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 :القلق التنظيميو جودة الحياة الوظيفية بين  اختبار العالقة

 *كليات جامعة دهوكعينة من دراسة تطبيقية آلراء الكوادر الوظيفية في 

 شهاب أحمد خضر
 أستاذ مساعد

 محمود محمد أمين الباشقالي
  مدرس مساعد

 اإلدارة القانونيةقسم 
 ئاكريالمعهد التقني 

 جامعة بوليتكنيك دهوك
 رية العراقجمهو 

 :الملخص
فري عينرة مرن  والقلرق التنفيمري جرودة الحيراة الوفيةيرة أبعرادبرين  واألثررتحديد طبيعة عالقة االرتباط  لدراسةااستهدفت 
والمتغيرررات،  بعرراد، لغرررق قيرراس األفقرررة( 35)تألةررت مررن  (**)واعتمرردت الدراسررة علررر تطرروير اسررتبانة، دهرروك كليررات جامعررة

ها، تررم و ررض فر رريتين رئيسررتين أهرردافوكآليررة لهررذد الدراسررة فرري تحقيررق  .الخمسررةاألوزان ذي  Likert –علررر مقيرراس ليكرررت 
والقلررق التنفيمرري لرردا الكرروادر ( ومنةررردةمجتمعررة )جررودة الحيرراة الوفيةيررة  أبعررادوجررود عالقررة ارتبرراط معنويررة بررين  :مةادهمررا

في القلق التنفيمري ( ومنةردةمجتمعة )ياة الوفيةية معنوي لجودة الحأثر  الوفيةية في عينة من كليات جامعة دهوك، ووجود
المبحروثين وهرم الكروادر  فررادوترم توزيرض اسرتمارة االسرتبانة علرر األلدا الكوادر الوفيةية في عينرة مرن كليرات جامعرة دهروك، 

أن أي  ،تحلير صرالحة لل( 553)منهرا  أعيرداسرتمارة ( 531)بلغ عددها  اختارت الدراسة عينة عشوائية بسيطة وقد .الوفيةية
 نتائجها إلر ئية لمعالجة البيانات وتحليلها والوصو حصااإل سالي األ الدراسة تماستخد، و %(35.5)نسبة االستجابة كانت 
 :أهمهانتائج  إلر وتوصلت الدراسة .(SPSS)باعتمادها علر برنامج 

جودة الحياة الوفيةيرة فري الكليرات  بعادأالمبحوثين كانت متةقة علر توافر  إجابات أندلت نتائج التحلي  الوصةي علر  -1
 .ولكن بنسبة  عيةة ،المبحوثة

غلرر  المبحرروثين كانررت متةقررة وبنسرربة جيرردة علررر عرردم ترروافر م شرررات أ إجابررات أنإلررر نتررائج التحليرر  الوصررةي  أشررارت -5
 .القلق التنفيمي في الكليات قيد الدراسة

 .يةية في القلق التنفيميألبعاد جودة الحياة الوفثر معنوي أوجود عالقة ارتباط و  -5

 :منها مجموعة من التوصيات التي جرا استخالصها في  وء نتائج الدراسة، إلر فقد خلصت الدراسة -وختاما
كبرر لهرم أحريرة  وا عطراء ،هرمآراءمعنوية للعاملين من خال  احتررام توفير فروف عم  بالكليات المبحوثة  إدارةتوصي الدراسة  -1

 .ن الثقة المتبادلة بينهم عن طريق مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهمفي عملهم، والعم  علر تكوي
، فرراداأل أداءتحسن وتطور  أننها أالعاملين في الكليات المبحوثة في الدورات التدريبية التي من ش فرادزيادة مشاركة األ -5

ومعنوية تقل  مرن القلرق التنفيمري الرذي قرد علر مكافآت مادية  نو لحصيبالتالي ، و وجهودهم في العم فيبذلون أفكارهم 
 .عملهم في الكلية أثناء إليهميص  

                                                 
 .5115وُقب  للنشر في أبري   ،5115يناير تم تسلم البحث في  *

 .دارة المجلة لمن يرغ  في االطالع عليهامتوفرة لدا إ االستبانة استمارة **
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 :المقدمة
ا في إدارة الموارد البشرية فري فر  ا متميز  عتبر جودة الحياة الوفيةية من الةلسةات اإلدارية المعاصرة التي أخذت مكان  ت

 ،الترري يمتلكونهررا قرردراتهم ومهرراراتهماسررتثمار ن خررال  مرر ،هرراأفرادفرري كيةيررة اسررتثمار جهررود  للمنفمررة تطرروير السررلوك التنفيمرري
ير ري احتياجاتره،  ك  فرد له الحق في عم    أنواعتبرت هذد الةلسةة . واستخدام أفكارهم لبناء قوة عم  منتجة في المنفمة

ال رغوط النةسرية مما يساعد علر التغل  علر اإلجهاد الوفيةي، واالبتعاد عن  ،جيدةو  مةئمال وقناعاته في توفير بيئة عم 
ُمنصررب ا ن القلررق التنفيمرري يسررتهلك جميررض طاقررات الةرررد فرري العمرر  ويجعرر  تةكيرررد إ إذ، التنفيمرري القلررقالترري يسررببها للعرراملين 

ر والتطرروير يررا مررا تكررون نتررائج التغيمررن خررال  الخرروف مررن  المجهررو ، وغالب رر ،علررر النررواحي السررلبية الترري تكمررن فرري حياترره
ذاتية أو  ردود األفعا  التي يبديها الةرد نتيجة تعر ه لعوام  بيئيةكأنه القلق التنفيمي يبدو ، لهذا التنفيمي مجهولة المعالم

وجرراءت الدراسررة الحاليررة الختبرار العالقررة بررين جررودة الحيراة الوفيةيررة والقلررق التنفيمرري لرردا . ا عررن التكيررف معهراتجعلره عرراجز  
 . الكوادر الوفيةية في عينة من كليات جامعة دهوك

 :أهداف الدراسة
جرودة الحيراة الوفيةيرة والقلرق عالقات االرتبراط والترأثير برين وهو تحديد  تحقيق هدف أساس إلر تهدف الدراسة الحالية

 :فإن هذد الدراسة تسعر إلر تحقيق ما يأتي ،علر هذا الهدف الرئيس االتنفيمي في الكليات المبحوثة، وتأكيد  
 .الوفيةية والقلق التنفيمي جودة الحياةإعداد دراسة نفرية حو   -أ 
 .جودة الحياة الوفيةية وم شرات القلق التنفيمي أبعادوصف وتشخيص  -  

 .المبحوثة الكلياتفي جودة الحياة الوفيةية والقلق التنفيمي التعرف علر طبيعة االرتباط بين  -ج 
 .مبحوثةال الكلياتفي  القلق التنفيميفي  لجودة الحياة الوفيةيةالتعرف علر الدور التأثيري  -د 

 :الدراسة أهمية
 :الدراسة في أهميةتكمن 

والقلررق  ،جررودة الحيرراة الوفيةيررة: ن الدراسررة تتنرراو  تحليرر  العالقررة بررين متغيرررين مررن أحرردث أدبيررات السررلوك التنفيمرريإ -1
 .التنفيمي للكوادر الوفيةية في كليات عينة الدراسة

مثرر  محاولررة لتحقيررق االسررتةادة فرري البيئررة تلرق التنفيمرري القو  ن محاولرة الكشررف عررن العالقررة بررين جررودة الحيرراة الوفيةيررةإ -5
 .المهمةالعربية لما سبق ودرس في البيئة الغربية في مجا  من مجاالت العم  

في التوص   يساهم المختلةة سوفن الكشف عن طبيعة وحجم تأثير جودة الحياة الوفيةية في القلق التنفيمي بأبعادد إ -5
وغررررس ثقافرررة حررر   التنفيمررري اإلنتاجيرررة واألداء ةار جهرررود العررراملين فررري رفررض كةررراءلصررياغة السياسرررات والخطرررط السرررتثم

 .المنفمة والعم  الوفيةي ودعم العالقات داخ  التنفيم
 .دهوككما تنبض أهمية هذد الدراسة من أهمية مجا  تطبيقها الذي يتمث  في عينة من كليات جامعة  -4
يرراة فرري بيرران شررك  العالقررة بررين جررودة الح تسرراهمترحررات الترري اسررتخالص بعررق النتررائج وتقررديم بعررق التوصرريات والمق -3

 .القلق التنفيميو  الوفيةية
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 :خطة الدراسة، وتشمل
 :المفاهيم النظرية -1

 :وتتضمن. جودة الحياة الوظيفية -1-1
 :جودة الحياة الوظيفيةمفهوم  -أ 

دراكرركونرره يت رمن تصررورات و "علررر مةهروم جررودة حيرراة الوفيةرة  (Lawler, 1971)ركرز  لعراملين لمسررتوا البيئررة ات اا 
المزايررا : مجموعررة مررن العوامرر  مررن أهمهررافرري الماديررة والمعنويررة للعمرر  والم سسررة، وتتمثرر  مكونررات البيئررة الماديررة والمعنويررة 

 ،الزاملرري ؛عبرراس")الر ررا الرروفيةيو المشرراركة فرري صررناعة القررارات، و األمرن الرروفيةي، و أنفمررة الحرروافز والمكافررآت، و ، والةوائرد
البيئرة الطبيعيرة للعمر   علرر لمحاففرةلالجهرود المبذولرة التري تسرعر " بأنهرا ( Samule, 1997: 77) هراويعرف(. 5: 5113

 :Schermerhorn, 2002) ويشير ".الجودة منتج عالي إلر للوصو  بالتعاون وبشك  مستمر مض األفراد العاملين والزبائن

علررر جررودة أدائهررم فرري مواقررض  سررلوك التنفيمرري للعرراملينال م شررر الررذي يشررجضالعبررارة عررن "جررودة حيرراة العمرر  إلررر أن  (15
عبررارة عررن قرردرة العرراملين علررر تحسررين إنتاجيررة منررتج "ة يررحيرراة الوفيةالن جررودة أ( Schuler, 1995: 9) ويو رر ". العمرر 

بررارة عررن ع"نهررا أ( 53: 5113 وصررال ،؛ العررزي) ويرررا". تقليرر  تكرراليف اإلنتاجيررة وزيررادة األربررا ل ويسررعونوجودتهررا المنفمررة 
مرن األنفمرة األخررا فري  أكثرراستخدام ك  اإلمكانات البشرية لغرق زيادة اإلنتاجية، من خال  تطروير األنفمرة اإلنسرانية، 

