملقيلمتربية، 
 ..5.5/>5.4الجامعه 

 حدود الدزاسُ :

لةد  أع ةا  ىيئةة  بعاد جودة الحياة الوظييةةهى حدىا المو وعه عمى أ اختصرت الدراسة    
خمسةةةة أبعةةةاد ج جةةةودة بيئةةةة وظةةةرو  العمةةةل ، جةةةودة  التةةةدريس بالجامعةةةة، والتةةةى تمثمةةةت هةةةى

الخدمات التةه تقةدميا الجامعةة والكميةة، جةودة العلخةات القائمةة داخةل بيئةة العمةل مة  الةزمل  
   ورؤسا  العمل واإلدارة،جودة نظم الرواتب والمكاهآت، تحقي  الر ا الوظييه. 

وىةةى كميةةة  جامعةةة القةةاىرة ،-يةةةكميةةة الدراسةةات العميةةا لمتربعمةةى واختصةةرت هةةى حةةدىا المكةةانه 
، ومة  ذلةك هالكميةة تعةانه مةن نقةص تنتمى لجامعة القاىرة وىى من الجامعات العريقة والكبيةرة

هةةى هةى الخةةدمات المقدمةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس ،ويعةةانه أع ةةا  التةةدريس بيةةا مةةن  ةةع  
خةةلل عمةةل  مةةن المبدئيةةة مسةةتو  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة ، وخةةد توصةةل الباحةةث ليةةذه النتيجةةة

مة  زملئةو مةن أع ةا  ىيئةة  من خلل لقا ات الباحثو كع و ىيئة تدريس ،  الباحث بالكمية
أع ةا  ىيئةة  عينةة مةن عمةى هةى حةدودىا البشةرية ،ومن ثم ارتأت الدراسة االختصةار التدريس

الحةةد الزمنةةه لمدراسةةة هقةةد تةةم تطبيقيةةا هةةى اليصةةل الدراسةةه الثةةانه  ، أمةةا عةةنالتةةدريس بالكميةةة 
 ..5.5/>5.4عام الجامعه لم

   مصطلحات الدزاسُ :

 عةرض يمةه وهيمةا ، النظةرع إطارىةا هةه الحالية لمدراسة المختمية المياىيم استعراض تم

 اإلجرائية ج لمتعرييات

 The quality of the workج جةودة الحيةاة الوظيييةة لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريس  -4

life of the faculty members 

 إجرائيةا بأنيةا الدراسة الحاليةةة الوظييية لد  أع ا  ىيئة التدريس هى جودة الحيا تعر 
مجموعةةة العمميةةات والممارسةةات المخططةةة والمتكاممةةة والمسةةتمرة  التةةه تبةةذليا عبةةارة عةةن 

الجامعةةة والكميةةة، والتةةه تيةةد  مةةن خلليةةا إلةةى تحسةةين الحيةةاة الوظيييةةة ألع ةةا  ىيئةةة 
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لمؤسسة الجامعيةة بصةورة إيجابيةة، ويسةيم هةه التدريس عمى نحو ينعكس عمى إنتاجية ا
 تحقي   أىدا  الجامعة والوصول بيا لمتناهسية المحمية واإلخميمية والعالمية.

 .Faculty of Graduate Studies for Education ج لمتربيةالدراسات العميا كمية  -5

 بأنيةا كميةةة ،ربيةةة لمتالدراسةةات العميةا تبنةت الدراسةةة الحاليةة إجرائيةةا التعرية  التةةاله لكميةة 
يتيا تحت مسمى معيد الدراسات والبحةوث التربويةة بموجةب اأنشئت بجامعة القاىرة هى بد

 ;>46، وصدر خرار رئيس مجمس الةوزرا  رخةم 4;>4لسنة  ;:5القرار الجميورع رخم 
باستبدال مسمى معيد الدراسات والبحوث التربوية إلى كمية الدراسةات العميةا  5.48لسنة 

وتمنح جامعة القاىرة ، بنا  عمةى طمةب الكميةة الةدرجات العمميةة التاليةةج الةدبموم ، لمتربية 
 -الةةةدبموم الخاصةةةة هةةةه التربيةةةة  -الةةةدبموم المينيةةةة هةةةه التربيةةةة  -العامةةةة هةةةه التربيةةةة 

 –دكتةةةور اليمسةةةية هةةةه التربية.)كميةةةة الدراسةةةات العميةةةا لمتربيةةةة  -الماجسةةةتير هةةةه التربيةةةة
الةةب لمدراسةةات العميةةا، نظةةام السةةاعات المعتمةةدة لمعةةام الجةةامعى دليةةل الط، جامعةةة القةةاىرة

5.4;/5.4< ،46 ،57.) 

 الدزاسات السابكُ :

يمكن تقسيم الدراسات السابقة الته تناولت جودة الحياة الوظييية إلى دراسةات تناولةت  
يةةة جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة بةةالتعميم العةةاله والجةةامعه، ودراسةةات تناولةةت جةةودة الحيةةاة الوظيي

ألع ا  ىيئة التدريس، ودراسات تناولت جودة الحياة الوظييية وعلختيا بةبعض متغيةرات بيئةة 
 ، دراسةات تناولةت العلخةة بةين جةودة الحيةاة الوظيييةة والر ةا الةوظييه هةى الجامعةاتو العمةل، 

دراسةةةات تناولةةةت العلخةةةة بةةةين جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة والر ةةةا الةةةوظييه لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة و 
 ، وهيما يمه استعراض ليذه الدراسات ج بالجامعة التدريس

 وتتمجل فًما يلٌ:   دزاسات تهاولت جىدَ احلًاَ الىظًفًُ بالتعلًم العالٌ واجلامعٌ :-1

(ج تناولةت الدراسةة جةودة الحيةاة الوظيييةة .5.5دراسة)محمود أبو النةور عبةد الرسةول، -
وتوصةمت إلةى  ،الوصةيه نيجالمة عمةى واعتمةدت جامعةة القةاىرة ،-بكمية التربية النوعيةة

أن  ع  جودة الحيةاة الوظيييةة بالكميةة خةد ارتةبط ارتباطةا وثيقةا بمجموعةة مةن العوامةل 
بو ةوح هةى العوامةل التاليةةج خمةة الحةواهز والمكاهةآت المخصصةة ألع ةا   ظيةرتوالتى 

ىيئةةة التةةدريس ومعةةاونييم، عةةدم وجةةود آليةةة معتمةةدة أو معمنةةة ل ةةمان عدالةةة توزيةة  
، نةةدرة االىتمةةام بقيةةاس الر ةةا الةةوظييه ألع ةةا  ىيئةةة بالكميةةة بةةين العةةاممينالمكاهةةآت 
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التةةةةدريس ومعةةةةاونييم، محدوديةةةةة تشةةةةجي  المتميةةةةزين مةةةةن أع ةةةةا  ىيئةةةةة التةةةةدريس 
 ومعاونييم.  

تناولت الدراسة جودة الحياة الوظييية هةى خطةاع التعمةيم ج (Ramasamy,2017)دراسة -
وكةان  ،الوصةيه المةنيج عمةى واعتمةدت ابقة ،العاله من خلل ما رصدتو الدراسةات السة

من أىم النتائج التةه توصةمت إلييةا أن جةودة الحيةاة الوظيييةة هةى خطةاع التعمةيم العةاله 
ذا أردنةا أن  تؤثر تأثيرا كبيرا عمى درجة الر ا الوظييه وااللتزام الوظييه بيذا القطةاع، وات

، وأكثةر ن نحسن مةن مكوناتيةا نحسن من جودة الحياة الوظييية بالتعميم العاله ينبغه أ
هى بيئة العمل وظروهو،وهرص النمو المينه،والمشةاركة هةى  ىذه المكونات أىمية تتمثل

 صن  القرار.

جةودة الحيةاة الوظيييةة (ج تناولةت الدراسةة 5.49دراسة)محمد سعيد عبد المطمب ىةلل، -
مكانيةة اإلهةادة منيةا هةى جامعةة عةين  هى جامعته كورنيل األمريكية و تورنتةو الكنديةة وات

وتوصةمت إلةى أن االىتمةام بتحقية  التةوازن  مقةارن،ال المةنيج عمةى واعتمةدت ،شةمس 
ال سةةةيما أع ةةةا  ىيئةةةة -بةةةين الحيةةةاة الوظيييةةةة والحيةةةاة األسةةةرية لمعةةةاممين بالجامعةةةة 

وتقةةةديم األجةةةور والمكاهةةةآت المناسةةةبة ليةةةم ، وتعزيةةةز األدا  المتميةةةز وتقةةةدير -التةةةدريس
منيم ، كل ذلك يةنعكس عمةى بيئةة العمةل بزيةادة اإلنتاجيةة والر ةا المبدعين والمبتكرين 

 الوظييه ، وتحقي  التنمية المستدامة لبيئة العمل الجامعه.

د مسةةتو  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة تحديةة إلةةى ىةةدهت الدراسةةة ج(Kritika,2015)دراسةةة -
 ،الوصةةيه المةةنيج عمةةى واعتمةةدت بجامعةةة تشةةاران سةةينغ ىاريانةةا الزراعيةةة بالينةةد ،

وخمصةةت الدراسةةة إلةةى أن مسةةتو  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة لةةد  مةةوظيه الجامعةةة كةةان 
وخد أكدت نتائجيا أن مةن أىةم العوامةل المةؤثرة  مرتيعا جدا وهقا لتصورات المستجيبين ،

والتى ليةا علخةة بشةعور مةوظيه الجامعةة بالر ةا  -هى جودة الحياة الوظييية بالجامعة
 وأسةموب خيادتيةا ، ى تتبعيا الجامعة هةى ترخيةة موظيييةا،السياسة الت -واألمن الوظييه

ومةةةد  تةةةواهر مراهةةة  النقةةةل  ومةةةد  تةةةواهر وسةةةائل الترهيةةةو والرعايةةةة الصةةةحية لمعةةةاممين،
 واإلخامة ليم.
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 دزاسات تهاولت جىدَ احلًاَ الىظًفًُ ألعضاْ ئًُ التدزيس : وتتمجل فًما يلٌ:   -0

مسةةتوع جةةودة الحيةةاة  تحديةةد إلةةى اسةةةىةةدهت الدر ج   (Rasak ,et al.,2019)دراسةةة -
أع ةا  ىيئةة التةدريس بالجامعةات الخاصةة بالمنطقةة الوسةطى الشةمالية  لةد الوظييية 

ع ةو  578وتكونةت عينةة الدراسةة مةن  ،الوصةيه المةنيج عمةى واعتمةدت من نيجيريةا،
أن مسةتو  جةةودة الحيةاة الوظيييةةة لةد  العينةةة  ، وكةان مةةن نتةائج الدراسةةةىيئةة تةةدريس

تسةةعى  الخاصةةة هةةى شةةمال نيجيريةةا ن معظةةم الجامعةةاتممةةا يشةةير إلةةى أ ،رتيعةةاكةةان م
بمةا يؤىميةا لممناهسةة بةين الجامعةات  بيا، جاىدة لتمبية متطمبات أع ا  ىيئة التدريس

  األخر .

تحديةد العلخةة بةين  إلةى ىةدهت الدراسةة( ج (Cantina, Carreon Jr.,2016دراسةة  -
نتاجيةةة أع ةة الوظيييةةةجةةودة الحيةةاة  مؤسسةةات التعمةةيم العةةاله  لةةد ا  ىيئةةة التةةدريس وات

-5.46خةةةلل العةةةام الدراسةةةه بةةةاليمبين العامةةةة والخاصةةةة هةةةه زامبوانجةةةا ديةةةل نةةةورته 
واسةةتخدمت أبعةةاد جةةودة الحيةةاة ، الوصةةيه المةةنيج عمةةى ت الدراسةةةواعتمةةد ،5.47

كمةةا  ، ،ىيئةةة تةةدريس مةةن أع ةةا  >.5عةةددىا  عينةةة الةةوظييه لوالتةةون وطبقتيةةا عمةةى
آخر تقيس بو إنتاجية أع ا  ىيئة التدريس، وخمصت الدراسةة إلةى استبانةبعمل خامت 

لوظيييةةة لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس كانةةت مر ةةية لمغايةةة، واحتةةل أن جةةودة الحيةةاة ا
 الترتيةةب األول تطةةوير القةةدرات البشةةرية، والترتيةةب األخيةةر التعةةويض المناسةةب والعةةادل،

ع ةةا  ىيئةةة التةةدريس كةةان مرتيعةةا هيمةةا أمسةةتو  إنتاجيةةة كةةذلك أن  كشةةيت الدراسةةةو 
وخدمةةةة المجتمةةة ، وكةةةان متوسةةةطا هيمةةةا يتعمةةة  بالبحةةةث العممةةةه ،  يتعمةةة  بالتةةةدريس

عةن وجةود علخةة كبيةرة وكشةيت الدراسةة  والمستو  العةام لننتاجيةة كةان هةى المتوسةط،
نتاجيةةة م الوظيييةةةجةةودة الحيةةاة بةةين  وخدمةةة ؤسسةةات التعمةةيم العةةاله هةةه التةةدريس وات
واإلنتاجيةة هةه  الوظيييةةالحيةاة هه حين لم تكن ىناك علخةة كبيةرة بةين جةودة تم  المج

 العممه. البحث

تحديةد مسةتوع جةودة  إلةى ىدهت الدراسة (ج5.48دراسة )إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد، -
 المةنيج عمةى واعتمةدت ، الحيةاة الوظيييةة لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس بجامعةة الةدمام

النتةائج التةه توصةمت إلييةا أن مسةتوع جةودة الحيةاة الوظيييةة  وكان مةن أىةم ،الوصيه
كان جيدا  لدع أع ا  ىيئة التةدريس بجامعةة الةدمام، وكةان هةى مقدمةة مكونةات الحيةاة 
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الوظيييةج العلخة م  اإلدارة، ودعم جماعة العمل، والمشاركة هةى صةن  القةرارات، إال أن 
ت، خةةد حصةةل عمةةى مرتبةةة متوسةةطة، وكانةةت ُبعةةَدْع األمةةن والسةةلمة ، والرواتةةب والمكاهةةآ

 المشةارك والمسةاعد سةتاذواأل سةتاذبةين متوسةطات درجةات األ إحصةائيادالة  ىناك هرو 
 هةةى مسةةتوع جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة لصةةالح اإلنةةاثالمشةةارك"، وكةةذلك  سةةتاذلصةةالح "األ
   بالجامعة.

ة الحيةةاة مكونةةات جةةود تحديةةد إلةةى ىةةدهت الدراسةةةج  (Zare ,et al.,2014)دراسةةة  -
أع ةةةا  ىيئةةةة الوظيييةةةة لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بجامعةةةة طيةةةران وخياسةةةيا لةةةد  

وتبةين مةن نتائجيةا وجةود  ،الوصةيه المةنيج عمةى واعتمةدت التةدريس بجامعةة طيةران،
"الرواتةةب والخةةدمات العلجيةةة والتةةأمبن واألمةةن   ةةع  هيمةةا يتعمةة  بالعوامةةل االختصةةادية

هةةةرص النمةةةو الوظييه،العمةةةل بةةةروح  " حتةةةوع الوظييةةةة، والعوامةةةل المتعمقةةةة بمالةةةوظييه"
"االنةةدماج ، والعوامةةل االجتماعيةةة الخاصةةة بالعمل االبداع هةةى العمةةل"اليري ،االسةةتقللية،

، أمةةةا هيمةةةا يتعمةةة  بةةةالتوازن بةةةين العمةةةل االجتمةةةاعه،االحترام المتبادل،الشةةةعور بالةةةذات"
 األ ةةةرار الجسةةةدية والنيسةةةية""المسةةةاحة المتاحةةةة لمعلخةةةات العائميةةةة واألسرية، والحيةةةاة

 هحصل عمه درجة متوسطة. 

 حيةاة جةودةمعةدل خيةاس إلةى ىةدهت الدراسةة  ج(5.46)أمانه عبد التواب صةالح،دراسة -

 ،التربيةة هةى جامعةة سةممان بةن عبةد العزيةز بكميةات التةدريس ىيئةة أع ةا  لةد  العمةل
 بكميةةاتيم، ع ةةا  ىيئةةة التةةدريس لزيةةادة مسةةتو  جةةودة حيةةاة العمةةلوتعةةر  مقترحةةات أ

وتقصةد الدراسةة بحيةاة العمةةل "الحيةاة الوظيييةة" إال ان الدراسةةة آثةرت اسةتخدام مصةةطمح 
اسةتبانة مكونةة مةةن وطبقةةت  ، الوصةيه المةةنيج عمةىالدراسةةة  واعتمةدت "حيةاة العمةل"،

ع وا بكميات التربية بةالخرج بجامعةة سةممان بةن  .>سبعة أبعاد عمى عينة مكونة من 
األبعةةاد بةةين المسةةتو  المتوسةةط وال ةةعي ، هاألبعةةاد التةةى  تو وكةةان مسةة عبةةد العزيةةز،

احتمةةةةةت المسةةةةةتو  المتوسةةةةةط تمثمةةةةةت هةةةةةى الر ةةةةةا عةةةةةن العمل،االسةةةةةتقللية،العلخات 
االجتماعية،تحقي  الذات،أما األبعاد التى احتمةت المسةتو  ال ةعي  هيةى المشةاركة هةى 

وات ةةح مةةن تحميةةل النتةةائج  و ةةاع الماليةةة واالختصةةادية،اتخةةاذ القرار،األمةةان الوظييه،األ 
نةةت هةةى المسةةتو  لةةد  أهةةراد العينةةة كا عمةةى مسةةتو  األبعةةاد كميةةا أن جةةودة حيةةاة العمةةل
وكةان  ،لمرتبةة األكاديميةةتعةز  لمتخصةص وال  إحصةائياهةرو  دالةة  المتوسط ، وال توجد
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ظةام لممكاهةآت، واالىتمةام بالبحةث العينة ج تحسين الرواتب ، وو ة  ن من أىم مقترحات
 مه.العم

تعةر   إلةى (جىةدهت الدراسةة5.45دراسة )إبراىيم بن عبد اهلل بن عبد الةرحمن الزعيبةر، -
مد  هعالية برنامج لمتنمية المينية خائم عمى تطبيقات األيزو بالمؤسسات التعميمية هةه 
تحسين جةودة الحيةاة الوظيييةة لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريس بجامعةة المجمعةة بالمممكةة 

ع ةا  وتمثمةت عينةة الدراسةة هةى أ ،الوصةيه المةنيج عمةى عتمةدتوا العربية السةعودية،
سةانية، واسةتخدمت الدراسةة والدراسةات اإلنىيئة التدريس بكمية المجتم  ، وكمية العمةوم 

 ،ج برنةةامج لمتنميةةة المينيةةة خةةائم عمةةى تطبيقةةات األيةةزو بالمؤسسةةات التعميميةةةأداتةةين 
تةدريس بجامعةة المجمعةة بالمممكةة جودة الحياة الوظييية لةد  أع ةا  ىيئةة الومقياس 

بةةةين  إحصةةةائيةوأظيةةةرت نتةةةائج الدراسةةةة وجةةةود هةةةرو  ذات داللةةةة  العربيةةةة السةةةعودية،
يةاس متوسطه درجات المجموعةة التجريبيةة وال ةابطة هةى القيةاس البعةدع هةى أبعةاد مق

 ع ا  ىيئة التدريس بالمجموعة التجريبية.جودة الحياة الوظييية لصالح أ

بقيةةةاس مسةةةتوع جةةةودة الحيةةةاة  الدراسةةةة خامةةةت ج((Bharathi,et al.,2011دراسةةةة  -
الوظيييةةة لةةد  عينةةة مةةن أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس هةةى الكميةةات التابعةةة لجامعةةة باىةةارا 

 ،هةى إطةار تصةورات أع ةا  ىيئةة التةدريس عةن جةودة الحيةاة الوظيييةة ثيداسان باليند
 اع ةو >:45ع مةن مجمةو  اع ةو  >56وبمغةت العينةة ،  الوصيه المنيج عمى واعتمدت

استبيانا خسمتو لقسةمين ج خسةم خةاص بجةودة الحيةاة  واستخدمت الدراسة كمية، 45هى 
التدريس ، وخسم يتعم  بةالجودة الشةاممة لحيةاة العمةل هةى بيئةة الوظييية ألع ا  ىيئة 

والجةةةودة جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة مسةةةتو  وخمصةةةت الدراسةةةة إلةةةى انخيةةةاض  التةةةدريس،
ووجةدت الدراسةة  ،يئةة التةدريس لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريسالشاممة لحيةاة العمةل هةى ب
 وال مستويات الدخل. حسب الرتبة األكاديمية، إحصائياأنو ليس ىناك هرو  دالة 

بقيةةاس مسةةتوع جةةودة الحيةةاة  الدراسةةة ج خامةةت (Mirkamali,Thani,2011)دراسةةة -
أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس هةةةى جةةةامعته طيةةةران وجامعةةةة شةةةري   لةةةد  عينةةةة الوظيييةةةة

ىيئةة تةدريس (ع ةو .48وبمغت العينة )،  الوصيه المنيج عمى واعتمدت متكنولوجيا،ل
(، وتبةةين 77>5ع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجةةامعتين والبةةالغ)% مةةن مجمةةوع أ8، بنسةةبة 

أن مسةةتوع جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة بكةةل الجةةامعتين دون المسةةتوع  مةةن نتةةائج الدراسةةة
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هةى مسةتو  جةودة الحيةاة الوظيييةة  حصةائياإوال توجد هرو  دالة  ،وكان تحت المتوسط
بةين أع ةةا  ىيئةة التةةدريس هةى الجةةامعتين هيمةا عةةدا البعةد الخةةاص بالتماسةك والتكامةةل 

 وكانت اليرو  لصالح جامعة شري  لمتكنولوجيا.   االجنماعى،

دزاسات تهاولت جىدَ احلًاَ الىظًفًُ وعالقتًا ببعض متػريات بًٔـُ العمـل: وتتمجـل فًمـا      -3

 يلٌ:  

العلخةةة بةةين جةةودة الحيةةاة  تناولةةت الدراسةةةج  (omotayo ,et al.,2019)دراسةةة -
 الوصةيه المةنيج عمى واعتمدت الوظييية وااللتزام الوظييه هى التعميم العاله بنيجيريا،

أكةدت نتةائج و  ،مةن األكةاديميين بنحةد  الجامعةات النيجيريةة 6>5وتمثمت العينة هةى ،
بين مشاركة الموظيين هى صةن  القةرارات التنظيميةة عمى وجود علخة إيجابية الدراسة 

ور ةةاىم والتةةزاميم الةةوظييه ، كمةةا توصةةمت الدراسةةة لوجةةود علخةةة سةةمبية بةةين التقةةدم 
 الوظييه واألمن الوظييه وااللتزام الوظييه.

(ج خامت بدراسةة جةودة حيةاة العمةل وأثرىةا عمةى >5.4دراسة)نشوان محمد عبد العال، -
 عمةى الدراسةة  واعتمةدت عيد التقنه بنينةو  بجامعةة الموصةل،األدا  المنظمه هى الم

والتةةه أظيةةرت نتائجيةةا وجةةود علخةةة ارتباطيةةة إيجابيةةة بةةين جةةودة ،  الوصةةيه المةةنيج
 الحياة الوظييية وبين التميز هى األدا  المنظمه.

العلخةة بةين جةودة الحيةاة الوظيييةة  الدراسةة ج تناولةت (Horst ,et al.,2014)دراسة -
والتةى أظيةرت نتائجيةا أن جةودة  ،الوصةيه المةنيج عمةى الدراسةة واعتمدت اجية،واإلنت

الحياة الوظييية ليا تأثيرىا اإليجابه عمى المواخ  والسةموكيات الشخصةية ذات الصةمة 
والقةةةدرة عمةةةى التكيةةة  وخبةةةول  باإلنتاجيةةةة اليرديةةةة والجماعيةةةة، مثةةةل الداهعيةةةة لمعمةةةل،

 تغييرات بيئة العمل.

(ج تناولةت العلخةة بةين جةودة الحيةاة الوظيييةة والتقةدم (Parsa ,et al.,2014دراسةة -
 ،هةةى جةةامعتين بمدينةةة ىمةةدان اإليرانيةةة المينةةه لةةد  عينةةة مةةن األكةةاديميين اإليةةرانيين

وكشةيت نتائجيةا عةن وجةود علخةة إيجابيةة  ،الوصةيه المةنيج عمةىالدراسةة  واعتمةدت
حيةث تةزداد هعاليةة األدا  هةى  ، ينةةاة الوظييية والتقدم المينةه لةدع العبين جودة الحي

 ظل وجود هرص لمتعمم وهرص لمتواصل المستمر والمتبادل بين اإلدارة والعاممين.
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مثةل  دزاسات تهاولت العالقُ بني جىدَ احلًاَ الىظًفًُ والسضا الىظًفٌ فِ اجلامعـات:   -7
يةة ج والته تناولت جةودة الحيةاة الوظيي ( ;5.4ص،دراسة )محمد إبراىيم كامل صوي

 المةنيج عمةى واعتمةدت ودورىا هى تحقي  الر ا الوظييه هى الجامعات اليمسةطينية،

موظيةةا إداريةةا مةةن الجامعةةات اليمسةةطينية،  .9وتمثمةةت عينةةة الدراسةةة هةةى  ،الوصةةيه
إلى أن مستوع جودة الحياة الوظييية بالجامعةات اليمسةطينية  وتوصمت نتائج الدراسة
ك مسةةتوع الر ةةا الةةوظييه، وكةةان معامةةل ، وكةةذللةةد  العينةةة احتةةل درجةةة متوسةةطة

واحتةل بعةد عدالةة األجةور والمكاهةآت الترتيةب  ،إحصةائياط بينيمةا إيجابيةا وداال االرتبا
 األول ، وهى الترتيب األخير كان بعد االلتزام التنظيمه.

