
 

 

جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية وحتكيل التينية 
 املشتدامة لدى عنال الشركة الكابضة للكطً والغزل واليشيخ واملالبص 

 شبني الكوو مبرافظة امليوفية
 

 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
 قشه االقتصاد امليزىل والرتبية –أستاذ مشاعد 

 كلية االقتصاد امليزىل جامعة امليوفية
 

 :ملخص البرث
ييتع البحث الحالى بالكذف عغ العالقة اإلرتباشية بيغ جػدة الحياة الػضيفية ومتغيخات      

والشديج السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة  لجػ عيشة مغ عسال مرانع الغدل 
( عامل وعاملة مػزعيغ على ٚٚ٘بذبيغ الكػم محافطة السشػفية. حيث تكػنت العيشة مغ )

خصػط انتاج مختلفة، وتع تصبيق مقياس جػدة الحياة الػضيفية، ومقياس السدؤولية السيشية، 
مغ العام الجامعى ػ ومقياس تحقيق التشسية السدتجامة، وجسيعيا مغ "إعجاد الباحثة"، فى ماي

م( وقج أعتسجت الباحثة على السشيج الػصفى االرتباشى، ومغ خالل ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ)
السعالجة اإلحرائية واستخجام اإلساليب اإلحرائية الالزمة مثل التحليل اإلحرائي للبيانات 
باستخجام أسلػب تحليل االنحجار الخصي الستعجد وأسلػب تحليل اإلرتباط القانػني فزال عغ 

وتحليل التبايغ األحادؼ، وتػصل البحث إجساال الى عجة نتائج   معامالت إرتباط بيخسػن 
 تلخرت فيسا يلى: 

ىشاك عالقة ارتباشية مػجبة دالة احرائيا بيغ درجات العسال عيشة البحث على مقياس      
جوووػدة الحيووواة الػضيفيوووة  ودرجووواتيع علوووى مقيووواس السدوووؤولية السيشيوووة،  وووحلظ ضيوووخت  عالقوووة 

حرووائيا بوويغ درجووات العسووال عيشووة البحووث علووى مقيوواس جووػدة الحيوواة ارتباشيووة مػجبووة دالووة ا
وضيووخت عالقووة ارتباشيووة مػجبووة  درجوواتيع علووى مقيوواس تحقيووق التشسيووة السدووتجامة،و الػضيفيووة 

بيغ درجات العسال عيشة البحث على مقياس السدؤولية السيشية ودرجاتيع على مقياس تحقيوق 
ى أنوووو ال تػجوووج فوووخوة ذات داللوووة إحروووائية بووويغ التشسيوووة السدوووتجامة،  سوووا أاوووج البحوووث الحوووال

 –متػسوصي درجووات العسوال والعووامالت  فوي  وول مووغ متغيوخات البحووث )جوػدة الحيوواة الػضيفيووة 
  ،  سا ااج البحث على إمكانية التشبؤ بكل.تحقيق التشسية السدتجامة( –السدؤولية السيشية 
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وحتكيل التينية جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية 
املشتدامة لدى عنال الشركة الكابضة للكطً والغزل واليشيخ 

 شبني الكوو مبرافظة امليوفية –واملالبص 
 

 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
 قشه االقتصاد امليزىل والرتبية –أستاذ مشاعد 

 كلية االقتصاد امليزىل جامعة امليوفية

 :مكدمة البرث
الحقيقية األساسية في أؼ مجتسع، ويعج العشرخ البذخػ السقػم األفخاد ىع الثخوة     

الجػىخػ لشجاح أػ مؤسدة عسل ، لسا يتستعػن مغ قجرات وميارات، ولحلظ فإن االىتسام 
الكافي بتشسية السػارد البذخية وتحديغ ضخوف بيئة العسل التي تسثل أساسًا ضخوريًا لتقجيع 

فزل للعامليغ يداىع في رفع أداء السشطسة وتحقيق الخجمات للعسالء وتػفيخ حياة وضيفية أ
أىجافيا التشطيسية والخبحية واالستخاتيجية. وتعتبخ القػػ البذخؼ ىي القػػ األساسية التي 
تعتسج علييا  افة مؤسدات العسل لتحقيق األىجاف واالستخاتيجيات، مسا يتصلب التفكيخ في 

تيا والسحافطة على استقخارىا، مغ أجل تحقيق ايفية االستفادة مغ ىحه القػػ وتصػيخىا وتشسي
التسيد في أداء السؤسدات، في ضل عالع سخيع التغييخ حيث  أصبح تحقيق التسيد في أداء 
مؤسدات العسل مصلب أساسي لكي تدتصيع مػاجية السشافدة العالسية مغ خالل مػارد 

 ;Blick,R فى ذلظ) وأتفق .مشاخ يدػده جػدة حياة  العسل  بذخية قادرة على العسل في
Katherine, S; Monica, G.;& Anthony J. (2016، )& et al 2017) 

 Brena, N  ،).w, & et al ,2010) Fred, Vondracek (  وأيزا
( ، ولقج أصبح التشافذ في الدػة العالسية معتسجًا على (Gunbayi, Ilhan. 2017أراء 

معخفة في عقػل البذخ، ويدسى رأس ػ لع الحؼ ىالتقجم واالبتكار، وىحا االبتكار يقػم على الع
 & Storeyالسال الفكخؼ الحؼ يدتصيع بقجراتو أن يحافع على السػارد ويصػرىا )

Blackwell, 2000) 
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لقج بجأ االىتسام بالسػارد البذخية بذكل واسع في القخن الدابق،حيث خررت لو  ثيخ     
ػػ اقترادياتيا وتفعيل  فاءاتيا البذخية مغ البحػث والجراسات في شتى السجاال لتحديغ مدت

واإلدارية للخفع مغ السدتػػ السعخفي والتكشػلػجي للخأسالسال البذخؼ الحؼ يعج القػة األساسية 
( بجء االىتسام بجػدة الحياة الػضيفية ، ٜٓٚٔوفي عام) للتصػر ومدايخة السدتججات البيئية،

ذاريع شاملة ومتكاملة لتحديغ إنتاجية قػة وبجأت اإلدارات في عجيج مغ الذخ ات الكبيخة م
العسل، والتأثيخات التشطيسية، بالخغع مغ أنو  ان لجػ القيادات اإلدارية السختلفة في اإلدارات 
والعسل والحكػمة والجامعات عجيج مغ اليػاجذ والقلق حػل بعس األمػر الػاجب تحقيقيا 

ومذاال التعب والدأم والخقابة.  -ضخوف العسل  -ساعات العسل  -مثل األجػر السحتخمة 
وقام أصحاب السذاريع بجراسة مدألة جػدة الحياة الػضيفية و يفية تحديشيا ، وبجأ يطيخ 

 غباىتسام واضح مغ قبل الذخ ات والسشطسات السعشية بجراسة اإلنتاجية وجػدة حياة العسل )
 (ٕ٘ٔٓحفز، ػ خالج وب
ل جيجة، مع إتاحة الحخية للعامليغ يداعج على إن تػفيخ مشاخ ديسقخاشي سليع وبيئة عس     

االبتكار والتسيد بالعسل، و حلظ تػفيخ  ل الصخة والػسائل التي ػ إيجاد دوافع إيجابية نح
تؤدؼ لتفجيخ الصاقات الكامشة لجػ األفخاد مغ أجل السديج مغ التصػيخ واالبتكار بعج 

(، وبرفة Berthha, M& .Medina.A ,2010 تحفيدىع، وجعليع قادريغ على اإلبجاع )
عامة يتزح أن تجعيع القيع االندانية فى أػ مشطسة يزسغ ليا الخقى وتحقيق أىجافيا، ومغ 
أىع القيع االندانية عامة وفى السجتسعات الرشاعية خاصة ىي "السدؤولية السيشية " حيث 

لعسل ونطسو ( الى أن السدؤولية السيشية تعشى التدام السخء بقػانيغ اFarid,H.2015أشار)
 وتقاليجه، وىي حالة تسشح السخء القجرة على تحسل تبعات أعسالو وآثارىا، ومرجرىا الزسيخ.

إن حفاظ الفخد على بيئتو ومػاردىا عامة وخاصة  بيئة العسل يسثل جدءًا ىامًا مغ مدؤوليتو  
والسذار ة(  حيث تعج التشسية السدتجامة ىي تشسية تتسيد بسخاعاة )التػازن والعجالة والتخشيج

بيغ متصلبات التشسية والقجرة االستيعابية للسػارد االقترادية واالجتساعية والبيئة. وفى بيئة 
العسل فإن التشسية السدتجامة تتعامل مع التكشػلػجيا بسفيػم ججيج ال يقترخ على مجخد 

ىحا اليجف االقترادؼ واالجتساعي والسيشي، وإنسا بتحقيق التػافق مع ػ تػضيفيا لتحقيق الشس
(، وغاية التشسية السدتجامة ىي إدخال Ahonen, G .2015(وبيغ حساية السػارد الصبيعية ،
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تحديشات شػيلة األمج على جػدة الحياة البذخية، وىحا يتصلب إدارة الشطع البيئية على 
 يدسح باالستفادة مشيا مع تقليل الرخاعات التي تشتج عغ استغالليا إلى أدنى حج مسكغ.ػ نح
اتدست الحزارة البذخية عبخ عرػرىا بدسة التصػر خجمة لإلندان في السجاالت      

الشفدية، فقج عسلت الذبكة العشكبػتية على إزالة  واافة سػاء ما يتعلق مشيا برحتو العامة أ
الحجود الثقافية عبخ مختلف دول العالع عغ شخيق إتاحة اترال سيل وسخيع بيغ األفخاد في 

مختلف أجيدة اإلعالم والػسائل الخقسية، وتختبط شبكة اإلنتخنت  أؼ مكان عغ شخيق
بالعػلسة الثقافية وبالدساوات السفتػحة ألنيا تتيح التفاعل والتػاصل بيغ األفخاد مغ مختلف 
الثقافات، وىحا االمخ يتصلب مديج مغ الجيج للبحث فى  ل ما تأثخ بتلظ العػلسة مثل 

 مؤسدات العسل.   
ق البحث الحالي مغ فكخة أساسيا دراسة جػدة الحياة الػضيفة وعالقتيا بكل نبثالحلظ      

مغ السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ قصاع عسال مرانع الغدل والشديج 
بسحافطة السشػفية،  حلظ دراسة الفخوة الفخدية السختبصة بعامل الشػع فى متغيخات البحث، 

)بسدتػػ السدؤولية السيشية ومدتػػ تحقيق التشسية السدتجامة( فى احلظ مجػ إمكانية التشبؤ 
 ضػء درجات عيشة البحث على مقياس جػدة الحياة الػضيفية.

  مشكلة البرث:
تسثل الصاقة العسالية القػة األساسية التي تعتسج علييا السشطسات والسؤسدات والسرانع      

، مسا يتصلب التفكيخ في  يفية االستفادة مغ ىحه لتحقيق األىجاف االنتاجية واإلستخاتيجية ليا
القػػ وتصػيخىا وتشسيتيا واستقخارىا، مغ أجل تحقيق التسيد في أداء السشطسات، وفي ضل 
عالع سخيع التغييخ أصبح تحقيق التسيد في أداء تلظ الصاقة العسالية مصلب أساسي لكي 

تالايا لسػارد بذخية قادرة على العسل تدتصيع السشطسة مػاجية السشافدة العالسية مغ خالل أم
 Audhoe, Selwin S. &. etفي مشاخ يدػده جػدة الحياة الػضيفية. وقج أاج ذلظ  ل مغ

al. 2010)،) (وJuhani Ukko, et., al, 2009 وفي الحقيقة إن تػفيخ مشاخ ،)
إيجاد تلظ ديسقخاشي سليع مع إتاحة الطخوف الجيجة للعامليغ داخل بيئة العسل يداعج على 

الجوافع االيجابية السذجعة على جػدة االداء، و حلظ تػفيخ  ل الصخة والػسائل التي تؤدؼ 
لتفجيخ الصاقات الكامشة لجػ األفخاد مغ أجل السديج مغ التصػيخ واالبتكار بعج تحفيدىع، 

 (.ٕٕٔٓوجعليع قادريغ على اإلبجاع )عبج الحليع، 
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ومتغيخات السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة إن دراسة جػدة الحياة الػضيفية     
لجػ عسال مرانع الغدل والشديج لو أىسيتو في تدليط الزػء على قصاع العسال الحػ الحػ 
يسثل أحج أىع السػارد البذخية وأحج مقػمات القػة الجافعة لتشسية السجتسع وتصػيخة، و يف 

غ مقػمات جػدة الحياة الػضيفية، وقج أاجت عجيج يتأثخ ببيئة العسل ويؤثخ فييا بسا يستلظ م
( ، دراسة ٕٕٔٓمغ الجراسات الحجيثة على أىسية دراسة  ذلظ مشيا )مشرػر، وأخخون .