إشباع حاجاتهم األساسية في العم ، والمشاركة في اتخاذ القرارات مض المديرين في  إلر بيئة العم ، وسعي العاملين جميعهم
العرراملين فرري المنفمررة بالمعلومررات لردا عمليررة تزويررد الثقافررة التنفيميررة "نهرا أ( Hunt, 1992: 49) ويشررير".  مواقرض العمرر 

جرراد ) ويبررين". العمرر  بكةرراءة وفاعليررة أداء إلررر الدوريررة، الترري ترر دي والمكافررآتوالعدالررة التنفيميررة  اإلداريررةوالمعرفررة والسررلطة 
طرة والمسرتمرة التري تسرتهدف تحسرين مختلرف الجوانر  التري نها مجموعة مرن العمليرات المتكاملرة المخطأ( "3: 5113 الر ،

ية للمنفمرة والعراملين سرتراتيجاال هرداففري تحقيرق األ اسراهم بردورهتت ثر علر الحياة الوفيةيرة للعراملين وحيراتهم الشخصرية و 
 ".فيها والمتعاملين معها

نحرو زيرادة فاعليرة  فررادبهرا األ يقرومالتري  نشرطةعرن مجموعرة مرن األ ن جودة حيراة العمر  عبرارةإمما سبق يمكن القو  
 .اإلدارية جميض المستوياتفي  أدائهمالمنفمة، من خال  تعزيز جهودهم وتطوير 

 :جودة الحياة الوظيفيةأهمية  -ب 

شرافجودة الحياة الوفيةية في تحقيق فروف عم  جيدة  أهميةتكمن      جيردة، وقردر مرن  ومكافرآتجيد، ورواتر   وا 
رر إلعطرراءض اسررتخدام هررذا المررنهج اهتمررام بالوفيةررة، وتشررجي وفررائةهم والمسرراهمة الةعالررة علررر  فرري للتررأثيركبررر أ االعرراملين فرص 

 & Davis)يشير هذا كما (. Davis & Werther, 2002: 205)عالقات العامة فيها المستوا المنفمة من خال  فلسةة 

Newstrom, 2002: 244)  وخارجهررا داخرر  وخررارج المنفمررةسرراعد علررر فررت  اتصرراالت جررودة حيرراة العمرر  تإلررر أن ،
وتحسررين  ،عملهررم نعررر ررا  أكثرررير بيئررة عمرر  جيرردة، وجعرر  العرراملين فعادلررة، و ررمان تررو  ومكافررآت أجررور أنفمررةوتصررميم 
ا أهميتهررحيرراة العمرر  تكتسرر   جررودة أن( 553: 5115 الهيترري،)يرررا و . علررر العمرر ، والمشرراركة فرري اتخرراذ القرررارات اإلشررراف

 :اآلتيةج من خال  تحقيقها النتائ
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 .واحد آنية والنوعية في نتاجالتةوق النوعي علر المنافس من خال  حرص العاملين علر تحسين اإل 
 .من الموارد البشريةتتسم بالكةاءة والمهارة والمعرفة فرصة الحصو  واالحتةاف بنوعيات  

 .ية تجاد المجتمضخالقية االجتماعية واألسئولالمعلر  اإلبقاءفرصة  

قررد تعرقرر  مررن نشرراطها  مشرركالتفرري حالررة تعرررق المنفمررة الصررناعية ل دارةجانرر  اإل إلررر املينفرصررة تةرروق العرر 
 .وتعط  برامجها

 .امن قب  المستةيدين من سلعها وخدماته الحصو  علر والء عا  فرصة 

مررة السررتقرار المرروارد البشرررية واكتسررابها الخبرررات مررن خررال  االرتبرراط الطويرر  بالمنف ة  يجررفرصررة النمررو والتطررور نت 
 .واالستخدام مدا الحياة هو مثا  علر مستوا التطور والنمو في الصناعة اليابانية

- :اآلتيفي  تتحقق الوفيةةجودة حياة  أهمية أن( 4: 5114المغربي، )ويو   
 .المصال  المرتبطة بالمنفمة وأصحا والمصال  المتعلقة بالمنفمة والعاملين  األهدافتحقيق  إلر تسعر جودة حياة العم  
 .بالمنفمة اإلداراتتمث  جودة حياة العم  عمليات متكاملة تشارك في تنةيذها جميض  

مرن  اأنشرطة مسرتمرة وتمثر  جرزء   نهراإكمرا القصير والطوير ،  األج مخططة في  أنشطةجودة حياة العم  تمث   إن 
 .هاأفراديات التعام  بين أخالقثقافة المنفمة و 

وتحقيرق الر را عرن  التجمرض،فري المشراركة و  أهمهراويتمثر   ،جودة حيراة العمر  يلزم مراعاة العوام  الحاكمة لتحقيق 
 .والصحة باألمانة والمكافآت والعوائد والمزايا وتوفير بيئة تتسم العم  والوفية

 :في تأتي ةيالوفيةحياة الجودة  إلر أن أهمية (45: 5113وصال ،  ؛العنزي)ويشير 
 .المشاركة، وجع  المنفمة ديمقراطية أسلو المنفمة بأو  لعاملينسواء التي تواجه ا ،ح  المشكالت جميعها 
 .ر ا عن عملهم أكثرتصميم أنفمة أجور ومكافأة تجع  العاملين  

 .علر سالمة العاملين والمنفمة ةففاحمتحسين بيئة العم  من خال  تقلي  ساعات العم ، وال 

 .ر ا لهم أكثرهيكلة األنشطة ليصب  العم   إعادة 

 .ا عن طريق االهتمام بحقوق العاملين في المنفمةبيئة عم  آمنة وفيةي   جاديالسعي إل 

 .العم  علر تجديد التطوير الةكري وزيادة المعرفة 

 فيره عالقرات تسرعر بنررتقلي  الصراعات بين العاملين من خرال  تطروير منران تنفيمري تسرود فيره رو  التعراون، وتُ  
 .االنتشار بين العاملين في المنفمة زيادة اإلنتاجية وتسوية التذمر الواسض إلر

منررافض مرن قبرر  زيررادة كةرراءة  إلررر و ئرربمرا ي وسررلوكهم يجابيررة فري اتجاهررات العرراملينالسرعي وراء زيررادة التحسررينات اإل 
 .المنفمة وجودة اإلنتاجية والتقلي  من الحوادث واإلصابات التي تحص  بين العاملين جميعهم

 :جودة الحياة الوظيفة أبعاد -ج 

ا  والباحثون في تحديدها، وبنراء  عليره قرام تباين الكت   ،المكوناتبعاد أو جودة الحياة الوفيةية علر عدد من األشتم  ت
 :هو مبين في الجدو  اآلتي كما ،األبعادالباحثان بإجراء مس  بحثي للتعرف علر هذد 
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 (1) الجدول
 حياة الوظيفيةالالباحثين حول أبعاد جودة  آراء

 أبعاد جودة حياة الوظيفية السنة ن البحثعنوا اسم الباحث ت
1 Ivanhcvic Human Resources 

Management 
1998 

الجيرردة، والمشرراركة فرري اتخرراذ القرررارات،  واألجررورالرروفيةي،  األمرران
 .وتخوي  الصالحيات، والتدري  علر تطوير المهارات
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دارةان العم ، واالتصراالت الةعالرة، و  مان الوفيةة، وتصميم مك  ا 
 والمكافررآتالصررراع، وتنميررة المسررار الرروفيةي، ومشرراركة العرراملين، 

ية، واالعترررزاز بالعمررر  فررري ، والرعايرررة الصرررحاآلمنرررةالعادلرررة، والبيئرررة 
 .المنفمة

 5111 إدارة االبتكار واإلبداع الصرن 5
لررر االسررتماع التعرراون بررين العمررا  واإلدارة،ترردري  العمررا  واإلدارة ع

ومهارات حو  النزاعات،استعما  مجموعرات مسرتقلة،تدري  العمرا  
علرررر زيرررادة مسرررتوا المهرررارات، مشررراركة العمرررا  فررري بررررامج تحسرررين 

 .الجودة

 المغربي 4

جودة حياة العم  وأثرها 
في تنمية االستغراق 

 الوفيةي

5114 
فرررررررروف بيئرررررررة العمررررررر  المعنويرررررررة، خصرررررررائص الوفيةيرررررررة، األجرررررررور 

، جماعررة العمرر ، أسررلو  الرررئيس فرري اإلشررراف، المشرراركة والمكافررآت
 .في القرارات

 المالح 3

نفام الوقت المرن كأداة 
لتحسين نوعية حياة 

 العم 

5113 
اختيرررار و عكس علرررر الحيررراة خرررارج العمررر ، ناختيرررار أوقرررات العمررر  تررر

عكس علررر عمرر  نأوقررات العمرر  الترري تنسررجم مررض حاجررة المنفمررة ترر
 .داخ  المنفمة

 عباس 6
 الزامليو 

التطوير التنفيمي وجودة 
الر رررررررا عرررررررن العمررررررر ، االلترررررررزام التنفيمررررررري، ال رررررررمان الررررررروفيةي،  5113 حياة العم 

 .االستقاللية، المشاركة في اتخاذ القرارات، القدرة علر األداء

 العنزي 5
 5113 إدارة رأس الما  الةكري وصالح

مرراعي، كةايررة الراترر  وعدالترره، وصررحية فررروف العمرر ، والتكامرر  االجت
فرص النمررو الرروفيةي، وفرررص اسررتغال  ،و والموازنررة بررين العمرر  والحيرراة

 .القابليات وتطويرها، والتمسك بمبدئية العم  التنفيمي

 5115  انالباحث 3
األجررور والمكافررآت، وفررروف العمرر  المعنويررة، واالسررتقاللية، وفرررق 
العمرررررر ، والمشرررررراركة فرررررري اتخرررررراذ القرررررررارات، وخصررررررائص الوفيةررررررة، 

 .تحسين المستمروال، التدري و 
 نيالجدو  من إعداد الباحث: المصدر

كونهررا تتسررم وتتصررف ل، اإلداريررينالبرراحثين  أكثرررعليهررا  تةررقاالترري  بعررادا لمررا تررم عر رره اعتمرردت الدراسررة علررر األووفق رر
نويررررة، والعينررررة الترررري تررررم اختيارهررررا، وهرررري األجررررور والمكافررررآت، وفررررروف العمرررر  المعبالشررررمولية وتنسررررجم مررررض طبيعررررة البيئررررة 

 .تحسين المستمروالالتدري ، و واالستقاللية، وفرق العم ، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وخصائص الوفيةة، 