دزاسات تهاولت العالقُ بني جىدَ احلًـاَ الىظًفًـُ والسضـا الـىظًفٌ لـدّ أعضـاْ ئًـُ         -5

 امعُ : وتتمجل فًما يلٌ: التدزيس باجل

تناولةت الدراسةة العلخةة بةين جةودة ج  (Kermansaravi , et al., 2015)دراسةة  -
الحياة الوظييية والر ا الوظييه ألع ا  ىيئة التدريس بجامعة زاىةدان بةنيران لمعمةوم 

أكةدت نتةائج الدراسةة عمةى أن جةودة الحيةاة و  ،الوصةيه المنيج عمى واعتمدتالطبية ، 
ية ليا خةدرة عمةى التنبةؤ بالر ةا الةوظييه ألع ةا  ىيئةة التةدريس، كمةا أن ليةا الوظيي

تأثيرا  كبيرا  بالسمب واإليجةاب هةه مسةتو  الر ةا الةوظييه، وخةد أسةيرت نتةائج الدراسةة 
عن وجود ارتبةاط إيجةابه بةين جةودة الحيةاة الوظيييةة والر ةا الةوظييه ألع ةا  ىيئةة 

عةدم  ، وخةد أظيةرت نتةائج الدراسةة كةذلكوم الطبيةةعة زاىدان بةنيران لمعمةالتدريس بجام
مسةاحة حيةاة العمةل حيةث ال يتةيح العمةل ليةم إحةداث ر ا أع ا  ىيئة التدريس عن 

كمةا أنيةم غيةر را ةين كةذلك عةن  التوازن المطموب بين حياة العمل والحياة األسةرية ،
 جوانةةب أخةةر  تتعمةة  ب ةةع  العمةةل الجمةةاعه ،و ةةع  مشةةاركتيم هةةى صةةن  القةةرار،

دمةج أع ةا  و ع  مايتعم  بالتعويض المناسب، مما يسةتدعى إسةراع الجامعةة هةى 
شةةةراكيىيئةةةة التةةةدريس و  م هةةةه صةةةن  القةةةرار والعمةةةل الجمةةةاعه والشةةةعور بالمسةةةئولية ات

االجتماعية، وتحييزىم بةالتعويض المناسةب والعةادل، وخمة  اليةرص للسةتخدام األمثةل 
   .لقدراتيم ومياراتيم

تناولةةةةت الدراسةةةةة العلخةةةةة بةةةةين ج  (Bhavani,Jegadeeshwaran,2014)دراسةةةةة -
 جودة الحياة الوظييية والر ا الوظييه لع وات ىيئة التدريس بجامعة ميسةور بالينةد
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أظيةرت نتائجيةا وجةود علخةة إيجابيةة بةين و  ،الوصةيه المنيج عمىالدراسة  واعتمدت،
ميسةةةور  جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة والر ةةةا الةةةوظييه لع ةةةوات ىيئةةةة التةةةدريس بجامعةةةة

 ،ودرجةة الر ةا الةوظييه احتمةت مرتبةة متوسةطة لةد  ع ةوات ىيئةة التةدريسباليند، 
وخةةد تةةأثر ر ةةاىم الةةوظييه ب ةةع  مةةا يةةرتبط ببيئةةة العمةةل واألجةةر واألمةةن الةةوظييه، 
واحتمةةت بيئةةة العمةةل المرتبةةة األولةةى هةةى العوامةةل المةةؤثرة عمةةى جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة 

 ور واألمن الوظييه.يمييا هى المرتبة الثانية األج

ة تحديةةد العلخةةة بةةين أبعةةاد جةةود إلةةى اسةةةدهت الدر ىةة (Tabassum,2012):دراسةةة -
الحيةةاة الوظيييةةة والر ةةا الةةوظييه ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةات الخاصةةة هةةى 

وشةةممت عينةةة الدراسةةة إحةةد  عشةةر  ،الوصةةيه المةةنيج عمةةى واعتمةةدت بةةنجلديش،
بةين أبعةاد  إحصةائيةلخةة إيجابيةة ذات داللةة أظيرت نتائجيةا وجةود عو  جامعة خاصة،

جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة والر ةةا الةةوظييه ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةات الخاصةةة 
هةةةى بةةةنجلديش، وىةةةذا بةةةدوره يحيةةةز أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس ألدا  أعمةةةاليم بطريقةةةة 

و واسةتمتاعيم بة وينعكس هى ارتياع معنويةاتيم وداهعيةتيم لمعمةل وعةدم تغيةبيم أه ل،
، وعمةةى النقةةيض هةةنن عةةدم الر ةةا عةةن جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة يثيةةر وزيةةادة إنتةةاجيتيم

حالة من الغ ب واإلحباط لد  أع ا  ىيئة التدريس بما يةؤثر عمةى أدائيةم الةوظييه 
 تجاه جامعاتيم.

 السابكُ:الدزاسات التعلًل علِ 

ودة الحيةاة الوظيييةة را بجةالسابقة ات ح أن ىناك اىتمامةا كبيةالدراسات بعد االطلع عمى  -
العديةةةد مةةةن  واتيقةةةتهةةةه المجتمعةةةات العربيةةةة واألجنبيةةةة،  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريسلةةةد  

الحيةاة الوظيييةة ألع ةا   عمى أىمية تحسين جودة م  الدراسة الحالية الدراسات السابقة
ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةات نظةةرا الرتباطةةو اإليجةةابه وتةةأثيره الوا ةةح عمةةى درجةةة ر ةةاىم 

 ،وتقدميم المينه،وارتياع داهعيتيم لمعمل ، ومستو  إنتاجيتيم وأدائيةم الةوظييهالوظييه،
، الوصةيه لممةنيج ياهةه اسةتخدام الدراسات السةابقةم  معظم  الدراسة الحاليةاتيقت كما 

والتةةةى اسةةةتخدمت المةةةنيج  (5.49هيمةةةا عةةةدا دراسةةةة)محمد سةةةعيد عبةةةد المطمةةةب ىةةةلل،
 المقارن.
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يةةة الدراسةةات العميةةا كمهةةه تطبيقيةةا عمةةى  لدراسةةات السةةابقةاالحاليةةة مةة   الدراسةةةتختمةة   -
جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة عةةةن  دراسةةةاتمةةةن وجةةةود  هبةةةالرغمجامعةةةة القةةةاىرة ، –لمتربيةةةة 

بالجامعةةات المصةةرية والعربيةةة والعالميةةة إال أن جامعةةة القةةاىرة تيتقةةر لمثةةل ىةةذه الدراسةةات  
توجةةد سةةو  دراسةةة واحةةدة ولةةم  -عمةةى حةةد عمةةم الباحةةث ومةةا رصةةده مةةن دراسةةات سةةابقة-

جامعةة القةاىرة ، وىةى دراسةة)محمود -تناولت جودة الحياة الوظييية بكمية التربية النوعية
 ( ..5.5أبو النور عبد الرسول،

 السابقة العربيةة واألجنبيةة هةه اإلطةار الدراساتالحالية بشكل كبير من الدراسة استيادت   -
تيسةةير و المناسةةبة ،  حصةةائيةواألسةةاليب اإل الدراسةةة أداةاختيةةار هةةى و ، لمدراسةةة النظةةرع 
 .الدراسةنتائج 
  الدزاسُ : إجساْات

 الحالية هيما يمهج إجرا ات الدراسةتمثمت 
معةات المصةرية بالجاو  عمومةا، بجةودة الحيةاة الوظيييةةاألدب التربوع هيمةا يتعمة   مراجعة -

 والةةذ  دراسةةةلماإلطةةار النظةةرع  ، مةةن أجةةل إعةةدادوالعربيةةة والعالميةةة عمةةى وجةةو الخصةةوص
لجةةودة الحيةةاة الوظيييةةة ، اإلطةةار الميةةاىيمه  جاشةةتمل عمةةى مبحثةةين ىمةةاج المبحةةث األول

واألبعاد ،جةودة الحيةاة الوظيييةة لع ةو ىيئةة التةدريس بالجامعةةمييةوم ج والمبحث الثةانه 
السةابقة  الدراسةاتنتةائج  مراجعةةباإل ةاهة إلةى ،  يااآلليات اللزمة لتحسينو  المكونة ليا،

 الحالية. الدراسةالصمة بمو وع  ذات
ع ةا  ىيئةة التةدريس أ هةراد العينةة مةنأرا  آ لتعةر  لمدراسةةاإلطار الميةدانه  إجرا ات -

لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات  بعاد جودة الحياة الوظييةدرجة تواهر أحول 
تقنينيةا وتةم تبانة االسة أداةلةذلك  الدراسةةوخةد اسةتخدمت جامعةة القةاىرة ، –العميا لمتربيةة 

 وتيسيرىا. يانتائجوتطبيقيا، ثم تحميل 
لتحسين جودة الحيةاة الوظيييةة لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة  تقديم رؤية مقترحة -

 . جامعة القاىرة -الدراسات العميا لمتربية
وبعةةد ىةةذا العةةرض التيصةةيمه لنطةةار المحةةدد لمدراسةةة ، يمكةةن هيمةةا يمةةه تنةةاول اإلطةةار 

 مدراسة بشى  من التيصيل. النظرع ل
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 ويشمل المبحثين التاليين جثانًا:اإلطاز الهظسٍ للدزاسُ : 
المبحث األولج مييوم جودة الحياة الوظيييةة ،واألبعةاد المكونةة ليةا، وبعةض الميةاىيم 

 ذات الصمة بمييوم جودة الحياة الوظييية.
 ،يس بالجامعةةةةجةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة لع ةةةو ىيئةةةة التةةةدر مييةةةوم المبحةةةث الثةةةانه ج 

يا، ويمكن تناول ىذين المبحثين هيمةا يمةه بشةى  اآلليات اللزمة لتحسينو واألبعاد المكونة ليا،
 من التيصيل.

ض املفايًم ذات الصلُ مبفًىم ، وبعاد املهىنُ هلاواألبع ،و:: مفًىم جىدَ احلًاَ الىظًفًُاأل املبحح

 خال: العهاصس التالًُ : مو املبححجىدَ احلًاَ الىظًفًُ : وميهو تهاو: يرا 

 مفًىم جىدَ احلًاَ الىظًفًُ :

بدأت اليكرة األولية ليذا المييوم ُتطرح لممناخشةة هةه الواليةات المتحةدة األمريكيةة منةذ 
الةرئيس األمريكةه لينةدون جونسةون مةن أوائةل  ، ويعةد(Zare , et al., 2014, 42)ياتالسةتين

 (Monkevicius,2014,4) 97>4ك هه عةام من أشاروا لمييوم جودة الحياة الوظييية وذل

لمعمةال والةذ   عقد المؤتمر الةدولى األول لجةودة الحيةاة الوظيييةةبنيويورك  5:>4عام وهى ، 
، وهةى  (Horst ,et al.,2014,88)كان ينةاخش كيييةة تييئةة الظةرو  لحيةاة وظيييةة إنسةانية

عقةد مةؤتمر 4;>4هةى عةام ، و ذات العام  تم تأسةيس المجمةس الةدولى لجةودة الحيةاة الوظيييةة
مةةن النقةةابيين واألكةةاديميين والمسةةؤولين  ..48جةةودة الحيةةاة هةةى تورنتةةو والةةذ  شةةارك هيةةو 

، الحكةةةةوميين ، وخةةةةد سةةةةاعد ذلةةةةك عمةةةةى انتشةةةةار المييةةةةوم وتداولةةةةو ال سةةةةيما بةةةةين البةةةةاحثين 
(Bharathi, et al.,2011,48)البةاحثين والمنظةرين ليةذا المييةوم  ومةن أوائةل(Taylor, 

1978), (Hackman and Oldham, 1976), (Monkevicius, 2014)  حيةث أكةدوا
ودورىا هه زيةادة خةدرة المؤسسةات عمةى  والموظيين عمى أىمية جودة الحياة الوظييية لمعاممين

، 5.48)إيمةةان إبةةراىيم الدسةةوخه أحمةةد،  تحقيةة  أىةةداهيا وتحسةةين مسةةتو  أدائيةةا وكيا تيةةا
697). 

ميةةة جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة ودورىةةا هةةى جعةةل رك أىوبةةدأت المؤسسةةات والمنظمةةات تةةد
نتاجةا  ، حيةث إنيةا تقةوم بشةحذ السةموك (Horst ,et al.,2014, 95)المةوظيين أكثةر التزامةا وات

اإليجةةابه هةةى مكةةان العمل،وتعمةةل عمةةى تحقيةة  الر ةةا الوظييى،وتقمةةل مةةن ظةةاىرة التغيةةب عةةن 
 .(Bora,2017,1474)العمل
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والمتخصصةين حةول مييةوم جةودة الحيةاة الوظيييةة، وليس ىناك اتيا  بين المنظرين 
هةالبعض ُيعرهيةةا مةةن خةةلل آثارىةةا المترتبةةة عمييةةا حيةث يراىةةا تةةنعكس هةةه زيةةادة المشةةاركة هةةه 

القةةرارات، واالرتقةةا  بمسةةتو  إنتاجيةةة المنظمةةة، وزيةةادة درجةةة الر ةةا الةةوظييه، وسةةعادة صةةن  
)إيمةان إبةراىيم الدسةوخه أحمةد، بيئةة العملبوشعورىم بالراحة النيسةية، واالرتبةاط نظمة أهراد الم
 ومن ىذه التعريياتج ،(;69، 5.48

حيةةث يةةر  أن جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة تعنةةه بالنسةةبة  ج(Ramasamy,2017,64)تعريةة  -
والمشةةاركة هةةى  مةةد  خةةدرتيم عمةةى تمبيةةة احتياجةةاتيم األساسةةية الشخصةةية ، :لممةةوظيين 

حساسةيم باالسةتقرار واأل ممارسات تنظيمية، تاحةة اليرصةة ليةم  مةن والر ةا الةوظييه،وات وات
 لتنمية خدراتيم البشرية.

جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة ُمحصةةةمة أن ج حيةةةث يةةةر  (Monkevicius,2014,11)تعريةةة   -
 والر ا الذاته والشعور بالسعادة هه العمل. ،لنظام مؤل  من الجودة المو وعية لمعمل

الوظيييةةة مييةةوم يشةةير إلةةى  ج والةةذ  يةةر  أن جةةودة الحيةةاة(Bora,2017,1470)تعريةة  -
 مد  مل مة بيئة العمل لمعاممين أو عدم مل متيا.

ج حيةةث يةةر  أن جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة تتمثةةل هةةى إشةةباع (Kritika,2015,210)تعريةة  -
 االحتياجات الشخصية الميمة لميرد من خلل العمل هى مؤسستو.

ة الوظيييةة مييةوم يشةير ج والذ  ير  أن جودة الحيا(Horst ,et al.,2014,88)تعري   -
إلةةى األجةةوا  واالعتبةةارات ال ةةرورية لمموظةة  والمرتبطةةة بمكةةان العمةةل وتحسةةين ظروهةةو 

 والتى تعمل عمى تحسين الر ا الوظييى لد  الموظيين. 

وىكةةةذا نجةةةد أن التعرييةةةات السةةةابقة لجةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة تركةةةز عمةةةى اآلثةةةار 
 ور اىم الوظييه.مين والموظيين عمييا خاصة ما يتعم  بشعور العام المترتبة

وىناك من التعرييات لجودة الحيةاة الوظيييةة مةا يركةز عمةى الجيةود والممارسةات التةه 
تبةةةذليا اإلدارة هةةةه المنظمةةةات المختميةةةة لحةةةل كاهةةةة المشةةةكلت التةةةه يعةةةانه منيةةةا العةةةاممون 

تيم، وو ة  االسةتجابة لحاجةاتيم ومتطمبةا والموظيون لتحقي  الر ا الوظييه لدييم مةن خةلل
آليةةةات تشةةةجعيم عمةةةى المشةةةاركة الكاممةةةة هةةةه صةةةن  القةةةرارات التةةةه تسةةةيم هةةةه جةةةودة حيةةةاتيم 

 ومن ىذه التعريياتج(،>69، 5.48)إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد، الوظييية
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ج حيةةث يعةةر  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة بأنيةةا عمميةةة  (Tabassum,2012,,79)تعريةة   -
يين من خلل تطوير آليات تسمح ليةم بالمشةاركة تستجيب بيا المنظمة الحتياحات الموظ

حيةةاتيم الوظيييةةة، ويمكةةن تعريييةةا كةةذلك بأنيةةا بشةةكل كامةةل هةةى اتخةةاذ القةةرارات المتعمقةةة ب
مجموعة من االستراتيجيات والعمميات الته تعزز وتحاهظ عمى تحقي  الر ا الةوظييى مةن 

 خلل تحسين ظرو  العمل وهاعميتو التنظيمية.

أن مييةوم جةودة الحيةاة  الذ  يةر (ج و 85-84، >5.4محمد عبد العال،   )نشوانتعري -
الوظييية مييوم متعدد األبعاد ويتمثل هى اتخاذ اإلجرا ات والسياسات التى تتةيح لمعةاممين 

تةةوهير االسةةتقلل الةةذاته والتقةةدير واالنتمةةا  والتطةةوير مةةن أدائيةةم هةةى العمةةل ه ةةل عةةن 
 عمل.ظرو  العمل المناسبة وتحسين بيئة ال

أن جةةودة الحيةةاة  كلىمةةايةةر   حيةةث ج (Mirkamali, Thani, 2011,181)تعريةة   -
تتمثةةل هةةه هعاليةةة بيئةةة العمةةل ومراعاتيةةا للحتياجةةات الشخصةةية لمعةةاممين، ومةةا الوظيييةةة 
الر ةةا الةةوظييه، وتطةةوير كيةا ات العةةاممين، وتةةوهير بيئةةة آمنةةة وصةةحية، تحسةةين يتعمة  ب

 ورة كاهيةة وملئمةة، وتحقية  األمةن واالسةتقرار الةوظييهوتحقي  العدالة هه المكاهآت بص
 .لمعاممين

يةةرون أن جةةودة الحيةةاة  حيةةث ج (Kermansaravi, et. al., 2015,228)تعريةة   -
الوظيييةة مييةوم يركةز عمةى كيييةة تحسةين بيئةةة العمةل مةن خةلل تمبيةة احتياجةات األهةةراد 

 الشخصية والوظييية والنيسية.
ابقة تركةز عمةى مجموعةة مةن الممارسةات واآلليةات التةه مةن وىكذا نجد التعرييات السة

خلليةةةا تسةةةتطي  اإلدارة هةةةه المنظمةةةات المختميةةةة الوصةةةول بالعةةةاممين هييةةةا لمسةةةتو  الر ةةةا 
تةر   ،المنظمة بأريحية وسعادة وتيانه هةه العمةل، وهةه حقيقةة األمةر الوظييه وتحقي  أىدا 

، تمةك التةه السةابقة  وجيتةه النظةرسةتوعب جةودة الحيةاة الوظيييةة مييةوم ي الدراسة أن مييوم
تركةةز عمةةى اآلثةةار المترتبةةة عمةةى جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة، واألخةةر  التةةه تركةةز عمةةى الممارسةةات 

 لته تؤدع لجودة الحياة الوظييية.والعمميات ا
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 األبعاد املهىنُ جلىدَ احلًاَ الىظًفًُ:

ظيييةةة، ة الحيةةاة الو هةةه تحديةةد األبعةةاد المكونةةة لجةةود تعةةددت وجيةةات نظةةر البةةاحثين
 جهى تحديد ىذه األبعاد الته خد تتي  وخد تختم ويمكن هيما يمه استعراض وجيات نظرىم ، و 

جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة المكونةةة لبعةةاد األأن  (Monkevicius, 2014,16-17)يةةر  
 تتمثل هيما يمهج

لشةعور باألمةان، التقييم الذاته ألىمية العمل وتحديد مستو  الر ا من حيث المكاهآت، وا -
   وال مان االجتماعه وهرص تحقي  الذات. لعلخات القائمة، والنمو الوظييه،وا

خيم الموظ  وسماتو الشخصية )االنبساطية، العصبية، االنيتاح، االلتزام( والتةه ليةا دور  -
 كبير هه عممية تقييم جودة الحياة الوظييية.

 السعادة الشخصية هه العمل وهه الحياة بشكل عام. -

 ،وسةةةاعات العمةةةل والعمةةةل اإل ةةةاهه، جةةةودة ظةةةرو  العمةةةل اليعميةةةة مةةةن حيةةةث األجةةةور  -
 والحصول عمى األجازات.

أن معةايير الجةودة العاليةة لمحيةاة الوظيييةة تتمثةل  (Zare, et. al, 2014,49)ويةر  
 هه اآلتهج

 أجور عادلة ومناسبة. -
 شروط عمل آمنة وصحية. -

 جديدة. وممارسة مياراتإمكانية التعمم المستمر  -

 مراعاة الحقو  اليردية. -

 تحقي  التوازن هه تقسيم أوخات العمل والراحة. -

 والتنظيم.    نظام لمعمل يتسم بااللتزامو  -
أن جةودة الحيةاة الوظيييةة ىمةا هيةر  كل (Mirkamali, Thani, 2011,181)أمةا 

 يتمثل ههج، و بنا  متعدد األبعاد 
 .تعوي ات ومكاهآت عادلة وكاهية وملئمة -
 و  عمل آمنة وصحية.ظر  -

 هرص لتطوير القدرات البشرية. -

 .لمعاممين تواهر األمن واالستقرار الوظييه -
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جةودة الحيةاة الوظيييةة تتةأل  أن  (Kermansaravi, et. al., 2015,228)ويةر  
 من العناصر التاليةج

 مقابل مادع مناسب وعادل. -
 بيئة آمنة وصحية. -

 تواهر هرصة لمنمو المستمر واآلمن. -

 مقبول لحياة العمل.جتماعه و   ا -

 وجود مساحة لممارسة الحياة الطبيعية خارج العمل. -
جودة الحيةاة الوظيييةة أن  (..8->>7، ;5.4وير  )محمد إبراىيم كامل صويص، 

 شمل ما يمهجت
 ظرو  صحية وآمنة هه العمل. -
 ظرو  تشج  عمى نمو اليرد. -

 ين.تواهر العدالة االجتماعية وحيظ كرامة وخصوصية العامم -

 تواهر متطمبات االستقرار واألمن الوظييه. -

 عدالة األجور والمكاهآت والحواهز المادية والمعنوية. -

أن األبعةةةاد  (Tabassum,2012,80),(Horst ,et al.,2014,89)ويةةةر  كةةةل مةةةن 
المكونة لجودة الحياة الوظييية تتمثل هةه ثمانيةة أبعةاد ج تعةويض مناسةب وعةادل، ظةرو  

صةةة لتطةةوير القةةدرات البشةةرية، هرصةةة لمنمةةو المسةةتمر واآلمةةةن، عمةةل آمنةةة وصةةحية، هر 
مسةةاحة  ه هةةى تنظةةيم العمةةل،التنظيم هةةى العمةةل ودسةةتوريتو،االجتمةةاع واالنةةدماج التكامةةل

 الحياة العامة التى يوهرىا العمل،األىمية االجتماعية لمعمل. 
ودة الحيةاة المكونة لجة أن األبعاد (.:6، 5.48وتر  )إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد، 

 الوظييية تتمثل ههج
 عدالة نظام الرواتب والمكاهآت. -
 إتاحة اليرص الجيدة لتنظيم وتنمية الطاخات البشرية. -

 توهير بيئة عمل آمنة وصحية. -

 إتاحة المشاركة والتياعل اإليجابه هه بيئة العمل، والمشاركة هه صن  القرار. -

 تحقي  األمن واالستقرار الوظييه. -
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 إلرىا  الوظييه عن العاممين.تقميل ال غط وا -

 العدالة هه توزي  ساعات العمل. -

 احترام وتقدير العاممين. -

 تقديم الخدمات الصحية الملئمة لمعاممين. -

( باسةتعراض مكونةات جةودة الحيةاة الوظيييةة هةى Bora,2017,1474وخامت دراسةة )
أن أكثةر المكونةات  وخمصةت الدراسةة إلةى الدراسات السابقة واألدبيةات هةى القطةاع األكةاديمه،

اتياخا بين الباحثين تتمثل هى كياية الموارد، التعويض الكاهه والعادل،اسةتقللية العمل،الةذكا  
طبيعةةةةةةةة  نمةةةةةةةاط القيةةةةةةةادة،ظييية،الر ةةةةةةةا الوظييه،أالعةةةةةةةاطيه،جودة المراه ،التحةةةةةةةديات الو 

بيئةةة  موخةة  الموظةة  مةةن التةةدريب والتطةةوير، هةةرص النمةةو والتقةةدم ، العمل،اإلجيةةاد المينةةه،
 العمل.

 بعض املفايًم املستبطُ ظىدَ احلًاَ الىظًفًُ:

ارتةةبط مييةةوم جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة بمةةا يسةةمى بجةةودة الحيةةاة، والسةةعادة، ولعمةةو مةةن 
 المييد إلقا  بعض ال و  عمى ىذين المييومين بشه  من التيصيل هيما يمهج

 مفًىم جىدَ احلًاَ: -

بدايةةة ظيةةوره عمةةى الميةةاىيم االختصةةادية حيةةث كةةان  اعتمةةد مييةةوم جةةودة الحيةةاة هةةى        
مييوم جودة الحياة يرتبط بشةكل أساسةه بالةدخل القةومه وحسةابات النةاتج والتةى كانةت األكثةر 

بحمةول القةرن -تغيةر مييةوم جةودة الحيةاة  ثم شيوعا هى خياس تقدم المجتمعات وجودة الحياة،
)نجةو  يوسة  جمةال الةدين،  ئية والنيسيةليشمل الجوانب االجتماعية والبي-الحادع والعشرين 

ظيةةرت وجيةةات نظةةر مختميةةة هةةه تعريةة  ىةةذا المييةةوم، حيةةث كةةان ىنةةاك ( ، و .5.5،>46،
جةود تعرية  موحةد يتية  عميةو البةاحثون عمةى المسةتو  التنظيةرع، حيةث إن مييةوم و صعوبة ل

يتغيةةر بتغيةةر جةةودة الحيةةاة، مييةةوم يتغيةةر بتغيةةر الةةزمن والحالةةة النيسةةية والعمريةةة لننسةةان، و 
 .(589-588، ،5.45)سحر هارو  علم، الخمييات االجتماعية لألهراد

ومن الملحةظ أن مييةوم جةودة الحيةاة أحيانةا يسةتخدمو البةاحثون والمتخصصةون لمتعبيةر      
محمةد السةعيد ) المادية واالجتماعيةة التةه ُتقةدم ألهةراد المجتمة  عن الرخه هه مستو  الخدمات

محمةود مرسةه، ميةرع تعري  )و ئية أبو سعدة، إليام   ج ومن ذلك،  ( .8،5.4أبو حلوة،
هةه درجةة التحسةن والرخةه يةرون مييةوم جةودة الحيةاة يتمثةل  حيةث (8;، 5.46أمين ديةاب، 
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هه ُمجمل األو اع المادية وغير المادية الته تعمل عمى إشةباع الحاجةات األساسةية والكماليةة 
ختصةةادية )تحسةةين مسةةتو  الةةدخل، ومسةةتو  المعيشةةة، لألهةةراد، والتةةه تتمثةةل هةةه األو ةةاع اال

وتةةةواهر هةةةرص العمةةةل(، واألو ةةةةاع االجتماعيةةةة )تحسةةةين مسةةةةتو  التعمةةةيم والصةةةحة واألمةةةةن 
 والسكن(، واألو اع البيئية )تواهر المراه  العامة بالمجتم ، والبيئة النظيية(.