حفز، ػ )بغ خالج وب ودراسة ،(ٕٕٔٓ(، دراسة )عبج الحليع، ٕٔٔٓ)حديب وحدشي، 
لظ ومشيا (،  حلظ على مدتػػ الجراسات األجشبية فقج اىتست بعس الجراسات بحٕ٘ٔٓ

 (et al.2017 Brena,N.( ودراسة ) et al .2013 Aurelie, Ruet &,دراسة ).
 ،  حلظ دراسة ) (Gunbayi, Ilhan. 2017 ، ودراسة  Farid ,H. 2015 (وأيزأ 

.& et al 2016)   (Lannegrand, L ومغ ىشا تخػ الباحثة أن مذكلة البحث
يخ غاية فى االىسية بالشدبة للسجتسعات واضحة مغ خالل أىسية القاء الزػء على متغو تبج

"جػدة الحياة الػضيفية" فى اشار ضعف الجافعية للعسل واالنتاج والتخبط أحيانًا ػالرشاعية وى
فى ضل السعػقات االقترادية، واالجتساعية السحيصة بيع، و حلظ ما يذيجه العالع مغ 

ية تؤرة قصاع الرشاعة ، صخاعات تديج التػتخ الشفدي، ومسا سبق تتزح لشا مذكلة حقيق
وتؤثخ علي االنتاجية والكفاءة، وىى السدؤولية السيشية التى تتدع بسجسػعة مغ السقػمات 

التسيد واالنتاج عشجما يكػن ىشالظ شعػر ايجابي ػ تكفل للعسال السثابخة والدعى الجائع نح
واإلحداس مدارىع مسا يحفد االستسخار في العسل  ػاتجاه أعساليع وتفاعل مدتقبلي نح

 االيجابي اتجاىو.
( أنو فى ضل إن إدراك الفخد والسجتسع ألىسية  ٕ٘ٔٓوأوضح )الذذتاوػ، وآخخون .     

البيئة والحفاظ على مقػماتيا أصبح مغ أىع التحجيات التي تػاجيشا اليػم، ىحه السػاجية 
العامل  ػىيكػن الشجاح فييا خيخ ميخاث لألجيال القادمة. وٕاذا  ان الدلػك اإلندانى 

غيخ و األساسي الحؼ يحجد أسلػب وشخيقة تعاملشا مع البيئة واستغاللشا لسػا ردىا التقليجية أ
التقليجية، فال شظ فى أن للتجريب دورًا ىامًا فى تخشيج ىحا الدلػك ودفعو  للحج مغ األخصار 

الحاضخ  البيئية واالقترادية واالجتساعية الشاجسة عغ سػء استغالل السػارد البيئية فى
 والسدتقبل .
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وفى حجود علع الباحثة  –ومع تجقيق مخاجعة الجراسات على السدتػػ العخبي واالجشبي     
السدؤولية  –لع تػجج دراسة تشاولت متغيخات البحث الحالى وىي )جػدة الحياة الػضيفية  –

إن -العالقة االرتباشيةة تحقيق التشسية السدتجامة(، لحا فقج اىتع البحث الحالى بجراس –السيشية
بيغ جػدة الحياة الػضيفية لجػ عسال مرانع الغدل والشديج و ل مغ السدؤولية  -ُوجج

السيشية ومجػ تحقيق التشسية السدتجامة لجييع، أضف الى ذلظ دراسة الفخوة بيغ العسال 
ى ضػء احلظ دراسة امكانية التشبؤ بجػدة الحياة الػضيفية ف والعامالت فى متغيخات البحث،

على مقياس السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية  درجات عسال مرانع الغدل والشديج
 السدتجامة.

وتتزح مذكلة البحث الحالي فى الدؤال الخئيذ التالى: ما ىى العالقة التى تخبط بيغ     
دل جػدة الحياة الػضيفية والسدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ عسال مرانع الغ

 والشديج بسحافطة السشػفية؟
 التالية:ويتفرع من الدؤال الرئيس الدابق للبحث التداؤالت     

  :تداؤالت البحث  
( ىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ جػدة الحياة الػضيفية والسدؤولية السيشية لجػ عسال ٔ) 

 مرانع الغدل والشديج بسحافطة السشػفية؟
ىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ جػدة الحياة الػضيفية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ  (ٕ) 

 عسال مرانع الغدل والشديج بسحافطة السشػفية؟
( ىل تػجج عالقة ارتباشية بيغ السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ عسال ٖ)

 مرانع الغدل والشديج بسحافطة السشػفية؟
تغيخ الشػع )ذ ػر/أناث( على درجات العسال عيشة البحث فى ( ىل يؤثخ مٗ) 

 التشسية السدتجامة( –السدؤولية السيشية  -الستغيخات)جػدة الحياة الػضيفية 
وتحقيق التشسية السدتجامة فى ضػء درجات  –( ىل يسكغ التشبؤ بالسدؤولية السيشية ٘) 

 عسال عيشة  البحث على مقياس جػدة الحياة الػضيفية؟
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 أٍداف البرث: 
 البحث الحالى يدتهجف الكذف عن: على ضهء ما تقجم فإن  
وشبيعة  التعخف على جػدة الحياة الػضيفية لجػ قصاع عسال مرانع الغدل والشديج، 

العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية لعسال مرانع الغدل والشديج والسدؤولية السيشية لجييع، 
ياة الػضيفية لعسال مرانع الغدل والشديج وتحقيق التشسية و حلظ شكل العالقة بيغ جػدة الح

السدتجامة لجييع، وباإلضافة الى ذلظ ييجف البحث أيزا إلى التعخف على داللة الفخوة بيغ 
 –السدؤولية السيشية –العسال والعامالت بسرانع الغدل والشديج فى )جػدة الحياة الػضيفية 

حث أيزًا إلى التعخف على إمكانية التشبؤ بالسدؤولية تحقيق التشسية السدتجامة(، وييجف الب
السيشية ومدتػػ التشسية السدتجامة فى ضػء درجات عسال مرانع الغدل والشديج على 

 مقياس جػدة الحياة الػضيفية.
 أٍنية البرث: 

  :أوال: االهسية الشغرية    
عغ مفيػم جػدة تتبلػر أىسية البحث الحالى فى الكذف مغ خالل االشار الشطخؼ     

الحياة الػضيفية ورصج عالقتيا بالسدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ عسال 
مرانع الغدل والشديج بالسشػفية، ويسثل ىحا البحث وووو فى حجود علع الباحثةوووو أول دراسة 

يشية وتحقيق تصبيقية تتشاول شبيعة العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية و ل مغ السدؤولية الس
التشسية السدتجامة لجػ فئة العسال بسرانع الغدل والشديج، ولعل ىحا قج يعكذ دور 
الستغيخات الحزارية فى شبيعة تلظ العالقة والفخوة بيشيا، حيث تشبثق االىسية مغ خالل 

 الجػانب التالية:
بحث أىسيتو مغ حيث يكتدب ال : أىسية الفئة التي يتشاوليا البحث باالىتسام،الجانب األول 

خالل إتباعو للسشطػر الكلى فى فيع قصاع العسال  ذخريات متكاملة، تسثل فى ذاتيا 
 االساس الفعال فى تقجم السرانع والسشطسات والسجتسع  كل. 

سج الفجػة البحثية في الجراسات الدابقة عغ شخيق دراسة تأثيخ جػدة الحياة : الجانب الثاني
الستسيد للسشطسات والسرانع، حيث اىتست الجراسات الدابقة الػضيفية على تحقيق األداء 

 جػدة الحياة الػضيفية وغيخىا مغ الستغيخات بذكل مشفخد دون الخبط بيشيع. بتشاول متغيخ
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عسال ػ أىسية قصاع التصبيق حيث يتشاول ىحا البحث مجال تصبيقي ميع وى :الجانب الثالث
والشديج بذبيغ الكػم السشػفية بأنو واحج  مرانع الغدل والشديج، حيث يتسيد مرشع الغدل

مغ أىع مرانع الغدل والشديج بجسيػرية مرخ العخبية لسا لو مغ عجة خرائز عالوة على 
  .تسيد الصاقات البذخية العاملة بو

إضافة البحث لعجة أدوات فى ميجان القياس الشفدي وىى" مقياس جػدة الحياة  :الجانب الرابع
دؤولية السيشية، ومقياس تحقيق التشسية السدتجامة )وجسيعيا مغ ترسيع الػضيفية، ومقياس الس

الباحثة وتقشيشو على البيئة السرخية( والتأاج مغ صالحتيو، مسا قج يديع اسياما متػاضعا 
فى إثخاء مجال القياس الشفدى، وبحيث تتستع ىحه االدوات بجالالت مشاسبة مغ الرجة 

 والثبات.
بيغ العسال والعامالت فى متغيخات  -إن ُوججت –لزػء على الفخوة القاء ا :الجانب الخامس

 البحث.
  :ثانيا: االهسية التظبيقية   
إن زيادة التيجيجات التي تػاجو السشطسات والسرانع في مرخ بػجو عام، وقصاع  -ٔ

ما أدػ إلى تػجيو الجيػد إلعادة االىتسام بيحا ػ صشاعة الغدل والشديج بػجو خاص، وى
إن نتائج وخرػصًا العسال حتى تربح وسيلة فعالة ومتسيدة للسشطسات، لحلظ فالقصاع، 

الػصػل إلى مجسػعة مغ التػصيات التي يسكغ أن تداعج ىحا البحث قج تديع في 
متخحؼ القخارات بذأن تحقيق أعلى مدتػػ مسكغ مغ جػدة الحياة الػضيفية والسدؤولية 

 السيشية لجػ العسال .
جػدة الحياة الػضيفية، واألداء الستسيد للسشطسات لع يلقى حتى   سا أن دراسة تأثيخ  -ٕ

اآلن االىتسام الكافي مغ جانب السسارسيغ والباحثيغ. لحلظ تشبع األىسية التصبيقة ليحا 
إعجاد بخامج إرشادية مػضػع البحث، مغ أجل ػ البحث مغ أىسية تػجيو االىتسام نح

عتبارىع شخيحة ىامة يقػم على سػاعجىع تقجم لتشسية جػدة الحياة الػضيفية لجػ العسال با
 السرانع والسشطسات.

البخامج الخاصة بالخعاية الستكاملة  أن نتائج ىحا البحث قج تلقى الزػء على تصػيخ -ٖ
للعسال التي ترقل مغ شخرياتيع وقجراتيع، وتشسي لجييع السدؤولية السيشية التى 

 التشسية السدتجامةتداعجىع على تحقيق جػدة الحياة الػضيفية و حلظ 
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الجراسات التى تتشاول أىسية جػدة الحياة و  حلظ تػجيو األنطار إلى اعجاد البحػث   -ٗ
الػضيفية فى ضل مدتحجثات ىحا العرخ الحػ أتدع بتغيخات متالحقة فى  ل السجاالت 

 وعالقتو ببعس الستغيخات السعخفية والذخرية األخخػ.
خالل إمكانية التشبؤ بكل مغ السدؤولية  تبخز االىسية التصبيقية للبحث أيزا مغ  -٘

السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة فى ضػء درجات عيشة البحث فى جػدة الحياة 
الػضيفية على اإلرتقاء بالسدتقبل السيشي لجػ العسال، وبالتالي ييتع البحث الحالى بأحج 

ستثسارىا جيجًا، التي تدعى جيات عجيجة إلى تعديدىا وا -العسال –أىع شاقات السجتسع 
ألن ذلظ يسثل بػابة رئيدية للتشسية البذخية، والتى فى جػىخىا تعج أحج أىع مقػمات 

 التشسية السدتجامة، ألن الرشاعة أحج أىع ضسانات األمغ القػمى للجول الستفجمة.
 مصطلرات البرث: 
 “ "  Quality of working Life( جهدة الحياة الهعيفية "  1)

( ر د على مفيػم جػدة حياة العسل Lawer, 1971( أن )Farid ,H.  2015أوضح)     
اػنو يتزسغ ترػرات وادرااات العامليغ لسدتػػ البيئة السادية والسعشػية للعسل، وتسثل 
مكػنات البيئة السادية والسعشػية مجسػعة مغ العػامل مغ أىسيا: السدايا والفػائج أنطسة 

 ضيفي، السذار ة في صشاعة القخارات، الخضا الػضيفي، الحػافد والسكأفات، األمغ الػ 
(، Lindstrom, 1994) ( أن  ل مغGunbayi, Ilhan.2017 وقج ذ خ)
( حجدا مؤشخات جػدة حياة العسل بالخضا الػضيفي، القجرة على CASIO,1986ااسيػ)

اض الغيابات الػفاء بااللتدامات, وتػفخ العالقات اإلندانية، وقلة الذكاوػ والتطلسات، وانخف
ومعجل الجوران وإن مكػنات بيئة الجػدة ومؤشخات الجػدة للسؤسدات التي تدعى إلى إحجاث 
التصػيخ التشطيسي وفق األساس السعخفي الحؼ سبق تحجيجه يتصلب إجخاءات تخ د أساسا 

 على إعادة ترسيع الػضائف لتحديغ األداء التشطيسي ودعع اإلستخاتيجية التشطيسية 
خف جػدة الحياة الػضيفية فى البحث الحالى بأنيا تحقيق الدعادة للعامليغ فى بيئة وُتعً       

العسل والسداعجة على تحقيق التػافق بيغ الفخد ومؤسدة العسل، مسا يداىع فى رفع  فاءة 
وتقتخح الباحثة عجة ابعاد لجػدة الحياة الػضيفية فى  السشطسة وتحقيق اعلى ربح مسكغ.