 :القلق التنظيمي -1-2
 :القلق التنظيميمفهوم  -أ 

مفهررر للعمليررات االنةعاليررة المتداخلررة الترري تحرردث "عبررارة عررن بأنرره " القلررق التنفيمرري"عررن ( 511: 1353فهمرري، )عبررر 
حالرة مرن الشرعور بال ريق وعردم االرتيرا  مرض توقرض  وهر" القلرق أنإلرر ( 131: 1335كمرا ، )ويشرير ". إلحباط الصرراعخال  ا

ق تعررريس، كلمرررا زاد قلقررره زاد احتمرررا  القل رررالشرررخص "ن أ( 134: 5115ر ررروان، )ويو ررر  . "السررروءأو  وشررريك لحررردوث ال ررررر
 أنمرن تحصرري  األهررداف التري سرروف تزيرر  مصرادر القلررق، والواقررض  طاقاترره فري تخةيررف توتراترره وصرراعاته الداخليررة برردال  نةاد اسرت
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مرن  التنفيمري القلرق"أن( 516: 5113، دفليرة، وعبرد المجير)ويررا ". قدر ما من القلق حتر يعم  بكةراءة إلر اإلنسان في حاجة
دريرس، المرسري)وي كرد ". عناصر ال غوط المهنية التي تتةاع  بين المثير واالستجابة في الر ا عن العم  ( 315: 5113، وا 

ن أ( 514: 5113شكشرك، )يررا ". من األبعاد األساسية المكونة ل غوط العم  التي تثيرها المنفمة والبيئة التنفيمي القلق" أن
وهررو ترروتر انةعررالي  ،يخشررر وقوعررهأو  عبررارة عررن حالررة نةسررية تحرردث حررين يشررعر الةرررد بوجررود خطررر يهررددد يترقرر  وقوعرره"القلررق 

الهم والرهبررة كرريعنرري مشرراعر غيررر سررارة "القلررق التنفيمرريإلررر أن  (163: 5115 الصرريرفي،) ويشررير". جسررميوا ررطرا  نةسرري و 
عررن القلررق ( Williams, 1978: 350)ويعبررر ". والخرروف الترري يشررعر بهررا الةرررد فرري وقررت مررا مررن حياترره وبرردرجاتها المختلةررة

". مطولرة تتجراوز فيهرا قردرات الةررد التكيةيرة قابلياتره الةعليرة بدني لحاالت داخلية وبيئيرةنةسي و عبارة عن رد فع  "بأنه التنفيمي 
 ".تدمير قدرة الةرد علر التركيز ومن ثم فقد القدرة علر اتخاذ القراربأنه "القلق ( 35: 5114كارنيجي، )ويو   

ذاتيرة تجعلره  ردود األفعرا  التري يبرديها الةررد نتيجرة تعر ره لعوامر  بيئيرة أو :هرو القلرق التنفيمري أنيت   ممرا سربق 
 .في العم  ا عن التكيف معهاعاجز  

 :القلق التنظيمي أنواع -ب 

 :هيمن القلق  أنواعثالثة ن هناك أ( 163: 5115 الصيرفي،)يرا 
 .ويوازي هذا المةهوم للقلق مةهوم الخوف ،القلق المو وعي الذي هو استجابة واقعية للخط المدرك والناجم عن البيئة 
 .هسبابا ألصراع الشعوري داخ  الةرد ال يكون الةرد عادة مدرك  القلق العصابي الناجم عن  
 .القلق الورائي هو انشغا  يتعلق بالق ايا الكبرا في الحياة ترافقه مشاعر انةعالية كبيرة 

 :تين هناك العديد من أنواع القلق التنفيمي وهي كاآلأ إلر (514: 5113 شكشك،) ويشير
 .اقف معينة بسيطة وطارئةالقلق العادي الم قت الذي تسببه مو  
يةسررر الحرروادث العاديررة بأنهررا تهديررد  ألنرره ،مررن سررمات الشخصررية زمن يتحررو  إلررر اسررتعداد سررلوكي وسررمةالقلررق المرر 

 .لسالمته وخطر علر شخصيته

 .هاارتكابيةكر في أو  مخالةة لل مير القلق األخالقي ينتج عندما يرتك  اإلنسان أعماال   

نتيجررة الكبررت ينررتج فرري معفررم حاالترره  ألنررهبو ررو  رد بهررذا النرروع مررن القلررق التمييررز يض الةرريسررتط القلررق العصررابي ال 
 .وحاالت داخلية

 :أن القلق نوعان وهما( 543: 5114 الخ ري،)ويبين 
 .وما سيجري من األحداث التي تعارق المصال  والمنافض هو القلق لمقابلة التحديات،: القلق الخارجي 
يمتلررك القرردرة علررر التعبيررر عررن ممتلكاترره  مررن نةسرره، ومررن داخرر  ذاترره، ومررن ثررم الةرررد لهررو قلررق ا :القلررق الررداخلي 

بداعاته وابتكاراته  .وا 

 :هي أنواعالقلق التنفيمي له ثالثة  أن( 5: 1333اللوزي، )ويو   
 .سنواتأو  متد ألشهريو  ،يت من حاالت متتابعة من ال يق والكآبة واالنةعا  والخوف: القلق التنفيمي المرتةض 

 .كعدم االتةاق مض المدير علر مو وع ما أيام أوستمر آثارد لساعات ت: لقلق التنفيمي المعتد ا 

 .يستمر لةترة محددة كحدوث سوء فهم بسيط بين المدير وموفةه: القلق التنفيمي المنخةق 
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ي لهررا داخرر  وخررارج المنفمررة الترر أحررداثحترروي علررر تشررم  و أالترري حررددها الخ ررري هرري  األنررواع أنيت رر  ممررا سرربق 
 .هاأفرادوسلوكيات  أفكارمباشر وغير مباشر علر  تأثير

 :أسباب القلق التنظيمي -ج 

 رررعف اإليمررران، والخررروف علرررر الحيررراة وعلرررر )أن أسررربا  القلرررق كثيررررة منهرررا  إلرررر (33-34: 5116 العربررري،)يشرررير 
شكشك، )يو   و  .(علق بالدنياالرزق، والمصائ ، والمعاصي وهي سب  ك  بالء في الدنيا واآلخرة، والغةلة عن اآلخرة والت

 :سبا  القلق التنفيمي وهي كاآلتيأن هناك العديد من أ( 514: 5113
 .ا لوجودد وفنائها واعي  ا مةكر  ينتج القلق من كون اإلنسان كائن   
 .المجتمض فهورهايمنض زع الغرائز القوية نحو التحقيق ويعجز الةرد عن كبتها و أ عندما تنرالقلق النةسي ينش 

 .مخالةة لسلوكه الفاهريأو  با  القلق تبني المرء معتقدات متناق ةمن أس 

 .ية كلها مصادر لنشوء القلقخالقاألغير األفكار والمشاعر المكبوتة والخياالت والتصورات الشاذة والذكريات  

 . يعرف هذا االتجادولكنه يجه  مصيرد وال ،في حياتهمهم ا ا تغير  أو  االمواقف والحاالت التي يتوقض فيها المرء مكروه   

 :القلق التنفيمي هي أسبا  أن (Paul & Auderson, 2007: 225)ويبين 
 .غير مو وعية أهداف   -.ق ايا معقدة      -.عدم التأكد 

  .الروتين    -.البطالة التنفيمية   -.الةهم الخاطئ لألمور 

- :ي والبيئة العامة هين أسبا  القلق التنفيمي في المجا  الحيو أ( 16-11: 5115 مكي،) ويرا
 .الثورة التي أصابت فروف العم  و وابط المهن في القطاعات المختلةة 
 .الثورة التي أصابت تنفيم العم  وأسس العلوم اإلدارية 
 .الكبرا تهاير في بيئيالذاتية التي يمكن اإلشارة إلر تغو مشكالت المو وعية المن  منها ، التي إفرازات قلق المهنة 
 .كالت المو وعية مض المشكالت الذاتية في منان المعلوماتيةتداخ  المش 

 (:33: 5111حمود والشيخ، )القلق التنفيمي في  أسبا وقد تكون 
 .ا ما تكون نتائج التغيير مجهولة وغير وا حة المعالمغالب   إذالخوف من المجهو ،  

 .العم  أثناءالشعور بةقدان السيطرة علر سلوكيات الموفةين  

 أوقراتوبالترالي اسرتهالك  ،عمليرة التغيررأجر   الجديردة مرن األشياءوتعلم  عما القيام بالمزيد من األ إلر اال طرار 
 .أخرا إ افيةالموفةين والعم  لعدة ساعات 

برردور ال يرغبرره أو  هن أسرربا  القلررق التنفيمرري هرري عرردم و ررو  الرردور الرروفيةي للةرررد، وقيامررإممررا سرربق يمكررن القررو  
مشرركالت األفررراد و  عرردم فعاليررة الهيكرر  التنفيمرري،و  طبيعررة العالقررات بررين األفررراد،و  ،ليةمسررئو الزيررادة و  بأعمررا  غيررر متجانسررة،

 .ته باستمرارالذاتية، والعوام  البيئية، والغموق والتقلبات في السياسات واألنفمة، والتطور التكنولوجي الذي يهدد وفية
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 :ثار القلق التنظيميآ -د 

تقردم، ويصرع  يرق قرة تحقمرة قل  أأي  يصرع  علررهو العدو األو  للتقردم، ومرن ثرم لق الق أن( 543: 5114 الخ ري،)يرا 
ال و فررد يقرض  ررحية القلرق يصرع  عليره االبتكرار، والقلررق يغلرق اإلنسران علرر ذاترره، أي  نإ، بر  إنجررازيرنعم ب أنق قل رالشرع  ال علرر

لرر ،يجعلره يبصرر أيرن يقررف انهيررار  مأ انهيرار األفرراد،أتمثرر  فري االنهيرار، سرواء  رإلر القلرق يقرود بالةعرر  أنيعنري وهررذا  .أيرن يتجره وا 
القلرق يجعر  األفرراد يعتقردون أنهرم يةقردون أكثرر  أن( 555: 5116 هيكر ،) ويو ر . مرماألانهيار  مأ دو ،الانهيار  مأ المشروعات،

مررن التعامرر  مررض اآلخرررين  ن الشررخص الخررائفأممررا يكسرربون مررن خررال  االتصررا ، فرراألفراد القلقررون يخررافون مررن الرررفق واالنتقرراد، و 
يقابررر  فيهرررا  أنيتجنررر  المواقرررف التررري يحتمررر   أنسررريحاو  تجنررر  االتصرررا  بررراألفراد، وهرررذا يجعررر  مرررن ال رررروري علرررر هرررذا الةررررد 

 .بواسطة اآلخرين وبذلك فقد يستخدمون ،فاع عن أنةسهمفي الد نن ه الء األفراد قد يةشلو أاآلخرين، و 