مسةةتو  الرخةةه هةةه  مةةىولعةةل ىةةذا االسةةتخدام السةةاب  لمييةةوم جةةودة الحيةةاة وتركيةةزه ع       
 ,Monkevicius)اىتمةةام عممةةا  االجتمةةاع والسياسةةة كمةةا يشةةير لةةذلك  الخةةدمات ىةةو ُجةةل  

يةةةر  أن عممةةةا  االجتمةةةاع والسياسةةةة ييتمةةةون بجةةةودة الحيةةةاة عمةةةى مسةةةتو   حيةةةث (2014,5
عمةى مسةتو  اليةرد، ولعةل جةودة الحيةاة المجتم  بأسره، بينما يركز عمما  النيس والطةب عمةى 

منةةا لوجيةةة النظةةر األخةةر  أو االسةةتخدام الثةةانه لمييةةوم جةةودة الحيةةاة، حيةةث يسةةتخدمو ذلةةك ينق
خةةدرة الخةدمات المقدمةةة ليةم عمةةى  الةبعض اآلخةر مةةن البةاحثين لمتعبيةةر عةن إدراك األهةةراد لمةد 
كمةا يةر  )محمةد السةعيد أبةو حةلوة، إشباع حاجةاتيم المختميةة، ومةن أصةحاب ىةذا االسةتخدام 

وأصةةحاب االتجةةاه النيسةةه أو عممةةا  الةةنيس ،  اليمسةةيه، االتجةةاه أصةةحاب (:48-4، .5.4
يؤكةةدون عمةةى أن جةةودة الحيةةاة مييةةوم يةةرتبط بمةةد  شةةعور هأمةةا أصةةحاب االتجةةاه اليمسةةيه ه

اإلنسان بالسعادة والرهاىية الشخصية، وىذا يمكن أن يتحق  عمى مستو  اليمسةية البرجماتيةة 
نسةان نسان، وعمةى المسةتو  المثةاله، هةيمكن لن بالحصول عمى خيمة هورية تحق  السعادة لن 

لمواخ  ومصاعبو والذوبان هه صيا  روحه ميار  لكل خيمةة  أن يحصل عمى السعادة بميارختو
ماديةةة، بينمةةا يةةر  أصةةحاب االتجةةاه الةةواخعه واالجتمةةاعه أن الشةةعور بالسةةعادة يةةرتبط بعلخةةات 

 وعممو ووظييتو. اليرد بأسرتو ومجتمعو 
هه مييةوم جةودة الحيةاة عمةى إدراكةات عمما  النيس هيركزون  تجاه النيسه أوأصحاب اال وأما 

اليرد كمحدد أساسه لممييوم، ومن ثمَّ هالعنصر األساسه لجودة الحيةاة عنةدىم يةرتبط بالعلخةة 
ذاتو ومشةاعره وأحاسيسةو االنيعالية بين اليرد وبيئتو وما يرتبط بمستو  طموح اليرد وتحقيقو ل

دراكاتةةو،  كمةةا ذكرىةةا)عمه ميةةدع كةةاظم، عبةةد تعرييةةات األدبيةةات النيسةةية لجةةودة الحيةةاة  ومةةنوات
 ما يمهج( 6، :..5الخال  نجم البيادله، 

جادة التعامل م  التحديات. -  الشعور الشخصه بالكيا ة الذاتية وات
 السعادة والر ا عن الذات والحياة الجيدة. -

 لد  اليرد. القدرة عمى تبنه أسموب حياة يشب  الرغبات واالحتياجات -
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مةةد  شةةعور  جةةودة الحيةةاة بأنيةةا  (;، 5.48ان،ويعر )إبةةراىيم بةةن عبةةد اهلل الحسةةين
اليرد بالر ا والسعادة وخدرتو عمى إشباع حاجاتو من خةلل بيئتةو التةه يعةيش هييةا والخةدمات 
الته تقدم لو هه المجةاالت الصةحية واالجتماعيةة والتعميميةة والنيسةية مة  حسةن إدارتةو لموخةت 

 .ستيادة منوواال

، 5.46محمةود مرسةه، ميةر  أمةين ديةاب،  )و ةئية أبةو سةعدة، إليةامدراسة عر وت
وعةةةه اليةةةرد بتحقيةةة  التةةةوازن بةةةين الجوانةةةب الجسةةةمية والنيسةةةية  (جةةةودة الحيةةةاة بأنيةةةا:;

واالجتماعيةةة لتحقيةة  الر ةةا عةةن الحيةةاة واالسةةتمتاع بيةةا وتحقيةة  الطموحةةات واالىتمامةةات، 
يركةز عمةى التواهة  النيسةه لألهةراد كنةاتج وىو عمم النيس،  عمما  منقول عنوىذا التعري   

 رد لظروهو المعيشية.يلتقييم ال

( جةةةودة الحيةةةاة 8:9، 5.49وتعةةر  دراسةةةة)نجل  شةةةعبان محمةةةد الةةةوالنه،وآخرون،
بأنيا شعور اليرد بالسعادة والر ا عن الحيةاة وخدرتةو عمةى تحقية  مةا ييةد  إليةو مةن إشةباع 

 الجتماعية والتعميمية والنيسية، بما يجعمو متيائل بحا ره ومستقبمو.لحاجاتو الصحية وا
مييةوم جةودة الحيةاة  عةنوال يختم  التعري  الته تبنتو منظمة الصحة العالمية كثيةر ا 

عنةةد أصةةحاب االتجةةاه النيسةةه، حيةةث عرهتةةو بأنةةو إدراك اليةةرد لو ةةعو هةةه الحيةةاة هةةه سةةيا  
عدمةو مة  أىداهةو، وتوخعاتةو،  هييا، ومد  تطاب  ذلةك أوالثقاهة واألنسا  القيمية الته يعيش 

وعلخاتةو لتةو النيسةية، ومسةتو  اسةتقلليتو، وحاماماتو المتعمقةة بصةحتو البدنيةة، ، واىتوخيمو
االجتماعيةةة، واعتقاداتةةو الشخصةةية، وعلختةةو بالبيئةةة، وبالتةةاله هةةنن جةةودة الحيةةاة بيةةذا المعنةةى 

)سةحر هةارو  ،(694، ;5.4)ربي  زعيمةة، و  حياتةو.ييمةات اليةرد الذاتيةة لظةر تشةير إلةى تق
 .(:58، 5.45علم، 

حيةاة كمةا يراىةا أصةحاب االتجةاه اليمسةيه و ويت ح ممةا سةب  مةن تعرييةات لجةودة ال
، أن مييةةوم جةةودة الحيةةاة مييةةوم متعةةدد الجوانةةب يختمةة  مةةن هةةرد آلخةةر وهق ةةا ألسةةموب النيسةةه

ن خةلل وجيتةه النظةر السةابقة هةه تعرية  جةودة إدراكو لجوانب الحياة  المختمية، وخد يبدو مة
ا وتكةةامل  إن ىنةةاك تلخي ةة مةةا، ولكةةن األمةةر عمةةى خةةل  ذلةةك، بةةلالحيةةاة أن ىنةةاك تعار ةةا بيني

ولعةةل ذلةةك  لُبعةةد المو ةةوعه والُبعةةد الةةذاته، مةةا اىأساسةةيين لجةةودة الحيةةاة و يجعمنةةا أمةةام ُبعةةدين 
هيمةا يمةه مةن  اه يمكةن تناوليةلحيةاة، والتةو مكونةات مييةوم جةودة ايدهعنا لمحةديث عةن أبعةاد أ

 سطور.
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 أبعاد مفًىم جىدَ احلًاَ:

)نجو  يوسة  بعةد شخصةه وبعةد اجتمةاعه جمييوم جةودة الحيةاة مييةوم لةو بعةدان  إن       
)عمه ميةةدع كةةاظم، عبةةد الخةةال  نجةةم البيةةادله، وتةةر  دراسةةة،(.5.5،;46جمةةال الةةدين، ،

ببعةةةدين أو مؤشةةةرين أساسةةةيين ىمةةةاج المؤشةةةرات يةةةرتبط جةةةودة الحيةةةاة مييةةةوم  ( أن6، :..5
المؤشرات الذاتية، هالمؤشرات المو وعية أو الُبعد المو ةوعه يتمثةل هةه نظاهةة و المو وعية، 

تةواهر و تواهر هةرص العمةل والتعمةيم، و زياد الدخل، و سيولة المواصلت، و تواهر السم ، و البيئة، 
 ، العدالةةة االجتماعيةةة وتكةةاهؤ اليةةرصو اد، حريةةة التعبيةةر واالعتقةةو الخةةدمات الصةةحية المناسةةبة، 

ىةو مةا  -)الُبعد المو وعه لجودة الحياة(-أن ىذا الُبعد  (695، ;5.4)ربي  زعيمة،   وير 
يركةةز عميةةو أغمةةب البةةاحثينض ألنةةو يت ةةمن مجموعةةة مةةن المؤشةةرات القابمةةة لمقيةةاس المباشةةر 

حجةةم  و اعيةةة واالختصةةادية، المكانةةة االجتمو مسةةتو  الةةدخل، و والملحظةةة مثةةل أو ةةاع العمةةل، 
 المساندة االجتماعية.

، هير )عمةةه ميةةدع أمةةا هيمةةا يتعمةة  بالمؤشةةرات الذاتيةةة أو الُبعةةد الةةذاته لجةةودة الحيةةاة
تمثل هه الشةعور بالسةعادة والر ةا ( أنيا ت:;-:9، :..5كاظم، عبد الخال  نجم البيادله، 

يةةة اإليجابيةة، والتواهة  الشخصةةه عةن الةذات وعةةن اآلخةرين، كمةا يتمثةةل هةه العلخةات االجتماع
 واالجتماعه والصحه واألسرع والمينه، والشعور بالمسئولية االجتماعية والوال  واالنتما .

( من زاد عمى الُبعد المو ةوعه 5.45،:58من الباحثين )سحر هارو  علم، وىناك
الحيةةاة الوجوديةةة ة الدراسةةة، جةةود ىةةذه أطمقةةت عميةةو لجةةودة الحيةةاة، ُبعةةد ا ثالثةةا، والبعةةد الةةذاته

يةا يمكةن لميةرد أن يعةيش بأنو مستو  عم  الحيةاة الجيةدة داخةل اليةرد والتةه مةن خلل وعرهتو
 ويصل لمحد المثاله هه إشباع حاجاتو النيسية والروحية والدينية.، مة حياة متناغ

جةةةودة الحيةةةاة الةةةذع زادتةةةو الدراسةةةة السةةةابقة وىةةةو  وعنةةةد التةةةدخي  هةةةه الُبعةةةد الثالةةةث
هةه بعةدين تتمثةل تبين أنو يدخل هه نطا  الُبعد الذاته، وعميو هأبعاد جةودة الحيةاة ي الوجودية،

 ته.ىماج البعد المو وعه، والبعد الذان يأساسي
لمحةديث عةن مييةوم آخةر يةرتبط بمييةوم  مةن الحةديث عةن جةودة الحيةاة االنتقالوخبل 

ين جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة، ينبغةةه التأكيةةد ىنةةا عمةةى العلخةةة القائمةةة بةة
خةةلل مةا تةم عر ةةو آنيةا مةن ميةةاىيم وأبعةاد، حيةث يت ةةح أن وجةودة الحيةاة عمةةى العمةوم مةن 

دمات المقدمةة لميةرد مييوم جودة الحياة ىو المييوم األعم واألشمل حيةث يت ةمن تحسةين الخة
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قةةه بةةل عمةةى مسةةتو  األسةةرة والمجتمةة  بأسةةره، ويمت هحسةةب عمةةى مسةةتو  الوظييةةة والعمةةلال 
مةةن الر ةةا وشةةعوره عكةةس مةةد  وصةةول  اليةةرد إلةةى درجةةة المييومةان هةةه الُبعةةد الةةذاته والةةذع ي

 يمبى احتياجاتو ومتطمباتو.ستطي  أن بالسعادة عندما ي
 مفًىم السعادَ:

ةةا، وجةةودة الحيةةاة يعتبةةر مييةةوم السةةعادة  مةةن الميةةاىيم المرتبطةةة بجةةودة الحيةةاة عموم 
 ;5.4تعرييةةات التةةه ذكرتيةةا دراسةةة )ربيةة  زعيمةةة، الوظيييةةة عمةةى وجةةو الخصةةوص ، ومةةن ال

 عن السعادة ما يمهج (695-.69،
 ىه شعور عام بالر ا واإلشباع، وطمأنينة النيس، وتحقي  الذات. -
ىه انعكاس لدرجة الر ا عن الحياة، وتختم  مةن هةرد آلخةر تبع ةا لخصائصةو الشخصةية  -

 خمية.وعلخاتو االجتماعية، ودرجة تعاممو م  الصراعات الدا

ىه مدلول لجودة الحياة اإليجابية، والشعور بأن لمحياة مغز  وجديرة باالىتمةام، ومةن ثةم  -
ا هالسعادة ىه جودة الحياة، ويمعةب الُبعةد االجتمةاعه واالختلهةات الثقاهيةة والتاريخيةة دور 

 د  األهراد هه كل مجتم  عمى حدة.ميما هه تحديد مييوم السعادة ل

(السةةعادة بأنيةةا حالةةة 8:9، 5.49ن محمةةد الةةوالنه،وآخرون،وتعةةر  دراسةةة)نجل  شةةعبا
مةةن الشةةعور اإليجةةابه تنشةةأ مةةن إحسةةاس اليةةرد بالر ةةا والطمأنينةةة والبيجةةة واالسةةتمتاع 

 وتحقي  الذات وخدرتو عمى حل المشاكل وتخطى الصعوبات.
حيةث يةتم  ومن التعرييات السابقة يت ح أن ىناك علخة بةين جةودة الحيةاة والسةعادة،

ن كةةان يي ةةل اسةةتبدال مصةةطمح السةةعادة بجةةودة الحيةةاة، حيةةث مخدامياسةةت ا بمعنةةى واحةةد، وات
ا مةن مصةطمح السةعادة الةذع يتميةز  مصطمح جودة الحياة يتميز بالقابمية لمقياس وأكثةر و ةوح 

 بالذاتية والتغير.
ذا ثبت أن ثمة علخة ب ين السعادة وجودة الحياة عموم ا ، هنن العلخةة بةين السةعادة وات

اعتبةةار أن جةةودة الحيةةاة أعةةم مةةن جةةودة الحيةةاة  عمةةى خائمةةة بالتبعيةةة دة الحيةةاة الوظيييةةةجةةو و 
 الوظييية .
  كمةةةةةا يةةةةةر  بةةةةةين السةةةةةعادة والر ةةةةةا الةةةةةوظييه لألهةةةةةرادأخةةةةةر   علخةةةةةة وتوجةةةةةد 

(Monkevicius, 2014,7-8) حيث وجد أن األشخاص األكثر سعادة ىةم األشةخاص الةذين ،
نتاجية من غيرىمأك لدييم ر ا عن أعماليم ويكونون  .ثر إبداع ا وات
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 ،، واألبعاد املهىنُ هلاجىدَ احلًاَ الىظًفًُ لعضى ئًُ التدزيس باجلامعُمفًىم :  املبحح الجانٌ

العهاصس  مو خال: املبحح، وميهو تهاو: يرا  ًااآللًات الالشمُ لتحسًهو

 :التالًُ

 : جىدَ احلًاَ الىظًفًُ لعضى ئًُ التدزيس باجلامعُمفًىم   

بةةالمييوم العةةام لجةةودة  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة لع ةةو ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةةيةةرتبط مييةةوم 
جةودة الحيةاة الوظيييةة لع ةو ىيئةة الحياة الوظييية ، وبمراجعة الدراسات السابقة التى تناولت 

تبين أن لكل دراسة رؤيتيا التى تختمة  عةن األخةر  هةى المييةوم تبعةا لمةا  ،التدريس بالجامعة
ويمكةن  ،بناه من مكونات وأبعاد تقيس بيا جودة الحياة الوظييية لد  أع ا  ىيئة التةدريستت

 هيما يمه استعراض بعض ىذه المياىيم والتعريياتج
ج حيةث يةةر  أن جةةودة الحيةاة الوظيييةةة لةةد  (Zare, et al., 2014,43-44) تعرية   -

لر ةا الةوظييه، وتةواهر أع ا  ىيئة التدريس بجامعة طيران تعنةه ج الشةعور باألمةان، وا
تاحةةة هةةرص مناسةةبة لتنميةةة القةةدرات البشةةرية، والتكاهةةل  ظةةرو  عمةةل آمنةةة وصةةحية، وات

 االجتماعه، وحرية التعبير والمشاركة.

(ج حيةث يةر  أن جةودة >، 5.45تعري  )إبراىيم بن عبد اهلل بن عبد الةرحمن الزعيبةر،   -
ة المجمعةةةة بالمممكةةةة العربيةةةة بجامعةةة الحيةةةاة الوظيييةةةة بالنسةةةبة ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس

تتمثةةل هةةه الشةةعور بالسةةعادة هةةه جوانةةب الحيةةاة التةةه تةةرتبط بالر ةةا الةةوظييه،  السةةعودية
 وأنشطة المشاركة المجتمعية والعلخات االجتماعية والتعمم والتدريب.

ج حيةةث تةةر  أن جةةودة الحيةةةاة  (:69، 5.48تعريةة  )إيمةةان إبةةراىيم الدسةةوخه أحمةةةد،  -
تتمثل هه مجموعةة العمميةات  بكمية اآلداب جامعة الدمام ىيئة التدريسالوظييية ألع ا  

والجيةةود التةةه تبةةذليا الجامعةةة، والتةةه تيةةد  مةةن خلليةةا إلةةى تحسةةين الحيةةاة الوظيييةةة 
ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس عمةةى نحةةو يةةنعكس عمةةى إنتاجيةةة المؤسسةةة الجامعيةةة بصةةورة 

 إيجابية.

ج حيةةةث يةةةر  أن جةةةودة الحيةةةاة  (;5.4،>>7تعريةةة  )محمةةةد إبةةةراىيم كامةةةل صةةةويص، -
الوظييية هى الجامعةات اليمسةطينية  تتمثةل هةه العمميةات المخططةة والمتكاممةة والمسةتمرة 
لتحسةةين مختمةة  الجوانةةب المةةؤثرة عمةةى الحيةةاة الوظيييةةة لمعةةاممين وحيةةاتيم الشخصةةية، 
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تعةاممين والذع يسيم بدوره هه تحقي  األىدا  االستراتيجية لممنظمةة والعةاممين هييةا والم
 معيا.

تةةر  ييةةة لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس، وهةةه إطةةار تعريةة  الدراسةةة لجةةودة الحيةةاة الوظي -
بكميةة الدراسةات العميةا  أن جةودة الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس الحالية الدراسة
تتمثةل هةه مجموعةة العمميةات والممارسةات المخططةة والمتكاممةة والمسةتمرة  التةةه  لمتربيةة
لجامعةة والكميةة، والتةه تيةد  مةن خلليةا إلةى تحسةين الحيةاة الوظيييةة ألع ةةا  تبةذليا ا

ىيئةةة التةةدريس عمةةى نحةةو يةةنعكس عمةةى إنتاجيةةة المؤسسةةة الجامعيةةة بصةةورة إيجابيةةة، 
 أىدا  الجامعة والوصول بيا لمتناهسية المحمية واإلخميمية والعالمية. هه تحقي ويسيم 

 :فًُ لعضى ئًُ التدزيس باجلامعُىدَ احلًاَ الىظًاألبعاد املهىنُ جل

هى  جودة الحياة الوظييية لع و ىيئة التدريس بالجامعةاألبعاد المكونة ل تتشابو
وىذا يظير جميا عند  كثير منيا م  األبعاد المكونة لجودة الحياة الوظييية عمى وجو العموم،

الحياة الوظييية لع و لت جودة ىذه األبعاد من خلل الدراسات السابقة التى تناو استعراض 
، وم  ذلك هقد اختميت الدراسات السابقة هيما بينيا وتلخى بع يا  ىيئة التدريس بالجامعة

 هيما تبنتو من ىذه األبعاد ، وىذا ما يمكن بيانو هيما يمه بشه  من التيصيلج 
يييةةة جةةودة الحيةةاة الوظ والتةةى تناولةةت(Tabassum,2012,83-84) دراسةةة تبنةةت

 ,Mirkamali)، ودراسةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةات الخاصةةة هةةى بةةنجلديش 

Thani, 2011,182-183)  والتى تناولت جودة الحياة الوظييية ألع ا  ىيئة التدريس هةى
-Cantina, Carreon Jr.,2016,70ودراسةةجامعته طيران وجامعة شري  لمتكنولوجيا، 

الوظيييةةة لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بمؤسسةةات التعمةةيم ( والتةةى تناولةةت جةةودة الحيةةاة (73
لريتشةةارد  المكونةةة لجةةودة الحيةةاة الوظيييةةة الثمانيةةة األبعةةادالعةةاله العامةةة والخاصةةة بةةاليمبين 

ع ةةةا  ىيئةةةة أل ةكأبعةةةاد رئيسةةةية ومكونةةةات أساسةةةية لقيةةةاس جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةة والتةةةون
   التاليةج دهى األبعا األبعاد ىذهتمثل تو  بالجامعة، التدريس

 تعويض مناسب وعادل -

 العمل اآلمن والصحه -

 هرص النمو اآلمن والمستمر -

 الدستورية هى تنظيم العمل -
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 األىمية االجتماعية لحياة العمل -

 التى يوهرىا العمل مساحة الحياة العامة -

 االجتماعى واالندماجالتكامل  -

 هرص لتطوير القدرات البشرية. -

جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة  ( والتةةى تناولةةت(Bharathi,et al.,2011,50وتةةر  دراسةةة
، أن لد  عينةة مةن أع ةا  ىيئةة التةدريس هةى الكميةات التابعةة لجامعةة باىةارا ثيداسةان بالينةد

ج تعةةويض مناسةةب  األبعةاد المكونةةة لجةةودة الحيةةاة الوظيقيةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس تتمثةل هةةى
البشةةرية، هرصةةة لمنمةةو المسةةتمر وعةةادل، ظةةرو  عمةةل آمنةةة وصةةحية، هرصةةة لتطةةوير القةةدرات 

واآلمن، التكامل واالنةدماج االجتمةاعه هةى تنظةيم العمةل،التنظيم هةى العمةل ودستوريتو،مسةاحة 
الحياة العامة التى يوهرىا العمل،األىمية االجتماعية لمعمل،الشةعور تجةاه مسةتو  جةودة الحيةاة 

لتقويم،البنيةةة التحتيةةة ومةةوارد الوظيييةةة، جوانةةب خاصةةة بالمنةةاىج الدراسةةية،التدريس والةةتعمم وا
 دارة والصحة.ب وتقدميم التعميمه،التنظيم واإلدعم الطل التعميم،

جةةةودة الحيةةةاة أن مكونةةةات  (Rasak ,et al.,2019,180-183)تةةةر  دراسةةةة كمةةةا 
الوظيييةةة لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالجامعةةات الخاصةةة بالمنطقةةة الوسةةطى الشةةمالية مةةن 

منةاخ العمل،العلخةات والتعةاون  ثقاهةة المنظمةة، ألبعاد التالية ج بيئة العمةل،تتمثل هى ا نيجيريا
من والتسييلت،الر ةةةةا الةةةةوظييه،األ التعوي ةةةةات والمكاهةةةةآت التطةةةةوير، التةةةةدريب، هةةةى العمةةةةل،

    كياية الموارد.  الوظييه،استقللية العمل،
حيةاة الوظيييةة جةودة ال أن مكونةاتإلةى  (Zare, et al., 2014,57) دراسةة تشةيرو 

 جاألبعاد التالية  تتمثل هى لد  أع ا  ىيئة التدريس بجامعة طيران
وجةةود وخةةت  التةةوازن بةةين العمةةل والحيةةاة ج ويشةةمل ذلةةك عدالةةة ومناسةةبة سةةاعات العمةةل، -4

خمةة األ ةرار الجسةدية والنيسةية، مناسةبة المسةاهة  وجود بيئة مريحة، لممارسة العبادات،
 بين المنزل والعمل. 

مل االجتماعية لمعملج وتشمل مكانة وأىمية العمل هى المجتم ،االنةدماج االجتمةاعه العوا -5
هةةةةةةةى المنظمةةةةةةةة،العلخات االجتماعيةةةةةةةة هةةةةةةةى بيئةةةةةةةة العمل،التعامةةةةةةةل اإلنسانه،الشةةةةةةةعور 

 بالذات،االحترام المتبادل هى المنظمة بين األهراد. 
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مات الترهيييةة،التأمين ية،الخةدالعوامل االختصادية لمعملج وتشةمل الرواتب،الخةدمات العلج -6
 عد،األمن الوظييه.قاعمى الحياة،الت

متعمقةةةةةةةةةةةةةةة بمحتةةةةةةةةةةةةةةو  الوظييةةةةةةةةةةةةةةةة جوتشةةةةةةةةةةةةةةمل العمةةةةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةةةةةروح العوامةةةةةةةةةةةةةةل ال -7
اليري ،االستقللية،المشةةاركة،العمل الياد ،العمةةل التناهسه،الشةةعور بحريةةة التعبيةةر هةةى 

 العمل،الحاجة لنبداع هى العمل، هرص النمو الوظييه.
( بتحديةةد مكونةةات الحيةةاة الوظيييةةة هةةى Ramasamy,2017,67وخامةةت دراسةةة)    

خطاع التعميم العاله من خلل تحميل ما رصدتو الدراسات السابقة هى العناصةر التاليةة ج بيئةة 
الراتةةب  هةرص النمةو المينةه، ،المشةاركة هةى صةن  القةرارات،ستاذوظةرو  العمل،اسةتقللية األ

االنةدماج االجتمةاعه  التياعل المينه، شرية،هرص استخدام وتطوير القدرات الب والتعوي ات،
التةةةوازن بةةةين العمةةةل والحياة،االن ةةةباط دخةةةل   ةةةغوط العمةةةل، هةةةى المنظمةةةة،األمن الةةةوظييه،

 المؤسسة.
ويت ةةح ممةةا سةةب  عر ةةو مةةن وجيةةات نظةةر متعةةددة هيمةةا يتعمةة  باألبعةةاد المكونةةة لجةةودة      

بعةاد المكونةة لجةودة الحيةاة الوظيييةة ألع ا  ىيئة التةدريس بالجامعةات ، واأل الحياة الوظييية
 جالتاليةأن ىذه المكونات واألبعاد تدور حول األبعاد عمى وجو العموم 

البعد األولج جودة بيئة وظةرو  العمةل ، وىةذا يشةملج سةاعات العمةل ومةد  مراعاتيةا ألوخةات 
الراحةةةة وعةةةدم إرىةةةا  العةةةاممين، واألجةةةازات التةةةه يحصةةةل عمييةةةا العةةةاممون ومةةةد  

تيةةةا لمقيةةةام بالعلخةةةات االجتماعيةةةة واألسةةةرية، ومةةةد  مةةةا يحققةةةو العمةةةل مةةةن مل م
اسةةتقرار وظييةةةه لمعةةاممين، ومةةةد  مةةةا يةةوهره مةةةن هةةةرص لتحقيةة  النمةةةو الةةةوظييه 
والترخةةه وتطةةوير الميةةارات ، ومةةد  تةةواهر عنصةةرع األمةةن والسةةلمة هيةةو، ومةةد  

 مة بالعاممين.مراعاتو لتحقي  العدالة هه توزي  ساعات العمل والميام الموك
البعد الثانهج جةودة الخةدمات التةه يقةدميا العمةل، ومةد  مةا يقدمةو العمةل مةن خةدمات صةحية 

 وترهييية وتعميمية لمعاممين بو.
البعةةد الثالةةثج جةةودة العلخةةات القائمةةة داخةةل بيئةةة العمةةل مةة  الةةزمل  ورؤسةةا  العمةةل واإلدارة، 

ومةةا يتيحةةو مةةن التياعةةل ومةةد  مةةا يتيحةةو العمةةل مةةن مشةةاركة هةةه صةةن  القةةرار، 
اإليجابه مة  الةزمل  هةه العمةل هةه المناسةبات المختميةة ومةا يت ةمنو مةن احتةرام 

 وتقدير متبادل.
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البعةةد الرابةة ج جةةودة نظةةم الرواتةةب والمكاهةةآت ، ومةةد  عدالةةة المكاهةةآت والرواتةةب ومل متيةةا 
 وكيايتيا لتمبية االحتياجات والمتطمبات.