الخعاية  –التغلب على صعػبات العسل  –)االمان واالستقخار الػضيفيالبحث الحالى وىى 
التسيد واالبجاع فى  –التػازن بيغ الحياة الذخرية وحياة العسل –الرحية والدالمة السيشية
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العسل(، وُتًعخف إجخائيا فى البحث الحالى بالجرجة التى يحرل علييا العسال على مقياس 
 جػدة الحياة الػضيفية.

 " Professional Responsibility السدؤولية السهشية(  2)
( إذا  انت للسيشة دور ميع في تحجيج االلتدامات التي تثقل ٕٛٓٓأوضحت )الرالحى،     

ااىل العامل في عالقتو مع االخخيغ داخل بيئة العسل، فإنيا تلعب دورًا بارزًا في مجال 
 .السدئػلية وتعييغ نصاقيا

( الى أن  للسيشة أىسية  بيخة في تحجيج (Chen,C; Yen Lin ,& et al ,2012أشار     
معيار الخصأ الحؼ تقػم عليو السدؤولية إذ الخصأ  قاعجة عامة يقجر تقجيخًا مجخدًا ، 

السدؤولية العقجية ومدؤولية -والسدؤولية السيشية تتخصى التقديع الثشائى للسدؤولية السجنية
فى البحث الحالى بانيا مجسػعة االخالقيات والقػاعج وتعخف السدؤولية السيشية  تقريخية،

السيشية التى يجب على العامل االلتدام بيا، وأن يتحسل نتائج أفعالو وسلػ و داخل بيئة 
 -العسل، وتقاس فى البحث الحالى  بسقياس السدؤولية السيشية  لعسال مرانع الغدل والشديج

مدؤولية الفخد تجاة  –ة الفخد تجاه عسلو ويتزسغ عجة محاور ىى )مدؤولي –اعجاد الباحثة
مدؤولية الفخد تجاة بيئة  –مدؤولية الفخد تجاه اآلخخيغ داخل بيئة العسل –ادارة العسل

وتًعخف السدؤولية السيشية إجخائيا فى البحث الحالى بالجرجة التى يحرل علييا  العسل(،
 عسال مرانع الغدل والشديج على مقياس السدؤولية السيشية .

 " Achieve Sustainable Developmentتحقيق التشسية السدتجامة"  (3)
( أن التشسية السدتجامة تتزسغ ٕ٘ٓٓ(، )البشاني، ٕٗٓٓوقج حجد )الدسالػشي،      

الحفاظ على البيئة والشطع البيئية التي يعتسج علييا اإلندان وحساية السػارد الصبيعية مغ 
مدتجامة، التػازن بيغ السػارد الستاحة واالحتياجات الزغػط وعجم استغالليا بصخة غيخ 

األساسية لإلندان )مثل التعليع والعسل والرحة والسياه غيخىا( على السجػ البعيج في إشار 
( أن التشسية السدتجامة تتعامل مع ٕٓٔٓيحقق العجالة بيغ األجيال، ويخػ )بجوػ، ومجاىج.

اإلقترادػ واالجتساعى، ػ تػضيفيا لتحقيق الشس التكشػلػجيا بسفيػم ججيج ال يقترخ على مجخد
وإنسا بتحقيق التػافق مع ىحا اليجفػبيغ حساية السػارد الصبيعية، والبعج عغ  ل أشكال 

 االعتجاء على البيئة، وتحقيق حالة التػازن بيغ الحاجات اإلندانية والبيئة الصبيعية.
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( أن التشسية Stoever,J 2012( ،)Tucker ,R & Izadpanahi, P 2017وأوضح ) 
السدتجامة تسثل اختيار وسائل التقشية ذات التأثيخات البيئية السحجودة مع تخشيج وحدغ اختيار 
أنػاع ومػاقع السخااد الرشاعية وتخفيف االستيالك )تخشيج التشسية االقترادية(، وتدويج 

لى اتخاذ القخار اإلندان بالقجرة على االترال مباشخة مع مرادر السعخفة، وتشسية القجرة ع
األاثخ رشجًا في حياة اإلندان، وتشسية ميارات الفخد بسا يسكشو مغ مػاجية ما يعتخضو مغ 
مذكالت وأزمات بأسلػب مشيجي، وتحديغ األوضاع االقترادية والدياسية واالجتساعية 

 واإلدارية بخؤية تكاملية. 
بانيا تفاعل االندان مع بيئتو تفعاال التشسية السدتجامة فى البحث الحالى  ٌوتَعخف الباحثة     

االىتسام بالبيئة والسحافطة علييا ويتزسغ ىحا بعس ػ صحيحًا بحيث يدعى بجافع داخلى نح
( ويتزسغ ذلظ تخشيج  STSEالعشاصخ ذات الرلة بالعلع والتكشػلػجيا والسجتسع والبيئة )

بيا.ٌوتَعخف إجخائيا فى  االستيالك لسػارد البيئة عامة وبيئة العسل خاصة، وحدغ االنتفاع
ىحا البحث بالجرجة التى يحرل علييا عسال مرانع الغدل والشديج على مقياس التشسية 
السدتجامة إعجاد الباحثة، ويتزسغ ىحا السقياس عجة أبعاد تتزسغ )البعج االقترادػ للتشسية 

البعج  –سدتجامة البعج البيئى للتشسية ال –البعج االجتساعى للتشسية السدتجامة  –السدتجامة
 التكشػلػجى للتشسية السدتجامة (.

 (  (C.T.I.H.C –( عسال الذركة القابزة للقظن والغزل والشديج والسالبس 4) 
“Workers of Cotton & Textile Industries Holding Company-    " 

شبقة العسال )ومفخدىا عامل( " أن .wikipediaأوضحت و يبجيا السػسػعة العخبي"     
ميشية تختلف اآلراء حػل تحجيج شبيعتيا ودورىا االجتساعي واالقترادؼ -اجتساعية

والدياسي فتعخف أحيانا على أنيا شخف أساسي مغ أشخاف عالقات اإلنتاج ال يسكغ فيسو 
إال مغ خالل فيع شبيعة الشطام الخأسسالي الحؼ أفخزىا، وتعخف أحيانا أخخػ على أنيا مجخد 

فئة اجتساعية تتسيد برفات ثقافية واقترادية وميشية مذتخ ة. وفي حيغ و عامل اجتساعي أ
يخ د السار ديػن على التعخيف األول، فى حيغ ان السجارس الليبخالية والخأسسالية تخ د على 

 (ٕٚٓٓالتعخيف الثاني محاولة تحجيع الجور الدياسي للعسال، )اشخف اللسداوؼ، 
(  يبلغ عجدىع  (C.T.I.H.C –والشديج والسالبذ وعسال الذخ ة القابزة للقصغ والغدل 

حخصت و  ساعات(، ٛعامل(، مقدسيغ على ثالث ورديات، مجة الػردية الػاحجة ) ٖٓٓ٘)
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الذخ ة مشح إنذائيا على أن تػفخ للعامليغ بيا أابخ قدط مغ الخجمات فأقامت ليع السدااغ 
أقامت لعالجيع مدتذفى على  الرحية والسالعب الخياضية ومصعسا وناديا للعامليغ بيا  سا

 أعلى مدتػػ.
 ( بذبين الكهم (C.T.I.H.C –( الذركة القابزة للقظن والغزل والشديج والسالبس 5)

“Cotton & Textile Industries Holding Company Shiben El-Kom”      
(  إحجػ شخ ات بشظ مرخ، بخأس مال ٕٜٚٔشخ ة مرخ للغدل والشديج تأسدت عام)

(أربعة مالييغ جشيو، وتقع الذخ ة  ٜٛ٘ٔ( جشيو زيج تجريجيا فأصبح سشة) ٓٓٓ,ٖٓٓقجره 
 بذارع شلعت حخب بسجيشة السحلة الكبخػ بجسيػرية مرخ العخبية.

مغدل  ٕٓٓ,ٕٔم( و ان عجد مغازليا ٖٜٓٔبجأت شخ ة مرخ للغدل والشديج إنتاجيا عام)
حتػؼ أيزا عشج بجايتيا مغدل تزسيع ستة مرانع للغدل.و انت ت ٓٓٓ,ٖٓٓوصلت إلى 

نػل تزسيع عذخة مرانع للشديج تدتيلظ حػالي  ٓٓٓ٘نػل للشديج فأصبح اآلن  ٗٛٗ
السػسػعة % مغ إجسالي االستيالك الكلى للجسيػرية.)ٕ٘مليػن قشصار مغ القصغ تسثل 

 ، (ٕٔٔٓالدياسية، 
الشديج والسالبذ بذبيغ الكػم بسحافطة السشػفية و وتسثل الذخ ة القابزة للقصغ والغدل      

C.T.I.H.C) احج أىع الذخ ات التى انبثقت مغ الذخ ة االم "شخ ة مرخ للغدل والشديج ،) 
 االطار اليظرى للبرث:

 Quality of Working Life( جػدة الحياة الػضيفية  ٔ)
 أواًل: مفههم جهدة الحياة الهعيفية:

يفية تعبخ عغ رضا العامل عغ الحاجات الستشػعة مغ خالل إن جػدة الحياة الػض     
والسخخجات الشاتجة عغ السذار ة السيشية فى بيئة العسل، وتسثل مؤشخًا  السػارد، واالنذصة،

( عشجما اشار الى انو علي ٕٗٓٓلإللتدام التشطيسي للعامليغ، وقج أوضح ذلظ )الصبال، 
ودورىا الفعال  quality of working lifeالػضيفية الخغع مغ األىسية الستدايجة لجػدة الحياة 

 الحؼ تلعبو لزسان استسخارية ونجاح السشطسات في العرخ الحجيث 
تخػ الباحثة أنو ال يػجج اتفاة على تعخيف محجد وشامل ليحا السفيػم، ونطخا لتعجد التعخيف 

اىيع في حجود ما السختبط بجػدة الحياة الػضيفية، فإن الباحثة برجد عخض ألىع ىحه السف
 التالي: ػيخجم متصلبات البحث على الشح



 

 

)   ٖٔ٘) 
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 جيَاٌ على الشيد سويدد. 

( يعخف and, Knutson, 1990 Kiernan( أن)Gunbayi, Ilhan, 2017ذ خ)    
جػدة الحياة الػضيفية بأنيا "ىي التفديخ الذخري لجور العامل في مكان العسل وتفاعل ىحا 

للفخد تتحج، ترسع وتقيع فخديا مغ الجور مع تػقعات اآلخخيغ". إن جػدة الحياة الػضيفية 
خالل ىحا الفخد وان جػدة الحياة الػضيفية تعشي شيئا مختلفا لكل فخد، ومغ السحتسل أن 

 تختلف جػدة الحياة الػضيفية باختالف العسخ السخحلة السيشية والسخ د في الرشاعة.
ة لجرجة أنو ( على الصبيعة الذخرية لجػدة الحياة الػضيفئٕٕٓوأاج )عػض، وآخخون.  