فرري تنةيررذ  وبررذلك قررد يةشررلون ،ترري تتطلرر  اتصرراالتن سرريحاولون تجنرر  المواقررف القررياألفررراد القلفررإن  مجررا  األعمررا  وفرري
لتخلررف، حتررر بررات كالهمررا هنرراك عالقررة طرديررة بررين القلررق وا أنلقررد ثبررت يقينررا و باإلحبرراط والعزلررة،  نبعررق الواجبررات، ويشررعرو 

را ا وجهان لعملة واحدة، وقرد ثبرت يقين رهما خر، ب  لآل اي  مساو   خررلآل ن كليهمرا مسراو  أوالتقردم، و برين األمرن هنراك عالقرة  أنأي  
رررا ومعررراد  لررره طاقاتررره فررري  اسرررتنةادلمرررا زاد القلرررق زاد احتمرررا  ق شرررخص تعررريس، كالقل ررر أن( 134: 5115 ر ررروان،)ويبرررين . تمام 

ن فري اإلنسرا أنمرن تحصري  األهرداف التري سروف تزير  مصرادر القلرق، والواقرض  الداخلية بردال   هتخةيف توتراته الم لمة وصراعات
مسررتوا  إلررر  ديترروالعقررا  زيررادة القلررق باسررتخدام التهديررد  أنقرردر مررا مررن القلررق حتررر يعمرر  بكةرراءة، وال يعنرري ذلررك  إلررر حاجررة

مررن  أعلرررالطاقرة، فالمشرركلة إذن تخررتص بتخةريق القلررق للحصرو  علررر مسرتوا  نترراج، بينمرا يررزداد مقردار اسررتنةادالتحصري  واإل
خلررق مقاومررة تا مررا الصررراعات الناجمررة عررن القلررق العررالي غالب رر حيررث إنوا التنةيررذي الكةايررة، هررذا الخةررق  ررروري فرري المسررت

 :من نتائج القلق التنفيمي أن (Paul & Auderson, 2007: 225)وي كد  .للتحسينات الالزمة في مجا  العم 
 .انخةاق رو  المعنوية    -.بداع عف اإل    -.منخةق إنتاجمعد   

  .شخاصصراعات داخلية بين األ    -.زاف الطاقات البشريةراستن 

 .اتخاذ القرارات الخاطئة    -.صراعات بين مجاميض العم  

نموذجيررة المهنيررة المنتجررة للقلررق، وذلررك كمشرركالت نرره يمكننررا رصررد بعررق المعطيررات األأ( 15: 5115 مكرري،)ويشررير 
 إلرررر  سسرررة الكبررررايرررر بنيرررة الميغت إلرررر الذاتيرررة، ومرررن المشررركالت المو ررروعية يمكرررن اإلشرررارة إلرررر تترررراو  مرررن المو ررروعية

وما نتج عنه من تغيير كبير فري وحردة القيراس للتوفيرف ولرألداء  ،ا طرا  سوق العم  إلر ، مما أداالم سسات الصغرا
 ةولإلنتررراج وللربحيررررة، ومرررن المشرررركالت الذاتيرررة مشرررراعر الخررروف والغرررربن وعررردم إطررررالق الطاقرررات والكةرررراءات الشرررابة والمتميررررز 

تررأثيرات ) هرري مجموعررات أربررض إلررر مسررتوا الةرررديالاآلثررار المتوقعررة للقلررق علررر ( Cox) وصررنف. مرر والمحسرروبيات فرري الع
وترأثيرات سرلوكية كالسرلوك المنردفض  ،الشخصية كالقلق والتع  واالنقباق وسرعة اإلثارة وعدم اإلحساس وتدني احترام الرذات

وترأثيرات جسرمية كصرعوبة الترنةس وزيرادة  رربات  ،التركيرز وترأثيرات إدراكيرة كةقردان الرذاكرة وعردم القردرة علرر ،وعدم الراحة
الترأخير وعردم ، و ريروارتةاع مسرتوا مقاومرة التغي ،واإلهما  في العم  ،زيادة معدالت الغيا )وعلر مستوا المنفمة  ،(القل 
 ،  احتياجررات العمرر ارتةرراع معررد، و وتراجررض البنرراء التنفيمرري ،وقرررارات غيررر سررليمة ومبررررة ،وكثرررة األخطرراء فرري العمرر  ،الدقررة

 (.551: 5115 رفي،يالص( )وارتةاع معدالت الشكاوا وحاالت التذمر
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 :جودة الحياة الوظيفية في القلق التنظيميتأثير  -1-3
فهر مةهروم جرودة حيراة العمر  ليواكر  سياسرات التغييرر والتطروير التنفيمري وليخةرف مرن حراالت القلرق التري سرادت   

ررر ،مرررن االسرررتغناء عرررنهم افررري الغرررر  برررين العررراملين خوف ررر رررا للخررردمات أو تخةي   ا والمزايرررا االجتماعيرررة المقدمرررة لهرررم، أو تخةي  
: 5114 المغربري،) ، بجان  حرص تلك المنفمات علر تحقيق الر ا الوفيةي الم ثر علر التزام العراملينلمعدالت أجورهم

تغييرات تركز علرر البحرث عرن أف ر  راء جتطل  إتجودة حياة الوفيةة  أن(  :51Smell, at. al, 1996-51)وي كد (. 5
مفراهر أحرد  (Jackson & Schuler, 1996) حرددو . تحسرين بيئرة العمر  وتخةريق القلرق وال رغوط لردا العراملين قطرر 

 شرريروي ،التنفيمرري القلررق وم شررات عرردم الر ررا عرن جررودة الحيرراة الوفيةيرة والمرتبطررة بررالفروف النةسرية السرريئة للعرراملين هرو
ومنهررا ترروفر بيئررة عمرر  صررحية  ،والعناصررر األبعررادجررودة الحيرراة الوفيةيررة تركررز علررر إلررر أن  (56-3: 5113 جرراد الررر ،)

ا مررن التررأثيرات االيجابيررة العامررة هنرراك عرردد   أنالبحرروث أفهرررت  أن( 545: 5111جرراد الررر ، )وي رريف  .القلررقوآمنررة مررن 
ومررن م شرررات جررودة حيرراة  .الثقررة بررين العرراملين واإلدارةمنهررا تقليرر  القلررق وعرردم  ،لوجررود برررامج ناجحررة لجررودة الحيرراة الوفيةيررة

رغبات الةرد والتي تنسجم مض حاجة المنفمة التي تنعكس علر العم  داخر  المنفمرة ممرا ل االعم  اختيار ساعات الدوام وفق  
 (.145: 5113 المال ،) (القلق النةسي, التع )يساعد علر التغل  علر اإلجهاد الوفيةي 

 :لسابقةالدراسات ا -1-4
 :الدراسات العربية -1-4-1

جرودة حيراة العمر  المتمثلرة برر  أبعراديتمث  الهدف الجوهري لهذد الدراسة في التعررف علرر طبيعرة و ( 4002 ،المغربي)دراسة 
، اإلشرررافالرررئيس فرري  أسررلو و جماعررة العمرر ، و والمكافررآت،  األجررورو خصررائص الوفيةررة، و فررروف بيئررة العمرر  المعنويررة، )

علر االستغراق الوفيةي للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة،  أثرهاوبيان ( ي اتخاذ القراراتوالمشاركة ف
 :مجموعة من النتائج منها إلر وتوصلت الدراسة. الةرعية هدافولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بصياغة مجموعة من األ

 أو رررحتز الطبيرررة المتخصصرررة محررر  الدراسرررة، كمرررا انخةررراق نسررربي فررري مسرررتوا جرررودة حيررراة العمررر ، فررري المراكررر 
في عراملي إال  والةنيين، طباءواأل اإلداريينالدراسة عدم وجود اختالف معنوي بين الةئات العاملة بتلك المراكز من 

 .اإلشرافالرئيس في عمليات  أسلو والمكافآت و  األجور

 األجرروراالنحرردار المترردرج، تتمثرر  فرري  أفهرهرراكمررا ا فرري االسررتغراق الرروفيةي جررودة حيرراة العمرر  تررأثير   أهررم أبعرراد إن 
 .اإلشرافالرئيس في  أسلو فروف بيئة العم  المعنوية، و و خصائص الوفيةة، و والمكافآت، 

هذد الدراسة إلعطاء فكرة وا حة عرن نفرام سراعات العمر  المرنرة مرن خرال  تو ري  كر   جاءتو ( 4002 ،المالح)دراسة 
المهمررة لتحسررين  األدوات احردإ اباعتبارهرر( العمر  عررن بعررد، التشرارك فرري العمر ، وغيرهررا العمرر  الجزئرري،)العمرر  بره،  أشركا 

أية عالقة ممكنة بين ساعات العم  المرنة وما يحققه من مزايا تخرص تحسرين  إيجاد إلر وتهدف الدراسة. جودة حياة العم 
بعرق القروانين والتعليمرات التري تخرص  ة إلررشرار مرض اإل ،فروف العم  والحيراة، وتبنري نفرام مقترر  للعمر  بالسراعات المرنرة

 :أهمهامجموعة من االستنتاجات من  إلر وقد تم التوص . تطبيق هذا النفام
لهم مرونة عالية  –تكليةهم بساعات دوام ثابتة طيلة اليوم من رغم بالعينة الدراسة من التدريسيين و  فراداأل أنتبين  

 .في الدخو  والخروج
مكانو  ،ةادةاالستفي الدراسة الذين ليس لديهم ساعات عم  مرنة يرغبون عينة  فرادغل  األأ إن   .العم  بساعات مرنة ا 
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وطبقرت الدراسرة  اسرتهدفت الدراسرة معرفرة دور التطروير التنفيمري فري جرودة حيراة العمر ،و ( 4002 ،الزاملييو  عباس)دراسة 
 ولتحقيق هذا الهدف توص  الباحثران كلية حكومية،( التربية بجامعة السلطان قابوس) وكلية كلية خاصة( الزهراء) في كليتي

الر ا عن العم ، وااللتزام : فقرة تمث  م شرات جودة حياة العم  موزعة علر ستة مجاالت هي( 51)تت من أداة  بناء إلر
ترائج اتةراق جميرض الن أفهررتو  .داءالتنفيمي، وال مان الوفيةي، واالستقاللية، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والقدرة علر األ

العينرة فري  أفررادفرروق دالرة برين  أيرةالتطروير التنفيمري فري جرودة حيراة العمر ، ولرم تفهرر  أهميةهيئة التدريس علر  أع اء
ا للم هر  الدراسري لصرال  بينمرا فهررت فرروق دالرة وفق ر ،(أكثرفر 51 -51ق  مرن أ) تعزا لمتغير الةئة العمرية بعادترتي  األ