لةةوظييه، والشةةعور بالر ةةا والسةةعادة هةةه العمةةل والحيةةاة بشةةكل البعةةد الخةةامسج تحقيةة  الر ةةا ا
 عام.

وخةةد تبنةةت الدراسةةة الحاليةةة ىةةذه األبعةةاد لقيةةاس الر ةةا الةةوظييه لةةد  أع ةةا  ىيئةةة  
 جامعة القاىرة.–التدريس بكمية الدراسات العميا لمتربية 

 جامعةا  ىيئة التدريس بالجاللزمة لتحسين جودة الحياة الوظييية لد  أع  اآلليات 
مةن  بيةا يمكن لمجامعة أن تحسن من جودة الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس

  التالية وتنييذىا جخلل اتباع اآلليات 
عبةةةد المطمةةةب  تةةةوهير نظةةةام لألجةةةور يتسةةةم بالعدالةةةة والكيايةةةة والشةةةياهية)محمد سةةةعيد .4

 .Ramasamy , 2017,68 )،)(655-654، 5.49ىلل،

 ،ة لمحةةواهز والمكاهةةآت بعيةةدا عةةن الوسةةاطة والمحسةةوبيةو ةة  أنظمةةة عادلةةة ومو ةةوعي .5
 ),(بقصد تحييز العاممين لتوظي  خدراتيم وميةاراتيم عمةى النحةو الةذ  يخةدم المنظمةة.

Kritika ,2015,218)،9، >5.4نشوان محمد عبد العال;.) 

محمةةد إبةةراىيم كامةةل صةةويص، تحسةةين بيئةةة وظةةرو  عمةةل أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس ) .6
5.4; ،855،)(Mirkamali, Thani, 2011,186)  ويمكن أن يتم ذلةك مةن خةلل

 اتباع اآلتهج

،) محمةد سةعيد عبةد Ramasamy , 2017,69 )تةوهير ظةرو  عمةل آمنةة وصةحية) -
 (.656، 5.49المطمب ىلل،

 Rasak,et)توهير بيئة عمل خالية من التوتر،وأكثر جاذبيةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس -

al.,2019,183). 

ستدامة لع ةو ىيئةة التةدريس مةن خةلل تةوهير بةرامج المينية المتوهير هرص التنمية  -
 ودورات تدريبية تتل م م  احتياجاتيم ومتغيرات العصر.

 ،تةةوهير المنةةاخ التنظيمةةه الةةذ  يتةةيح لع ةةو ىيئةةة التةةدريس حريةةة الةةرأع واالسةةتقللية -
 وتحقي  الذات. ،ا نوالنقد الب
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الدراسةةةية، مةةةن خةةةلل زيةةةادة عةةةدد زيةةادة اليةةةرص الخاصةةةة بالبعثةةةات العمميةةةة ،والمةةةنح  -
الشراكات واالتياخيات وبروتوكةوالت التعةاون مة  الجامعةات المتميةزة) محمةد سةعيد عبةد 

 .(657-655، 5.49،المطمب ىلل

 5.46)أمةةانه عبةةد التةةواب صةةالح، االىتمةةام بالخةةدمات المقدمةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس .7
 ،ومن ىذه الخدمات ج(:;4،

 والينية بمكاتب أع ا  ىيئة التدريستوهير المستمزمات المادية  -

 توهير التجييزات اللزمة لقاعات التدريس والمكتبات -

 Rasak) ية  أع ةا  ىيئةة التةدريسمخسام، بما يييةد جتطوير العمل بسكرتارية األ -

,et al.,2019,183). 

عقةةةد دورات تدريبيةةةة مكثيةةةة ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس عةةةن األسةةةاليب الحديثةةةة هةةةى  -
 التدريس

هةةةى بيئةةةة العمةةةل، وتةةةوهير  لت التةةةى يواجييةةةا أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريسحةةةل المشةةةك -
ت التةةةى تسةةةاعدىم عمةةةى أدا  ميةةةاميم بشةةةكل إيجةةةابه وهعال.)وهةةةا  يسةةةرع اإلمكانةةةا
 (.8>9، :..5إبراىيم،

مساعدة أع ا  ىيئة التدريس عمى تحقي  التةوازن بةين عمميةم وحيةاتيم األسةرية،  -
هيييةةة مميةةزة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس مةةن خةةلل تةةوهير مزايةةا وخةةدمات اجتماعيةةة وتر 

تاحةةة سةةاعات عمةةل مرنةةة ومناسةةبة لكةةه يمةةارس ع ةةو ىيئةةة التةةدريس  وأسةةرىم، وات
(،)نشوان محمةد 658، 5.49حياتو بصورة طبيعية)محمد سعيد عبد المطمب ىلل،

 (;9، >5.4عبد العال،

 Zare)تنييةذ أنشةطة خارجيةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس لممارسةة الريا ةة والترهيةو  -

,et al.,2014,64) ىبما يساعد عمى تعزيز علخات العمل بين الزمل  ويشةج  عمة 
 (Bin Saleh,2015,58)العمل الجماعه

أع ةةةا  ىيئةةةة  بيةةةا تةةةى يقةةةومزم والمناسةةةب لمبحةةةوث العمميةةةة التةةةوهير التمويةةةل الةةةل  -
 ,Cantinaوىةةذا مةةا أوصةةت بةةو دراسةةة  (Ramasamy,2017,70)،التةةدريس 

Carreon Jr.,2016,77) )رورة توهير مؤسسات التعميم العاله ألع ا  ىيئةة ب 
ةةا شةةامل  لةةدعميم وتةةوهير التمويةةل الةةلزم ألنشةةطتيم البحثيةةة، كمةةا  التةةدريس برنامج 
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ب ةةةرورة عمةةةل مؤسسةةةات التعمةةةيم العةةةاله شةةةراكات مةةة  المنظمةةةات  الدراسةةةة أوصةةةت
البحثيةةة التةةه يمكةةن أن تسةةاعدىا عمةةى بنةةا  هريةة  بحةةث خةةوع ، وأدا  مسةةؤوليتيا 

 الجتماعية هى خدمة المجتم  .ا

 .زيادة الحواهز التشجيعية لمتألي  والترجمة والنشر العممه -

زيةةادة المخصصةةات الماليةةة لح ةةور المةةؤتمرات العمميةةة محميةةا ودوليا)وهةةا  يسةةرع  -
 (:>9، :..5إبراىيم،

لتبةةادل الخبةةرات والمشةةورة، ومناخشةةة الق ةةايا  تةدعيم التعةةاون والتياعةةل هةةى مكةةان العمةةل ، .8
 شتركة.الم

 بما يساعد عمةى التقميةل مةن النزاعةات، تشجي  التكاهل االجتماعه بين الزمل  هى العمل، .9
 (Ramasamy,2017,68)وتحقي  االندماج االجتماعه

 تحقي  هرص المشاركة هى صن  القرارات عمى مستو  القسم العممه. .:

كميةةة والييئةةات تسةةوده العلخةةات اإلنسةةانية بةةين خيةةادات ال  تةةوهير المنةةاخ التنظيمةةه الةةذ .;
 (Ramasamy,2017,69)التدريسية واإلدارية والينية.

االىتمام بعقد المقا ات الميتوحة م  أع ا  ىيئة التدريس والييئةة المعاونةة ، كةأن تقةوم  .>
لتعةةر  آرائيةةم ومتطمبةةاتيم ومقترحةةاتيم هةةى تطةةوير  إدارة الكميةةة بعقةةد مةةؤتمر عةةام لمكميةةة
 (.4.4، .5.5الرسول،العمل بكميتيم)محمود أبو النور عبد 

 ثالجا:اإلطاز املًدانٌ للدزاسُ :

بكميةةة الدراسةةات العميةةا ىيئةةة التةةدريس  جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة ألع ةةا  تعةةر  واخةة   
 ويمكن تناول ذلك من خلل العناصر التاليةج، لمتربية 

 لدزاسُ:يدف اجلانب املًدانٌ ل -1

د العينةةة مةةن أع ةةا  ىيئةةة تعةةر  آرا  أهةةرا هةةى جانبيةةا الميةةدانهالدراسةةة  اسةةتيدهت
 ومعرهةة ،بالكميةة حةول مسةتو  جةودة حيةاتيم الوظيييةة بكمية الدراسات العميا لمتربيةة التدريس

تةواهر مةد   حةول التةدريس ىيئةة ع ةا أ مةن العينةة هةرادأ درجةات متوسةطات بةين اليةرو  داللةة
    .لعممهوالقسم ا،  الرتبة األكاديمية رعتبعا لمتغي جودة الحياة الوظييية أبعاد
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 :اجلانب املًدانٌ للدزاسُ إجساْات  -0

 اإلجرا ات التاليةج الدراسة هى جانبيا الميدانه تاتبع
 : عًهُ الدزاسُ - أ

 –بكمية الدراسةات العميةا لمتربيةة  التدريس ىيئة أع ا  هه الحالية الدراسة عينة تمثمت
مةةن مختمةة  األخسةةام ( ع ةةو ىيئةةة تةةدريس وىيئةةة معاونةةة :;)والتةةى بمغةةت ،  جامعةةة القةةاىرة

 التةدريس ىيئةة ألع ةا  األصةمه المجتمة  مةن =86تمثيةل بواخة  ،بالكميةة والرتةب األكاديميةة

ت الةواردة بةدليل الطالةب لمدراسةات العميةا، نظةام السةاعات حصةائياطبقةا  لن ، ع وا4:9 والبالغ
جامعةةة  –والصةادر عةةن كميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة  >5.4/;5.4المعتمةدة لمعةام الجةامعى 

 عمةه وتطبيقيةا Google Driveبرنةامج  عمةه إلكترونية بشكل االستبانة تصميم وتم ، القاىرة

وبمةغ عةدد المسةتجيبين  عةن طرية  اإليميةل وعةن طرية  الةواتس آب، عشةوائية بطريقةة العينةة
وخةد  ، بالكميةة والرتةب األكاديميةة( ع و ىيئة تدريس وىيئة معاونة مةن مختمة  األخسةام :;)

،  انشةغاليم بالميةام األكاديميةة والبحثيةةدم استجابة جمي  أع ا  ىيئة التةدريس إلةى عيرج  
 وهيما يمه تو يح لخصائص ىذه العينة بكمية الدراسات العميا لمتربية.

 (  1جذٔل ) 

ػذد أفشاد ػُٛخ يجزًغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثكهٛخ انذساعبد انؼهٛب نهزشثٛخ،ٔانُغت انًئٕٚخ يٕصػخ 

 انؼهًٙرجؼب نهمغى 

 انُغجخ انًئٕٚخ انزمشٚجٛخ انزكشاس  انمغى انؼهًٙ  يغهغم

 0113 72 أصٕل انزشثٛخ 1

 7112 11 ك انزذسٚظائيُبْج ٔطش 7

 213 2 رؼهٛى ػبنٙ ٔيغزًش 0

 117 2 ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى  4

 611 6 دساعبد طفٕنخ 5

 1716 11 ػهى َفظ رشثٕ٘ 6

 213 2 اسشبد َفغٙ 2

 710 7 رشثٛخ خبصخ 2

 %133 22 انًجًٕع 

( يت ةةح أن عينةةة مجتمةة  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بكميةةة  4باسةةتقرا  الجةةدول رخةةم ) 
الدراسات العميا لمتربية شممت كاهة األخسام العمميةة الموجةودة بالكميةة، وكةان أكثةر التخصصةات 

   التدريس"،"عمم نيس تربوع".ائتمثيل عمى الترتيب "أصول التربية" و "مناىج وطر 
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 (7)جذٔل 

ٔانُغت انًئٕٚخ يٕصػخ ،ػذد أفشاد ػُٛخ يجزًغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثكهٛخ انذساعبد انؼهٛب نهزشثٛخ  

 نهشرجخ األكبدًٚٛخرجؼب 

 انُغجخ انًئٕٚخ انزمشٚجٛخ انزكشاس  انشرجخ األكبدًٚٛخ يغهغم

 1217 15 دكزٕس أعزبر 1

 7510 77 يغبػذ أعزبر 7

 4317 05 يذسط  0

 1217 14 َٔخْٛئخ يؼب 4

 %133 22 انًجًٕع 

يت ةةةح أن عينةةةة مجتمةةة  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بكميةةةة  (5)باسةةةتقرا  الجةةةدول رخةةةم 
الرتةةب الموجةةودة بالكميةةة، وكانةةت أكثةةر  الرتةةب األكاديميةةةالدراسةةات العميةةا لمتربيةةة شةةممت كاهةةة 

 ىيئة معاونة"."،"أستاذمساعد"،" أستاذتمثيل هى العينة عمى الترتيب "مدرس" و"األكاديمية 
 أداَ الدزاسُ : - ب

بكميةة ع ةا  ىيئةة التةدريس أ هراد العينةة مةنأرا  آ خام الباحث بنعداد استبانة لتعر      
 بعةةاد جةةودة الحيةةاة الوظييةةةدرجةةة تةةواهر أحةةول جامعةةة القةةاىرة –الدراسةةات العميةةا لمتربيةةة 

 يم.لدي
 الدزاسُ:بهاْ أداَ  -

أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة  مةن لعينةةجةو مو  إلكترونيةة ام الباحةث بنعةداد اسةتبانةخ
لمعةةةةام الجةةةةامعه هةةةةى اليصةةةةل الدراسةةةةه الثةةةةانه  ،جامعةةةةة القةةةةاىرة –الدراسةةةةات العميةةةةا لمتربيةةةةة 

 ، بغرض جم  البيانات اللزمة لتحقي  أىدا  الدراسة الميدانية..5.5/>5.4
وتةةم بالمو ةوع،  وخةد تطمةب ذلةك الرجةوع إلةى األدبيةةات والدراسةات السةابقة ذات الصةمة

محكمةين مةن ذوع ( ;عمةى مجموعةة مةن ) ااألوليةة، وتةم عر ةي اهةه صةورتي االستبانةإعداد 
الخبةةرة واالختصةةةاص هةةه المجةةةال لمتأكةةد مةةةن مةةةد  مناسةةبة الميةةةردات والمحتةةو  مةةة  أىةةةدا  
الدراسةةةة، وخةةةد أعطةةةى المحكمةةةون ملحظةةةاتيم والتةةةه ُأخةةةذت بعةةةين االعتبةةةار هةةةه إعةةةادة بنةةةا  

عةةادة صةةياغة ، مةةن خبيةةل حةةذ  االسةةتبانة  ت، واشةةتممالةةبعض اآلخةةربعةةض العبةةارات، وتعةةديل وات
 األبعاد التاليةجعمى  النيائية اهه صورتي االستبانة

  



 ............................................... رؤية مقترحة لتحسين جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس

- 49<6 - 

 ( عبارات.;البعد األولج جودة بيئة وظرو  العمل ، واشتمل ىذا البعد عمى )
عبةارة  (44واشتمل ىذا البعد عمةى ) البعد الثانهج جودة الخدمات الته تقدميا الجامعة والكمية،

( عبةةارات، 8خسةمين ج خةدمات شخصةية ، وت ةمنت )وتةم تقسةيم ىةذا البعةد إلةةى  ،
   ( عبارات.9وخدمات تعميمية ، وت منت )

، البعةةد الثالةةثج جةةودة العلخةةات القائمةةة داخةةل بيئةةة العمةةل مةة  الةةزمل  ورؤسةةا  العمةةل واإلدارة
 .( عبارات.4)واشتمل ىذا البعد عمى 

 عبارات. (:)واشتمل ىذا البعد عمى ،  رواتب والمكاهآتالبعد الراب ج جودة نظم ال
 .( عبارة45)واشتمل ىذا البعد عمى  ،البعد الخامسج تحقي  الر ا الوظييه

 عةن يعبةر الةذع البةديل أمةام (√) علمةة و ة  العبةارات ىةذه عمةى االسةتجابة واخت ةت

 .التواهر درجة
 عن طري ج اوثباتي االستبانةصد  التأكد من  وتم

( مةةن ;عمةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين وعةةددىم ) االسةةتبانة عر ةةتلمحكمةةين ج صةةد  ا -4
عمةةم الةةنيس التربةةوع، وتةةم إجةةرا   ،منةةاىج وطرائةة  التةةدريس ، تخصةةص أصةةول التربيةةة

وهقا  آلرا  المحكمين ، وبعد حسةاب نسةب  االستبانةة والتعديل هه عبارات الحذ  واإل اه
 %.; االتيا  بين المحكمين كانت نسبة اتيا  بقيمة

ل إيجةاد معةاملت مةن خةل  سةتبانةصد  الداخمه للالتم حساب صد  االتسا  الداخمه ج  -5
 كما ىو مو ح بالجدول التالهج االستبانة االرتباط  ألبعاد

 (0جذٔل )

 االعزجبَخاالرغبق انذاخهٙ ألثؼبد صذق 

 انجؼذ يغهغم
يؼبيم اسرجبط 

 ثٛشعٌٕ
 يغزٕٖ انذالنخ

 31243 ثٛئخ ٔظشٔف انؼًمجٕدح  1
دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

(3131) 

7 
ْب انجبيؼخ رٕافشجٕدح انخذيبد انزٙ 

 ٔانكهٛخ
31272 

دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

(3131) 

0 
جٕدح انؼاللبد انمبئًخ داخم ثٛئخ انؼًم 

 حيغ انضيالء ٔسإعبء انؼًم ٔاإلداس
31234 

دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

(3131) 

 31203 ٔانًكبفآدجٕدح َظبو انشٔارت  4
دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

(3131) 

 31251 رذمٛك انشضب انٕظٛفٙ 5
دال ػُذ يغزٕٖ دالنخ 

(3131) 



 ............................................... رؤية مقترحة لتحسين جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس

- 49<7 - 

كل تم حساب معامل االرتباط 'بيرسون' بين درجة أنو  (6)يت ج من الجدول الساب  
 االستبانة، وبالرجوع لمستو  الداللة يت ح أن أبعاد ةانللستبوالدرجةة الكميةة  بعد من األبعاد

أن ، وىذا يدل عمى تمتعيا بمعاملت صد  عالية، و إحصائياتتمت  بمعاملت ارتباط دالة 
 لمتطبي . ةخابم اتميز بصد  مرتي  وأنيت االستبانة
كمةا ىةو  عن طري  معامل أليةا لكرونبةاخ، االستبانةتم حساب ثبات ج  االستبانةثبات  -6

   مو ح بالجدول التاله ج

 (4)جذٔل 

 االعزجبَخغبة انثجبد ثطشٚمخ أنفب كشَٔجبر ألثؼبد د

 يذبٔس االعزجبَخ و
 Cronbach’s Alphaيؼبيم 

 ػذد انؼجبساد انمًٛخ

 2 31211 جٕدح ثٛئخ ٔظشٔف انؼًم 1

ْب انجبيؼخ رٕافشجٕدح انخذيبد انزٙ  7

 ٔانكهٛخ

31270 11 

جٕدح انؼاللبد انمبئًخ داخم ثٛئخ انؼًم  0

 ء انؼًم ٔاإلداسحيغ انضيالء ٔسإعب

31220 13 

 2 31216 جٕدح َظبو انشٔارت ٔانًكبفآد 4

 17 31227 رذمٛك انشضب انٕظٛفٙ 5

 42 31155 جًٛغ ػجبساد االعزجبَخ

أن خيمة معامل الثبات )أليا كرونباخ( هى  (7)رخم من الجدول الساب  يت ح 
تجانس عبارات  وتشير إلى إحصائياوىى خيمة مقبولة  88>5.ككل كانت  االستبانة
 لمتطبي .  اتمت  بقيمة ثبات عالية تجعمنا عمى ثقة هى صلحيتيت االستبانة، وأن االستبانة

، كما ىو مو ح بالجدول  طريقة التجزئة النصييةمن خلل  االستبانةكما تم حساب ثبات 
 التاله ج 

  



 ............................................... رؤية مقترحة لتحسين جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس

- 49<8 - 

 (5)جذٔل 

 دغبة انثجبد ثطشٚمخ انزجضئخ انُصفٛخ

 االعزجبَخ يذبٔس و
 نهزجضئخ انُصفٛخ Guttmanيؼبيم 

 ػذد انؼجبساد انمًٛخ

 2 31220 جٕدح ثٛئخ ٔظشٔف انؼًم 1

ْب انجبيؼخ رٕافشٔدح انخذيبد انزٙ  7

 ٔانكهٛخ

31614 11 

جٕدح انؼاللبد انمبئًخ داخم ثٛئخ انؼًم  0

 يغ انضيالء ٔسإعبء انؼًم ٔاإلداسح

31231 13 

 2 31252 نًكبفآدجٕدح َظبو انشٔارت ٔا 4

 17 31242 رذمٛك انشضب انٕظٛفٙ 5

 31113 31113 جًٛغ ػجبساد االعزجبَخ

أن خيمةةةة معامةةةل الثبةةةات بطريقةةةة التجزئةةةة النصةةةيية هةةةى  (8)رخةةةم يتبةةةين مةةةن الجةةةدول السةةةاب 
وتشةةةير إلةةةى تجةةةانس عبةةةارات  إحصةةةائياوىةةةى خيمةةةة مقبولةةةة  .4>5.ككةةةل كانةةةت  االسةةةتبانة
 لمتطبي .  اتمت  بقيمة ثبات عالية تجعمنا عمى ثقة هى صلحيتيت ةاالستبان، وأن االستبانة

 جحصائيةالمعالجة اإل
الجانةب هه معالجةة بيانةات  "SPSS"لمعموم االجتماعية  حصائيةتم استخدام برنامج الحزم اإل

 لحساب ما يمهجالميدانه لمدراسة 
، والنسةب المئويةة تبانةاالسةتكرارات استجابات أهراد عينةة الدراسةة لكةل عبةارة مةن عبةارات  -

 ليذه التكرارات.
 وهقا ألىميتيا. االستبانةالمتوسط الحسابه واالنحرا  المعيارع، لترتيب عبارات  -

- T- test المجموعةات ، تحميةل التبةاين درجةات  متوسةطات بةين اليةرو  لحسةاب اختبةار
ع مربعةات متوسةطات مجمةو  بةين اليةرو  لحسةاب One way Anova )حةادع االتجةاه)أ

لتحديد اتجاه اليةرو  بةين اسةتجابات Tukey Test) اختبار توكه ) ات المجموعات،درج
 أهراد عينة الدراسة إن وجدت.