( حيث  Nadler and Lower, 1983جعلو مفيػما خاصا لكل فخد، وىحا ما  ان يخذاه )
تبقى الربغة الذخرية ىي السفدخة وبالتالي تخيب أؼ محاولة ألسلػب قياس صادة لجػدة 

، ومع ىحا فإن ىحا السجخل الشطخؼ لو  a Valid assessment methodالحياة الػضيفية 
 لجػدة الحياة الػضيفية.   Dynamic natureي حدبانو الصبيعة الجيشاميكية ميدة أنو يأخح ف

( جػدة الحياة الػضيفية بأنيا "عبارة عغ أنطسة السػارد  ٜٜٜٔيعخف )مرصفى،       
البذخية التي يسكغ أن تدتخجميا السشطسة في تحقيق التػافق بيغ الفخد وبيغ وضيفتو بحيث 

 (ٕ٘ٓٓورفع  فاءة السشطسة.فى )عبج العديد،  يسكغ إشباع احتياجاتو وأىجافو
يػضح ىحا التعخيف أن السعشي بجػدة الحياة الػضيفية ىي إدارة السػارد البذخية وأن خصصيا  

تشرب حػل تحقيق التػافق بيغ الفخد ووضيفتو، أؼ تحقيق التػازن بيغ العسل والحياة 
 الفخد وأىجاف السشطسة. الذخرية للعامل، وأن ىحا التػازن يؤدؼ إلي تحقيق أىجاف

( جػدة الحياة الػضيفية بأنيا "ىي مجسػعة مغ العسليات الستكاملة ٕ٘ٓٓعخف )جاد الخب، 
السخصصة والسدتسخة والتي تدتيجف تحديغ مختلف الجػانب التي تؤثخ علي الحياة الػضيفية 

اتيجية للعامليغ وحياتيع الذخرية أيزا والحؼ يداىع بجوره في تحقيق األىجاف اإلستخ 
 للسشطسة والعامليغ فييا والستعامليغ معيا".

جػدة الحياة الػضيفية  ( فيقتخح ثسان محاور ميسة للتحجيجWalton, 1973أما)     
األجػرالسشاسبة، العادلة، ضخوف العسل اآلمشة والرحية، تشسية القجرات اإلندانية، التصػر 

 شسئشان ضسغ الػسط االجتساعي العام.والدالمة السيشية، االنجماج االجتساعي، الثقة واال
أن ىشاك ثسان محاور ميسة للتحجيج جػدة الحياة  ) (Brena, N. & et al, 2017يخػ  

السشاسبة، العادلة، ضخوف العسل اآلمشة والرحية، تشسية القجرات اإلندانية،  الػضيفية األجػر
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ان ضسغ الػسط االجتساعي التصػر والدالمة السيشية، االنجماج االجتساعي، الثقة واالشسئش
 العام.

إن جػدة الحياة.الػضيفية ال تقترخ علي   وتخػ الباحثة أن ىحا التعخيف يػضح اآلتي:     
جانب دون أخخ، وإنسا ىي عسليات متكاملة تذارك في إحجاثيا وتشفيحىا جسيع اإلدارات 

قع العبء األابخ مشيا السػجػدة داخل السشطسة، أما تشطيع عسلية االستفادة مشيا للعامليغ في
 على إدارة السػارد البذخية.

 ة:االطار الفلدفى لجهدة الحياة الهعيفي
 Vischer ,J, & etو حلظ (،Volodina ,A& Nagy, G .2016أوضح )    

al.2017 أن جحور دراسة جػدة الحياة الػضيفية تعػد إلى الفلدفة اإلندانية في اإلدارة :)
( والتي عخفت رواجا Mayo, 1933)ػالعالقات اإلندانية لساي والتي انصلقت مع تيار مجرسة

 ,Bergeron( وىحا ما لخرو )Mcgregor, I960ابيخا مع مجرسة علع الدلػك ل )
( حيث يػرد أن ىشاك خسذ محاور تعالجيا جػدة الحياة في العسل وىي: فلدفة 1982

ىخ البيئية التي يخاد تغيخىا، اإلدارة، الػسائل والصخة السدتعسلة لتغيخ الػسط السيشي، السطا
الػضعية الججيجة السخاد إنذاءىا، األىجاف السشتطخة مغ خالل تصبيق الفلدفة اإلندانية 

مجسػعة مغ و بسعشاىا الحقيقي عغ شخيق إدراج نساذج السذار ة التي تيجف إلى تعجيل احج أ
ػ العامليغ في األبعاد الستعلقة بالػسط السيشي لغاية خلق بيئة ججيجة أاثخ إرضاء لج

 السؤسدة. 
أما الحخ ة الثانية فقج ضيخت في الػاليات الستحجة األمخيكية على أساس السخجيعات      

إلى إندانية السحيط السيشي مسا ولج الجعػة إلى تبشي أسلػب ػ والشطخيات االجتساعية التي تجع
السدتػيات التعاون في تديخ بيئة العسل وإنذاء لجان مختلصة على جسيع األصعجة و 

لتذخيز وإيجاد حلػل للسذاال مثل إنذاء بخامج السذار ة في إشار عقػد التفاوض بيغ 
» شخ ة جشخال مػتػز واتحاد عسال الديارات أيغ ضيخ مفيػم جػدة الحياة في العسل

Quality of work life » والحؼ يفزي إلى إرضاء شسػح العامليغ وتصػيخىع ضسغ محيط
 مغ السعلػمات والسعارف األزمة التخاذ القخارات.عسليع وذالظ انصالقا 
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 عشاصر جهدة الحياة الهعيفية.
( أن جػدة الحياة الػضيفية تختكد على   Kalayanee ,K. & et al, 2010ذ خ )     

والعشاصخ التي تتذكل وتكػن مشيا، وتختلف وتتعجد اآلراء   Dimensionsعجيج مغ األبعاد 
والسجاخل الخاصة بيحه األبعاد، وفيسا يلي ندتعخض تلظ اآلراء واالتجاىات بذيء مغ 

 اإليجاز:
 ( أن أبعاد جػدة الحياة الػضيفية ىي:Wayne,L & et. AL., 2001يخػ ) -
   Employee empowermentتسكيغ العامليغ    -ٔ
                             Work loadعبء العسل       -ٕ
                  Health and Saftyالرحة والدالمة السيشية   -ٖ
                 ManagemeNt policiesالدياسات اإلدارية  -ٗ

 ( أن أبعاد جػدة الحياة الػضيفية ىي:MaRte & Dupus ,ٕٙٓٓيخػ )     
 مثل الػاجبات واالستقاللية  Nature of the job it selfاتو شبيعة العسل ذ -ٔ 
مثل الخشػبة، الحخارة، الزػضاء،   Physical contextالسحتػؼ الصبيعي للعسل  -ٕ 

 اإلضاءة، الخوائح، والحبحبات.
مثل الجعع االجتساعي   Psychosocial contextالسحتػؼ الشفدي واالجتساعي للعسل  -ٖ

 عتبار وشبيعة القيادة. واال االحتخام والعاشف، 
مثل مدتػؼ التخصيط، ايجيػلجية   Organization contextالسحتػػ التشطيسي للػضيفة  -ٗ

 (  ٕٕٔٓوآخخون ، فى )عػض، نطام السعلػمات، بخامج التجريب والجعع الفشي. اإلدارة، 
 مؤشرات جهدة حياة الهعيفية:

على بعس مؤشخات جػدة الحياة في العسل ( أنو يسكغ التعخف ٕ٘ٔٓأوضح )بغ خالج،     
 مغ خالل ما يلي:

السكافئات، التجريب والتكػيغ، الحقػة السكتدبة، تصػيخ  :إمكانية االنجاز والتظهر السهشي -
 القجرات، ضسان السدار السيشي.

: نػعية تعليسات العسل، قجرة السشطسة على الجعع والسداعجة في حل نهعية مشغسة العسل -
الستعلقة بالخلل الػضيفي، مدار التقجم الػضيفي، العخاقيل والرعػبات، اإلرىاة في السذاال 

 اجتساعية( العسل، الحساية مغ األخصار بالسشطسة )االضصخابات العزلية، األخصار الشفذ
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الستسثلة في االعتخاف بالعسل،االحتخام، اإلصغاء إلى  :نهعية العالقات االجتساعية -
الدمالء وأوقات العسل،االتراالت، الحػار االجتساعي، السذار ة في االنذغاالت، احتخام 

 اتخاذ القخار.
وتيخة وساعات العسل، الحياة األسخية، التخفيو،  :التهافق بين حياة العسل وساعات العسل -

 ووسائل الشقل.
( أن جػدة الحياة السيشية تتشاول الجيػد واألنذصة  (Isabelle,A & et al .2010أاج

سة التي تدتخجميا إدارة السػارد البذخية في السشطسة بغخض تػفيخ حياة وضيفية أفزل السشط
للعامليغ قرج إشباع احتياجاتيع مغ خالل تػفيخ بيئة عسل صالحة، ومذار تيع في اتخاذ 
القخارات وتػفيخ متصلبات األمغ واالستقخار الػضيفي والعاشفي ليع، وإتاحة الفخص السالئسة 

قرج إنجاح الجػدة السيشية في السشطسات ومغ مجسل ىحه العػامل  سا وردت لتحديغ األداء 
 جػدة الحياة الػضيفية ما يلى:  لجػ الباحثيغ في السجال التشطيسي ومغ عػامل نجاح

 مجههدات السشغسة: -1
إن جيػد السشطسة عامل ضخورؼ لشجاح الجػدة الػضيفية وذالظ مغ خالل االستخجام      

ا التشطيسية واإلدارية لتديخ وتخشيج سبل التػفيق بيغ أىجاف العامليغ وأىجاف األمثل لقجراتي
 السشطسة  سا يذيخ الباحثيغ في السجال التشطيسي.

 نغم السقترحات: -2
إن جػدة حياة العسل الجيجة وبخامج مذار ة العامليغ تفتخض أن العامليغ لجييع أفكار     

وتصبيق ىحه األفكار حيث يجب على  ل مشطسة أن ججيجة وأن مدئػلية اإلدارة ىي متابعة 
 غيخ مججية.و تخلق بيئة عسل تحتخم فييا  ل فكخة مصخوحة سػاء  انت مججية أ

 نغام االتراالت: -3
مشطسة العسل بيئة حيػية لسختلفة األنذصة االترالية الخسسية والتي و تعتبخ السؤسدة أ    

نذخ السعلػمات الخسسية الخاصة و السعلػمات أتبادل  ( بأنو(Stéohane, 2002يعخفيا 
بالسؤسدة، وىي مجسػعة مغ األنذصة االترالية التي تحجث داخل السؤسدة مغ خالل 

 العالقات الخسسية والالرسسية التي تحجث ضسغ محيط السشطسة.
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 عالقة جهدة الحياة العامة بجهدة الحياة الهعيفية:
حاول  ثيخ مغ الباحثيغ التفكيخ فى العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية وجػدة الحياة     

مغ خالل  ((Vischer ,Jacqueline C& Wifi, Mariam . 2017برفة عامة فقج وجج 
ابحاثو فى ىحا االشار أن جػدة الحياة الػضيفية تعج امتجاد لجػدة الحياة برفة عامة مغ 

(,)عشجما قال أن جػدة Litwin ,1999حا ما ذىب إليو )خالل تحديغ ضخوف العسل وى
الحياة ال تقترخ على تحليل الرعاب والترجؼ للعقبات واألمػر الدلبية فقط ، وأوضح ذلظ  

( أن بعس الجراسات Barger,1998بل تتعجػ ذلظ إلى تشسية الشػاحي اإليجابية ويذيخ )
سو لذخريتو في تأثيخىا على جػدة الحياة الجػدة الحياة تشاقر السدتػػ الػضيفي للفخد، وتقيي

( فيعتبخان آن الخضا يػلج الذعػر بالخاحة الشفدية Evans & Romny. 1996أما )
   والجدسية لألفخاد والتأايج على العالقة بيغ الخضا السيشي وجػدة حياة األفخاد األصحاء .

ا  أشار إليو ( فيسٕٚٓٓ( مع )جاب الخب، ٕ٘ٔٓوفى الدياة نفدو أتفق )بغ خالج، 
(Dupuis & Autres. 2000)  عشجما أعصى تعخيفا عاما لجػدة الحياة في قػلو انيا

 Marcel etالسدتػػ الحؼ بلغو الذخز في تشطيع وتختيب أىجافو وقج اعتسج  ل مغ)
Dupuis .2006 ىحا التعخيف الشدقي واستعسلو في تعخيف جػدة الحياة في العسل واقتخحػا)

مجال إلعصاء تعخيف عام لجػدة الحياة الػضيفية مسا  ٖٖكػن مغ استعسال استقراء م
 يعشي أن جػدة الحياة الػضيفة ىي امتجاد لجػدة الحياة بذكل عام.