 .بعادد من األحملة الدكتوراد في عد

 :جنبيةالدراسات األ -1-4-2

ومعردالت تررك العمر  لردا المروارد البشررية  د الدراسرة العالقرة برين جرودة حيراة العمر اختبرت هذ (Havlovic, 1991)دراسة 
فري بعرق الشرركات الصرناعية فري الواليرات ( معدالت الغيا ، حواث العم ، معدالت دوران العم ، وترك العم )من خال  

معنرروي موجرر  لجررودة حيرراة العمرر  علررر  تررأثيروجررود ومنهررا  ،مجموعررة مررن النتررائج إلررر الدراسررة وتوصررلت، األمريكيررةحرردة المت
ا نسبي  وتأثيرعلر معدالت دوران العم ، أق   نسبي وتأثيرمعدالت ترك الموارد البشرية للعم ،  لجودة حياة العم  فري أي  

 .ستقاللية العم وا في التخطيط واتخاذ القرارات مشاركة العاملين
يرة إنتاجعلرر  لبررامج جرودة حيراة العمر  ترأثيرلتعررف علرر وجرود اهذد الدراسرة  حاولت (Mangel & Konrad, 2000) راسةد

جرودة حيراة العمر  فري برامجهرا  بعرادمعنروي أل تأثيروجود  إلر ، وهدفت الدراسة(للسلض) يةنتاجالشركة في بعق الشركات اإل
الذاتية لةررق العمر   دارةلعامليها، اإل المكافآتاتخاذ قرارات الشركة، التطوير الوفيةي للعاملين، من   مشاركة العاملين في" بر

مجموعررة مررن االسررتنتاجات  إلررر وتوصررلت الدراسررة .(، تنرروع المهررارات، واسررتقاللية العرراملينةفرري الشررركة، جررودة القرروا العاملرر
بررامج جرودة حيراة  وترأثيريرة الشرركة، إنتاجهرا مجتمعرة فري أبعادمر  بمعنروي موجر  لبررامج جرودة حيراة الع تأثيروجود : ومنها

 .الشركةطوعية من قبلهم لتحقيق فعالية  أنشطةفي العم  وتقديم  إ افيةعلر بذ  جهود العم  علر تشجيض العاملين 

 :االستفادة من الدراسات السابقة
ين فري بنراء منهجيرة البراحث أمرامممرا سره  الطريرق  ،بيقيرةالتعرف علر بعق المراجض والردوريات والبحروث النفريرة والتط -1

ررالنفررري للدراسررة الترري تعررد  طررارفرري تحديررد اإلمسرراهمة ال إ ررافة إلررر ،الدراسررة وتسلسرر  فقراتهررا، والجانرر  العملرري ا أساس 
 .ا لهاالنطالقها وامتداد  

 .ياة العم الباحثين في مجا  جودة ح مساهماتتعميق الةهم في مو وع الدراسة من خال  االطالع علر  -5
 هميررةات العلميررة ألي رراحإلل االبحررث فرري الجوانرر  الترري لررم تتناولهررا الدراسررات السررابقة ولررم تحررط بنصرري  وافررر منهررا وفق رر -5

د فري نموذجهررا إبرراز  إلررر جرودة حيراة العمر  والقلررق التنفيمري فري المنفمرة للتوافررق بينهمرا، هرذا مررا تسرعر الدراسرة الحاليرة
 .التعليم العالي المقتر  لكال المتغيرين لم سسات

القلرق التنفيمري لرتعكس الدراسرات السرابقة فري لجرودة الحيراة الوفيةيرة  واألثررتناولت هذد الدراسة تحديد واختبرار العالقرة  -4
 .التي لم تركز علر القلق التنفيمي في العم 

ها وطبيعرة أهردافاسرة و ها الدراسة الحالية مض فروق الدراسات السابقة حس  مشركلة هرذد الدر تتباين الةروق التي اعتمد -3
 .لها يالجان  الميدان
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 :حتوي علىيمنهج الدراسة و  -4

  :الدراسةمشكلة  -2-1
 :اآلتي الس ا  الرئيس نع جابةفي اإل الدراسةمثلت مشكلة ت

 في عينة من كليات جامعة دهوك؟ ثر لجودة الحياة الوفيةية في القلق التنفيميأو  ارتباط ه  هناك عالقة
 :اآلتية  األسئلة الةرعية تةرع من هذا الس اتو 

عينرة مرن فري لردا الكروادر الوفيةيرة  وأبعادهراا أهميتهرو  جرودة الحيراة الوفيةيرة مةهوم وا   حو  تصوره  هناك  
 كليات جامعة دهوك؟

عينررة مررن فرري لرردا الكرروادر الوفيةيررة  ه وآثرراردأسرربابه و أنواعررو  القلررق التنفيمرري مةهرروموا رر  حررو   إدراكهرر  هنرراك  
 وك؟كليات جامعة ده

عينررة مررن فرري لرردا الكرروادر الوفيةيررة  القلررق التنفيمرريو جررودة الحيرراة الوفيةيررة  أبعررادبررين  واألثرررتبرراط االر مررا عالقررة  
 كليات جامعة دهوك؟

 : الدراسة وفرضياتها أنموذج -2-2
( 1)  كمرا هرو مو ر  فري الشرك تستلزم المعالجة المنهجية لمشكلة الدراسة في  وء إطارهرا النفرري تصرميم أنمروذج فر ري

فري الكليرات المبحوثرة التري تثبرت تحقيقره مرن عدمره  جرودة الحيراة الوفيةيرة والقلرق التنفيمريبين  واألثروالذي يصور عالقة االرتباط 
جررودة الحيرراة الوفيةيررة  أبعررادلألنمرروذج هررذا علررر مهما ولقررد اعتمررد الباحثرران فرري تصررمي. ئيةحصررانتررائج تحليرر  االختبررارات اإلل اوفق رر

خصرررائص ، المشررراركة فررري اتخررراذ القررررارات، فررررق العمررر والمكافرررآت، فرررروف العمررر  المعنويرررة، االسرررتقاللية،  األجرررور)والمتمثلرررة فررري 
 .القلق التنفيميقد تمث  في أما المتغير التابض . مث  المتغير المستق ي والذي( التحسين المستمر الوفيةة، التدري  والتعليم،

 
 .من إعداد الباحثين: المصدر

 الدراسة أنموذج( 1)الشكل 

 .يشير إلى عالقة االرتباط

 .يشير إلى عالقة األثر

 

 أبعاد جودة الحياة الوظيفية

 األجور
 فآتواملكا

ظروف 
 العمل

املشاركة يف  االستقاللية
 القرارات

خصائص 
 الوظيفة

التدريب 
 والتعليم

 القلق التنظيمي

 التحسني
 املستمر

 فرق
 العمل
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 :ألنموذجها فقد اعتمدت الدراسة علر الةر يات اآلتية امض أهداف الدراسة واختبار   اوتوافق  
القلرق و ( مجتمعرة ومتةرردة) جرودة الحيراة الوفيةيرة أبعرادبرين وجرود عالقرة ارتبراط معنويرة  :األوليىالفرضية الرئيسية  -أ 

 .ة في عينة من كليات جامعة دهوكلكوادر الوفيةيلدا ا التنفيمي
لرردا  فرري القلررق التنفيمرري( مجتمعررة ومتةررردة) جررودة الحيرراة الوفيةيررةمعنرروي لأثررر  وجررود :يييةنالفرضييية الرئيسيية الثا -ب 

 .الكوادر الوفيةية في عينة من كليات جامعة دهوك

 :وعينته الدراسةمجتمع  -2-3
( 51)والبررالغ عررددها والمعهررد العررالي للتخطرريط  بحرراثكلياتهررا ومراكررز األيمثرر  مجتمررض الدراسررة جامعررة دهرروك بمجمرروع 

إلمكانيرررة اختبرررار إلجرررراء الدراسرررة الحاليرررة  اكرررون ميررردان  تل جامعرررة دهررروك توقرررد اختيرررر ، 1/5/2012لغايرررة  أكاديميرررةم سسرررة 
ا مررن مسررتويات تعليميررة متغيرررات الدراسررة فرري الجامعررة بشررك  أكثررر دقررة مررن غيرهررا مررن المنفمررات لمررا يمتلكرره العرراملون فيهرر

 اتشرهد نمرو   أنهرا رمن محاففرة دهروك، كمرا  امتنوعة تتناس  وأهداف الدراسة الحالية، وأنهرا تشرك  المنفمرة التعليميرة الكبرر 
كليررة فرري مختلررف االختصاصررات، وتمتلررك عالقررات تعرراون مررض بعررق  15فرري الجانرر  الكمرري والنرروعي، إذ تحت ررن  امتزايررد  

 .اإلقليمة، وتعد من الجامعات القديمة في الجامعات العالمية المتطور 
 متباعردة أمراكنفري  اوتواجرده لكبرر حجرم المجتمرض،وذلك  ؛لتكون عينة للدراسة من هذد الم سسات %(31) تم تحديدو 
كليرات ( 11)التري طبقرت الدراسرة فيهرا بلرغ  الكليراتعردد فإن  وبهذاخارج حدود مدينة دهوك،  ، فبعق الكليات توجداجغرافي  
 :لجملة من األسبا  أهمهاعينة للدراسة كاختيار هذد الكليات  جاءو عشوائي،  غير بشك  اتيارهتم اخ

 .الهندسةو  القانونو  ق دم تأسيس بعق الكليات المبحوثة ككلية إدارة واالقتصاد 

 .حداثة تأسيس بعق الكليات المبحوثة ككلية صيدلية 

 .ا ية ككلية اآلدإنسانبعق الكليات المبحوثة ذات تخصصات  

 .بعق الكليات المبحوثة ذات تخصصات علمية ككلية الهندسة، والعلوم، والط  -

 .بعق الكليات المبحوثة ذات وجبة صباحية ومسائية ككلية اإلدارة واالقتصاد 

 دبلرررروم عررررا   )ات تمررررن  شررررهادات عليررررا أغلررر  هررررذد الكليررررإذ إن تمرررن  غالبيررررة الكليررررات المختررررارة أكثررررر مررررن شررررهادة،  
 (.وماجستير ودكتوراد

، العلميرة المسرتويات اإلداريرة وحراملي مختلرف الشرهادات الكوادر الوفيةية في مختلففي تمث  تالمبحوثين ف فراداأل أما
 .لقياس مستوا القلق التنفيمي لديهم تم اختيارهم بشك  عشوائي بسيطو 