ع ا  ىيئة لتدريس لمحكم عمييا وهقا الستجابات أتم تيسير خيمة المتوسط الحسابه  -
الى  .7.5 من،  بدرجة كبيرة متواهرة 7.54الى  8من من خلل المعايير التالية ج 

من بدرجة  عيية ،  متواهرة 5.94 الى .6.7من ، بدرجة متوسطة  تواهرةم 6.74
 عر ال أ 4 الى .;.4 من ،  متواهرةغير 4;.4 الى .5.9
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 :وتفسرييا  نتآج الدزاسُ املًدانًُ -3

 تساؤالتيا وه  النتائج عرض تم الدراسة، لبيانات حصائيةاإل المعالجات إجرا  بعد

  :التالى النحو عمى وذلك ،امني الميدانى الجانب ىد أو 
لد   جودة الحياة الوظييية أبعاد هرامد  تو  حول العينة هرادأ را بآ الخاصة النتائج : والأ

 . أع ا  ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميا لمتربية
ة ىيئ ع ا أ من العينة هرادأ درجات متوسطات بين اليرو  داللةب الخاصة ثانياج النتائج

لد  أع ا  ىيئة التدريس    تواهر أبعاد جودة الحياة الوظيييةمد حول التدريس
 العممه. القسمو  الرتبة األكاديميةلمتغيرع  تبعا بكمية الدراسات العميا لمتربية

لدّ أعضاْ  مدّ تىافس أبعاد جىدَ احلًاَ الىظًفًُ حى: العًهُ أفساد بآزاْ اخلاصُ الهتآج : أوال

 : مستىيني وفل الهتآج يره عسض وسًتم ، علًا للرتبًُئًُ التدزيس بهلًُ الدزاسات ال

 .خمسةال بعادىاأو  ككل االستبانة بنود حول العينة هرادأ باستجابات الخاصة النتائج عرض -4

 . االستبانة بعادأ من بعد كل عبارات حول العينة هرادأ باستجابات الخاصة النتائج عرض -5
 بعادياأو نهل االستبانُ بهىد حى: العًهُ ادفسأ باستجابات اخلاصُ الهتآج عسض -1

 جملمىع التىافس ودزجُ والرتتًب املعًازيُ واالحنسافات املتىسطات حساب مت حًح مسُ،اخل

 النحو التاله ج عمى وذلك النتائج تمك يعرض التالى والجدول ، نهل الستبانُوا بعد نل عبازات
 ( 6) جذٔل 

أػضبء ْٛئخ ثؼبد جٕدح انذٛبح انٕظٛفٛخ نذٖ أل انزٕافشٛت ٔدسجخ ٔانزشرانًزٕعظ ٔاالَذشاف انًؼٛبس٘ 

 انزذسٚظ ثكهٛخ انذساعبد انؼهٛب نهزشثٛخ

 انجؼذ يغهغم

ظ
ع

ٕ
ًز

ان
ف  

شا
ذ

الَ
ا

٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

 فشادسجخ انزٕ

 يزٕعطخفش ثذسجخ ايزٕ 7 11744 47321 انؼًم ٔظشٔف ثٛئخ جٕدح 1

7 
 ْبرٕافش انزٙ انخذيبد جٕدح

 كهٛخٔان انجبيؼخ
 ضؼٛفخفش ثذسجخ ايزٕ 4 37571 01001

0 
 داخم انمبئًخ انؼاللبد جٕدح
 ٔسإعبء انضيالء يغ انؼًم ثٛئخ

 ٔاإلداسح انؼًم
 07126           37673 0 

فشح ثذسجخ ايزٕ
 يزٕعطخ

 ضؼٛفخفشح ثذسجخ ايزٕ 5 37272 77636 جٕدح َظبو انشٔارت ٔانًكبفآد  4

 1 37576 47325 رذمٛك انشضب انٕظٛفٙ 5
فشح ثذسجخ ايزٕ

 يزٕعطخ

 فشح ثذسجخ يزٕعطخايزٕ 37241 07616 ككم االعزجبَخ
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 أع ةا  مةن العينةة أهةراد مواهقةة درجةة أن( 9)رخةم  الجةدول السةاب خةلل مةن  يت ةح

لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بكميةةة  أبعةةاد جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة عمةةى تةةواهر التةةدريس ىيئةةة
 الحسةابه المتوسةط بمةغ حيةث ،متوسةطة بدرجةة كانت ككل الستبانةا هى الدراسات العميا لمتربية 

 اليئةة  ةمن يقة  متوسةط وىةو (6.949)  ككةل االسةتبانة حةول الدراسةة عينةة أهةراد الستجابات

 االسةتجابة إلةى تشةير التةه اليئةة وىةى 6.74 - .7.5الخماسةى  لكةرت لمقيةاس لثانيةةا

جةودة الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  تةواهر  عمةه يجمعةون العينةة أهةراد أن إلةى يشةير مما ،المتوسطة
أو خمةل  وجةود لةىإ يشةيروىةذا  بدرجةة متوسةطة، ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة

، ممةا يتطمةب ع ةا  ىيئةة التةدريس بالكميةةبأبعاد جودة الحيةاة الوظيييةة أل خصور هيما يتصل 
جةةودة  لتحسةةينوالجامعةةة الكميةةة  مةةن خبةةل المسةةؤولين والقةةائمين عمةةى أمةةر تةةدخل السةةري اللةةى إ

يم تلةةئل يةةؤثر ذك سةةمبا عمةةى إنتةةاجي، ع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بالكميةةة الحيةةاة الوظيييةةة لةةد  أ
، وخد اتيقةت ىةذه النتيجةة مة  لكميتيم وجامعتيم التنظيمه العممية وداهعيتيم هى العمل ووالئيم
 Bharathi,et (،  ودراسةةةةة9;4->48،  5.46دراسةةةةة)أمانه عبةةةةد التةةةةواب صةةةةالح،

al.,2011,47-63) دراسة(،و(Mirkamali,Thani,2011,185-186).   
تحق  الر ا الوظييى لةد  أع ةا  بكما يت ح من الجدول أن البعد الخامس الخاص 

 هى الترتيب مةن درجةة حصل عمه المرتبة األولهىيئة التدريس بكمية الدراسات العميا لمتربية ، 
( بدرجةة 8;..7بمتوسةط حسةابى )الستجابات العينةة  تبعا التواهر ألبعاد جودة الحياة الوظييية

ودراسةة  (Bhavani,Jegadeeshwaran,2014,9)ويتي  ذلك مة  نتةائج دراسةة  ،متوسطة
(Kermansaravi , et al., 2015,228 – 234) وخةةد يرجةة  انخيةةاض مسةةتو  الر ةةا،

جةودة نظةام   الوظييه ألع ا  ىيئة التدريس إلى المستو  المتوسط إلةى تةأثره ب ةع  مسةتو 
 .الخدمات الته تقدميا الجامعة والكمية ، و ع  مستو  جودة الرواتب والمكاهآت

 جةودة نظةام الرواتةب والمكاهةآتكما تؤكد االستجابات كذلك ، أن البعد الرابة  الخةاص ب
، خةد حصةل عمةى درجةة  الخةدمات التةه تقةدميا الجامعةة والكميةة ، والبعد الثانه الخاص بجةودة

 ا هةةى الترتيةةب األخيةةر مةةن درجةةة تةةواهر األبعةةاد ، وذلةةك كمةةا عبةةر عنةةو المتوسةةط وجةةا،  ةةعيية
ويشةةير ذلةةةك إلةةةى اتيةةةا  عينةةةة  (،65664(،) 5.9.9الحسةةابه لكةةةل البعةةةدين عمةةةى الترتيةةةب )

الدراسةةة عمةةى تةةدنه مسةةتو  الخةةدمات الصةةحية والتعميميةةة والترهيييةةة المقدمةةة ليةةم ، وكةةذلك 
هةةةآت والتةةةى ال تتناسةةةب مةةة  متطمبةةةاتيم الحياتيةةةة وال  ةةةع  مةةةا يتقا ةةةونو مةةةن مرتبةةةات ومكا
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 (Cantina, Carreon Jr.,2016,70-77)وتتي  ىذه النتيجة مة  نتةائج دراسةة الوظييية، 
والتةةى توصةةمت إلةةى  ةةع  مةةا يتعمةة  بالرواتةةب والخةةدمات المقدمةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس 

 ,.Kermansaravi , et al) بجامعةة طيةران، كمةا تتية  ىةذه النتيجةة مة  نتةائج دراسةة 
ودراسةة )إيمةان إبةراىيم  (Zare ,et al.,2014,60-64) ودراسةة(234 – 2015,228

->48،  5.46)أمانه عبةةد التةةواب صةةالح،ودراسةةة ( ،4>6-;:6، 5.48الدسةةوخه أحمةةد،
هيمةةا يتعمةة  ب ةةع  الرواتةةب  ( 5>، .5.5،ودراسةةة)محمود أبةةو النةةور عبةةد الرسةةول، (9;4

 ألع ا  ىيئة التدريس.  ادلة والمناسبةوالمكاهآت والتعوي ات الع
 االستبانُ : بعادأ مو بعد نل عبازات حى: العًهُ فسادأ باستجابات اخلاصُ الهتآج عسض -0

، وتيسةير وتحميةل ىةذه ئج التحميل اإلحصائه لعبارات ىذه األبعةادوهيما يمه عرٌض لنتا
 والترتيب المعيارية واالنحراهات والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات حساب تم حيث ،النتائج

 .بعد بكل الخاصة لمعبارات
 ،جودة بيئةة وظةرو  العمةل حول العينة أهراد باستجابات الخاصة النتائج البعد األولج -

 جوكانت نتائجو كما ىو مو ح بالجدول التاله (عبارات ،;ويشتمل ىذا البعد عمى )
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 (2)جذٔل

العزجبثبد أفشاد  انزٕافشزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انًؼٛبسٖ ٔدسجخ انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانً

 7جٕدح ثٛئخ ٔظشٔف انؼًم: انجؼذ األٔلانؼُٛخ دٕل ػجبساد 

 ما يمه ج (:)رخم يت ح من الجدول الساب 
لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بكميةةة الدراسةةات  جةةودة بيئةةة وظةةرو  العمةةلأن مسةةتو   -

بدرجةة ( ، وكانت درجة التواهر ليةذا البعةد 4:..7)بمتوسط حسابهجا   العميا لمتربية
يةرون بيئةة وظةرو  العمةل ال ويمكةن تيسةير ىةذه النتيجةة بةأن أهةراد العينةة  ،متوسطة

 انؼجبسح
 ضؼٛفخ يزٕعطخ كجٛشح

غٛش 

 يزٕافشح
 ال أػشف

ظ
ع

ٕ
ًز

ان
ف  

شا
ذ

الَ
ا

٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

دسجخ 

 فشاانزٕ
 % ن % ن % ن % ن % ن

أليٍ ثٛئخ انؼًم ارٕافش-1

 7ٔاالعزمشاس انٕظٛفٙ
42 4,83% 33 4285% 5 583% 3 384% 0 0% 4,056 3,242 2 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

ٚزى رٕصٚغ عبػبد  -7

انؼًم ػهٗ أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ رجؼب نًب دذدِ 

 7لبٌَٕ انؼًم

53 6086% 26 2686% 5 583% 3 384% 0 0% 4,420 3,263 1 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 شحكجٛ

ُٚزٛخ َظبو انؼًم لذسا   -0

يٍ انذشٚخ ٔاالعزمالنٛخ 

فٙ ارخبر انمشاساد، 

ٔانزؼبيم يغ انًشكالد 

 7انخبصخ ثبنؼًم

23 2684% 44 5086% 15 1382% 5 583% 0 0% 0,122 3,271 6 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رشجغ ثٛئخ انؼًم   -4

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 7ٗ اإلثذاع ٔاالثزكبسػه

13 1685% 40 4680% 23 2684% 3 ,80% 0 0% 0,22 3,251 , 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ُٚزٛخ انؼًم ألػضبء  -5

ْٛئخ انزذسٚظ فشًصب 

يُبعجخ نزًُٛخ لذسارٓى 

 7ٔيٓبسارٓى

13 1685% 41 4381% 23 2684% 6 686% 0 0% 0,210 3,202 3 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 طخيزٕع

رزغى ثٛئخ انؼًم ثؤَٓب  -6

 7آيُخ ٔصذٛخ
33 3386% 3, 4383% 13 1486% 3 384% 0 0% 4,161 3,235 3 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٚزٛخ انؼًم يغبدخ   -2

يُبعجخ نًًبسعخ انذٛبح 

انؼبيخ ٔيب ثٓب يٍ 

ػاللبد أعشٚخ 

 7ٔاجزًبػٛخ

26 3383% 32 368,% 24 2386% 1 181% 1 181% 4,333 3,226 5 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٕٚفش انؼًم فشصب   -2

يُبعجخ نزذمٛك انًُٕ 

انٕظٛفٙ ٔانزشلٙ نؼضٕ 

 7ْٛئخ انزذسٚظ

26 2686% 40 4680% 16 218,% 2 283% 0 0% 4,304 3,224 4 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

 18244 47031 انجؼذ ككم
ثذسجخ  زٕافشي

 يزٕعطخ
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تمتقةةةه مةةة  توخعةةةاتيم وطموحةةةاتيم، ويتطمعةةةون لمسةةةتو  أعمةةةى يتناسةةةب مةةة  مكةةةانتيم 
 الوظييية وما يقومون بو من أدوار.

يتم توزية  سةاعات العمةل عمةى أع ةا  ىيئةة التةدريس تبعةا لمةا  "( 5) العبارة جا ت  -
 وىةى درجةة تةواهر (6;757)متوسةط حسةابه" هةه المرتبةة األولةى بحدده خةانون العمةل

ويمكةةن تيسةةير ىةةذه النتيجةةة بةةأن أهةةراد العينةةة يةةرون أن المسةةؤولين هةةى العمةةل كبيةةرة ،
توزية  سةاعات العمةل عمةى  يمتزمون بما تنص عميو لوائح وخوانبن العمةل هيمةا يخةص

 .  أع ا  ىيئة التدريس

تشةج  بيئةة العمةل أع ةا  ىيئةة التةدريس عمةى "  (7العبةارة ) االسةتجابة عمةى جا ت -
)  هةةةى درجةةةة التةةةواهر ، بمتوسةةةط حسةةةابه  "، هةةةه المرتبةةةة األخيةةةرةاإلبةةةداع واالبتكةةةار 

 Zare ,et)وتتي  ىةذه النتيجةة مة  نتةائج دراسةةمتوسةطة، ( وىى درجة تةواهر::65

al.,2014,60-64)  ،ع ةا  ىيئةة أل  بيئةة العمةل يتشةج  ةع  وهه ىذا داللة عمةى
تأكيةد الدراسةات السةابقة والتةى منيةا  ، عمةى الةرغم مةنالتدريس عمى اإلبةداع واالبتكةار

تعزيةةةز األدا  عمةةةى أىميةةةة (.65، 5.49دراسةةةة)محمد سةةةعيد عبةةةد المطمةةةب ىةةةلل،
ذلةةك يةةنعكس  ألن، أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس وتقةةدير المبةةدعين والمبتكةةرين مةةنالمتميةةز 

عمى بيئة العمل بزيادة اإلنتاجية والر ا الةوظييه ، وتحقية  التنميةة المسةتدامة لبيئةة 
   ل الجامعه.العم

جةودة الخةدمات التةه تقةدميا  حول العينة أهراد باستجابات الخاصة النتائجالبعد الثانهج  -
(عبارة ، وكانت نتائجةو كمةا ىةو مو ةح 44ويشتمل ىذا البعد عمى ) ،الجامعة والكمية
 جبالجدول التاله
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 (2)جذٔل 

 انزٕافشٔدسجخ انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انًؼٛبسٖ 

جٕدح انخذيبد انزٙ رمذيٓب انجبيؼخ ػجبساد انجؼذ انثبَٙ: العزجبثبد أفشاد انؼُٛخ دٕل 

 7كهٛخٔان

 انؼجبسح
 ال أػشف يزٕافشحغٛش  ضؼٛفخ يزٕعطخ كجٛشح

ظ
ع

ٕ
ًز

ان
ف  

شا
ذ

الَ
ا

٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

دسجخ 

 % ن % ن % ن % ن % ن انزٕافش

ٕٚفش انؼًم  -1

انخذيبد 

انؼالجٛخ 

ٔانصذٛخ 

انًُبعجخ 

نؼضٕ ْٛئخ 

انزذسٚظ 

 7ٔأعشرّ

15 1382% 33 4285% 26 2686% , 682% 1 181% 0,655 08613 5 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٕٚفش انؼًم  -2

خذيبد 

رشفٛٓٛخ 

ألػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

 7ٔأعشْى

6 686% 33 3386% 36 4184% 11 1286% 1 181% 0,062 08,33 , 
 يزٕافشح

ذسجخ ث

 ضؼٛفخ

ٕٚفش انؼًم  -3

يشافك صذٛخ 

يُبعجخ، 

ُٔٚشاػٗ فٛٓب 

انخصٕصٛخ 

ألػضبء ْٛئخ 

 7انزذسٚظ

1, 2083% 2, 3282% 2, 3282% 6 1083% 4 486% 0,543 1036 3 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٕٚفش انؼًم  -4

ٔعبئم انُمم 

انًُبعجخ 

ألػضبء ْٛئخ 

 7انزذسٚظ

1 181% 3 384% 11 1286% 62 3183% 10 1185% 7,115 086,6 11 
غٛش 

 يزٕافشح

ٕٚفش انؼًم  -5

فشصب 

نهذصٕل ػهٗ 

عكٍ يُبعت 

ٔثؤعؼبس 

 7يُبعجخ

0 0 10 1185% 1, 2083% 46 5683% 10 1185% 7,077 08,2, 10 
غٛش 

 يزٕافشح

ٕٚفش   -6

انؼًم األدٔاد 

ٔانٕعبئم 

زكُٕنٕجٛخ ان

انالصيخ نمٛبو 

أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

ثًٓبيٓى 

انزذسٚغٛخ 

 7ٔانجذثٛخ

21 2481% 34 3681% 25 2,83% 3 ,80% 0 0% 0,210 08604 3 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٚخصص   -3

انؼًم نؼضٕ 

ْٛئخ انزذسٚظ 

أيبكٍ يُبعجخ 

ٔيجٓضح 

24 2386% 32 368,% 26 3383% 2 283% 0 0% 0,212 08,36 2 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ
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نًمبثهخ طالثّ 

يٍ انذاسعٍٛ 

 7ٔانجبدثٍٛ

رزٕافش   -,

يكزجخ يجٓضح 

ثؤدذس ٔعبئم 

انزكُٕنٕجٛب ، 

ٔيضٔدح 

ثؤدذس 

انذٔسٚبد فٙ 

رخصصبد 

أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

 7انًخزهفخ

14 1681% 41 4381% 25 2,83% 6 686% 1 181% 0,231 08,64 4 
 فشحيزٕا

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رزٕافش   -6

لبػبد 

نهزذسٚظ 

يجٓضح 

ثبألدٔاد 

ٔانٕعبئم 

انزكُٕنٕجٛخ 

 7انذذٚثخ

21 2481% 44 5086% 20 2380% 1 181% 1 181% 0,154 08361 1 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رٕجذ   -10

رذسٚجبد ثصفخ 

دٔسٚخ 

ألػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ ػهٗ 

نٕعبئم أدذس ا

انزكُٕنٕجٛخ 

 7فٙ انزذسٚظ

13 1486% 36 4184% 31 3586% 6 686% 1 181% 0,671 08,66 6 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رٕجذ   -11

عكشربسٚخ فٙ 

كم لغى ثبنكهٛخ 

نهمٛبو ثبنًٓبو 

انزٙ لذ 

ٚذزبجٓب 

أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ يثم 

اعزالو 

انزكهٛفبد يٍ 

انطالة ، 

طجبػخ 

 ٔرصٕٚش

االيزذبَبد، 

كزبثخ يذبضش 

 7األلغبو

3 ,80% 12 138,% 16 1,84% 50 5385% 2 283% 7,622 17013 6 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 ضؼٛفخ

 07526 0,001 انجؼذ ككم
ثذسجخ  زٕافشي

 ضؼٛفخ
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 ما يمه ج (;)رخم  يت ح من الجدول الساب 
لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس  الكميةةةجةةودة الخةةدمات التةةه تقةةدميا الجامعةةة و مسةةتو  أن  -

وكانةةت درجةةة التةةواهر ( 65664 جةةا  بمتوسةةط حسةةابه )، بكميةةة الدراسةةات العميةةا لمتربيةةة 
ويمكةن تيسةير ىةذه النتيجةة بةأن أهةراد العينةة ييتقةدون العديةد ،   ةعييةبدرجةة ليذا البعد 

هيييةةة مةةن الخةةدمات التةةى ينتظةةرون أن تقةةدم ليةةم مةةن جةةامعتيم وكميةةتيم كالخةةدمات التر 
والخدمات الخاصة بوسائل النقل والمواصلت والخةدمات الخاصةة بتةوهير السةكن المناسةب 
ليةةةم، وتةةةوهير سةةةكرتارية خاصةةةة بكةةةل خسةةةم لمسةةةاعدة أع ةةةا  التةةةدريس عمةةةى أعبةةةائيم 

ليةةةةم كالخةةةةدمات الصةةةةحية والتعميميةةةةة  متةةةةواهرةالوظيييةةةةة، باإل ةةةةاهة إلةةةةى أن الخةةةةدمات ال
التةى ال تسةاعد وال تحيةز ع ةو ىيئةة التةدريس عمةى و يعتبرونيا دون المسةتو  المناسةب 

 .  (Kritika,2015,210,218)وىذا ما أكدتو دراسة أدا  ميامو الوظييية،

تتةةةواهر خاعةةةات لمتةةةدريس مجيةةةزة بةةةاألدوات والوسةةةائل التكنولوجيةةةة "  (>) جةةةا ت العبةةةارة -
 ، وىةةى درجةةةبدرجةةة متوسةةطة (87>65)بمتوسةةط حسةةابه" هةةه المرتبةةة األولةةى  الحديثةةة
أن ىنةاك خصةورا هيمةا  ويمكن تيسير ىذه النتيجة بأن أهراد العينةة يةرون ، متوسطةتواهر 

 يتعم  بتجييز خاعات التدريس بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

"  (8"،) يوهر العمل وسائل النقل المناسبة ألع ا  ىيئةة التةدريس( " 7) تانجا ت العبار  -
"، هةةه المرتبةةة األخيةةرة  وبأسةةعار مناسةةبةيةةوهر العمةةل هرصةةا لمحصةةول عمةةى سةةكن مناسةةب 

، "متةواهرةوكان اتجاه داللتيما "غيةر  (55655 )،(55448بمتوسط حسابه ) عمى الترتيب
كةل خسةم  هةهتوجةد سةكرتارية  ( "44ويمييما هى المرتبةة األخيةرة عمةى الترتيةب العبارتةان )

اسةتلم التكمييةات مةن بالكمية لمقيام بالميام الته خد يحتاجيا أع ا  ىيئةة التةدريس مثةل 
يةوهر العمةل خةدمات  ("5،) "الطلب ، طباعة وتصوير االمتحانات، كتابة محا ةر األخسةام

، وكةان (;6569 )،(;:559بمتوسةط حسةابه ) "ترهييية ألع ا  ىيئةة التةدريس وأسةرىم
وىةةةةةذا مةةةةةا أكدتةةةةةو دراسة)سةةةةةحر هةةةةةارو  عةةةةةلم ،  اتجةةةةةاه داللتيمةةةةةا "درجةةةةةة  ةةةةةعيية".

(مةةةةةن أن أع ةةةةةا  ىيئةةةةةة .>9، :..5  يسةةةةةرع إبةةةةةراىيم ،(،ودراسةةةةةة)وها578،5.45
التةةدريس هةةى جامعاتنةةا يعةةانون مةةن مجموعةةة مةةن المشةةكلت تتعمةة  بحيةةاتيم الوظيييةةة 
نتةةةاجيتيم، ومةةن ىةةةذه  تجعميةةم غيةةر را ةةةين عةةن عمميةةةم، ممةةا يةةنعكس عمةةةى عطةةائيم وات

لةدوريات المشكلت عدم تواهر خاعات تدريسية كاهيةة، واهتقةار مكتبةات كميةاتيم لممراجة  وا
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الحديثةةة، و ةةع  الخةةدمات المقدمةةة ليةةم، وعةةدم تةةواهر األجيةةزة المناسةةبة لمتةةدريس وكثةةرة 
 األعبا  الوظييية،و ع  تعاون العاممين بالجياز اإلدارع معيم إلنجاز مياميم.

مسةةتو  جةةودة الخةةدمات التةةه تقةةدميا   ةةع  عمةةى ويةةدل مةةا سةةب  مةةن نتةةائج        
عمةى وجةةو العمةةوم  التةدريس بكميةةة الدراسةات العميةةا لمتربيةةة الجامعةة والكميةةة لةد  أع ةةا  ىيئةةة

 وسةةائل نقةةل، مراهةة  صةةحية مناسةةبة، ترهيييةةة، سةوا  أكانةةت تمةةك الخةةدمات شخصةةية )علجيةةة،
أدوات ووسةةةائل  سةةةكن مناسةةةب( أم تعميميةةةة )أمةةةاكن مناسةةةبة لمقابمةةةة الباحثين،مكتبةةةة مجيةةةزة،

لمعاونة أع ا  ىيئةة التةدريس هةى ميةاميم تكنولوجية مناسبة ويتم التدريب عميو ، سكرتارية 
أن مةةن أىةةم العوامةةل المةةؤثرة هةةى  (Kritika,2015,218)الدراسةةية(، وخةةد أكةةدت نتةةائج دراسةةة

جةةةودة الحيةةةاة الوظيييةةةة بالجامعةةةة مةةةا يتعمةةة  بمةةةد  تةةةواهر وسةةةائل الترهيةةةو والرعايةةةة الصةةةحية 
 لمعاممين،ومد  تواهر مراه  النقل واإلخامة ليم. 

جودة العلخات القائمة داخةل بيئةة  حول العينة أهراد باستجابات الخاصة النتائجج البعد الثالث -
(عبةارات ، وكانةت .4العمل م  الزمل  ورؤسا  العمل واإلدارة ، ويشةتمل ىةذا البعةد عمةى )

 جنتائجو كما ىو مو ح بالجدول التاله
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 (1) جذٔل

العزجبثبد أفشاد  انزٕافشؼٛبسٖ ٔدسجخ انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انً

جٕدح انؼاللبد انمبئًخ داخم ثٛئخ انؼًم يغ انضيالء ٔسإعبء انؼًم انجؼذ انثبنش: انؼُٛخ دٕل ػجبساد 

 ٔاإلداسح
 انؼجبسح

 ال أػشف يزٕافشحغٛش  ضؼٛفخ يزٕعطخ كجٛشح

ظ
ع

زٕ
نً

ا
ف  

شا
ذ

الَ
ا

٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

 فشادسجخ انزٕ
 % ن % ن % ن % ن % ن

ٕٚجذ ادزشاو يزجبدل داخم   -1

ثٛئخ انؼًم ثٍٛ أػضبء ْٛئخ 

 7انزذسٚظ
50 5385% 30 3485% 6 686% 1 181% 0 0% 474, 076, 1 

 يزٕافشح

 ثذسجخ كجٛشح

ٚؼًم أػضبء ْٛئخ  -2

انزذسٚظ فٙ انكهٛخ ثشٔح 

انفشٚك فًٛب ٚغُذ انٛٓى يٍ 

 7أػًبل

2, 3282% 36 4184% 20 2380% 3 384% 0 0% 4702 07,35 6 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٚزجبدل ٔٚزشبسن أػضبء -3

ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ انًؼبسف 

 ٔانخجشاد
6 1083% 4, 5582% 22 2583% 3 ,80% 1 181% 3766 07,16 , 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رغٕد انؼاللبد اإلَغبَٛخ   -4

ثٍٛ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 ,ثبنكهٛخ
26 3383% 45 5183% 6 1083% 3 384% 1 181% 4713 07,1, 5 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٕٚجذ ركبفم اجزًبػٙ ثٍٛ   -5

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبنكهٛخ 

 7فٙ انًُبعجبد انًخزهفخ
22 2583% 36 448,% 1, 2083% 3 384% 5 583% 37, 17044 3 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

رغٕد ػاللبد يٍ االدزشاو   -6

انًزجبدل ثٍٛ أػضبء ْٛئخ 

 7انزذسٚظ ٔسإعبئٓى فٙ انؼًم
44 5086% 33 3386% 6 1083% 1 181% 0 0% 473, 07316 2 

 يزٕافشح

 ثذسجخ كجٛشح

رزبح انفشصخ ألػضبء   -3

ْٛئخ انزذسٚظ فٙ يشبسكخ 

سئٛظ يجهظ انمغى فٙ صُغ 

 7ثبنمغى انمشاساد انخبصخ

43 4684% 30 3485% 6 1083% 2 283% 3 384% 4724 07636 4 
 يزٕافشح

 ثذسجخ كجٛشح

ُٚشاػٗ سإعبء األلغبو   -,

رٕصٚغ األػًبل ٔاألػجبء 

انٕظٛفٛخ ثطشٚمخ ػبدنخ ثٍٛ 

 7أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

43 5480% 31 3586% 4 486% 4 486% 1 181% 4733 07,64 3 
 يزٕافشح

 جخ كجٛشحثذس

رخصص اداسح انكهٛخ   -6

نمبءاد يغزًشح يغ أػضبء 

ْٛئخ انزذسٚظ نهًشبسكخ فٙ 

صُغ ثؼض انمشاساد انخبصخ 

ثبنكهٛخ، ٔيُبلشخ يشكالرٓى 

 7ٔيمزشدبرٓى

3 ,80% 34 3681% 23 3180% 13 1486% 6 686% 3726 17036 10 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 ضؼٛفخ

زمجم اداسح انكهٛخ انُمذ ر  -10

انجُبء يٍ أػضبء ْٛئخ 

 7انزذسٚظ
15 1382% 40 4680% 15 1382% 6 1083% , 682% 3752 1713 6 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

 0762 376,6 انجؼذ ككم
ثذسجخ  يزٕافشح

 يزٕعطخ
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 ما يمه ج (>)رخم  يت ح من الجدول الساب 
 مةة داخةل بيئةة العمةل مة  الةزمل  ورؤسةا  العمةل واإلدارةمستو  جودة العلخةات القائأن  -

جةةةا  بمتوسةةةط حسةةةابه لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بكميةةةة الدراسةةةات العميةةةا لمتربيةةةة 
، وكانت درجة التواهر ليذا البعد بدرجة متوسطة، ويمكةن تيسةير ىةذه النتيجةة ( 9;>.6)

ت القائمة داخةل بيئةة العمةل مستو  جودة العلخاخمل هى أن ىناك يرون بأن أهراد العينة 
، خاصةةة هيمةةا يتعمةة  بالتكاهةةل االجتمةةاعه ، والتبةةادل  مةة  الةةزمل  ورؤسةةا  العمةةل واإلدارة

المعرهه والتشارك هى األبحاث العممية، والعمل بروح اليري  بةين أع ةا  ىيئةة التةدريس، 
 دوريةة  اتلقةا  مةن  إدارة الكميةة وتخصصةكما أن ىناك خصورا هيما يتعم   بمحدودية مةا 

م  أع ا  ىيئة التدريس لممشاركة هةه صةن  بعةض القةرارات الخاصةة بالكميةة، ومناخشةة 
->48،  5.46دراسةة)أمانه عبةد التةواب صةالح، ،وىةذا مةا أكدتةومشكلتيم ومقترحاتيم

 .(Kermansaravi , et al., 2015,228 – 234)، ودراسة  (،9;4

هةه " بيئة العمل بين أع ا  ىيئة التةدريس يوجد احترام متبادل داخل"  (4) جا ت العبارة -
ير ىةةذه ( وىةةى درجةةة تةةواهر كبيةةرة ، ويمكةةن تيسةة;7.7) بمتوسةةط حسةةابهالمرتبةةة األولةةى 

النتيجةةة بةةأن أهةةراد العينةةة يجمعةةون عمةةى سةةيادة االحتةةرام المتبةةادل داخةةل بيئةةة العمةةل بةةين 
دراسةةة  إليةةو   ىيئةةة التةةدريس بالكميةةة ، وخةةد اختميةةت ىةةذه النتيجةةة مةة  مةةا توصةةمتأع ةةا

(Zare ,et al.,2014,60-64)  حيث احتل االحترام المتبادل بين أع ةا  ىيئةة التةدريس
 درجة تواهر  عيية.