وأن اغلب دراسات جػدة الحياة في الدشػات العذخيغ تخ د في تشاوليا لسػضػع ،       
  (Loscocco & Roschelle. 1991وقياس جػدة الحياة على أساس مقاربتيغ  سا يخػ )

التػافق بيغ الحياة في العسل و األولى تختكد على الخضا عغ العسل أما الثانية فيي التػازن 
والحياة خارج العسل وتتزسغ ىحه األخيخة مؤشخات الخضا عغ الحياة بذكل عام ، التػافق 

 األسخؼ، االرتياح الشفدي.
( حػل التػافق بيغ Karenm. CollIns & Others, 2003وىشاك دراسة قام بيا )     

الحياة السيشية والعائلية حيث اقتخح ثالث متغيخات تتعلق بالتػازن بيغ متصلبات العسل 
 األسخة:و 

 التقديع العادل للػقت:حجع الداعات السخررة لألسخة والعسل. •
 التػفيق في مدتػػ التػازن الشفدي في األدوار السيشية والعائلية. •
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 لظ في مدتػػ الخضا عغ الحياة السيشية والعائلية.الخضا الستػازن: وذا •
وان  ل بعج مغ ىحه األبعاد للتػازن السيشي والعائلي قج يكػن ايجابيا أم سلبيا على حدب 
الػقت والسذار ة وقج تػصل إلى نتيجة أن األفخاد الحؼ يسزػن أوقات أاثخ مع أسخىع ىع 

األسخة وان مدتػػ الخضا و يػازن بيغ العسل األفخاد األاثخ جػدة في الحياة مغ األفخاد الحؼ 
 .عغ الحياة السيشية والعائلية 

 ومسا سبق عرضه:     
أن جػدة الحياة الػضيفية ضخورة  للتشسية والتقجم حيث يشبغي ان تكػن جدءا ال  ترى الباحثة

يتجدأ مغ خصط  افة إدارات السرانع والسشطسات والذخ ات والبج مغ العسل على تجعيع 
معاييخ جػدة الحياة الػضيفية، وقج أستخلرت الباحثة أن ىشاك بعس السعاييخ الزخورية 

ا مغ قبل السؤسدات والذخ ات لتعديد وإرساء جػدة حياة العسل التي البج مغ االعتساد عليي
  :في بخامجيا التصػرية وىي

 -بشاء فخيق العسل -تصػيخ الخأس السال البذخؼ  -االستقاللية وبشاء ىيكل تشطيسي مخن 
 تصبيق نطام الحػافد السعتسج على الشتائج والسيارات. -تصبيق أسلػب التشاوب الػضيفي

 Irving Blueػأن أول مغ أستخجم تعبيخ جػدة الحياة الػضيفية ى ىحا وججيخ بالح خ
Stone)  الحػ  ان يعسل لجػ شخ ة جشخال مػتػرز فى أواخخ الدتيشات، وأن بحثة يعتبخ )

( ، ٕٚٓٓنقصة البجاية لعجد مغ الباحثيغ أصحاب االعسال بالشقابات العسالية .) مرصفى، 
( أن االستقاللية، والجخل  , et al ,2017)GPlickert &;وفى الدياة نفدو أوضح 

السختفع، والسدؤوليات الثقيلة، وساعات العسل الصػيلة، والسػاعيج  ليا عػامل تؤثخ فى مجػ 
ىتسام البحث الحالى بجراسة تأثيخ الخضا الػضيفي وتحقيق جػدة الحياة الػضيفية. لحا جاء إ 

 جػدة الحياة الػضيفية على السدؤولية السيشية لجػ عيشة البحث.
 “ Professional Responsibility ”ثانيا : السدؤولية السيشية 

مغ القيع اإلندانية  ( أن السدؤوليةٜٜٜٔأوضح مجسع اللغة العخبية" السعجع الػجيد ")     
الشبيلة: قال الج تػر دراز: )تعِشي السدؤوليةُ   ػن الفخد مكلفًا بأن يقػم ببعس األشياء ويقجم 

جة عشيا حدابًا إلى غيخه، ويشتج عغ ىحا التحجيج أن فكخة السدؤولية تذتسل على عالقة مددو 
مغ ناحية الفخد السدئػل بأعسالو، وعالقتو بسغ يحكسػن على ىحه األعسال، والسدؤولية قبل 
ال شيء ىي استعجاد فصخؼ؛ إنسا ىحه السقجرة على أن يلدم اإلندان نفدو أوال، والقجرة على 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260816300582
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أن يفي بعج ذلظ بالتدامو بػاسصة جيػده الخاصة، وقيل: السدؤولية حالةٌ  يكػن فييا اإلندان 
 صالحًا للسؤاخحة على أعسالو وملدمًا بتبعاتيا السختلفة.

( فى معجع علع الشفذ السعاصخ الى ان ٜٜٙٔوباروشفدكي. ىحا وقج أشار )بتخوفيدكي،
ما يسارس ػ السدؤولية ىى التحكع فى الشذاط الذخري شبقًا للسعاييخ والقػاعج السقبػلة، وى

الذخز عغ نتائج نذاشة )الحداب  بأشكال مختلفة فالخقابة الخارجية تزسغ مدئػلية
والعقاب( وتتسيد عغ االشكال الجاخلية للخقابة الحاتية )مثل الذعػر بالسدؤولية، والذعػر 
بالػاجب(. وتتسيدالسدئػلية الذخرية تجاه السجتسع باالمتثال الػاعى للسبادغ االخالقية 

 والسعاييخ القانػنية التى تعبخ عغ حاجة اجتساعية.
( أن أبحاث علساء الشفذ الخوس أن مدتػػ ٜٜٙٔوباروشفدكي. تخوفيدكي،أوضح أيزًا)ب

تصػر الجساعة وتخابصيا، والعالقة الحسيسية بيغ تػجيات القيع وتػحج االنفعاالت تلعب دورًا 
وأاجوا ىامًا فى دفع الذخز الى تحسل السدؤوليةعغ الشجاح والفذل فى األنذصة السذتخ ة 

و يسكغ مسارسة تأثيخ نفدي تعليسي على اعزاء جساعيات علساء الشفذ الخوس أيزًا ان
 العسل لتذكيل تقييع  اٍف وانتقادػ لجرجة مدئػليتيع الذخرية عغ نتيجة عسليع السذتخك.

ومسا سبق أنصلقت الفكخة البحثية فى أىسية دراسة السدؤولية بشػعيا السيشية لجػ العسال 
 علييا. لسحاولة الكذف عغ تأثيخ جػدة الحياة الػضيفية

 ( أنهاع السدؤولية فسشها:2212وللسدؤولية أنهاع متعجدة ذكر )خليل، 
السدؤولية الجيشية: وىي التدام السخء بأوامخ هللا ونػاىيو، وقبػلو في حال السخالفة  •

 لعقػبتيا ومرجرىا الجيغ.
 السدؤولية االجتساعية: وىي التدام السخء بقػانيغ السجتسع ونطسو وتقاليجه. •
السدؤولية األخالقية: وىي حالة تسشح السخء القجرة على تحسل تبعات أعسالو وآثارىا،  •

 ومرجرىا الزسيخ؛ و ل مدؤوليٍة قبلشاىا، وارتزيشا االلتدام بيا فيي مدؤولية أخالقي
 الحػ تلعبة السدؤولية لجػ الفخد:الجور 

 تذِعخ بػجػب أداء األمانة أمام هللا وأمام الشاس. •
 في العسل والثبات عليو. اإلخالص •
 ادب ثقة الشاس واعتدازىع بالذخز السدئػل. •
 يذعخ الذخز السدؤول بالدعادة تغسخه  لسا قام بتشفيح عسل نافع. •
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 تجعل بشيان الجولة قػيًا غيخ قابل للترجع عشج التعخض للسحغ والحخوب. •
 (ٕٚٓٓالسدئػلية تجعل لإلندان قيسة في مجتسعو .) السػلى، •

السدئػلية ىي أن تؤدؼ العسل و الى أن الدلػك السدؤول أ (ٖٕٔٓاشار )سعيج،     
السصلػب مشظ على أاسل وجو في الػقت السحجد. وىحا التعخيف للسدؤولية ليذ باألمخ 
الييِّغ الحؼ يأتي نتيجة صجفة بل نتيجة تخبية وإيسان واستعجاد وشعػر ومسارسة لقيسة  

 السدؤولية.
 Professional Ethics( عشج حجيثة عغ أخالقيات السيشة (Airaksinen,T, 2012وأشار
نقيس السدئػلية وو الالمدئػلية ،وتعشي اإلىسال والتكاسل والتدػيف، والسدؤولية السيشية أن 

 تخ د على اال تجعل عسلظ روتيشيًا.ال تؤجل العسل ألن تخااع العسل يرعِّب أداء السيسة.
غ إنتاجظ. سل الػقت والجيج الكافيْيغ.الخوح الجساعية في إنجاز أعط الع أحب عسلظ يتحدَّ

 العسل تداعج على التخفف مغ ثقلو وعلى اإلبجاع في إنجازه.
 Career( فى بحثو عغ Brena, N, & et al ,2017 (وفى سياة ما سبق أوضح     

adjustment  التػافق السيشي أن الذعػر وتستع العسال بالتػافق السيشى يسثل مؤشخَا ىاما
 للسدؤولية السيشية.وأحج الجالئل اليامة علييا.

( أن السدئػلية يسكغ تعلسيا والتجرب ٕٛٓٓأىع القيع السختبصة بالسدؤولية: ذ خت )الرالحى،
تعدز قيسة السدؤولية. ومشيا على علييا مشح الرغخ، فتعليع األبشاء قيع حياتية مغ شأنيا أن 

السبادرة  -السخونة  -الجيج  -الذجاعة  -التعاون  -التقجيخ الدليع  -سبيل السثال االىتسام 
 حل السذكالت. -السثابخة  –الربخ  -التشطيع -

اسا أشارت ايزًا الى أن السدؤولية السيشية ىى مغ الشاحية التذخيعية والقانػنية "مدؤولية 
مرجر ػ االعسال والعسال، وىحا العقج ى وأعقجية" بسعشى أن ىشاك عقج بيغ اصحاب السيغ 
 االلتدام للصخفيغ، وبسػجبو تشبثق السدؤولية السيشية.

 ترى الباحثة:
  ستخالص مفيػم السدؤولية السيشية:ا أنو يسكغ مسا سبق ان يتع     

ىى ااتداب نسط سلػك معيغ يتصلب أستسخار السيشُي في أداء ميام عسلو حتى يرل إلى  
اليجف السحجد في السجة السحجدة للعسل بالسدتػػ السصلػب انجازة، ويتػقف ذلظ على  

 مجسل الشطام القيسيى السؤىل لتصبيق  افة مبادغ تلظ السدؤولية .
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بيغ  –إن وججت  –جيت الباحثة مغ خالل البحث الحالي لسحاولة الكذف عغ العالقة لحا أت
 جػدة الحياة الػضيفية وبيغ السدؤولية السيشية  لجػ عسال الذخ ة القابزة للغدل والشديج.

  “ ”Achieve Sustainable Developmentثالثًا: تحقيق التشسية السدتجامة 
زيادة اإلنتاج وتصػيخ ميارات اإلندان للسداىسة في زيادة ىحا التشسية بسفيػميا العام ىي 

اإلنتاج، لحلظ مغ الػاجب السحافطة على البيئة بسكػناتيا الحية وغيخ الحية مغ إندان 
 وحيػان ونبات وىػاء وجساد وأن يتع استغالل السػارد الصبيعية بصخة ال تؤدؼ إلى استشدافيا .

مرصلح  ػ( التشسية السدتجامة ىet al.2010) Fred W. Vondracek &,أوضح  
اقترادؼ اجتساعي يعشي تصػيخ وسائل اإلنتاج بصخة ال تؤدؼ إلى استشداف السػارد 
الصبيعية لزسان استسخار اإلنتاج لألجيال القادمة )تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إىجار 

البيئة بسكػناتيا اإلندان ػ حيث أن مدخح عسلية التشسية السدتجامة ى حقػة األجيال القادمة(
 والشبات والحيػان والجساد واليػاء بسا فييا مرادر الصاقة الستججدة وغيخ الستججدة. 

( الى  أن  ثيخًا مغ االفخاد يجر ػن تساماً  أن ىحه السػارد ىي مػارد  ٕٔٔٓوأشار)الحدغ،
ة إلييا  ل غيخ متججدة بسعشى أّنيا تتشاقز وخاصة بسػضػع الصاقة الحؼ يتزاعف الحاج

يػم أاثخ مغ اليػم الحؼ يدبقو و ان للثػرة الرشاعية األثخ األابخ في زيادة الصلب على 
 الصاقة والسػاد األولية.