 :هاأسلوبو  مصادر جمع البيانات -2-4
يرة لتغطيرة األول اعتمدت الدراسة علر جمرض البيانرات مرن المصرادر ذإية والثانوية، األول تم جمض البيانات من مصادرها

مرررال ، ) دراسرررات مرررن باالسرررتةادة متغيراتهرررا تصرررميم االسرررتبانة التررري ترررم أسرررلو العملررري للدراسرررة مرررن خرررال  اسرررتخدام  طررراراإل
 بنفررر األخررذ مررض ،م شرررات القلررق التنفيمرري مررن المسررتمدة سررئلةاأل بعررق و ررض عررن ال  ف رر ،(5115صرريرفي، )و( 5113

متررا  مررن الكترر ،  هررو اعتمرردت علررر مرراكمررا . الوفيةيررة الكرروادروالمقابلررة الشخصررية مررض  الدراسررة، قيررد الكليررات بيئررة االعتبررار
 .الثانويةالنفري للدراسة من مصادرها  طارالمنشورة، والدوريات في بناء اإل بحاثاألو 
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 :ئية المستخدمةحصااإل ساليباأل -2-5
مجموعرة  الدراسرة تفقرد اعتمرد اومن أجر  اختبرار فر رياته ةالحالي الدراسةدقيقة تخدم من أج  التوص  إلر م شرات 

 :من األسالي  اإلحصائية تتمث  في اآلتي
 .هاات المعيارية من أج  وصف متغيرات الدراسة وتشخيصنحرافالنس  المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية واال 
 .بين متغيرات الدراسة طبيعتهاو . قةالبسيط لتحديد قوة العالاالرتباط معام   
 .التابضفي قياس التأثير المعنوي للمتغيرات المستقلة في المتغير الخطي البسيط االنحدار  

اإلحصررائي فري إيجرراد التوزيعررات التكراريرة واسررتخراجها والوسررط الحسررابي  (SPSS: V. 12)وقرد تررم اسررتخدام برنرامج 
 .ائج االرتباط واالنحدارعن إيجاد نت ال  المعياري، ف  نحرافواال

 :حيدود الدراسة -2-6
 :يمكن تقسيم حدود الدراسة إلر حدود زمانية ومكانية

 (.1/11/5115)ولغاية ( 1/11/5111)بين  للمدةامتدت الحدود الزمانية للدراسة : الحدود الزمانية 
 .التي تم تطبيق الدراسة عليها هوكالكليات التابعة لجامعة دفي تتمث  الحدود المكانية للدراسة : الحدود المكانية 

 .جودة الحياة الوفيةية والقلق التنفيميتتمث  في : الحدود المو وعية 

 :المبحوثين فرادوصف األ -2-7
 أعيرداسرتمارة ( 531)وقرد بلرغ عرددها  ،الكوادر الوفيةيةالمبحوثين وهم  فرادتم القيام بتوزيض استمارة االستبانة علر األ 
توزيرررض األفرررراد المبحررروثين ( 5)ويو ررر  الجررردو  ، %(,,35)أن نسررربة االسرررتجابة كانرررت أي  ،للتحليررر صرررالحة ( 553)منهرررا 

 .(5)ا لخصائصهم الةردية فيفهرها الجدو  حس  الكليات المبحوثة، أما توزيض األفراد المبحوثين وفق  

 (2)الجدول 
 توزيع األفراد المبحوثين حسب الكليات المبحوثة

 النسبة العدد الكلية ت
 15.5 41 واالقتصاد دارةاإل  1
 3.3 53 القانون  5
 15.5 41 دا اآل  5
 11.5 55 علومال  4
 3.3 51 هندسةال  3
 3.1 51 زراعةال  6
 11.4 54 ط ال  5
 3.5 55 يبيطر الط  ال  3
 3.1 51 ةالصيدل  3
 3.3 51 يةساسألتربية اال  11

 100 843 المجموع    
 .نالباحثي إعداد: المصدر
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 (3)الجدول 
 ا لخصائصهم الفرديةاألفراد المبحوثين وفق  توزيع 

 النسبة العدد الفئات الخصائص ت

 الشهادة 1

 11.1 55 دكتوراد
 41.3 154 ماجستير
 5.5 3 دبلوم عا 
 46.5 135 بكالوريوس
 111 553 المجموع

 المنصب 5

 1.5 1 عميد
 5.5 15 معاون عميد
 3.3 13 رئيس قسم
 5.6 53 مقرر قسم

 55.3 55   الوحدةمسئو 
 33.1 134 موفف/ تدريسي

 111 553 المجموع

 اللقب العلمي 5

 1.5 1 أستاذ
 5.5 15 مساعد أستاذ

 3.3 13 مدرس 
 55.3 55 مدرس مساعد

 33.1 134 أخرا
 111 553 المجموع

 البحوث المنشورة 4
 55.1 33 يوجد 

 55.3 553 ال يوجد
 111 111 عالمجمو 

 اإلشراف على طلبة 3
 الدراسات العليا

 5.5 3 يوجد
 35.5 513 ال يوجد
 111 111 المجموع

 ترجمة الكتبأو  مؤلفات 6
 1.3 5 يوجد
 33.1 553 ال يوجد
 111 111 المجموع

 الجنس 5
 35.5 156 ذكر
 46.5 135 أنثر

 111 553 المجموع

 العمر 3

51 - 51 154 35 
51 - 41 33 53 
41 – 31 53 11.5 
 5.5 54 فأكثر 31

 111 553 المجموع

3 

 المشاركة في
 الدورات التدريبية

 13.3 64 نعم
 31.3 564 ال

 111 111 المجموع

 الحالة االجتماعية
 31.5 163 أعز 
 43.5 165 متزوج
 111 553 المجموع

 .نالباحثي إعداد: المصدر
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 :تشخيص متغيرات الدراسةوصف و  -2-8
فري الجانر  النفرري للدراسرة شرارة إليهرا اإل تالتي تمر جودة الحياة الوفيةية أبعاديتناو  هذا المحور وصف وتشخيص 

والمكافآت، فروف العم  المعنويرة، االسرتقاللية، فررق العمر ، المشراركة  األجور)الدارسة والمتمثلة في  أنموذجوالمعتمدة في 
( 5)، ويفهرررر الملحرررق ، والقلرررق التنفيمررري(ات، خصرررائص الوفيةرررة، التررردري  والتعلررريم، التحسرررين المسرررتمرفررري اتخررراذ القررررار 

 :المعياري وعلر مستوا العينة قيد الدراسة، وفيما يأتي تحلي  لها نحرافالتوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي واال

 :جودة الحياة الوظيفية أبعاد -2-8-1

المبحرروثين حررو  هررذا البعررد مررن خررال   إجابرراتإلررر أن  (5)ر النتررائج الررواردة فرري الملحررق تشرري: والمكافيي ت األجييور -أ 
، وبوسرط جابراتمرن تلرك اإل%( ..53)بلغرت نسربة االتةراق فقرط  إذ ،تمي  باتجاد عردم االتةراق( X4-X1)م شراته 
بلغرررت بعرررد علرررر م شررررات هرررذا النسررربة عررردم االتةررراق أن ، فررري حرررين (1.161)معيررراري  انحررررافو ( 5.11)حسرررابي 

ن أو . قيرد الدراسرة بنسربة  رعيةة الكليراتفري  والمكافرآت األجرور، وهذا مرا يرد  علرر تروافر م شررات بعرد (45.33)
 انحررافو ( 5.35)، وبوسرط حسرابي %( 31)بلغرت نسربة االتةراق  إذ ،(X1)نسبة اتةاق كانت علرر الم شرر  أعلر

أقرر   فرري حرين كانرت .اتهم الوفيةيرةإنجراز تمرد علررر راترر  المروفةين يع أن، ممررا يرد  علرر (1.513)معيراري مقردارد 
 ،(5.56)، وبلرررغ الوسرررط الحسرررابي للم شرررر %(53)وهررري ( X3)نسررربة اتةررراق لم شررررات هرررذا البعرررد علرررر الم شرررر 

 .همزمال   غير عادلة مقارنة بما يحص  عليه العاملين أجور أن، مما يد  علر (1.161)المعياري له  نحرافواال
 نحرررافالتوزيعررات التكراريررة وقرريم الوسررط الحسررابي واال إلررر (5)شررير معطيررات الملحررق ت :ظييروف العمييل المعنوييية -  

 فررادمرن األ%( 11.3)والتي ت كد اتةراق  ،المعنوية العم فروف ببعد الخاصة ( X8-X5)المعياري تجاد العبارات 
محايردون، وجراء ذلرك %( ,.13)والنسربة المتبقيرة مرنهم %( 55.3)المبحوثين علر هذد العبارات مقاب  عدم اتةاق 

ن غالبيرة المبحروثين قرد إ :ا علرر مرا تقردم يمكرن القرو تأسيس رو  (.1.315)معيراري  انحرافو ( 5.35)بوسط حسابي 
 .أكدوا علر عدم توافر م شرات هذا البعد في الكليات قيد الدراسة

البعرد مرن خرال  م شرراته  المبحروثين حرو  هرذا إجابراتإلرر أن  (5)تشرير النترائج الرواردة فري الملحرق  :االستقاللية -ج 
(X12-X9 ) وبوسرط حسرابي جابراتمرن تلرك اإل%( 51.1) بلغت نسربة االتةراق فقرط إذ ،االتةاقعدم تمي  باتجاد ،
، (61.33)علرر م شررات هرذا البعرد نسربة ، في حين بلغت نسبة عدم االتةاق (1.165)معياري  انحرافو ( 5.33)

 .بنسبة  عيةة قيد الدراسة الكلياتفي  يةاالستقاللوهذا ما يد  علر توافر م شرات بعد 
المبحروثين حرو  هرذا البعرد مرن خرال  م شرراته  إجابراتإلرر أن  (5)تشرير النترائج الرواردة فري الملحرق  :فرق العميل -د 

(X16-X13 )وبوسرررط جابررراتمرررن تلرررك اإل%( 53.33)بلغرررت نسررربة االتةررراق فقرررط  إذ ،تميررر  باتجررراد عررردم االتةررراق ،
علررر م شرررات هررذا البعررد نسرربة ، فرري حررين بلغررت نسرربة عرردم االتةرراق (1.153)ري معيررا انحرررافو ( 5.35)حسررابي 

 .، وهذا ما يد  علر توافر م شرات بعد فرق العم  في الكليات قيد الدراسة بنسبة  عيةة(53.35)
 براتإجاإلرر أن  (5)تشير النتائج الواردة في الملحق  :بناء على الحقائق والمعلومات القراراتالمشاركة في اتخاذ  -ه 