تخصةةص إدارة الكميةةة لقةةا ات مسةةتمرة مةة  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس "  (>جةةا ت العبةةارة ) -
"،  ومقترحةةاتيملممشةاركة هةةه صةن  بعةةض القةةرارات الخاصةة بالكميةةة، ومناخشةة مشةةكلتيم 

 ةعيية، وهةه ىةذا مؤشةر  وىى درجةة تةواهر (6.59بمتوسط حسابه )ه المرتبة األخيرة ه
م  أع ا  ىيئة التدريس لممشةاركة هةه صةن   عمى خمة المقا ات التى تعقدىا إدارة الكمية

وخةةد اتيقةةت النتيجةةة  ،بعةةض القةةرارات الخاصةةة بالكميةةة، ومناخشةةة مشةةكلتيم ومقترحةةاتيم
الجامعةةةات ب (:.8، ;5.4د إبةةةراىيم كامةةةل صةةةويص،دراسةةةة )محمةةةالسةةةابقة مةةة  نتةةةائج 

اليمسطينية ، هى وجود خمل و ع  هى مستو  المشاركة هةى القةرارت جةا  بةوزن نسةبه 
المشةةاركة هةةى ج عمةةى أن (Ramasamy,2017,70)وخةةد أكةةدت دراسةةة %( ،77>.98)

اللتةزام ثيرا كبيةرا عمةى درجةة الر ةا الةوظييه واصن  القرار هى خطاع التعميم العاله تؤثر تةأ
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ذا أردنةةا أن نحسةةن مةةن جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة بةةالتعميم العةةاله  الةةوظييه بيةةذا القطةةاع، وات
 المشاركة هى صن  القرار.ينبغه أن نحسن من 

جةةودة نظةةم الرواتةةب  حةةول العينةةة أهةةراد باسةةتجابات الخاصةةة النتةةائجالبعةةد الرابةة ج  -
ئجةةو كمةةا ىةةو مو ةةح (عبةةارات، وكانةةت نتا:والمكاهةةآت ، ويشةةتمل ىةةذا البعةةد عمةةى )

 جبالجدول التاله
 (13)جذٔل 

العزجبثبد أفشاد  انزٕافشانزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انًؼٛبسٖ ٔدسجخ 

 جٕدح َظبو انشٔارت ٔانًكبفآدانجؼذ انشاثغ: انؼُٛخ دٕل ػجبساد 

 انؼجبسح
 ال أػشف يزٕافشحغٛش  ضؼٛفخ يزٕعطخ كجٛشح

ظ
ع

ٕ
ًز

ان
 

شا
ذ

الَ
ا

ف  ٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

 انزٕافشدسجخ 
 % ن % ن % ن % ن % ن

رزُبعت  -1

انشٔارت انزٙ 

ٚزمبضبْب 

أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

ثبنجبيؼخ يغ 

يزطهجبرٓى 

ٔادزٛبجبرٓى 

انشخصٛخ 

 7ٔاألعشٚخ

3 384% 13 1486% 35 4082% 35 4082% 1 181% 2736 07,33 2 
ثذسجخ  يزٕافشح

 ضؼٛفخ

ُٚشاػٗ فٙ   -2

َظبو انشٔارت 

ٔانًكبفآد يب ْٕ 

يطهٕة يٍ 

ػضٕ ْٛئخ 

انزذسٚظ يٍ 

دضٕس 

نًئرًشاد 

َٔذٔاد ٔانمٛبو 

ثؤثذبس ٔخذيخ 

 7انًجزًغ

4 486% 15 1382% 13 1685% 45 5183% 6 686% 2761 17004 4 
ثذسجخ  يزٕافشح

 ضؼٛفخ

ٚزى انشثظ   -3

ثٍٛ األجٕس 

ٔانًكبفآد 

خ ألػضبء ْٛئ

انزذسٚظ ٔثٍٛ 

كفبءح أدائٓى فٙ 

انؼًم ٔاَجبصْى 

نهًٓبو انًُٕطخ 

 7ثٓى

4 486% 15 1382% 1, 2083% 43 4684% 3 ,80% 2761 17016 3 
ثذسجخ  يزٕافشح

 ضؼٛفخ

رُٕصع   -4

انًكبفآد ثصٕسح 

يٕضٕػٛخ 

ٔػبدنخ، ثؼًٛذا 

ػٍ انًذغٕثٛخ 

 7ٔانًجبيهخ

1, 2083% 16 218,% 15 1382% 13 1685% 1, 2083% 3702 17443 1 
ثذسجخ  يزٕافشح

 ضؼٛفخ

ُٚشاػٗ فٙ   -5

يخصصبد 
 يزٕافشحغٛش  3 170,3 2713 3180% 23 4285% 33 %,138 12 80%, 3 486% 4
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يؼبشبد أػضبء 

ْٛئخ انزذسٚظ 

ٔيكبفؤح خذيزٓى 

يزطهجبرٓى 

انصذٛخ 

 7ٔاألعشٚخ

ٚزُبعت يب   -6

مبضبِ ػضٕ ٚز

ْٛئخ انزذسٚظ 

يٍ سارت يغ 

يكبَخ ٔظٛفزّ 

 7فٙ انًجزًغ

 يزٕافشحغٛش  6 07,6 2753 283% 2 6281% 54 1,84% 16 1486% 13 283% 2

ٕٚجذ َظبو   -3

نزشجٛغ 

انًزًٛضٍٚ يٍ 

أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ يٍ 

خالل انذٕافض 

 7ٔانًكبفآد

 يزٕافشحغٛش  5 17006 2755 1185% 10 4680% 40 2083% ,1 1685% 13 283% 2

 07,23 27606 انجؼذ ككم
ثذسجخ  يزٕافشح

 ضؼٛفخ

 :يب ٚهٙ  (10) سلى ٚزضخ يٍ انجذٔل انغبثك

 لد  أع ا  ىيئة التدريس بكمية الدراساتمستو  جودة نظام الرواتب والمكاهآت أن  -
ت درجة التواهر ليذا البعد بدرجة وكان، (5.9.9)جا  بمتوسط حسابه ، العميا لمتربية 

 الرواتبنظام  ع  يتيقون عمى ، ويمكن تيسير ىذه النتيجة بأن أهراد العينة   عيية
الوظييية  م  متطمباتيم وعدم تناسبيا الته يتقا اىا أع ا  ىيئة التدريس والمكاهىت
 , Kermansaravi) وىذا ما تؤكده دراسة  ،واحتياجاتيم الشخصية واألسرية والبحثية

et al., 2015,228 – 234)  ودراسة ،(Zare ,et al.,2014,60-64)  ودراسة ،
( ، ودراسة)أمانه عبد التواب 4>6-;:6، 5.48)إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد،

 (.5>، .5.5( ،ودراسة)محمود أبو النور عبد الرسول،9;4->48،  5.46صالح،

عية وعادلة، بعيد ا عن المحسوبية ُتوزع المكاهآت بصورة مو و "   (7) جا ت العبارة -
 ،وىى درجة تواهر  عيية ( :4.77)بمتوسط حسابه " هه المرتبة األولى   والمجاممة

يجمعون عمى تدخل المحسوبية والمجاملت ويمكن تيسير ىذه النتيجة بأن أهراد العينة 
هه  األدا  كيا ةعن بغض النظر  هى توزي  المكاهآت الخاصة بأع ا  ىيئة التدريس،

نجاز الميام، ويمكن إرجاع ذلك لعدم وجود آلية معتمدة أو معمنة ل مان عدالة  العمل وات
محمود أبو النور عبد )توزي  المكاهآت بين أع ا  ىيئة التدريس،وخد أكد ذلك دراسة

 (. 5>، .5.5الرسول،
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ُيراعى هه مخصصات معاشات أع ا  ىيئة التدريس " (8) عمى التواله جا ت العبارات -
يوجد نظام لتشجي  المتميزين من "  (9)." اهأة خدمتيم متطمباتيم الصحية واألسريةومك

يتناسب ما يتقا اه ع و  "( :" )أع ا  ىيئة التدريس من خلل الحواهز والمكاهآت
، المرتبة األخيرة هى "  ىيئة التدريس من راتب م  مكانة وظييتو هه المجتم 

غير " وكانت درجة التواهر ، (5.88() 5.86() 5.46)عمى الترتيبات حسابية بمتوسط
ويمكن تيسير ىذه النتيجة بأن أهراد العينة يرون أنو م  المكانة الوظييية ليم  ،"متواهرة

هى المجتم  كعمما  وباحثين ، إال أنيم ال يتمتعون ببعض المزايا المالية واالختصادية 
خل مكانة هى المجتم  ،بل والتأمينية التى يتمت  بيا آخرون هى وظائ  مماثمة أو أ

عندما يصل ع و ىيئة التدريس لسن المعاش يتناخص راتبو لدرجة أنو ربما ال يكييو 
تمبية متطمباتو المعاشية ه ل عن متطمباتو العممية ،كما ييتقر نظام العمل إلى وجود ل

 ، من أع ا  ىيئة التدريس من خلل الحواهز والمكاهآت آليات لتشجي  المتميزين
والته أكدت  ،(5>، .5.5محمود أبو النور عبد الرسول،)دراسةي  ىذه النتيجة م  وتت
محدودية و ، يئة التدريس ومعاونييمخمة الحواهز والمكاهآت المخصصة ألع ا  ى عمى

دراسة  وكذلك أكدت نتائج  ،من أع ا  ىيئة التدريس ومعاونييمتشجي  المتميزين 
(Zare ,et al.,2014,64)   هيما يتعم  بالعوامل االختصادية ومرتبات عمى وجود  ع

محمد إبراىيم كامل )دراسة ، كما أكدت نتائج أع ا  ىيئة التدريس بجامعة طيران
هى الجامعات اليمسطينية ، عمى وجود خمل و ع  هى مستو   (:.8، ;5.4صويص،

 .%(99.6:8)جودة عدالة نظم األجور والمكاهآت، والذع جا  بوزن نسبه 

تحقي  الر ا الوظييه،  حول العينة أهراد باستجابات الخاصة النتائجج البعد الخامس -
 ج(عبارة ، وكانت نتائجو كما ىو مو ح بالجدول التاله45ويشتمل ىذا البعد عمى )
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 (11ٔل )جذ

العزجبثبد أفشاد  انزٕافشانزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ٔانًزٕعظ انذغبثٗ ٔاالَذشاف انًؼٛبسٖ ٔدسجخ 

 انجؼذ انخبيظ: رذمٛك انشضب انٕظٛفٙؼُٛخ دٕل ػجبساد ان
 انؼجبسح

 ال أػشف يزٕافشحغٛش  ضؼٛفخ يزٕعطخ كجٛشح

ظ
ع

ٕ
ًز

ان
ف  

شا
ذ

الَ
ا

٘
بس

ؼٛ
نً

ا
 

ت
رٛ

زش
ان

 

دسجخ 

 % ن % ن % ن % ن % ن انزٕافش

أفخش دائًب ثٕظٛفزٙ  -1

نًب رذممّ نٙ يٍ يكبَخ 

 7ٔرمذٚش فٙ انًجزًغ
53 6585% 22 2583% 3 ,80% 1 181% 0 0% 4755 0766 2 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

أشؼش أٌ يب ألٕو ثّ  -2

يٍ يٓبو ٔظٛفٛخ 

رزُبعت يغ لذسارٙ 

 7ٔيٓبسارٙ

46 5286% 31 3586% 6 1083% 1 181% 0 0% 474 0732 5 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

أشؼش ثبأليٍ  -3

ٔاالعزمشاس انٕظٛفٙ 

 7فٙ ػًهٙ
44 5086% 32 368,% 3 ,80% 4 486% 0 0% 4733 07,2 6 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

أجذ انٕلذ انكبفٙ  -4

نًًبسعخ دٛبرٙ 

 7األعشٚخ ٔاالجزًبػٛخ
14 1681% 42 4,83% 24 2386% 3 ,80% 0 0% 3732 07,3 10 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٚذمك نٙ ػًهٙ  -5

انشؼٕس ثبنشضب ػٍ 

 7انزاد
3, 4383% 3, 4383% 6 1083% 1 181% 1 181% 472, 0736 3 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

ٚزًهكُٙ انشؼٕس  -6

ثبنًغئٔنٛخ رجبِ ػًهٙ 

 7ٔكهٛزٙ ٔجبيؼزٙ
6, 3,82% 16 1,84% 2 283% 0 0 1 181% 4732 0762 1 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

أفخش دائًب ثكهٛزٙ  -3

ٔأرجبْٗ ثٓب فٙ 

 7م انًخزهفخانًذبف
56 638,% 20 2380% 6 686% 1 181% 1 181% 4755 0733 4 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

أشؼش ثبنشضب ػٍ  -,

انخذيبد انزٙ رمذيٓب 

 7نٙ كهٛزٙ ٔجبيؼزٙ
13 1685% 40 4680% 23 2684% 6 686% 1 181% 3736 07,6 6 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

اللبرٙ يغ رزغى ػ -6

صيالئٙ ٔسإعبئٙ فٙ 

انؼًم ثبنزؼبٌٔ 

 7ٔاالدزشاو انًزجبدل

53 6585% 26 2686% 3 384% 1 181% 0 0% 476 0762 3 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 كجٛشح

رزبح نٙ دشٚخ  -10

انزؼجٛش ػٍ سأٚٙ فًٛب 

 7ٚزؼهك ثًشكالد انؼًم
32 368,% 42 4,83% 10 1185% 2 283% 1 181% 4713 07,1 , 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

ٚزُبعت سارجٙ  -11

انز٘ أرمبضبِ يغ 

ادزٛبجبرٙ ٔادزٛبجبد 

 7أعشرٙ

1 181% 21 2481% 26 2686% 36 448,% 0 0% 27,2 07,4 12 
 يزٕافشح

ثذسجخ 

 ضؼٛفخ

أشؼش ثبنشضب فًٛب  -12

ٚزؼهك ثزٕصٚغ يكبفآد 

 7ٔدٕافض انؼًم
14 1681% 20 2380% 22 2583% 24 2386% 3 ,80% 3711 1721 11 

 يزٕافشح

ثذسجخ 

 يزٕعطخ

 07526 470,5 انجؼذ ككم
ثذسجخ  يزٕافشح

 يزٕعطخ
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 :يب ٚهٙ  (11)سلى  ٚزضخ يٍ انجذٔل انغبثك

لد  أع ا  ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميا  تحقي  الر ا الوظييهأن مستو   -
(، وكانت درجة التواهر ليذا البعد بدرجة متوسطة، 8;..7متوسط حسابه)جا  بلمتربية 

لم يصموا إلى درجة الر ا الكاممة عن كل  ويمكن تيسير ىذه النتيجة بأن أهراد العينة
خاصة هيما يتعم  بالراتب الذع يتقا ونو، والذ  ال  أبعاد جودة الحياة الوظييية بالكمية،

الخدمات ، و توزي  مكاهآت وحواهز العملو  ىم،ت أسر واحتياجا يميتناسب م  احتياجات
حرية التعبير عن ة لع و ىيئة التدريس، والمساحة المتاحة لجامعالو  ةلكمياالته تقدميا 

 األسرية واالجتماعية يملوخت الكاهه لممارسة حيات، وارأع هيما يتعم  بمشكلت العملال
 دراسة و  ،(Bhavani,Jegadeeshwaran,2014,9)وىذا ما أكدتو دراسة، 

(Kermansaravi , et al., 2015,228 – 234). 
" هه  يتممكنه الشعور بالمسؤولية تجاه عممه وكميته وجامعته"   (9) جا ت العبارة -

وىى درجة تواهر كبيرة، ويمكن تيسير ىذه  (،5:.7بمتوسط حسابه)المرتبة األولى 
 يموكميت يمتجاه عمم مسئوليةترتي  عندىم درجة الشعور بالالنتيجة بأن أهراد العينة 

ولكن ىذا الشعور بالمسئولية إذا لم تستيد منو الكمية لتحويمو إلى طاخة  يم،وجامعت
سيثير  اد الحياة الوظييية ألع ا  ىيئة التدريس، هنن ذلك عمل من خلل تحسين أبع

حالة من الغ ب واإلحباط لد  أع ا  ىيئة التدريس بما يؤثر عمى أدائيم الوظييه 
 (Tabassum,2012,80,85) جاه كميتيم وجامعاتيم ، وخد أكدت ذلك دراسةت

، "يتناسب راتبه الذع أتقا اه م  احتياجاته واحتياجات أسرته"  (44جا ت العبارة ) -
وهى ىذا ،   عيية( وىى درجة تواهر 5;.5بمتوسط حسابه )هه المرتبة األخيرة ، 

عمى عدم الر ا عن رواتبيم، مما  من أع ا  ىيئة التدريس اتيا  العينةمؤشر عمى 
م  مكانة  لتتناسب الرواتب الته يتقا اىا أع ا  ىيئة التدريسزيادة يستمزم  رورة 

، وخد أكدت ذلك متطمباتيم واحتياجاتيم الشخصية واألسرية، و هه المجتم  موظييتي
 . (Kermansaravi , et al., 2015,228 – 234)دراسة 
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 دزجات أفساد متىسطات بني إحصآًُ داللُ ذات فسوم ىجىدب اخلاصُ الهتآج : ثانًا
والكسم  الستبُ األنادميًُ ملتػريٍ جىدَ احلًاَ الىظًفًُ تبعا تىافس أبعاد مدٍ حى: العًهُ

 : وسىف يتم تهاو: يره الهتآج نما يلٌ:العلمٌ

 ينةالع درجات أهراد متوسطات بين إحصائية داللة ذات هرو  بوجود الخاصة النتائج -4
 – أستاذ) الرتبة األكاديمية غيرلمتتبعا  جودة الحياة الوظييية أبعاد هراتو  مدع حول
وسو  يتم عرض ىذه النتائج من خلل  : ىيئة معاونة( –مدرس  –مساعد  أستاذ

 الجدول التالهج
 (12جدول )

 وفق الوظٌفٌة جودة الصحٌاة أبعادتوافر صحول العٌنة أفراد الستجابة صحاايٌةاإل وداللتها  )ف( قٌمة
 ) هٌية معاونة –مدرس  –مساعد  أستاذ – أستاذ (  الرتبة األكادٌمٌةمتغٌر 

يجًٕع  االثؼبد

 انًشثؼبد
دسجخ 

 انذشٚخ
يزٕعظ 

 انذالنخ ف انًشثؼبد

جٕدح ثٛئخ 

 ٔظشٔف انؼًم

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
357036 3 1176,0 07463 07306 

دخم  غٛش دانخ

 انًجًٕػبد
20647225 ,3 257232 - - 

 - - - 6, 21267264 االجًبنٗ

جٕدح انخذيبد 

ْب رٕافشانزٙ 

 انجبيؼخ ٔانكهٛخ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
1207653 3 407316 1716, 07316 

دخم  غٛش دانخ

 انًجًٕػبد
23627663 ,3 337651 - - 

 - - - 6, 26137654 االجًبنٗ

جٕدح انؼاللبد 

انمبئًخ داخم ثٛئخ 

انؼًم يغ انضيالء 

ؼًم ٔسإعبء ان

 ٔاإلداسح

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
3,,75,3 3 1267526 376,0 07015 

ػُذ   دانخ

 0705يغزٕٖ 
دخم 

 انًجًٕػبد
2621735, ,3 357202 - - 

 - - - 6, 33107345 االجًبنٗ

جٕدح َظبو 

انشٔارت 

 ٔانًكبفآد

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
1137321 3 367103 17133 07325 

دخم  غٛش دانخ

 انًجًٕػبد
23667610 ,3 337333 - - 

 - - - 6, 37631,,2 االجًبنٗ

رذمٛك انشضب 

 انٕظٛفٙ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
1247335 3 41753, 17046 07333 

دخم  غٛش دانخ

 انًجًٕػبد
32667216 ,3 367350 - - 

 - - - 6, 34237654 االجًبنٗ

 ككم االعزجبَخ

ثٍٛ 

 انًجًٕػبد
26257312 3 ,357233 17521 07215 

دخم  غٛش دانخ

 انًجًٕػبد
433357643 ,3 5357614 - - 

 - - - 6, 504017655 االجًبنٗ



 ............................................... رؤية مقترحة لتحسين جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس

- 4:46 - 

 بين إحصائية داللة ذات هرو  وجود عدم (45رخم ) الساب  الجدول من يت ح 
 تعزع جودة الحياة الوظييية أبعاد تواهر حول التدريس ىيئة أع ا  استجابات متوسطات

 – 796..  بين تتراوح ( ) خيمة حيث ، ككل االستبانة هه الرتبة األكاديمية لمتغير
 تواهر درجة أن يعنه وىذا 8...عند مستو  داللة  إحصائيا دالة غير خيمة وىه 4.854

جودة إال أنو هى البعد الثالث " ،الرتبة األكاديمية باختل  تختم  جودة الحياة الوظييية ال
ىناك هرو  دالة  تكان "لعمل واإلدارةالعلخات القائمة داخل بيئة العمل م  الزمل  ورؤسا  ا

 تم اليرو  اتجاه عن ولمكش ،  ;6.9 ( )حيث كانت خيمة  8...عند مستو   إحصائيا
 جالتاله بالجدول مو ح ىو كما توكه اختبار استخدام

 (10) جذٔل

 جٕدحانجؼذ انثبنش " رٕافش دٕل انؼُٛخ أفشاد اعزجبثبد ثٍٛ انفشٔق ػٍ نهكشف رٕكٙ اخزجبس َزبئج

 " يٍ أثؼبد جٕدح انذٛبح انٕظٛفٛخانؼاللبد انمبئًخ داخم ثٛئخ انؼًم يغ انضيالء ٔسإعبء انؼًم ٔاإلداسح

انفئخ  انًذٕس

 االٔنٗ

انفئخ  انًزٕعظ

 انثبَٛخ

 انًزٕعظ
 انفشق ثٍٛ انًزٕعطبد

 يغزٕٖ انذالنخ

أثؼبد 

جٕدح 

انذٛبح 

انٕظٛفٛخ 

نذٖ 

أػضبء 

ْٛئخ 

انزذسٚظ 

كهٛخ ث

انذساعبد 

انؼهٛب 

-هزشثٛخن

جبيؼخ 

 انمبْشح

 02720 أعزبر

أعزبر 

 يغبػذ
02764 17312 

 غٛش دانخ

 غٛش دانخ 07662- 47743 يذسط

ْٛئخ 

 يؼبَٔخ
02700 37433 

 غٛش دانخ

أعزبر 

 يغبػذ
02764 

-47264- 47743 يذسط
*

 
 3735دانخ ػُذ يغزٕٖ 

 نصبنخ انًذسعٍٛ

ْٛئخ 

 يؼبَٔخ
02700 -37612 

 غٛش دانخ

 47743 يذسط
ْٛئخ 

 يؼبَٔخ
02700 47362 

 غٛش دانخ

 مستوع عند إحصائية داللة ذات هرو  وجود (46الساب  رخم ) الجدول من يت ح 
جودة العلخات القائمة داخل بيئة العمل م  الزمل  ورؤسا  العمل " تواهر حول 0.05 داللة

، وخد  لصالح المدرسين "ساتذة المساعدين والمدرسيناأل "التدريس ىيئة أع ا  بين"واإلدارة 
بعد الترخى خد تسو  علخاتيم م  زملئيم ورؤسائيم يرج  ذلك إلى أن األساتذة المساعدين 

هى العمل بسبب بعض األمور المتعمقة باإلشرا  عمى الرسائل ، ومناخشاتيا، وتوله بعض 
اخمية المناصب اإلدارية كرئاسة القسم، وما شابو ذلك من أمور تولد بعض الصراعات الد

-Bharathi,et al.,2011,47وخد تعار ت ىذه النتائج م  دراسة داخل األخسام العممية ،
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والتى توصمت لعدم وجود هرو  دالة إحصائيا تبعا لمرتبة األكاديمية، بينما اتيقت نتائج  ((63
(هى 4>6-;:6، 5.48دراسة )إيمان إبراىيم الدسوخه أحمد، الدراسة الحالية م  نتائج

، ولكنيا اختميت هى أن ىذه اليرو  كانت دالة إحصائيا تبعا لمرتبة األكاديمية وجود هرو 
 لصالح "األستاذ المشارك". 