( أن تقجم الرشاعة أدػ إلى تلػث اليػاء مّسا أحجث خلاًل  بيخًا ٕٗٔٓوأاج)ىالل،    
ًة بارتفاع حخارتيا بتجانذ ندب الغازات في الغالف الجػؼ وأصبحت الكخة األرضية ميجد

مسا يؤدؼ إلى ذوبان الثلػج في القصبيغ وبالتالي ارتفاع مشدػب البحار والحؼ ييجد بغسخ 
مداحات واسعة مغ األرض . ليحه األسباب تشبيت الجول الرشاعية الكبخػ إلى أىسية 
السحافطة على البيئة بسا فيو الغالف الجػؼ بدبب تعجد مرادر التلػث التي تؤدؼ إلى 

ضخار بالبيئة وعسجت إلى إقخار قػانيغ ملدمو للجول بالحج مغ عسليات التلػث ونذخ مبجأ اإل
 .ٕٜٜٔالتشسية السدتجامة وذلظ بقسة األرض التي عقجت عام 

دراسة مجػ تحقيق التشسية السدتجامة على مدتػػ شخ ات ػ لحلظ أتجو البحث الحالى نح    
التشسية السدتجامة فإن رؤية األمع الستحجة في صشاعة الغدل والشديج، وفى إشار الحجيث عغ 

إستخاتيجية التعليع مغ أجل التشسية السدتجامة، وإستخاتيجية تحػل عالسشا)خصة التشسية 
( تسثل أحج أىع مطاىخ ىحا التقجم، ٕ٘ٔٓ(، ومبادرة األمع الستحجة )ٖٕٓٓالسدتجامة لعام
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للسػارد الصبيعية عغ شخيق االستخجام ويتحقق ذلظ مغ خالل حساية البيئة والتجبيخ السدتجام 
األمثل السدتجام للسياه، وتحديغ جػدة التعليع وضسان الػصػل إليو، وتحديغ الخجمات 

 et al.2011) Kuijpers,M &.( وأضاف (Ahonen, Guy 2015الرحية، وذ خ ذلظ 
السدتجامة، االستخجام األمثل السدتجام لسػاد الصاقة، ورفع الػعي بأىسية التشسية  لى ماسبق

وتعديد دور السجتسع السجني في الحياة االقترادية واالجتساعية، وذلظ لتلبية احتياجات 
 الجيل الحالي دون األضخار بحاجات أجيال السدتقبل. 

وقج أتفق  ثيخ مغ الباحثيغ حػل معاييخ تحقيق أبعاد التشسية السدتجامة، مثل العػضى،     
( وأيزًا مشطسة ال)اليػندكػ، (Blick, R & et al, 2016و (،ٕٗٔٓ(، )ىالل،ٖٕٓٓ
(، وتزع: )البعج االجتساعي ويتسثل في" تحقيق السداواة في ٕٕٔٓىاشع، (، فى ٕٛٓٓ

التػزيع، السذارك الفعلية لألفخاد داخل السجتسع، وتفعيل دور السخأة، واالستخجام الكامل 
والتغلب على البصالة ومكافحة للسػارد البذخية مغ بيشيا: الغحاء والدكغ والتعليع والرحة 

اقترادؼ مدتجام وتحديغ ورفع مدتػػ ػ الفقخ"، البعج االقترادؼ ويتسثل في: "تحقيق نس
السعيذة وتغييخ أنساط اإلنتاج واالستيالك غيخ السدتجاميغ والسداواة في تػزيع السػارد 

ية وإدارة السخلفات الرلبة الصبيعية"، البعج البيئي ويتسثل في:" اإلدارة الستػازنة للسػارد الصبيع
والسحافطة على التشػع البيئي"، البعج التقشي ويتسثل في" استخجام تكشػلػجيا أنطف والحج مغ 

 انبعاث الغازات واستخجام قػانيغ البيئة للحج مغ التجىػر البيئي(. 
 ( في أن مفتاح التشسية السدتجامة يتسثل في التػازن بيغٕٕٓٓ)ػوتقخ مشطسة اليػندك    

البعجيغ االقترادؼ واالجتساعي واحتخام القيع البيئة، فالتشسية السدتجامة تدعى إلى إحجاث 
التػازن في العالقات بيغ الشطع االجتساعية واالقترادية، وإلى تعديد السداواة بيغ الحاضخ 
والسدتقبل، واالنراف بيغ البلجان واألعخاة، وبيغ الصبقات االجتساعية وبيغ الجشديغ، وىحا 
يجعل مغ التشسية السدتجامة مبجأ أخالقيًا أاثخ مشيا مفيػمًا علسيًا، فيي تختبط بسفيػم الدالم 

 (.,UNUESCO, 2002وحقػة اإلندان واإلنراف بيغ البذخ )
تحقيق ػ فى اشار سعى  افة السؤسدات بالسجتسع على اختالف أىسيتيا وأىجافيا نح     

رة على االترال مباشخة مع مرادر السعخفة، وتشسية التشسية السدتجامة وتدويج اإلندان بالقج
القجرة على اتخاذ القخار األاثخ رشجًا في حياة اإلندان، وتشسية ميارات الفخد بسا يسكشو مغ 



 

 

)   ٔٗ٘) 

2017 ديشنرب ،2د ، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 جيَاٌ على الشيد سويدد. 

مػاجية ما يعتخضو مغ مذكالت وأزمات بأسلػب مشيجي، وتحديغ األوضاع االقترادية 
 (ٕ٘ٓٓ(، )البشاني، ٕٗٓٓالدسالػشي،والدياسية واالجتساعية واإلدارية بخؤية تكاملية. )

 ػالسحػر األساسي في  ل أمخ مغ أمػر البيئة والتشسية، فيػ ومسا سبق يتزح أن اإلندان ى
الحؼ يجيخ دفة األمػر في  لييسا، ولكي يحقق اإلندان اإلدارة الستػازنة للبيئة والتشسية معًا 

جة على أنيا" التشسية التي تدعى ضيخ مرصلح" التشسية السدتجامة"، حيث عخفتيا األمع الستح
)األمع الستحجة،  إلى تلبية احتياجات الحاضخ دون إىسال احتياجات األجيال القادمة "

ٕٓٔٙ . 
التشسية السدتجامة تيجف إلى التػافق والتكامل بيغ البيئة وتدتخلز الباحثة مسا سبق أن      

ادؼ، نطام اجتساعي، بسعشى أن والتشسية مغ خالل أنطسة: نطام حيػؼ للسػارد، نطام اقتر
التشسية السدتجامة عسلية مجتسعية يجب أن تديع فييا  ل الفئات والقصاعات بذكل متشاسق 
وال يجػز اعتسادىا على فئة قليلة ومػرد واحج.لحلظ حاولت الباحثة فى البحث الحالى القاء 

الحياة الػضيفية ومجػ  الزػء على أىسية تحقيق التشسية السدتجامة ودراسة العالقة بيغ جػدة
شبيغ  –تحقيق التشسية السدتجامة لجػ عسال الذخ ة القابزة للقصغ والغدل والشديج والسالبذ

 الكػم بسحافطة السشػفية.
 رابعًا: عسال الذركة القابزة للقظن والغزل والشديج والسالبس:

Workers of Cotton & Textile Industries Holding Company” “ 
الُجيج ػ [ أّما اصصالحًا فئتعخيف العسل ُيعخف العسل لغًة بأّنو الػضيفة والِسيشة،]     

[ وُيعخف ٕالجدجّؼ الحؼ يقػم بو اإلندان مغ أجل تحقيق ىجٍف ُمعّيغ يعػد عليو بالّشفع.]
العسل أيزًا بأّنو الػاجبات الُستخّتبة على األفخاد في ِميشة ما، ويجب علييع تصبيقيا بصخيقٍة 

[ ومغ الّتعخيفات ٖحٍة؛ حّتى يحرلػا على عػائَج مالّيٍة ُمحّجدة بفتخٍة زمشّيٍة ُمعّيشة.]صحي
السدؤولّية الُستخّتبة على الفخد للقيام بَسيّسٍة ُمعّيشة ُتلِدم تصبيق مجسػعٍة مغ ػ األخخػ للعسل ى

 (ٕٚٓٓاللسداوػ،  ( السيجانّيةو السكتبّية، أو اإلدارّية، أو الّشذاشات الِسيشّية، أ
 أهسّية العسل للعسل: 

(  ٕ٘ٓٓو) بخجاوػ ،  ( ،ٕٙٓٓعشج الحجيث عغ أىسية العسل أتفق  ل مغ )حبيب ،      
 أن للعسل أىسّيٌة  بيخة في حياة اإلندان وُتَلخَّز في الّشقاط اآلتية:
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 االقترادّؼ للّجول، والّديادة مغ إنتاجيا الَسحلّي ودخلياػ [ ُيداعج العسل على تعديد الشسٔ]
[ُيعتبخ العسل مغ أىّع ُمقّػمات بشاء الُسجتسعات التي ُتداعج في تحقيق الّشجاح ٕالقػمّي. ]

 لكاّفِة األفخاد، والُسحافطة على تصّػر ُمجتسعيع.
[ ُيداىع العسل في جعل اإلندان َيحرل على شعامو وشخابو بصخيقٍة صحيحٍة ضسغ ٖ]

 الّزػابط الجيشّية واألخالقّية.
ضخورّيًا لبشاء شخرّية الفخد، وجعلو عشرخًا فّعااًل وقادرًا على تػفيخ حاجاتو  [ يعجُّ العسلٗ]

 وحاجات عائلتو.
[ ُيعّدز العسل مغ قجرة الفخد على اإلنتاجّية الحاتّية بعيجًا عغ االعتسادّية على اآلخخيغ في ٘]

 الحرػل على حاجاتو الخاّصة. 
حقػة الُسػّضفيغ والُعّسال لجييع، ججيُخ بالح خ أن على أصحاب األعسال َضسان      

والحخص في حرػليع علييا  امل، ألن السػضفيغ والعسال يسثلػن الدػاعج التى يقػم علييا 
تقجم السشطسات والسؤسدات والذخ ات.ويسكغ تعخيف العسال  سا جاء فى السعجع الػجيد 

ُل: َمغ َيعَسل في ِميشة الجائُب عليو، الَعامِ و ( على انيع الَعّساُل: الكثيُخ العسل، أَ ٜٜٜٔ)
ميشية -( أن العسال )ومفخدىا عامل( شبقة اجتساعيةٕٚٓٓاللسداوػ،(صشعة.وأوضح و أَ 

تختلف اآلراء حػل تحجيج شبيعتيا ودورىا االجتساعي واالقترادؼ والدياسي فتعخف أحيانا 
عة على أنيا شخف أساسي مغ أشخاف عالقات اإلنتاج ال يسكغ فيسو إال مغ خالل فيع شبي
فئة و الشطام الخأسسالي الحؼ أفخزىا، وتعخف أحيانا أخخػ على أنيا مجخد عامل اجتساعي أ

اجتساعية تتسيد برفات ثقافية واقترادية وميشية مذتخ ة. غيخ أنو ال بج مغ اإلشارة إلى أن 
تصػر القػػ السشتجة يغيخ مغ أبعاد السجسػعة العسالية ويغيخ تخ يبيا الجاخلي و سا حجث مع 

نتقال مغ العسل اليجيػؼ إلى عرخ اآللة. وىشاك تحػالت أخخػ شخأت باألمذ نتيجة اال
 الثػرة العلسية والتقشية .

عامل  ٖٓٓ٘ويبلغ عجد عسال الذخ ة القابزة للقصغ والشديج والسالبذ حػالى )     
ورديات( وعامالت أناث يعسلػن وردية واحجة  ٖوعاملة( مقدسيغ الى عسال ذ ػر يعسلػن )

قط ىى الػردية الرباحية. حخصت الذخ ة مشح إنذائيا على أن تػفخ للعامليغ بيا أابخ ف
قدط مغ الخجمات فأقامت ليع السدااغ الرحية والسالعب الخياضية ومصعسا وناديا 
للعامليغ بيا  سا أقامت لعالجيع مدتذفى على أعلى مدتػػ،  سا أقامت مغاسل وحسامات 
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عامليغ ومكتبة مدودة بالسؤلفات العخبية والعالسية في سبيل ومدارح وسيشسا للتخفيو عغ ال
تسثل الذخ ة اليػم أحج أابخ التحجيات  رعاية العامليغ وأبشائيع صحيا وثقافيا ورياضيا.