بلغررت نسرربة االتةررراق  إذ ،تميرر  باتجرراد عررردم االتةرراق( X20-X17)المبحرروثين حررو  هررذا البعررد مرررن خررال  م شررراته 
، فرري حررين بلغررت نسرربة (1.155)معيرراري  انحرررافو ( 5.51)، وبوسررط حسررابي جابرراتمررن تلررك اإلفقررط %( 54.15)

فر م شررات بعرد المشراركة فري اتخراذ ، وهرذا مرا يرد  علرر تروا(31.53)علر م شررات هرذا البعرد نسربة عدم االتةاق 
 .بناء علر الحقائق والمعلومات في الكليات قيد الدراسة بنسبة  عيةة القرارات
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المبحررروثين حرررو  هرررذا البعرررد مرررن خرررال   إجابررراتإلرررر أن  (5)تشرررير النترررائج الرررواردة فررري الملحرررق  :خصيييائص الوظيفييية -و 
، وبوسرط جابراتمرن تلرك اإل%( 11.63)االتةاق فقرط  بلغت نسبة إذ ،تمي  باتجاد عدم االتةاق( X24-X21)م شراته 
علرررر م شررررات هرررذا البعرررد نسررربة ، فررري حرررين بلغرررت نسررربة عررردم االتةررراق (1.331)معيررراري  انحررررافو ( 5.35)حسرررابي 

 .اجد   في الكليات قيد الدراسة بنسبة  عيةة خصائص الوفيةة، وهذا ما يد  علر توافر م شرات بعد (55.35)
المبحروثين حرو  هرذا البعرد مرن خرال  م شرراته  إجابراتإلر أن  (5)النتائج الواردة في الملحق  تشير: التدريب والتعليم -ز 

(X29-X25 )( 5.61)، وبوسررط حسررابي جابرراتمررن تلررك اإل%( 31.63)بلغررت نسرربة االتةراق  إذ ،تمير  باتجرراد االتةرراق
، وهرذا مرا يرد  (55.54)نسربة علر م شرات هذا البعرد ، في حين بلغت نسبة عدم االتةاق (1.144)معياري  انحرافو 

 ،(X29)نسبة اتةراق كانرت علرر الم شرر  أعلرن أو . يد الدراسةفي الكليات ق التدري  والتعليمعلر توافر م شرات بعد 
 أن، ممرررا يرررد  علرررر (1.561)معيررراري مقررردارد  انحررررافو ( 5.56)، وبوسرررط حسرررابي %( 61)بلغرررت نسررربة االتةررراق  إذ

نسرربة اتةرراق لم شرررات هررذا البعررد أقرر   فرري حررين كانررت. دورات تدريبيررة خررارج القطررر الكليررة ترسرر  كوادرهررا الوفيةيررة فرري
، ممرا (1.155)المعيراري لره  نحررافواال( 5.53)، وبلرغ الوسرط الحسرابي للم شرر %(45)وهري ( X28)علر الم شرر 

 .الكلية ال تعتمد علر الخبرات الخارجية عند القيام بالعملية التدريبية أنيد  علر 

المبحرروثين حررو  هررذا البعررد مررن خررال   إجابرراتإلررر أن  (5)تشررير النتررائج الررواردة فرري الملحررق : لمسييتمرالتحسييين ا -ح 
، جابررراتمرررن تلرررك اإل%( 55.15)بلغرررت نسررربة االتةررراق فقرررط  إذتميررر  باتجررراد عررردم االتةررراق ( X33-X30)م شرررراته 

ر م شررات هرذا البعرد علر، فري حرين بلغرت نسربة عردم االتةراق (1.153)معيراري  انحررافو ( 5.35)وبوسط حسرابي 
 .في الكليات قيد الدراسة بنسبة  عيةة التحسين المستمر، وهذا ما يد  علر توافر م شرات بعد (51.13)نسبة 

 :القلق التنظيمي -2-8-2
-X57)مررن خررال  م شررراتها  القلررق التنفيمرريالمبحرروثين حررو   إجابرراتإلررر أن  (5)تشررير النتررائج الررواردة فرري الملحررق 

X34 )مرن %( 55.36) فقرط التروافرنسربة  تبلغر إذ القلق التنفيمي فري الكليرات قيرد الدراسرة،  أسبا دم توافر ت كد علر ع
علرر م شررات هرذا  التروافر، فري حرين بلغرت نسربة عردم (1.145)معيراري  انحررافو ( 5.55)، وبوسرط حسرابي جابراتتلك اإل

نسرربة  أعلررن أو . قيرد الدراسررة الكليراتفرري تنفيمري القلرق التروافر م شرررات عردم ، وهررذا مرا يرد  علررر (45.55)المتغيرر نسربة 
علرر  (67.1%)و %(..63)للم شررين  عردم التروافربلغرت نسربة  إذ ،(X38)و (X52)كانرت علرر الم شررين   عدم التوافرل

علررر الترروالي، ممررا ( 1.335)و (1.133)معيرراري مقرردارد  انحرررافعلررر الترروالي و ( 5.63)و (5.35)وبوسررط حسررابي الترروالي 
 .الوقت نةسهمتعددة في  أعما ال يقومون بو  المبحوثين ال يتقيدون بمواعيد انتهاء العم  فراداأل أن علريد  
 :اختبار فروض الدراسة -2-9
 :تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة -2-9-1
   :لدراسةقيد ا للكلياتعلى المستوى الكلي  والقلق التنظيمي جودة الحياة الوظيفية أبعادالعالقة بين  -أ 

 الكليرراتعلررر مسررتوا  جررودة الحيرراة الوفيةيررة والقلررق التنفيمرري أبعررادبغيررة التعرررف علررر طبيعررة عالقررات االرتبرراط بررين  
 إذ، جررودة الحيرراة الوفيةيررة والقلررق التنفيمرري أبعررادبررين  سررالبة إلررر وجررود عالقررة ارتبرراط معنويررة (4)المبحوثررة يشررير الجرردو  

 .مجتمعة ة األولروبهذا فقد تحققت الةر ية الرئيس (-1.516( )ليالم شر الك)بلغت درجة االرتباط 
                                                 

اختبررار معامرر  االرتبرراط، )لغرررق إجررراء االختبررارات اإلحصررائية ( 1.13)يررتم االعتمرراد فرري الجانرر  التطبيقرري مررن هررذد الدراسررة مسررتوا معنويررة  
 . لكونه المستوا المعتمد في أغل  الدراسات اإلدارية(  f، اختبار  tاختبار 
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    :جودة الحياة الوظيفية والقلق التنظيمي على المستوى الكلي للكليات قيد الدراسة أبعادمن  بعدالعالقة بين كل  -ب 

يت ر   إذ ،لتنفيمريجودة الحياة الوفيةية والقلق ا أبعادبعق بين  وجود عالقة ارتباط معنوية إلر (4)يشير الجدو   
والمكافررآت، فرررروف العمرر  المعنويرررة،  األجرررور)مررن الجرردو  المرررذكور وجررود عالقرررة ارتبرراط معنويررة سرررالبة بررين كررر  مررن بعررد 

والقلرق التنفيمري، فري حرين كانرت العالقرة ( االستقاللية، المشاركة في اتخاذ القرارات، خصرائص الوفيةرة، التحسرين المسرتمر
عالقرة  أقروا أن المرذكورويت ر  مرن الجردو   وبرين القلرق التنفيمري،( لعمر  والتردري  والتعلريمفرق ا)غير معنوية بين بعدي 

وعنرد ( 1.543( )الم شرر الكلري)بلغرت درجرة االرتبراط  إذ ،والقلرق التنفيمري االسرتقاللية بعردكانرت برين  سرالبة ارتباط معنوية
، فقرد والقلرق التنفيمري خصرائص الوفيةرة بعردبين ا عف عالقة ارتباط معنوية كانت  أنفي حين . (0.01)مستوا معنوية 

تحققرت جميرض الةر ريات الةرعيرة فقرد وبهرذا . (0.01)وعنرد مسرتوا معنويرة ( 1.143( )الم شرر الكلري)بلغت درجة االرتبراط 
 .األولرالمنبثقة من الةر ية الرئيسة 

 ( 4)الجدول 
 على مستوى العينة قيد الدراسة التنظيمي جودة الحياة الوظيفية والقلق أبعادنتائج عالقات االرتباط بين 

 القلق التنظيمي      جودة الحياة الوظيفية أبعاد
 **0.219- والمكافآت األجور

 **0.154- ظروف العمل المعنوية

 **0.248- االستقاللية

 0.07- فرق العمل

 **0.217- المشاركة في اتخاذ القرارات

 **0.148- خصائص الوظيفة

 0.03 عليمالتدريب والت

 **0.175- التحسين المستمر

 **0.216- المؤشر الكلي

 P ≤ 0.05        N = 328ية          لكترونن في  وء نتائج الحاسبة اإلمن إعداد الباحثي :المصدر

وجرود عالقرة ارتبراط معنويرة موجبرة والتري نصرت علرر  مجتمعرة األولررإلر ما سبق يتم قبو  الةر ية الرئيسرة  ااستناد  
 أمررا .والقلرق التنفيمري لردا الكروادر الوفيةيرة فري عينرة مرن كليرات جامعرة دهروك( مجتمعرة)جرودة الحيراة الوفيةيرة  أبعرادبرين 

الةر يات وعلر مستوا العينة قيد الدراسة والتري نصرت علرر وجرود عالقرة  بعقفيما يخص الةر يات الةرعية، فيتم قبو  
 .وبين القلق التنفيمي( منةردة)ةية جودة الحياة الوفي أبعادارتباط معنوية بين 

 :تحليل عالقات األثر بين متغيرات الدراسة -2-9-2

الدراسرررة  أنمررروذجفرررإن  ،القلرررق التنفيمررريفررري  ألبعررراد جرررودة الحيررراة الوفيةيرررةلغررررق معرفرررة مررردا وجرررود ترررأثير معنررروي 
وهرذا مرا بصورة كلية وجزئية، لقلق التنفيمي جودة الحياة الوفيةية في ا أبعادتحديد تأثير  اتستلزميوالةر ية الرئيسة الثانية 

 ال  الدراسة ف  أنموذجمتغيرات أثر  ة الثانية والةر يات الةرعية المنبثقة عنها، وفيما يأتي تحلي نصت عليه الةر ية الرئيس
 .ئيةحصاعن تةسير المدلوالت اإل
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    :المبحوثة للكلياتعلى المستوى الكلي جودة الحياة الوظيفية في القلق التنظيمي  أبعادتأثير  -أ 

ويدعم ذلك  ألبعاد جودة الحياة الوفيةية في القلق التنفيميمعنوي أثر  وجود إلر (3)تشير نتائج التحلي  في الجدو  
( 0.05)وعنررد مسررتوا معنويررة ( 3.87)كبررر مررن قيمتهررا الجدوليررة أوالترري هرري ( 15.994)حيررث بلغررت  ،المحسرروبة (F)قيمررة 

جودة الحيراة الوفيةرة والقلرق  أبعادمنحنر االنحدار جيد في تةسير العالقة بين  أنا يد  علر مم ،(1 ,327)وبدرجات حرية 
R)وعلر المستوا الكلي، وقد بلغ معام  التحديد التنفيمي 

2
يشرير إلرر قردرة المتغيرر المسرتق  علرر ، وهرذا (0.470)قيمة   (

وقيمررة ( -0.216) (Beta)لررك قيمررة معامرر  االنحرردار ويعررزز ذ%( 47)بنحررو  القلررق التنفيمرريتةسررير التررأثير الررذي يطرررأ فرري 
(T)  اأي   كبر من قيمتها الجدولية أوالتي كانت ( 3.999-)المحسوبة البالغة. 