 العينة درجات أهراد متوسطات بين إحصائية داللة ذات هرو  بوجود الخاصة النتائج -5
 - أصول التربية) لمتغيرالقسم العممه تبعا جودة الحياة الوظييية تواهر مدع حول
دراسات -تكنولوجيا التعميم  - مستمرالعاله و التعميم ال -وطرائ  التدريساىج من
وسو  يتم عرض ىذه ،  (تربية خاصة - إرشاد نيسه-عمم نيس تربوع - طيولةال

 ج النتائج من خلل الجدول التاله
 (14) جدول

القسم تغٌر لم تبعا اة الوظٌفٌةجودة الصحٌ أبعادتوافر صحول العٌنة أفراد الستجابة صحاايٌةاإل وداللتها )ف( قٌمة
دراسات -تكنولوجٌا التعلٌم  - مستمرالعالً والتعلٌم ال -وطرايق التدرٌسمناهج  - أاول التربٌةالعلمى)

 (تربٌة خااة - إرشاد نفسً-علم نفس تربوي -طفولةال

 ثؼبداأل
يجًٕع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انذشٚخ

يزٕعظ 

 انذالنخ ف انًشثؼبد

: انجؼذ األٔل 

ٛئخ جٕدح ث

ٔظشٔف 

 انؼًم

 070206 275344 5573,13 3 ,3607431 ثٍٛ انًجًٕػبد

دانخ ػُذ 

 075يغزٕٖ 

 - - 2270100 36 133,73625 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, 212672644 االجًبنٗ

: انجؼذ انثبَٙ 

جٕدح 

انخذيبد انزٙ 

ْب رٕافش

انجبيؼخ 

 ٔانكهٛخ

 070022 3755,5 6673625 3 66,75435 ثٍٛ انًجًٕػبد

دانخ ػُذ 

 075يغزٕٖ 

 - - 2,70431 36 221574065 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, 261376540 االجًبنٗ

: انجؼذ انثبنش 

جٕدح 

انؼاللبد 

انمبئًخ داخم 

ثٛئخ انؼًم يغ 

انضيالء 

ٔسإعبء 

انؼًم 

 ٔاإلداسح

 072330 172360 4,70361 3 33672523 ثٍٛ انًجًٕػبد

 دانخغٛش 

 - - 3376463 36 263470621 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, ,33107344 االجًبنٗ

: انجؼذ انشاثغ 

جٕدح َظبو 

انشٔارت 

 ٔانًكبفآد

 ,07050 271203 6571303 3 45671622 ثٍٛ انًجًٕػبد

 غٛش دانخ
 - - 3073306 36 2423733,6 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, 376310,,2 االجًبنٗ

انجؼذ 

:  انخبيظ

 رذمٛك انشضب

 انٕظٛفٙ

 073205 171,56 4675123 3 32575,60 ثٍٛ انًجًٕػبد

 غٛش دانخ
 - - ,367216 36 306,73650 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, 342376540 االجًبنٗ

 ككم االعزجبَخ

 070466 271614 115373201 3 10172406, ثٍٛ انًجًٕػبد
ػُذ  دانخ

 075 ٖيغزٕ
 - - 535744,3 36 4230074143 دخم انًجًٕػبد

 - - - 6, 5040176552 االجًبنٗ
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مستو   عند إحصائية داللة ذات هرو  وجود (47رخم ) الساب  الجدول من يت ح 
 جودة الحياة الوظييية تواهر حول التدريس ىيئة أع ا  استجابات متوسطات بين 8...
 (خيمة حيث الثانىول و وهى كل من البعد األ  ، ككل االستبانة هه القسم العممى لمتغير تعزع
 وىذا 8...عند مستو   إحصائيا دالة خيمة وىه(  ;6.88 – 5.494  (بين تتراوح  ) 

البعد إال أنو هى  ، القسم العممى باختل  يختم جودة الحياة الوظييية  تواهر درجة أن يعنه
والبعد  ، ةجودة العلخات القائمة داخل بيئة العمل م  الزمل  ورؤسا  العمل واإلدار الثالث ج 
 ال يوجدكان ،  تحقي  الر ا الوظييه، البعد الخامسج  جودة نظام الرواتب والمكاهآتالراب  ج 

غير دالة  ةوىى خيم (.5.45– 8;4.4 ( بين) )خيمة  تراوحتحيث  إحصائياهرو  دالة 
 بالجدول مو ح ىو كما توكه اختبار استخدام تم اليرو  اتجاه عن ولمكش ،  حصائيا
 جالتاله

 (15)جدول
جودة بٌية األول "البعد  توافر صحول العٌنة أفراد استجابات بٌن الفروق عن للكشف توكً اختبار نتايج

 أبعاد من االستبانةجمالى " وإجودة الخدمات التً توافرها الجامعة والكلٌة" والثانى"  وظروف العمل
 جودة الصحٌاة الوظٌفٌة

 انجؼذ
انفئخ 

 االٔنٗ
 انًزٕعظ

انفئخ 

 خانثبَٛ
 يغزٕٖ انذالنخ انفشق ثٍٛ انًزٕعطبد ايزٕعظ

جٕدح ثٛئخ ٔظشٔف : انجؼذ األٔل 

 انؼًم
 

 34744 أصٕل

 غٛش دانخ 2.602 317,4 يُبْج

 غٛش دانخ 159. 34726 رؼهٛى ػبل

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 2.444 32700

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 1.222- 35763

انخغٛش د 4.354 30706 ػهى َفظ  

5.730 2,731 اسشبد
*
 دانخ 

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 5.944 2,750

 يُبْج
 

317,4 

 غٛش دانخ 2.444- 34726 رؼهٛى ػبل

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 158.- 32700

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 3.825- 35763

 غٛش دانخ 1.751 30706 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 3.128 2,731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 3.342 2,750

 رؼهٛى ػبل
 

34726 

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 2.286 32700

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 1.381- 35763

 غٛش دانخ 4.195 30706 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 5.571 2,731 اسشبد
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رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 5.786 2,750

ركُٕنٕج

 ٚب
 

32700 

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 3.667- 35763

 غٛش دانخ 1.909 30706 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 3.286 2,731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 3.500 2,750

دساعبد 

 طفٕنخ
 

35763 

 غٛش دانخ 5.576 30706 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 6.952 2,731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 7.167 2,750

 ػهى َفظ
 

30706 
 غٛش دانخ 1.377 2,731 سشبدا

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 1.591 2,750

 2,731 اسشبد
رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 214. 2,750

جٕدح انخذيبد انزٙ : انجؼذ انثبَٙ 

 ْب انجبيؼخ ٔانكهٛخرٕافش

 3,734 أصٕل

 غٛش دانخ 3.741 35700 يُبْج

 غٛش دانخ 2.884 357,6 رؼهٛى ػبل

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 4.366 ,3473

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 4.926- 43763

 غٛش دانخ 3.195 35755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 7.026 31731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 741. 3,700

 يُبْج
 

35700 

 غٛش دانخ 857.- 357,6 رؼهٛى ػبل

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 625. ,3473

دساعبد 

 طفٕنخ
43763 -8.667-

*
 دانخ 

 غٛش دانخ 545.- 35755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 3.286 31731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 3.000- 3,700

 رؼهٛى ػبل
 

357,6 

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 1.482 ,3473

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 7.810- 43763

 غٛش دانخ 312. 35755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 4.143 31731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 2.143- 3,700

ركُٕنٕج

 ٚب
 

3473, 

دساعبد 

 طفٕنخ
43763 -9.292-

*
 دانخ 

 غٛش دانخ 1.170- 35755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 2.661 31731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 3.625- 3,700

 غٛش دانخ 8.121 35755 ػهى َفظ 43763دساعبد 
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 طفٕنخ
 

11.952 31731 اسشبد
*
 دانخ 

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 5.667 3,700

 ػهى َفظ
 

35755 
 غٛش دانخ 3.831 31731 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 2.455- 3,700

 31731 اسشبد
رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 6.286- 3,700

 ككم االعزجبَخ

 1,4733 أصٕل

 غٛش دانخ 11.17544 133716 يُبْج

 غٛش دانخ 5.61905 13,731 هٛى ػبلرؼ

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 13.20833 131713

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 11.16667- 165750

 غٛش دانخ 14.78788 166755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 27.19048 153714 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 25.83333 15,750

 يُبْج
 

133716 

 غٛش دانخ 5.55639- 13,731 رؼهٛى ػبل

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 2.03289 131713

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 22.34211- 165750

 غٛش دانخ 3.61244 166755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 16.01504 153714 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 14.65789 15,750

 رؼهٛى ػبل
 

13,731 

ركُٕنٕج

 ٚب
 غٛش دانخ 7.58929 131713

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 16.78571- 165750

 غٛش دانخ 9.16883 166755 ػهى َفظ

 غٛش دانخ 21.57143 153714 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 20.21429 15,750

ركُٕنٕج

 ٚب
 

131713 

دساعبد 

 طفٕنخ
 غٛش دانخ 24.37500- 165750

انخغٛش د 1.57955 166755 ػهى َفظ  

 غٛش دانخ 13.98214 153714 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 12.62500 15,750

دساعبد 

 طفٕنخ
 

165750 

 غٛش دانخ 25.95455 166755 ػهى َفظ

38.35714 153714 اسشبد
*
 دانخ 

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 37.00000 15,750

 ػهى َفظ
 

166755 
 غٛش دانخ 12.40260 153714 اسشبد

رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 11.04545 15,750

 153714 اسشبد
رشثٛخ 

 خبصخ
 غٛش دانخ 1.35714- 15,750
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 "جودة بيئة وظرو  العمل"ول لبعد األ هى ا و( أن48يتبين من الجدول الساب  رخم )
رشاد نيسى "عند  إحصائيايوجد هر  دال  بين متوسطى القسم العممى "أصول التربية وات

رشاد لقمة أعداد ىيئة التدريس بقسم اإل  وخد يرج  ذلك ، صولالح خسم األلص 8...مستو  
سم ع ا  ىيئة التدريس بق، مما يتسبب هى تحمل أصول التربية أسم النيسى مقارنة بق

وىذا ال يترك مساحة  ،صول التربيةوظييية أكثر مما يتحممو األع ا  بقسم أ عبا اإلرشاد أ
مة وما بيا من علخات أسرية واجتماعية ، كما ال يساعدىم مناسبة ليم لممارسة الحياة العا

 لك عمى تحقي  النمو الوظييه والترخى هى الوخت المناسب.ذ
يوجد هر  دال ،  ىا الجامعة والكميةتواهر جودة الخدمات الته  جهى البعد الثانىو 
لصالح  8...عند مستو   "المناىج ودراسات الطيولة"بين متوسطى القسم العممى  إحصائيا

تكنولوجيا "بين متوسطى القسم العممى  إحصائيا، كما يوجد هر  دال  خسم دراسات الطيولة
لصالح خسم دراسات الطيولة ، كما يوجد هر  دال  8...عند مستو   "ودراسات الطيولة

 8...عند مستو   "ودراسات الطيولة نيسه رشاد"إبين متوسطى القسم العممى  إحصائيا
ع ا  ىيئة ، ويمكن تيسير ذلك ج أنو هى ظل األعداد القميمة أل الطيولةلصالح خسم دراسات 

ت  بالخدمات التى ال يتمت  بو التدريس بقسم دراسات الطيولة حيث يتاح لكل ع و التم
رشاد نيسهخاصة ال خر ن هى األخسام األخرواألع ا  اآل  .مناىج وتكنولوجيا وات
بين متوسطى القسم  إحصائياهر  دال  هيوجد، ككل  االستبانةما بالنسبة لنتيجة أ
لصالح خسم دراسات الطيولة ،  8...عند مستو   "طيولةالرشاد نيسى ودراسات "إالعممى 

سام أخر  هى البعد الثانى والذ  خوهرو  بين خسم دراسات الطيولة وأ نظرا لوجود اختلهات
  .االستبانةجمالى أثر عمى نتيجة إ

ني جىدَ احلًاَ الىظًفًُ لدٍ أعضاْ ئًُ التدزيس بهلًُ الدزاسات لتحس سؤيُ املكرتحُالزابعا: 

 :العلًا للرتبًُ 

تحسةين جةودة الحيةاة ل مقترحةةرؤيةة  تقةديم لهإ الحاله البحث من الراب  المحور ييد  
 المقترحةة الرؤيةة وتقةوم ،الوظييية لدع أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة 

 جةرا اتاإل تنييةذ خةلل مةن ىةدا األ مةن عةدد تحقية  لةهإ وتسةعه ، طمقةاتالمن مةن عةدد عمةه
وىذا مةا يمكةن بيانةو ،  عمييا التغمب وسبل الرؤية تنييذ معوخات عمه الوخو  ومحاولة ، اللزمة

 هيما يمه بشه  من التيصيل.
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 : املكرتحُ السؤيُ صًاغُ : أوال

يةة لةدع أع ةا  ىيئةة التةدريس تحسةين جةودة الحيةاة الوظييل  المقترحةة الرؤيةة تتمثةل 
ألع ةا  ىيئةة التةدريس تسةاعدىم عمةى  تةوهير حيةاة وظيييةة هةه بكمية الدراسةات العميةا لمتربيةة

ميةةزات تناهسةةية تحتةةل بيةةا مركةةزا بمةةا يحقةة  لمجامعةةة  االرتقةةا  بأنيسةةيم وبكميةةتيم وبجةةامعتيم ،
 . متقدما بين الجامعات عمى المستو  اإلخميمه والعالمه

  :املكرتحُ السؤيُ فيد  :ثانًا

ألع ةا  ىيئةة  الوظيييةة ير أعمةى مسةتويات الجةودة هةى الحيةاةإلى تةوهتيد  الرؤية المقترحة 
، سةوا  هيمةا يتعمة  ببيئةة وظةرو  العمةل، أو مةا يقةدم التدريس بكميةة الدراسةات العميةا لمتربيةة 

عمةل مة  الةزمل  ليم من خدمات تعميمية واجتماعية وصحية وترهييية ،أو ما يتصل بعلخات ال
، واإلدارة ، أو ما يةرتبط بتحسةين المرتبةات والمكاهةآت ، أو مةا يتعمة  بتحقية  ر ةاىم الةوظييه

بما يساعدىم عمى القيام بواجباتيم ووظائييم الجامعية التدريسية والبحثيةة وخدمةة المجتمة  ، 
 ويعمل عمى تحسين مستوع الصحة النيسية لدييم وداهعيتيم إلى اإلنجاز.

   :املكرتحُ السؤيُ مهطلكات  :ثالجا

، والتةه ىةه نتةاج المنطمقةات األساسةية  مةن مجموعةة إلةى المقترحةة تستند الرؤيةة             
لمةةا توصةةمت إليةةو الدراسةةات السةةابقة هةةه اإلطةةار النظةةرع، ومةةا توصةةمت إليةةو الدراسةةة الميدانيةةة 

 ، ومن أىم ىذه المنطمقات جالحالية
لكةةةه تحقةةة  الجامعةةةة الركيةةةزة األساسةةةية ىةةةو دريس ع ةةةو ىيئةةةة التةةةإذا سةةةممنا بةةةأن  -

وبدونةةو لةةن تسةةتطي  الجامعةةة أن تقةةوم بوظائييةةا ، هةةنن االىتمةةام بتحسةةين  أىةةداهيا،
إذا أرادت  ةومن ثم هعمى الجامعة الحياة الوظييية لديو بات  رورة ممحة ال مير منيا،

عيةةة ن يعطةةى ويعمةةل بأريحيةةة  ومسةةتو  عةةال مةةن الداهمةةن ع ةةو ىيئةةة التةةدريس أ
 أن تمبى لو متطمباتو واحتياجاتو الوظييية.  اإلنجاز و 

بجامعاتنةةا المصةةرية بمسةةتواىا التةةدريس  ةإن  أو ةةاع الحيةةاة الوظيييةةة ألع ةةا  ىيئةة -
الحةةاله ومةةا يحةةيط بيةةا مةةن مشةةكلت لةةم تعةةد تتناسةةب مةة  متطمبةةات العصةةر وال مةة  

هسةية عمةى يةزات تنةا هييا الجامعات لتحقي  م متطمبات المرحمة الجديدة والتى تتناهس
هةةى  يعةةانون ئةةة التةةدريسأع ةةا  ىيالمسةةتو  القةةومه واإلخميمةةى والةةدوله ، همةةا زال 

مةةن مجموعةةة مةةن المشةةكلت تجعميةةم غيةةر را ةةين عةةن عمميةةم، وعةةدم مجةةال عمميةةم 
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نتةاجيتيم، ومةن ىةذه المشةكلتج خصةور المرتبةات  الر ا ىةذا يةنعكس عمةى عطةائيم وات
يسةةةية كاهيةةةة، واهتقةةةار مكتبةةةات كميةةةاتيم لممراجةةة  والحةةةواهز، وعةةةدم تةةةواهر خاعةةةات تدر 

ولعةل مةا  ،وكثةرة األعبةا  الوظيييةةوالدوريات الحديثة، و ع  الخدمات المقدمة ليم، 
سب  من أوجو خصور هى بيئة العمل الته يعمل بيا ع و ىيئة التةدريس خاصةة هةى 
 الجامعةةةةات المصةةةةرية يةةةةده  الةةةةبعض مةةةةنيم إلةةةةى تةةةةرك العمةةةةل بالجامعةةةةات وااللتحةةةةا 
بالمؤسسةات االختصةادية والصةناعية ، أو التعاخةد مة  إحةد  الجامعةات العربيةة خاصةة 

 . الخميجية

إن تحسين جودة أبعةاد الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  ىيئةة التةدريس لةو جوانبةو اإليجابيةة  -
اإلعةةداد األكةةاديمه والمينةةه والثقةةاهه هةةى تعزيةةز العمميةةة التعميميةةة، ولةةو مةةردوده عمةةى 

لو مةردوده عمةى المسةتو  البحثةه، ومةد  المسةاىمة اإليجابيةة هةى  لممتعممين ،وكذلك
 خدمة المجتم .

 مةن العينةة أهةراد مواهقةة درجةة أنمدراسةة الحاليةة ل الجانةب الميةدانه أظيةرت نتةائج -

لةةد  أع ةةا  ىيئةةة  أبعةةاد جةةودة الحيةةاة الوظيييةةة عمةةى تةةواهر التةةدريس ىيئةةة أع ةةا 
متوسةطة، ممةا  بدرجةة كانةت ككةل االسةتبانة هةىالتدريس بكمية الدراسات العميةا لمتربيةة 

ومشةةكلت لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس هيمةةا يتعمةة  بحيةةاتيم يعنةةى أن ىنةةاك خصةةورا 
الوظييية ، وانطلخا من ىذه النتيجة وما استندت إليةو الدراسةة مةن مسةممات سةابقة ، 

   و عت الدراسة الحالية رؤيتيا المقترحة.

 املكرتحُ : السؤيُ خصآص : زابعا

 تسيم الخصائص من بعدد تتص  نأ المرجح منه ، ىدهيا المقترحة الرؤية تحق  لكه         

 : يمه ما الخصائص ىذه ومن هعالية، كثرأ وتجعميا نجاحياإ هه

 .ة لمكمية والجامعةالمتاح والموارد الظرو  ظل هه تطبيقيا مكانيةإ بيا ويقصد: الواخعية 1-

 .الطارئة والظرو  المتغيرات ظل هه تطبيقيا مهع القدرة بيا ويقصد: المرونة 2-

أبعةاد الحيةاة الوظيييةة ألع ةا  مسةتو  جةودة  متابعةة اسةتمرارية بيةا ويقصةد: االسةتمرارية 3-
 ، واستمرارية تحسينيا.  ىيئة التدريس

 .أبعاد الحياة الوظييية ألع ا  ىيئة التدريس كاهة تشمل نأ بيا ويقصد: الشمولية 4-
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 عنةد ىالجةامع بةالتعميم والميتمةين المعنيةة طةرا األ جمية  مشةاركة بيةا يقصةدو : المشةاركة 5-

 .التطبي 

  :املكرتحُ السؤيُ مهىنات وأ  أبعاد  :خامسا

 الرؤيةة ىةدا أ  ةو  وهةه ج،نتةائ مةن الحةاله البحةث عنةو سةيرأ مةا  ةو  هةه             

دة الحيةاة الوظيييةة لةدع لتحسةين جةو  المقترحةة الرؤيةة مكونةات تتمثةل، ومنطمقاتيةا المقترحةة
   خى خمسة أبعاد وىى كما يمهج أع ا  ىيئة التدريس بكمية الدراسات العميا لمتربية

 جودة بيئة وظرو  العمل جتحسين   -4

 ية جالتال المتطمبات تواهرتحسين جودة بيئة وظرو  العمل  يتطمب

يح ألع ةةا  وتتةة ، عمةةى مسةةتو  الكميةةة واألخسةةام العمميةةةتتسةةم بالمرونةةة تةةواهر إدارة  -
ىيئة التدريس القدر الكاهه من الحرية واالسةتقللية هةه اتخةاذ القةرارات، والتعامةل مة  

 المشكلت الخاصة بالعمل.

الكميةةةة والجامعةةةة آليةةةات لتشةةةجي  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس عمةةةى اإلبةةةداع إدارة و ةةة   -
 واالبتكار. 

ع ةا  ىيئةة أ خةدراتو  ميةارات لتنميةةبالكمية والجامعة  مراكز التنمية المينية  توظي  -
 م  احتياجاتيم ومتطمباتيم الوظييية.، بما يتناسب  التدريس

لممارسةة الحيةاة العامةة ومةا  ألع ةا  ىيئةة التةدريس مناسةبةالمسةاحة ال الكمية توهير -
 بيا من علخات أسرية واجتماعية.

، لتحقيةةة  النمةةةو الةةةوظييه  ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةدريس مناسةةبةاليةةةرص ال الكميةةةةتةةوهير  -
 الوظييه.رخه والت

   جودة الخدمات الته تقدميا الجامعة والكميةجتحسين   -5

 المتطمبةات تةواهر تحسين جودة الخدمات الته تقةدميا الجامعةة والكميةة يتطمب        

 ية جالتال
 ىم بالجامعة.ىيئة التدريس وأسر  ألع ا الخدمات العلجية والصحية المناسبة  تواهر -

   بالجامعة. ألع ا  ىيئة التدريس وأسرىم سبةالمنا ترهيييةالالخدمات ر اهتو  -

التةةه ألع ةا  ىيئةة التةدريس، و  مناسةبةالصةحية المراه  البة تجييةز المبةانه الجامعيةة -
   ليم. ُيراعى هييا الخصوصية
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، سةوا  هةى الح ةور لمجامعةة أو وسائل النقل المناسبة ألع ا  ىيئةة التةدريس اهرتو  -
 .عند مغادرتيا 

، تتناسةب مة  مةا يتقا ةاه  ن مناسةب وبأسةعار مناسةبةلحصول عمى سكاهرص  تواهر -
 .ع و ىيئة التدريس

لزمةةة لقيةةام أع ةةا  ىيئةةة  التةةدريس بميةةاميم التكنولوجيةةة الوسةةائل الدوات و األ تةةواهر -
 .التدريسية والبحثية

لمقابمةةة طلبةةو مةةن الدارسةةين ، أمةةاكن مناسةةبة ومجيةةزة لع ةةو ىيئةةة التةةدريس  تةةواهر -
 .والباحثين

، وأحةدث الةدوريات هةه تخصصةات  الحديثةة وسائل التكنولوجيابال مجيزة مكتبة  اهرتو  -
 .أع ا  ىيئة التدريس المختمية

هةةةى أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس تبنةةةى الكميةةةة خطةةةة اسةةةتراتيجية لتنميةةةة خةةةدرات وميةةةارات  -
، والتةى تسةاعدىم عمةى التواصةل هةى التةدريسأحدث الوسةائل التكنولوجيةة  التعامل م 

 صة هى أوخات األزمات "وبا  كورونا نموذجا".م  طلبيم بياعمية خا

لمعاونةة أع ةا  ىيئةة  هةى كةل خسةم بالكميةة تواهر عناصر إدارية تتمت  بكيا ة عالية  -
 التدريس هى أعبا  مياميم الوظييية.

 ججودة العلخات القائمة داخل بيئة العمل م  الزمل  ورؤسا  العمل واإلدارةتحسين  -6

لعلخات القائمة داخةل بيئةة العمةل مة  الةزمل  ورؤسةا  جودة ايتطمب تحسين         
 تواهر المتطمبات التالية ج  العمل واإلدارة

التعةاون  عمةى العمةل الجمةاعه وأع ا  ىيئة التدريس تشجي  اىتمام خيادات الكمية ب -
 هيما بينيم .

 .تشارك المعار  والخبراتو تبادل عمى أع ا  ىيئة التدريس الكمية  إدارة تشجي  -

 .جتماعه بين أع ا  ىيئة التدريسالتكاهل اوالمعلخات اإلنسانية لالكمية يز إدارة تعز  -
هشةا  روح المحبةة والتسةامح و تعمي  و  - االحتةرام المتبةادل بةين أع ةا  ىيئةة التةدريس ات

 .ورؤسائيم هه العمل
 ، بما يخدم مصمحة الكمية.منقد البنا  من أع ا  ىيئة التدريسلتقبل إدارة الكمية  -
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 جودة نظم الرواتب والمكاهآتجتحسين  -7

 ية جالتال المتطمبات تواهر تحسين جودة نظم الرواتب والمكاهآت يتطمب        
 أع ةا  ىيئةة التةدريسإعادة النظر هى أنظمة األجور والمرتبات والمكاهةآت الخاصةة ب -

متطمبةةةاتيم واحتياجةةةاتيم الشخصةةةية ، و هةةةه المجتمةةة  ممةةة  مكانةةةة وظييةةةتي لتتناسةةةب
من ح ور لمؤتمرات ونةدوات والقيةام بأبحةاث وخدمةة  ا ىم مطالبون بو، وم واألسرية
 المجتم .

و   إدارة الكميةة آليةات مناسةبة وعادلةة ومو ةوعية ومعمنةة، لتوزية  المكاهةآت عمةى  -
 أع ا  ىيئة التدريس.

متطمبات الصحية واألسرية هه  مخصصةات معاشةات أع ةا  ىيئةة التةدريس مراعاة ال -
 ومكاهأة خدمتيم.

 المرتبةةةات والخةةةدمات الماليةةةةإدارة الكميةةةة بتةةةوهير الخةةةدمات المرتبطةةةة بأنظمةةةة  اىتمةةةام -
 .ألع ا  ىيئة التدريس

 جالر ا الوظييه تحسين مستو   -8
 ية جالتال المتطمبات تواهرتحسين مستو  الر ا الوظييه  يتطمب 

لممارسةة الحيةاة العامةة ومةا  ألع ةا  ىيئةة التةدريس مناسةبةالمسةاحة ال الكمية توهير -
 يا من علخات أسرية واجتماعية.ب

لع ةو ىيئةة التةدريس، سةوا   المقدمةةالخةدمات اىتمام الجامعة والكمية برهة  مسةتو   -
 أكانت خدمات صحية أو تعميمية أو ترهييية أو اجتماعية.