 بالشدبة لدياسة الخرخرة التي تتبعيا الحكػمة السرخية الحالية.
 حمور البروث والدراسات الشابكة:

عرخالعػلسة والتقجم فيو مخىػنا بجػدة التعليسػجػدة الرشاعة إن تحقيق التسيد ودخػل      
االفزل وتلبية حاجات سػة العسل،  لحا فقج ػ والدراعة والتكشػلػجيا وغيخىا وانصالقيا نح

اىتست عجيج مغ الجراسات والبحػث بسػضػع جػدة الحياة الػضيفية، ونطخا ألنو لع تػجج 
العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية و ل مغ  حاولت بحث -فى حجود علع الباحثة –دراسة 

السدؤولية اليشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ العسال ،  حلظ ضعف وجػد دراسات أىتست 
فإن  الباحثو  ببحث جػدة الحياة الػضيفية على مدتػػ قصاع العسال بالسرانع والذخ ات،

 الثالثة .برجد عخض بعس الجراسات التى حاولت بحث أػ مغ الستغيخات 
  هعيفية وعالقتها ببعض الستغيرات:أواًل: دراسات اهتست بجراسة جهدة الحياة ال

وبإستقخاء سخيع ألدبيات الجراسات الدابقة تطيخ أىسية جػدة الحياة الػضيفية وتأثيخىا      
(، ىجفت ىحه :Koonmee, et. al., 2010على الفخد ومغ ثع على السجتسع، مشيا دراسة )

الى التعخف على تأثيخ جػدة الحياة الػضيفية على أداء العامليغ بالتصبيق على مػاقع الجراسة 
( شخ ة في سػة األوراة السالية، وأضيخت ٗٔ٘العسل التايالنجية، وقج تع التصبيق على )

الشتائج وجػد تأثيخ إيجابي لجػدة الحياة الػضيفية على  ل مغ أداء العامليغ ورضاء العامليغ 
( أىتست بالبحث  ٕ٘ٔٓحفز،ػ وفى دراسة )بغ خالج، وب التشطيسي وروح الفخيق.وااللتدام 

فى مفيػم جػدة الحياة الػضيفية مغ خالل خلفيتيا التاريخية واتجاىاتيا وىحا مغ خالل 
االجتساعية، حيث تع التخ يد على ابعاد  –مقاربة مجرسة السػارد البذخية والسقاربة التقشية

ػضيفية وعػامل نجاحيا، ودراسة مؤشخات قياس جػدة الحياة ومؤشخات جػدة الحياة ال
الػضيفية وعالقتيا بالخضا الػضيفيػأضيخت الشتائج أىسية تصبيق بخامج جػدة الحياة الػضيفية 
فى مختلف السشطسات عالوة على العالقة االرتباشية بيغ جػدة الحياة الػضيفية والخضا 

 الػضيفي.
ػ والعالقة بيغ فت ىحه الجراسة إلى التعخف على السدتػ ( ىج(Farid ,H. 2015 وفى دراسة

الحياة العسلية وااللتدام التشطيسي بيغ أعزاء ىيئة التجريذ في جامعة في وادؼ  جػدة
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االنج، بساليديا. وقج صسست ىحه الجراسة على أساس األساليب الكسية. وقج بلغ عجد أفخاد 
ي تع فحريا حدب السػقع الخسسي محاضخا في الجامعة الت (ٜٕٓ.ٕىحا البحث حػالي)

مجسػعة مغ االستبيانات على أعزاء  (ٖٖٓللجامعة. وألغخاض جسع البيانات، تع تػزيع)
استبانة للتحليل اإلحرائي. وأضيخت  (ٖ٘ٔىيئة التجريذ في جسيع الكليات، واستخجم )

قة  بيخة الشتائج التي تع الحرػل علييا عغ شخيق االرتباط واالنحجار الخصي أن ىشاك عال
ذات داللة إحرائية بيغ جػدة حياة العسل وااللتدام التشطيسي. وقج ساىست ىحه الجراسة في 
األدبيات السػجػدة وتقتخح بعس استخاتيجيات لتشسية السػارد البذخية حػل  يفية تحديغ جػدة 

  الحياة الػضيفية لجػ اعزاء ىيئة التجريذ.
( العالقة بيغ الذخرية وجػدة Kaushik & Tonk, 2008في حيغ تشاولت دراسة )    

 -اإلبجاعية -االجتساعية -الحياة الػضيفية، وتع تحجيج خسدة أبعاد للذخرية )االنفعالية
الثقافية(، ومغ أىع الشتائج يػجج عالقة إيجابية بيغ  ل مغ؛ الذخرية التػافقية  -التػافقية

 لعالية، وجػدة الحياة الػضيفية.)تقبل اآلراء السختلفة(، الذخرية الػاعية ذات الثقافة ا
يجرك األفخاد جػدة الحياة الػضيفية عشجما تتدع وضائفيع باالستقاللية، والتشػع، الخعاية 
الرحية، األمان والحرػل على بعس الخجمات والسدايا االجتساعية لزسان البقاء في 

فاألفخاد تتحػل العسل، باإلضافة إلى ذلظ إمكانية السداىسة في تحقيق فعالية السشطسة، 
 Lewis,Sتػقعاتيع مغ مجخد الخغبة في الػضيفة إلى الخغبة في ميشة مذبعة وذات معشى )

et al., 2001 في ضػء ذلظ اىتست ىحه الجراسة بتحليل السحجدات الجاخلية والخارجية )
لجػدة الحياة الػضيفية في مجال الخعاية الرحية في سبع مؤسدات، مغ خالل االستقراء 

( متغيخًا مػضػعة في ثسانية عػامل جػىخية، وذلظ على ٘ٙبياناتو مغ )تكػنت 
متصلبات  -ٖفخيق العسل واالتراالت.  -ٕدعع السذخفيغ للعامليغ معيع.  -ٔالتالي:ػ الشح

الخرائز  -٘رعاية السخيس خارج وداخل السؤسدة العالجية.  -ٗالػضيفة وسلصة القخار.
االنصباعات  -ٛتشسية وتصػيخ العامليغ.  -ٚزات. السدايا والتعػي -ٙالسسيدة للسؤسدة. 

العامة عغ السؤسدة. وخلرت الجراسة إلى أن تصبيق جػدة الحياة الػضيفية في السؤسدات 
الرحية محل الجراسة أدت إلى القزاء على السذكالت األساسية في بيئة العسل وتقليل 

وذلظ باإلضافة إلى تصػيخ  الزغػط الػاقعة على العامليغ، وتقليل الرخاعات التشطيسية،
 الدياسات واإلستخاتيجيات العامة والفخعية لتحديغ وجػدة العسل.
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  Vischer, Jacqueline C& Wifi, Mariam. (2017اوضحت دراسة ) 
ومشح الثسانيشيات، درس البحث الصخة التي يتأثخ بيا الشاس ""مػضػعيا" ببيئتيع السادية في 

( لتعديد التحديشات في QoLمفيػم جػدة حياة الػضيفية )العسل. وفي ذلظ الػقت، تصػر 
جػدة الحياة للعسال، حيث تع التأايج على آثار ترسيع مداحات العسل والخرائز البيئية 

( مجسػعة متشػعة مغ الصخة QoLعلى معشػيات العسال وإنتاجيتيع.وقج وضعت بحػث )
أن تلبية احتياجات  لقياس مجػ تلبية احتياجات اإلندان ،يجرس ىحا البحث  يف

السدتخجميغ البيئية في العسل يداىع في تحديغ ترسيع مداحات العسل وتحديغ جػدة 
الخجمة للعسال. وتذيخ الجراسات الستعلقة بالجػدة البيئية في العسل إلى آثار على عجد مغ 

 -(.  سا تتخااع السعخفة البحثية على نػعية البيئة )إة( QoLاألبعاد التي تؤثخ على )
مجسػعة مغ الصخة التي يتأثخ العسال والطخوف البيئية واالستجابة. وتدتخجم  ل مغ 
السقاييذ السػضػعية والحاتية لتقييع ذلظ ، وترػرات الشاس ىي عامل حاسع في  ل مغ 

 (.QoLعالقة الذخز والبيئة وتجخبة )
تي تتسيد إما قياس الخاحة الػضيفية، أؼ درجة مداحة العسل الػ أحج السقاربات للتقييع ى

جعل عسليع أاثخ صعػبة. بيئة غيخ مخيحة وضيفيا و بسداعجة الخ اب على إنجاز العسل أ
 (.QoLيدبب إجياد مداحة العسل ويقلل مغ جػدة الحياة الػضيفية )

(، اختبار عالقة جػدة الحياة الػضيفية Layer,Z. et al., 2009واستيجفت دراسة )    
( مفخدة على اإلنتخنت ٗٚبيئة الترشيعية، وتع تصبيقيا على )على أداء اإلفخاد وعالقتو بال

خالل ثسانية أشيخ، ومغ أىع نتائجيا وجػد عالقة إيجابية بيغ جػدة الحياة الػضيفية، و ل 
وفي سبيل التعخف على فيع شبيعة ونػعية  مغ اإلدراك الشفدي للعامليغ، والبيئة الترشيعية.

حثيغ بجراسة العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية وجػدة جػدة الحياة الػضيفية قام بعس البا
أداء العامليغ على قصاع االتراالت اإلستخالية، وخلز الباحثيغ مغ ىحه الجراسة إلى أن 
ىشاك ارتباط بيغ نػعية جػدة الحياة الػضيفية، وأداء العامليغ وأوصت بسجسػعة مغ الشرائح 

 (.Hannif, et al., 2008لعسل )للسجيخيغ متعلقة بكيفية تحديغ جػدة أداء ا
(، تأثيخ جػدة الحياة الػضيفية على األداء Roy,D 2006في حيغ استيجفت دراسة )

الػضيفي، وتست الجراسة على خسدػن مغ السجيخيغ العامليغ بالذخ ات اإلعالمية اليشجية، 
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حياة الػضيفية، ومغ أىع نتائجيا، أنو يػجج ارتباط إيجابي بيغ أداء األعسال الشػعية وجػدة ال
 وأن الحػافد اإليجابية ليدت العامل األساسي لجػدة الحياة الػضيفية.

(، وضع تقخيخ مدتقل عغ جػدة :Mirvis & Lawler, 2007في حيغ استيجفت دراسة )
ونػعية الحياة الػضيفية، وأثخىا على ربحية السشطسات محل الجراسة. تست الجراسة على عجد 

مجال األسيع األمخيكية وعلى السحلليغ السالييغ واألفخاد العامليغ،  مغ السشطسات العاملة في
ومغ أىع نتائجيا، وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ جػدة الحياة الػضيفية واألداء 
الستسيد للسشطسات،  سا تػصلت إلى نسػذج يػضح  يف يسكغ التصػيخ في جػدة الحياة 

 الػضيفية في السشطسات.
(. قارنت بيغ جػدة حياة العسال et al ,2016)  Rachel N. Blick & وفى دراسة    

السذارکيغ في حلقات العسل السيشية السحسية وبخامج الخعاية الشيارية للبالغيغ. وقج نطخ 
الباحثػن في العجيج مغ مؤشخات نػعية الحياة، بسا في ذلظ اإلدماج والسذار ة السجتسعية؛ 

لحياة السشدلية، واألنذصة اليػم. والكخامة، والحقػة، والخضا ضسغ الخجمات السيشية، وا
واحتخام اآلخخيغ؛ الخػف. االختيار والديصخة؛ والخضا العائلي. حيث  ذفت البيانات عغ 
عجيج مغ االختالفات اليامة في جػدة  الحياة. فإن السذار يغ في التػضيف السجتسعي 

نجماج السجتسعي، وأبلغػا عغ روا إحداسا أکبخ باالھالستکامل کانػا أصغخ سشا، وأظ
ية للبالغيغ وورش العسل استقاللية مالية أکثخ مغ أولئظ الحيغ شارکػا في بخامج الخعاية الشيار 

نحغ نشاقر االختالفات بيغ األجيال عبخ وضع العسالة، فزال عغ التفديخات  السحسية،
 across daytime السحتسلة لسخاعاة مدتػيات عالية مغ الخضا عبخ أنذصة الشيار

activities. 
 دراسات تشاولت متغير السدؤولية السهشية وعالقته ببعض الستغيرات: ثانًيا:
يعتبخ متغيخ السدؤولية السيشية مغ الستغيخات التى ضغف االىتسام بجراستيا فى ميجان      

البحث العلسي، حيث حاولت الباحثة االستقراء عغ الجراسات التى أىتست بجراسة ىحا 
لح فإن  -وىحا فى حجودعلع الباحثة -الستغيخ ولكغ ىشاك نجرة شجيجة فى ىحه الجراسات 

البحث الحالي برجد إلقاء الزػء على أىع الجراسات التى تشاولت السدؤولية برفة عامة 
 والسدؤولية السيشية برػرة خاصة:
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ألخالقيات  نطخة ( التى تحت عشػان "الحخية والسدؤولية والسيشية:ٖٕٔٓدراسة )سعيج ،
العسل االعالمى ودعع االمغ السجتسعي فى ضػء استصالع اراء عيشة مغ االعالميغ" حيث 
تشاقر ىحه الجراسة أىع السفاىيع السختبصة بحخية االعالم بذكل يلتدم بالسدؤولية االجتساعية ، 

سة وميشية مسارسة السيشة، وأشتسلت عيشة الجراسة على عيشة مغ االعالميغ، وتػصلت الجرا
الى ضخورة تفعيل ميثاة الذخف السيشي فى مجال العسل االعالمى،  حلظ ضخورة اعتساد 

 االعالميغ أخالقيات ومدؤوليات السيشة، لجعع االمغ السجتسعي.
وىشاك عالقة وثيقة بيغ السدؤوليات واالخالقيات فى العسل ىحا ما أاجتو    

السيشية بيغ السدؤولية واالخالقيات (، التى تحت عشػان "السسارسة  ٕٛٓٓدراسة)الرالحى، 
" حيث أشارت الى أن للسيشة دورا ىاما فى تحجيج االلتدامات التى تقع على  اىل السيشي، 
وتشاولت الصبيعة القانػنية للسدؤولية السيشية، و حلظ وضحت ىحه الجراسة مػقف القزاء 

مػقف الفقو السغخبي مغ  السغخبي مغ شبيعة السدؤولية السيشية، وتشاولت ىحه الجراسة أيزاً 
السدؤولية السيشية ،حيث أوضحت الجراسة ان ىشاك اتجاىيغ للسدؤولية السيشية االتجاة االول 
نطخ الييا باعتبار الخصأ السيشي يسثل خصأ تقريخؼ يتختب عليو مدؤولية تقريخية، 

ج أىسية وضخورة واالتجاه الثانى اعتبخه خصًأ عقجيا يقيع السدؤولية العقجية ، واوضحت الشتائ
 تػافخ قػاعج اخالقيات السيشة مغ اجل تحقيق السدؤولية السيشية.