 ( 5)الجدول 
 جودة الحياة الوظيفة والقلق التنظيميعالقة األثر بين 

 المتغير المستقل
 

 المتغير التابع
 F  T   جودة الحياة الوظيفة أبعاد

R2 
B0 B1 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

 45 1.63 3.999- 5.35 13.334 0.216- 0.211- القلق التنظيمي

 P ≤ 0.05 N = 328     DF (1, 327)     ية   لكترونن في  وء نتائج الحاسبة اإلإعداد الباحثيمن  :المصدر

   :المبحوثة للكلياتعلى المستوى الكلي  ة في القلق التنظيمييجودة الحياة الوظيف أبعادمن  بعدتأثير كل  -ب 

تشرررير  إذ، جرررودة الحيررراة الوفيةرررة فررري القلرررق التنفيمررري أبعررراد لررربعق امعنوي ررر اهنررراك ترررأثير   أن( 6)يت ررر  مرررن الجررردو   
R)بداللرة معامر  التحديرد  بعرد االسرتقالليةجاء من  القلق التنفيميتأثير في  أقواإلر أن  (6)معطيات الجدو  

2
فسرر  إذ ،(

مقارنرة بالجدوليرة ( 51.551)المحسروبة  (F)يدعمره قيمرة  القلرق التنفيمريمن التأثير الكلي في %( 61)بمةردد لم شر هذا ا
أقر   فري حرين كانرت، (-4.615)المحسروبة والبالغرة ( t)وهي قيمرة معنويرة بداللرة ( -B1( )1.543)وبلغت قيمة (. 5.35)

R)بلغ معام  التحديد  إذ ،لبعد التدري  والتعليمالتأثير المعنوي في عالقة 
2 )(11.)% 

 ( 6)الجدول 
 القلق التنظيميو  ةيجودة الحياة الوظيف أبعادعالقة األثر بين كل بعد من 

 المتغير التابع
 

 المتغيرات المستقلة
 القلق التنظيمي

R2 
F 

 الجدولية المحسوبة
B0 B1 

 5.35 16.535 %48 *(4.044-)   -0.219- 0.146 والمكاف ت األجور
 5.35 5.315 %54 *(2.813-)   -1.134 -1.153 ظروف العمل
 5.35 51.551 %61 *(4.617-)   0.248-  0.177- االستقاللية
 5.35 1.651 %1.3 (1.273-)   -0.070 0.047- فرق العمل

 5.35 16.133 %45 *(4.012-)   -0.217- 0.150 المشاركة في اتخاذ القرارات
 5.35 5.511 %55 *(2.702-)   0.148- 0.116- خصائص الوظيفة
 5.35 1.515 %11 (0.551-)   0.030- 0.018- التدريب والتعليم

 5.35 11.553 %51 *(3.214-)   1.175- 0.114- التحسين المستمر

 P ≤ 0.05 N = 328     DF (1, 327)     ية   لكترونن في  وء نتائج الحاسبة اإلإعداد الباحثيمن  :المصدر
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فري ( مجتمعرة)معنوي ألبعاد جودة الحياة الوفيةيرة أثر  ليه يتم قبو  الةر ية الرئيسة الثانية التي نصت علر وجودوع
فيما يخص الةر يات المنبثقة عنهرا فيرتم قبرو  بعرق الةر ريات وعلرر مسرتوا  أماالقلق التنفيمي في الكليات قيد الدراسة، 
فري القلرق التنفيمري فري الكليرات ( منةرردة)وي ألبعراد جرودة الحيراة الوفيةيرة معنرأثر  الكليات المبحوثة التي نصت علر وجود

 .قيد الدراسة

 :االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات -ال  و أ

 :الدراسة وكما يأتيإليها  تاالستنتاجات التي توصلأهم  يتناو  هذا المحور
جودة الحياة الوفيةيرة فري الكليرات  أبعادلر توافر المبحوثين كانت متةقة ع إجابات أندلت نتائج التحلي  الوصةي علر  -1

 .بنسبة  عيةةلكن و  ،المبحوثة
المرروفةين ال يةهمررون لكررن  هم فرري العمرر ،إنجرراز راترر  المرروفةين يعتمررد علررر مقرردار  أنتبررين مررن نتررائج التحليرر  الوصررةي  -5

وعرراد  مقارنررة  ،هررمزمال   مقارنررة بمررا يحصرر  عليررهغيررر عرراد  فررأجرهم والمكافررآت فرري الكليررة،  األجرروربشررك  تررام نفررام 
 .بمهاراتهم ومجهوداتهم

ترروافر م شرررات  عرردم غلرر  المبحرروثين كانررت متةقررة وبنسرربة جيرردة علرررأ إجابررات أنلررر إنتررائج التحليرر  الوصررةي  أشررارت -5
 .القلق التنفيمي في الكليات قيد الدراسة

 الكليرراتفرري  فيةيررة والقلررق التنفيمرريجررودة الحيرراة الو  أبعرراددلررت نتررائج التحليرر  علررر وجررود عالقررة ارتبرراط معنويررة بررين  -4
 .المبحوثة

 الكليراتفري  ألبعراد جرودة الحيراة الوفيةيرة فري القلرق التنفيمرينتائج تحلي  االنحدار وجرود عالقرة ترأثير معنويرة  أفهرت -3
 .قيد الدراسة

 :التوصيات -اثاني  

 :وهي ،سيتم تخصيص هذا المحور لتدوين توصيات الدراسة
 .في القلق التنفيميأثر  لما لها من جودة الحياة الوفيةية أبعاد( االعتبار األخذ بنفر)مراعاة  رورة  -1
عرررادة فحرررص الكليرررات المبحوثرررة -5 سياسرررات وآليرررات ، وتصرررميم للعررراملين والمكافرررآت األجرررورمرررن  النفرررر فررري سياسرررات ، وا 

 .تتماشر مض الفروف االقتصادية للبلد
عطرراء العرراملين آراءمررن خررال  احترررام  المعنويررة للعرراملينعلررر ترروفير فررروف العمرر  المبحوثررة  الكليررات إدارةتعمرر   أن -5  وا 

والعمر  علرر تكروين الثقرة المتبادلرة بيرنهم عرن طريرق مشراركتهم فري اتخراذ القررارات المتعلقرة  كبر لهرم فري عملهرم،أحرية 
 .بعملهم

جرراءاتسياسرات و  تصميم -4  اوفق ر دائهرمأمجموعرات محرددة وتحديرد مهرامهم وحاجراتهم نحرو تطروير أو  العمر   رمن فررق ا 
 .ااتهم دوري  إنجاز وتقويم  لتحقيق النتائج المرجوة ،لية األولياتآل
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 أهرردافالمعلومرات الكاملرة عرن بالحقرائق و ومرردهم المشركالت المتعلقرة بعملهرم، العراملين فري اتخراذ القرررارات وحر  إشرراك  -3
 .عملهم

 .عملية التعليم باستمرار مة لتحسينتوفير األجهزة والمعدات الحديثة الالز بتوصي الدراسة الكليات المبحوثة  -6
وبالترالي  ،فرراديجابيرة علرر األإدور الذي تلعبه فررق العمر  لمرا لهرا مرن نترائج ال، ودعم في الكليات المبحوثة فراددعم األ -5

 .مما يشجض علر بذ  قصارا جهودهم في العم  ،المنفمة أداءعلر 
 فرراداأل أداءتحسرن وتطرور  أنالدورات التدريبية التري مرن شرانها  العاملين في الكليات المبحوثة في فرادزيادة مشاركة األ -3

تقلر  مررن القلررق التنفيمرري و علررر مكافرآت ماديررة ومعنويررة  نو لحصرريبالترالي و  ،تةكيرررهم وجهرودهم فرري العمرر يسررتغرق ممرا 
 .عملهم في الكلية أثناء إليهمالذي قد يص  
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the nature of the correlation and impact between the 
dimensions of quality of work life and organizational anxiety in a  sample of colleges of the 
University of Dohuk, the study relied on a questionnaire consisted of (57) paragraphs, for 
measuring the dimensions and variables of the Likert scale (with five weights). The 
mechanism of this study to achieve their goals, two main hypotheses has been developed  in 
order to find out the significant correlation between the functional quality work life 
dimensions (collectively and individually) and organizational anxiety of the staff in a sample 
of colleges of the University of Dohuk, and the presence of significant effect of the quality of 
working life (collectively and individually) in organizational anxiety of the staff in a sample 
from the faculties of the University of Dohuk. The questionnaire form was distributed to 
individual to study a random simple sample (350) forms and (328) forms are valid for analysis 
which means that rate of response was (93.7%) , the study used the statistical methods for 
data processing, analysis and access to their results by adopting the program (SPSS). 

The study reached to the following results: 

1- The results of the analysis indicated that the answers of respondents were in agreement 
on the availability of functional dimensions of quality of work life in the colleges 
surveyed but in low rate. 

2- The results of the analysis indicated that answers of the most respondents were in 
agreement, and with the lack anxiety indicators in colleges under study. 

3- The existence of the correlation and significant effect of functional worklife quality 
dimensions in organizational anxiety. 

Finally - the study concluded a set of recommendations that have been drawn in the 
light of the results of the study, including: 

1- The study recommends the administration of surveyed colleges to provide working 
conditions morale for employees through respect of the views of employees and give 
greater freedom to them in their work, and work on the composition of their mutual 
trust through their participation in decision-making related to their work. 

2- Increase the participation of individuals working in the surveyed colleges in training 
courses that will improve and develop the performance of individuals to make their 
thinking and their uses in the work thus they can get moral rewards that reduce 
organizational anxiety which could reached to them during the working at the college. 
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