عمةى المسةاىمة اليعالةة هةى حةل مشةكلت أع ةا  ىيئةة التةدريس تشجي  إدارة الكميةة  -
 .يمالكمية وتقبل آرائيم ومقترحات

اىتمةةام إدارة الجامعةةة بنعةةادة النظةةر هةةى أنظمةةة األجةةور والمرتبةةات والمكاهةةآت الخاصةةة  -
مةةة  متطمبةةةاتيم الشخصةةةية واألسةةةرية والتدريسةةةية  لتتناسةةةب أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريسب

 والبحثية.
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 : سادسا : آلًات واجساْات تهفًر السؤيُ املكرتحُ

جرا ات المقترحة ذ عدد من اإلن ذلك يتطمب تنيينلتحقي  أىدا  الرؤية المقترحة ، ه 
 تتمثل هه

   أبعاد تتس  م  أىدا  ومكونات الرؤية المقترحة وىه كما يمه ج ةخمس
لةد  أع ةا  ىيئةة التةدريس بكميةة الدراسةات جودة بيئةة وظةرو  العمةل  تحسينإجرا ات  -4

 هيما يمهج إلجرا اتاوتتمثل ىذه  جالعميا لمتربية

هةه عمميةةة اتخةاذ القةةرارات الخاصةة بالكميةةة ريس ع ةةا  ىيئةة التةةدإشةراك إدارة الكميةة أ -
 لتوسي  دائرة المشاركة وتحقي  اللمركزية اإلدارية.

القدر الكةاهه مةن الحريةة واالسةتقللية إتاحة القيادات اإلدارية ألع ا  ىيئة التدريس  -
 التعامل م  المشكلت الخاصة بالعمل.هى 

ىيئةةة التةةدريس مةةن خةةلل  أع ةةا دعةةم القيةةادات اإلداريةةة لممبةةدعين والمبتكةةرين مةةن  -
 الحواهز المادية والمعنوية.

العمةل التةه تتناسةب مة  احتياجةات ومتطمبةات  شالدورات وور القيادات اإلدارية  تنظيم -
 الوظييية.أع ا  ىيئة التدريس 

لممارسةةة الحيةةاة  ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس مناسةةبةالمسةةاحة الإتاحةةة القيةةادات اإلداريةةة  -
، مةةن خةةلل عةةدم إثقةةاليم باألعبةةا  خةةات أسةةرية واجتماعيةةةالعامةةة ومةةا بيةةا مةةن عل

 الوظييية. 

الةوظييه  لترخةهوا لتحقية  النمةو أع ةا  ىيئةة التةدريسدعم القيادات اإلدارية بالكمية  -
مةن خةلل تةوهير الوخةت الكةاهه لع ةةو ىيئةة التةدريس إلنجةاز أبحاثةو العمميةة وعةةدم ، 

من عقبات هى إنجازه ألبحاثةو ودراسةاتو  إثقالو بميام وظييية أخر  ، وتذليل ما يقابمو
 العممية. 

ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس  ىةةا الجامعةةة والكميةةةهر تو جةةودة الخةةدمات التةةه  إجةةرا ات تحسةةين -5
 وتتمثل ىذه اإلجرا ات هيما يمهج ،بكمية الدراسات العميا لمتربية

ادة من خةلل إعة ىم،ىيئة التدريس وأسر  ألع ا الخدمات العلجية والصحية  تحسين -
 داريةةاإل جةرا اتاإل تبسةيطو ،  النظةر هةى المةوائح والقةوانين المنظمةة ليةذه الخةدمات

وعدم إرىا  أع ةا  ىيئةة التةدريس بةالروتين أو بتكةالي  علجيةة زائةدة ، البيروخراطية
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ال يستطي  تحمميا ع و ىيئة التدريس خاصةة بعةد وصةولو لسةن المعةاش وانخيةاض 
 ما يتقا اه من مرتب.

، بمةا يسةاعد ألع ا  ىيئة التةدريس وأسةرىم ت ووسائل الترهيو المناسبةتنظيم الرحل -
خبالو عمى العمل بجد ونشةاط ىع و ىيئة التدريس عم ، وبمةا يسةاعد تجديد نشاطو وات

عمى تعزيز العلخات اإلنسانية بين أع ا  ىيئة التةدريس خاصةة عنةدما يتلخةون هةى 
 مناسبات غير رسمية .

ُيراعةةةةى هييةةةةا التةةةةه ، و ألع ةةةةا  ىيئةةةةة التةةةةدريس مراهةةةة  صةةةةحية مناسةةةةبةتخصةةةةيص  -
ممةا يسةبب الحةرج لمطالةب ، بحيث ال يتشارك الطلب معيم نيس المراه   الخصوصية

   وع و ىيئة التدريس.

داخةةل الجامعةةة لمتنقةةل  ، سةةوا يئةةة التةةدريسمناسةةبة ألع ةةا  ىوسةةائل نقةةل  تخصةةيص -
وأن معظةم أع ةا   هةى الح ةور لمجامعةة أو عنةد مغادرتيةا ، خاصةةأو  بين كمياتيةا،

 هى أوخات متأخرة. ريس بالكمية ينصرهون من السيمينارىيئة التد

 عمى سةكن مناسةب وبأسةعار مناسةبة تمكين ع و ىيئة التدريس من هرصة الحصول -
تتناسةةب مةة  مةةا يتقا ةةاه ع ةةو ىيئةةة التةةدريس، بدايةةة مةةن المعيةةد  وبأخسةةاط معقولةةة،

لتةةةةدريس األسةةةرية والبحثيةةةةة ، مةةة  مراعةةةةاة متطمبةةةات ع ةةةةو ىيئةةةة ا سةةةةتاذوحتةةةى األ
 واالجتماعية.

لزمةةة لقيةةام أع ةةا  ىيئةةة  ال تجييةةز خاعةةات التةةدريس بالتقنيةةات التكنولوجيةةة الحديثةةة -
، مة  متابعةة الصةيانة الدوريةة ليةذه األدوات والتأكةد مةن التدريس بمياميم التدريسية 

   .سلمتيا وصلحيتيا

لمقابمة طلبةو مةن الدارسةين  ،أماكن مناسبة ومجيزة لع و ىيئة التدريس تخصيص  -
 .والباحثين

 وسةةةائل التكنولوجيةةةالباىةةةا تجييز تحسةةةين بنيةةةة الخةةةدمات الموجةةةودة بمكتبةةةة الكميةةةة ، و  -
، وتةوهير ، وأحدث الةدوريات هةه تخصصةات أع ةا  ىيئةة التةدريس المختميةة الحديثة

 الخدمات البحثية المناسبة لمباحثين والدارسين .
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 هةه ميةاراتيم لتنميةة التةدريس ىيئةة ألع ةا  يةةتدريب دورات ورش عمةل و تنظةيم -

 توحةدا إنشةةا  ، مةةن خةةللالتةةدريس هةةه الحديثةةة التكنولوجيةةة سةةاليباأل اسةتخدام

 .التدريس ىيئة ألع ا  التكنولوجه لمتأىيل تكنولوجية

سكرتارية هى كل خسم بالكمية لمقيام بالميام الته خد يحتاجيةا أع ةا  ىيئةة  تخصيص -
لتكمييةةات مةةن الطةةلب ، طباعةةة وتصةةوير االمتحانةةات، كتابةةة التةةدريس مثةةل اسةةتلم ا

 محا ر األخسام.

جةةودة العلخةةات القائمةةة داخةةل بيئةةة العمةةل مةة  الةةزمل  ورؤسةةا  العمةةل  إجةةرا ات تحسةةين -6
، وتتمثةةةل ىةةةذه ،لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بكميةةةة الدراسةةةات العميةةةا لمتربيةةةة واإلدارة

   اإلجرا ات هيما يمهج
هيمةا يسةند إلةييم مةن لمعمةل بةروح اليرية  أع ةا  ىيئةة التةدريس  كميةال إدارة تشجي  -

ثابةةة المحسةةن هةةى عممةةو مةةن خةةلل المكاهةةآت ،  ، مةةن خةةلل متابعةةةأعمةةال األعمةةال وات
 وحرمان المقصر المتكاسل عن العمل من ىذه المكاهآت.

، مةةن تشةةارك المعةةار  والخبةةراتو تبةةادل عمةةى أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس تشةةجي  الكميةةة  -
والمشةةروعات التةى يمكةةن أن تقيميةةا  واألبحةةاث المشةتركة الةةدورات وورش العمةلخةلل 

والييئةةة المعاونةةة هةةى األخسةةام الكميةةة، والتةةى تعمةةل عمةةى تبةةادل الخبةةرات بةةين األسةةاتذة 
   العممية المختمية.

تكاهةل ال تعزيةز، من خةلل ة بين أع ا  ىيئة التدريس العلخات اإلنسانيتقوية الكمية  -
يز التواصل االجتمةاعه بيةنيم مةن وتعز ،ن أع ا  ىيئة التدريس بالكمية جتماعه بيالا

هةةةه الةةةرحلت الترهيييةةةة التةةةى تجمةةة  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس وأسةةةرىم   تنظةةةيم خةةةلل
 .المناسبات المختمية

االحتةةةةرام المتبةةةةادل بةةةةين أع ةةةةا  ىيئةةةةة التةةةةدريس إهشةةةةا  روح المحبةةةةة والتسةةةةامح و  -
ؤسةةا  العمةةل لوجيةةات نظةةر أع ةةا  ىيئةةة ، مةةن خةةلل احتةةرام ر ورؤسةةائيم هةةه العمةةل

التدريس وتقبميم لمنقد البنا  ، وعدم انيرادىم بالرأع ،والتزام العدالة هى توزية  الميةام 
عمييم ، وهى المقابل التةزام أع ةا  ىيئةة التةدريس بمةا يةتم االتيةا  عميةو مةن خةرارات 

 تخدم مصمحة العمل .
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، لتعر  متطمبةاتيم وحةل مةا ة التدريسأع ا  ىيئدورية م   لقا ات إدارة الكميةعقد  -
   يواجيونو من مشكلت.

لتطةوير الكميةة وحةل مشةكلتيا هةى  أع ا  ىيئة التةدريسمقترحات إدارة الكمية و    -
   االعتبار، وتقبميا لمنقد البنا .

لةةةد  أع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس بكميةةةة  جةةةودة نظةةةام الرواتةةةب والمكاهةةةآت إجةةةرا ات تحسةةةين -7
 ، وتتمثل ىذه اإلجرا ات هيما يمهجبيةالدراسات العميا لمتر 

هةه  ممكانةة وظييةتيمة   لتتناسةب الرواتب الته يتقا اىا أع ا  ىيئة التدريسزيادة  -
مةةن  بةةو ونمطةةالب، ومةةا ىةةم  يم واحتياجةةاتيم الشخصةةية واألسةةريةمتطمبةةات، و المجتمةة 

 ح ور لمؤتمرات وندوات والقيام بأبحاث وخدمة المجتم .

اهةةآت ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس وبةةين كيةةا ة أدائيةةم هةةه العمةةل الةةربط بةةين األجةةور والمك -
نجازىم لمميام المنوطة بيم.  وات

 تحديث أنظمة الحواهز والمكاهآت لمكاهأة المتميزين والمبتكرين والمبدعين. -

مرتبطةةة بأنظمةةة المرتبةةات والخةةدمات  إلكترونيةةةإدارة الكميةةة خةةدمات جديةةدة اسةةتحداث  -
حيةةث يتةةاح لع ةةو ىيئةةة التةةدريس معرهةةة المواعيةةد الماليةةة ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس، ب

اليعميةةة لصةةر  الراتةةب ومةةا يتعمةة  بمسةةتحقاتو الماليةةة كميةةا، ىةةذا ه ةةل عةةن خةةدمات 
لكه يحسةن ع ةو ىيئةة ، أخر  تتعم  بالطر  والوسائل المتاحة هى الجامعة والكمية 

هةةى التةةدريس مةةن مسةةتو  دخمةةو بطريقةةة ال تتعةةارض مةة  المةةوائح والقةةوانين المتبعةةة 
 الجامعة. 

لتتناسةةب مةةة   مخصصةةات معاشةةات أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس ومكاهةةأة خةةدمتيمزيةةادة  -
 .الصحية واألسرية يممتطمبات

 تحسين مستو  دخةل ع ةو ىيئةة التدريسةس مةن خةلل دخةول الجامعةة وكمياتيةا هةى -
، وتوظيةة  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس كخبةةرا  مؤسسةةات المجتمةة  المةةدنه شةةراكات مةة 

 لمؤسسات، وتعديل الموائح الته تمن  ذلك.ومستشارين هه تمك ا

تاحتيةةةا  - إنشةةةا  الكميةةةة خاعةةةدة بيانةةةات بةةةالبحوث العمميةةةة الجةةةادة والقابمةةةة لمتطبيةةة ، وات
بحيةةث يعةةود جةةز  مةةن ىةةذا العائةةد عمةةى الكميةةة وأع ةةا  ىيئةةة ، لممؤسسةةات المعنيةةة 

 التدريس.
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دارة مشةةروعاتيا،  ميمتةةو إنشةةا  مركةةز بالكميةةة - ويكةةون ىةةذا تسةةوي  خةةدمات الكميةةة وات
المركةةةز بمثابةةةة الممثةةةل القةةةانونه لمكميةةةة هةةةه كاهةةةة المشةةةروعات القائمةةةة بةةةين الكميةةةة 
ومؤسسةةةةات المجتمةةةة  المسةةةةتييدة، ومةةةةن مسةةةةئوليات ىةةةةذا المركةةةةز بنةةةةا  شةةةةبكة مةةةةن 
 المستييدين ورجال األعمالض لتمويل المشروعات والمبتكرات والبرامج اليادهة بالكمية.

لةةد  أع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بكميةةة الدراسةةات  الةةوظييه مسةةتو  الر ةةا إجةةرا ات تحسةةين -8
 ، وتتمثل ىذه اإلجرا ات هيما يمهج العميا لمتربية

تاحةة الوخةت الكةاهى  - عدم إثقال أع ةا  ىيئةة التةدريس بالميةام واألعبةا  الوظيييةة ، وات
 األسرية واالجتماعية. يملممارسة حياتليم 

 . و ىيئة التدريسة لعجامعالو  ةلكمياالخدمات الته تقدميا تحسين  -

رأع هيمةةةا يتعمةةة  الةةةعةةةن لمتعبيةةةر  ألع ةةةا  ىيئةةةة التةةةدريس المسةةةاحة المتاحةةةة زيةةةادة -
 بمشكلت العمل.

يتقا ةةاه ع ةةو ىيئةةة التةةدريس، وو ةة   ةةوابط تتسةةم بالعدالةةة  ذ تحسةةين الراتةةب الةة -
 والمو وعية هيما يتعم  بتوزي  الحواهز والمكاهآت.

 : سابعا: معىقات تطبًل السؤيُ املكرتحُ

يمكةن هيمةا التةى المعوخات ، و  بعضعمى أرض الواخ  خد يواجو تنييذ الرؤية المقترحة  
جرا ات التغمب عمييا بشه  من التيصيلجعرض ، و يمه عر يا   سبل وات

ات المخصصة هى الكمية لتحسين بيئة وظرو  العمل، ويمكةن التغمةب عمةى  ع  اإلمكان .4
حةةدات الخاصةةة بالكميةةة لتحسةةين ذلةةك مةةن خةةلل تخصةةيص جةةز  أو نسةةبة مةةن إيةةرادات الو 

أو ةةاع وظةةرو  بيئةةة العمةةل ، باإل ةةاهة إلةةى االسةةتعانة بةةدعم مةةن الجامعةةة، ه ةةل عةةن 
 تبرعات رجال اإلعمال ومؤسسات المجتم  المدنه.

ممةا  عدم تواهر العدد الكاهى ألع ا  ىيئة التةدريس هةى بعةض األخسةام العمميةة بالكميةة،  .5
إلى تحمل الكثيةر مةن األعبةا  الوظيييةة ممةا يحةول بيذه األخسام  ي طر أع ا  التدريس

بينيم وبين ممارسة حياتيم االجتماعية واألسربة بشكل طبيعى ، بةل خةد يةؤثر ذلةك عمةييم 
ويمكةةن التغمةةب  بالسةةمب هةةى تةةأخرىم عةةن إنجةةاز أبحةةاثيم العمميةةة هةةى الوخةةت المحةةدد ليةةم،

 ةةيم مةةن كميةةات تعيةةين أع ةةا  ىيئةةة تةةدريس جةةدد، أو انتةةداب بععمةةى ذلةةك مةةن خةةلل 
 مناظرة، أو االستعانة بأع ا  ىيئة التدريس من األخسام العممية األخر  بالكمية.
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جمود القوانين والتشريعات الخاصة بالخدمات العلجية والصةحية ألع ةا  ىيئةة التةدريس  .6
باإل ةاهة  والتى ترىقيم بسبب ما يصاحبيا من روتين خاتل هى إجرا ات الكشة  والعةلج،

ذه القةةوانين لنسةةب محةةددة مةةن صةةر  األدويةةة والعلجةةات ممةةا يجعةةل ع ةةو تحديةةد ىةةإلةةى 
ي  علجيةة إ ةاهية كةان مةن ىيئة التدريس ي طر هى كثير مةن األحيةان إلةى تحمةل تكةال

ن تتحمميا عنو الجامعة خاصة وأنةو يةتم خصةم ىةذه الخدمةة العلجيةة مةن راتبةو الممكن أ
ية تكالي  علج أسةرتو ، حيةث يجةد الشيرع ، ويعانه كذلك ع و ىيئة التدريس من ناح

األحةةوال إلةةى  مةةن ركثيةةالعراخيةةل الروتينيةةة واإلجةةرا ات المعقةةدة والتةةى ت ةةطره أي ةةا هةةى 
الذىاب بأسرتو إلى مستشييات أخر  غير تابعةة لعممةو والتةى تقةدم خدمةة علجيةة أه ةل 

انين ولكةن بمقابةل مةادع أعمةةى، ويمكةن التغمةب عمةةى ذلةك مةن خةلل تعةةديل بةل تغييةر القةةو 
الخاصةةة بالخةةدمات العلجيةةة والصةةحية ألع ةةا  ىيئةةة التةةدريس بحيةةث يتةةاح لع ةةو ىيئةةة 

وهةى غيرىةا مةن المستشةييات التدريس وأسرتو العلج هى المستشييات الخاصة بالجامعةة 
ن يتحمةةل ع ةةو الجامعةةة دون أالتةةى تقةةدم خةةدمات أه ةةل أو غيةةر موجةةودة بمستشةةييات 

، بةةةل تتحمةةةل الجامعةةةة ىةةةذه    علجيةةةة إ ةةةاهيةىيئةةةة التةةةدريس أيةةةة تكةةةالي  أو مصةةةاري
 التكالي .

و اجتماعيةةة ألع ةةا  ىيئةةة خةةدمات ترهيييةةة أ هرتةةو عةةدم وجةةود مكتةةب أو وحةةدة بالكميةةة  .7
شةةئون إنشةةا  مكتةةب بالكميةةة يتبةة  وكالةةة  التةةدريس، ويمكةةن التغمةةب عمةةى ذلةةك مةةن خةةلل

ييةة وتقةديم الخةدمات البيئة ، وتكون ميمتو تنظةيم الخةدمات الترهي خدمة المجتم  وتنمية
 ألع ا  ىيئة التدريس. االجتماعية

عمةةى وجةةود بعةةض الصةةراعات والتحزبةةات داخةةل بعةةض األخسةةام العمميةةة والتةةى ال تسةةاعد  .8
 ، ويمكةن التغمةب عمةى ذلةك مةن خةللوالعلخةات اإلنسةانية اإليجابيةة سيادة روح التسامح 

ظةةر ورأب الصةةدع ، وتحديةةد التةةدخل السةةري  والحاسةةم مةةن إدارة الكميةةة لتقريةةب وجيةةات الن
   أطرا  الصراع، وحل الخلهات بطريقة مو وعية وعادلة تر ه كاهة األطرا .

 ع  الموازنة المخصصة مةن جيةة الجامعةة لألجةور والمكاهةآت الخاصةة بأع ةا  ىيئةة  .9
هةةى تعةةديل أنظمةةة  النظةةر الجامعةةة ، ويمكةةن التغمةةب عمةةى ذلةةك مةةن خةةلل إعةةادةالتةةدريس

ا يتناسب ومكانة ومتطمبات ع و ىيئة التةدريس هةى المجتمة ، كمةا بم األجور والمكاهآت
يمكةةن لمكميةةة أن تسةةيم بنصةةيب هةةى التعةةويض المةةاله لع ةةو ىيئةةة التةةدريس مةةن خةةلل 
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ويمكن لمكمية كذلك أن تقةوم بشةراكات  صناديقيا الخاصة ، وعوائد الوحدات الخاصة بيا ،
سةتعانة هييةا بخبةرات أع ةا  ومشروعات م  خطاعات ومؤسسةات المجتمة  المةدنه ، واال

ىيئة التدريس بحيث تخصص نسبة مةن عوائةد ىةذه الشةراكات والمشةروعات لع ةو ىيئةة 
كمةةا يمكةةن إنشةةا  وحةةدة تسةةويقية بالكميةةة تكةةون مسةةئوليتيا تسةةوي  اإلنتةةاج  التةةدريس،

العممه ألع ا  ىيئة التدريس بالكمية ،ويخصص جز  من العائةد لمكميةة والنصةيب األكبةر 
   ة التدريس.لع و ىيئ
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 ساج  امل

 :أواًل: املساج  العسبًُ

  استراتيجية المستقبل،مركزجامعة القاهرة  5102/5151الخطة االستراتيجية لجامعة القاهرة :
 لمطباعة والنشر.

 التربية بكميات التدريس هيئة أعضاء لدى العمل حياة جودة واقع (:5102) عبدالتواب صالح أماني 

،عدد العرب التربويين ابطة،ر النفس وعمم التربية في عربية دراسات،عبدالعزيز بن سممان بجامعة
 .056-025ص ص  ،يوليو،5،ج 26

 جودة حياة الطالب الجامعية وعالقتها ببعض المتغيرات (5102)  إبراهيم بن عبد اهلل الحسينان :
جمعة، المجمة التربوية، جامعة سوهاج، كمية الديموجرافية: دراسة عمى عينة من طالب جامعة الم

 .522 – 045ص ص  ،(، يوليو10التربية، ج)

 فعالية برنامج لمتنمية المهنية قائم عمى (5105)  ن عبد الرحمن الزعيبرإبراهيم بن عبد اهلل ب :
 تطبيقات األيزو بالمؤسسات التعميمية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس

(، 43ة، جامعة الزقازيق، ع)بجامعة المجمعة بالمممكة العربية السعودية، دراسات تربوية ونفسي
 . 41-0ص ص  ،يوليو

 واقع جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس  :(5102) إيمان إبراهيم الدسوقي أحمد
    . 263 – 230 ص  ص أكتوبر،، ( 5(، الجزء )1(، ع)52بجامعة الدمام، العموم التربوية، مج )

 اإلخوة : مفهوم السعادة وعالقته بجودة الحياة، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة (5105) ربيع زعيمة
 . 232 – 222ص ص  ،21، العدد  منتوري قسنطينة، الجزائر

 جودة الحياة وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس (5105) سحر فاروق عالم :
 . 213 – 512 ص ص ،(، أبريل5(، ع)00اسات عربية، مج)مجمة در بالجامعة، 

 ،لحياة لدى طمبة الجامعة الُعمانيين ا : جودة(5114) عبد الخالق نجم البهادليعمي مهدي كاظم
، 54 -34ص ص  ،يمية العربية المفتوحة، الدنماركوالميبيين"دراسة ثقافية مقارنة"، مجمة األكاد

 .http://road.net/print.php?id=761./28-12-2019متاح عمى:  

  جامعة القاهرة، دليل الطالب لمدراسات العميا، نظام الساعات  –كمية الدراسات العميا لمتربية
 .5105/5106المعتمدة لمعام الجامعى 

 حياة الوظيفية في تحقيق الرضا الوظيفي: : واقع جودة ال(5105)محمد إبراهيم كامل صويص
دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية، المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة 

 . 251 -161ص ص ، (5(، ع)6جامعة قناة السويس، مج )باإلسماعيمية، 

http://road.net/print.php?id=761./28-12-2019
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 المؤتمر العممي السنوي لكمية : المفهوم واألبعاد جودة الحياة : (5101) محمد السعيد أبو حالوة ،
 متاح عمى: .21-0ص ص  ،التربية، جامعة كفر الشيخ

2019-12-14.htm 1  28-post-https://4irshaad.blogspot.com/2017/06/blog. 

 (:دراسة مقارنة لجودة الحياة الوظيفية فى جامعتي كورنيل 5103ب هالل)محمد سعيد عبد المطم
مكانية اإلفادة منها فى جامعة عين شمس،مجمة اإلدارة  األمريكية و تورنتو الكندية وا 

،سبتمبر ، ص ص 01،عدد 2التربوية،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، السنة 
552-221. 

 بكمية التربية جودة الحياة الوظيفية  (:تصور مقترح لتحسين5151ور عبد الرسول)محمود أبو الن
فى الفترة  تحسين جودة الحياةالنوعية،جامعة القاهرة،المؤتمر العممي الدولي السابع:التعميم النوعي و 

نوفمبر،عدد خاص من مجمة بحوث فى التربية النوعية،كمية التربية النوعية،جامعة  06-05من 
  .015-60،ص ص 24رة،عدد القاه

 ،برنامج تدريبي  (:5103سناء محمد سميمان) حنان محمود زكي، نجالء شعبان محمد الوالني
لتنمية السعادة كمدخل لتحسين جودة الحياة لدى طالبات الجامعة،مجمة البحث العممي فى 

-242ص ص  ،1جزء  ،04التربية،كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،جامعة عين شمس،عدد 
313. 

 (5151نجوى يوسف جمال الدين:) ،"جودة الحياة والتنمية المستدامة"المفاهيم والمضامين التربوية 
 06-05المؤتمر العممي الدولي السابع:التعميم النوعي وتحسين جودة الحياة فى الفترة من 

ة القاهرة،عدد نوفمبر،عدد خاص من مجمة بحوث فى التربية النوعية،كمية التربية النوعية،جامع
 . 035-020،ص ص 24

 (5106نشوى محمد عبد العال):  جودة حياة العمل وأثرها عمى األداء المنظمي:دراسة استطالعية
كمية اإلدارة واالقنصاد،جامعة الموصل،مجمد  تنمية الرافدين، نينوى،-فى المعهد التقني

 .41-16،ص ص 050،عدد25

 دور التعميم في (5102)أمين دياب إبراهيم، مهرى، إلهام محمود مرسي وضيئة محمد أبو سعدة :
الجمعية المصرية  –تحقيق جودة الحياة بالمجتمع المصري: دراسة تحميمية، مجمة المعرفة التربوية 

 . 006-46ص ص  (، يناير،0(، عدد )0بنها، مجمد )ألصول التربية. 

 (5114وفاء يسري إبراهيم:) ألعضاء هيئة  مؤشرات تخطيطية لتحقيق الرضا الوظيفي
التدريس،المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر،آفاق جديدة فى التعميم الجامعي العربي،مركز تطوير 

-321نوفمبر ، ص ص  53-52، فى الفترة من 5التعميم الجامعي،جامعة عين شمس،مجمد 
415. 

https://4irshaad.blogspot.com/2017/06/blog-post-14.htm%201%20%2028-12-2019
https://4irshaad.blogspot.com/2017/06/blog-post-14.htm%201%20%2028-12-2019
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