والسدؤولية ليدت مدؤولية ميشية فقط ولكغ ليا جانب بيئي ايزا، ونطخا الن البحث      
الحالى يشاقر متغيخ التشسية السدتجامة والحػ يختبط بالبيئة ارتباط وثيق الرلة، لحا فقج 

( السسارسة السيشية للخجمة االجتساعية، وتشسية ٕٕٓٓمى، ومبخوك، تشاولت دراسة )بيػ 
على عيشة  "السدؤولية البيئية لجػ شالب الجامعة، حيث تع تصبيق بخنامج" التجخل السيشى

مغ شالب الجامعة" شالب الفخقة الثانية بكلية التخبية" جامعة الدقازيق، للتعخف على مدتػػ 
شالب الجامعة، والكذف عشجاللة الفخوة بيغ الح ػر واالناث الذعػر بالسدؤولية البيئة لجػ 

مغ شالب الجامعة فى الذعػر بالسدؤولية البيئية، وىجفت الجراسة ايزا الى التعخف على 
فاعلية بخنامج التجخل السيشي للخجمة االجتساعية فى تشسية الذعػر بالسدؤولية البيئة لجػ 

عالية بخنامج التجخل السيشى فى االرتقاء بسدتػػ عيشة الجراسة ، وأضيخت نتائج الجراسة ف
السدؤولية البيئة لجػ شالب الجامعة ،  سا ضيخت فخوة ذات داللة احرائية بيغ الح ػر 

 واالناث مغ شالب الجامعة فى السدؤولية البيئة لرالح االناث .
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يق في التحقػ ( والغخض الخئيدي مغ ىحه الجراسة ىChen,C; & et al  (2012 دراسة     
Social responsibility (CSR )تأثيخ جػدة الخجمة والسدؤولية االجتساعية للذخ ات) 

على رضا العسالء، ورضا العسالء ما بعج الذخاء مغ مؤسدات التػضيف السحسية 
والسخررة لتػضيف ذوػ االعاقات الفكخية. وتؤدؼ خبخة العسل دورا ىاما في التصػيخ 

إلعاقات الحىشية. وعشجما يتعحر علييع بعج الحرػل على السيشي ألولئظ األشخاص ذوؼ ا
وضيفة في الدػة السفتػحة، يجب أن يحرلػا على التجريب على العسل والخعاية اليػمية في 
مؤسدات التػضيف السحسية والسخررة لحوػ االعاقات الحىشية. وإذا لع تتسكغ مؤسدات 

  تأثيخا  بيخا على اإلعاقات الفكخية. التػضيف السحسية مغ العسل بذكل سليع، فإنيا ستؤثخ 
وتذيخ نتائج االستبيان إلى أن جػدة الخجمة السترػرة ليا عالقة إيجابية بخضا      

أىع عامل للعسالء لتقييع جػدة الخجمة. وفي الػقت نفدو، ػ العسالء،  سا أن بعج السػثػقية ى
الخجمة يؤثخ على نػايا ما بعج يطيخ تحليل االرتباط أن رضا العسالء فيسا يتعلق بجػدة 

الذخاء، مسا يذيخ إلى أن السػضفيغ الػدوديغ والسفيجيغ يسكشيع إرضاء العسالء وتعديد 
مدتػػ رضاىع، و حلظ تحقيق نػايا إيجابية بعج الذخاء للسدتيلكيغ. فيسا يتعلق بالسدؤولية 

ػضيف السحسية، االجتساعية للذخ ات "األشفال ىي لشا السخابد والسصاعع" مؤسدات الت
ويكذف التحليل أىسية إحرائية للسدؤولية االجتساعية للذخ ات، وباخترار، بسا أن 
األشخاص ذوؼ اإلعاقات الحىشية عادة ما يكػنػن متحسديغ للعسل ويبحلػن قرارػ جيجىع 
لتقجيع خجمة جيجة وتشفيح السدؤولية االجتساعية للذخ ات بذكل جيج، يشبغي االعتخاف بقيسة 

ت التػضيف السحسية مغ قبل الجسيع، ويشبغي أن تتلقى دعسا متػاصال، ويشبغي أن مؤسدا
 تكػن ىشاك رغبة في التػضيف ىؤالء السػاششيغ السعػقيغ.

تخػ الباحثة مسا سبق عخضة أىسية وضخورة تكثيف الجراسات لبحث السدؤولية السيشية      
ياة الذخرية والعامة لألفخاد داخل اأحج اىع الستغيخات التى تؤثخ فى الدلػك السيشى والح

 مؤسدات العسل.
 ثالثًا: دراسات تشاولت التشسية السدتجامة وعالقته ببعض الستغيرات: 

 ىتست دراسات عجيجة بجراسة التشسية السدتجامة ومشيا:ا     
( حاولت الكذف عغ التقييع الستكامل للتشسية Zanga, Zheng 2017,دراسة )

استشادا إلى  Integrated sustainable development evaluationالسدتجامة 
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مؤشخات الخفاه البذخؼ ومؤشخات الزغط، دراسة حالة للبلجان السجاورة لبحخ الريغ 
، وللتغلب على أوجو القرػر الكامشة في مؤشخ التشسية البذخية وتحديغ إمكانية ىالجشػب

ت تقييع لزغػط التشسية السدتجامة مقارنة نتائج التقييع، تع في ىحه الجراسة بشاء نطام مؤشخا
" واستخجم نسػذج catastrophe theory على الرعيج اإلقليسي استشادا إلى نطخية الكارثة"

catastrophe model  معجل لحداب مؤشخ ضغط التشسية السدتجامة الحؼ اقتخن بسؤشخ
ط الخفاه البذخؼ التشسية البذخية الحؼ اقتخحو بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي الستكذاف ضغػ 

 ٕ٘ٔٓ-ٖٕٓٓبلجان على حجود بحخ الريغ الجشػبي في الفتخة  ٜوالتشسية السدتجامة في 
استشادا إلى بيانات إحرائية مقجمة مغ البشظ الجولي. وقج تبيغ أن مدتػػ الخفاىية البذخية 

د، حيث في السشصقة زاد تجريجيا خالل فتخة التحقيق، وارتفع مؤشخ التشسية البذخية بذكل مصخ 
 السدتجامة التشسية ضغػط و انت. ٝٓ٘.ٕو ٜٕٝ.ٓ بيغ ماالدشػؼ الستػسط ػ بلغ معجل الشس

مع ضغػط التشسية السدتجامة العالية ججا؛ ورفاه  الجشػبي الريغ لبحخ السجاورة السشصقة في
ا؛ وانخفاض مدتػػ جج العالية السدتجامة التشسية ضغػط معاإلندان على السدتػػ الستػسط 

الخفاىية البذخية مع ضغػط التشسية السدتجامة العالية ججا. ويػصى بأن يقػم  ل بلج 
باستكذاف مدار التشسية الخاص بو استشادا إلى الحالة الفعلية في البلج لتخفيس عقبات 

الستعجد و التشسية السدتجامة. وعالوة على ذلظ، يشبغي الدعي بشذاط إلى التعاون الثشائي أ
 ال االختشاقات التي تقيج التشسية السدتجامة اإلقليسية.األشخاف لحل مذا

التى أىتست فى  , 2017Parisa  & Izadpanahi,Richard Tucker)وفى دراسة)     
بحث السػاقف والدلػ يات البيئية لألشفال الحيغ يلتحقػن بالسجارس االبتجائية السرسسة 

السكيفة مغ أجل تحقيق التشسية السدتجامة ىل تختلف عغ مػاقف األشفال السلتحقيغ و أ
لقياس  An NEP (Children&school) scaleبالسجارس التقليجية. تع تصػيخ مقياس 

مػاقف األشفال البيئية وتع تصػيخ مقياس )األشفال والسجرسة( لقياس الدلػك البيئي لألشفال. 
سشة  ٕٔو ٓٔتع تحليل البيانات التي تع جسعيا مغ األشفال الحيغ تتخاوح أعسارىع بيغ 

الحيغ  باستخجام تحليل متعجد الستغيخات مغ التبايغ )أنػفا(. وتذيخ الشتائج إلى أن األشفال
يلتحقػن بالسجارس االبتجائية السرسسة إلشخاايع في التشسية السدتجامة  ان لجييع مػاقف 
وسلػ يات أاثخ مؤيجة للبيئة. ومغ ثع، يقتخح أن تخبػية التخبية البيئية يشبغي تصػيخىا التي 

اح تتصلب مغ األشفال االنخخاط مباشخة عشج التعلع مع مسيدات الترسيع السدتجام مثل األلػ 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494417300531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494417300531
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الذسدية، واستخجام السياه السعاد تجويخىا، ضػء الشيار الصبيعي والحجائق والفرػل الجراسية 
 في اليػاء الصلق.

 comprehensive( حػل الثخوة الذاملة 2012) Stoever,Jوقج أجخيت دراسة )     
wealth  تحجيج أثخ الجػدة السؤسدية على  -والجػدة السؤسدية والتشسية السدتجامة

ستجامة ،وأوضحت نتائج ىحه الػرقة وجػد عالقة إيجابية ىامة وسببية بيغ السؤسدات اال
 adjusted net saving (ANS) الجيجة واالستجامة. وتقاس االستجامةب

indicatorبسؤشخ صافي االدخار السعجل، وتقاس الجػدة السؤسدية institutional 
quality  .ويدتخجم متغيخ فعال لحداب التبايغ باستخجام متػسط ستة أبعاد للحکع علييا

الجاخلي. إعادة تختيب اإلعجاد وتذغيل االنحجار على صافي معجل السجخخات الػششية، 
وتذيخ ىحه الشتيجة إلى أنو بالسقارنة مع تػفيخ رأس السال السادؼ، فإن تػفيخ رأس السال 

القة جػدة الحياة غيخ السادؼ يتأثخ بقػة أابخ بالجػدة السؤسدية.وفى اشار البحث فى ع
 ,J 2013) (Zink.الػضيفية والتشسية السدتجامة تجج الباحثة دراسة ىامة دراسة

Klaus البحث فى العالقة بيغ االستجامة االجتساعيةSocial Sustainability  وجػدة الحياة
 ( (QWLالػضيفية 

تجامة عتسجت الجراسة على ثالثة دعائع أساسية لالستجامة، فإن عامل االسا و       
أحج ىحه الخ ائد الثالث. على الخغع مغ أن مرصلح "اجتساعي" لو تفديخات ػ االجتساعية ى

مختلفة بسا في ذلظ البعج االجتساعي والبذخؼ، فإن البعج اإلنداني لالستجامة االجتساعية في 
السػضػع الخئيدي في ىحه الجراسة. وىحا يجعل مغ الزخورؼ أن ندأل عغ ػ العسل ى

الشاس في العسل إلى جانب إدارة السػارد البذخية مسا يؤدؼ أيزا الى أىسية االنزباط مع 
دراسة مجال العػامل البذخية وعالقتيا باالستجامة. وتشاقر الجراسة أىع التغييخات األخيخة 
والتحجيات السدتقبلية لإلدارة السدتجامة للسػارد البذخية في عالع العسل. وأضيخت الشتائج 

صخ أنطسة العسل السدتجامة بسا في ذلظ مفيػم جػدة الحياة الػضيفية . أىسية  إدخال عشا
ويشطخ في حالة البعج اإلنداني لالستجامة االجتساعية. واستشادا إلى  ل ىحه السجخالت، يتع 
تعخيف فيع نطع العسل السدتجامة وتحليل أمثلة عغ عشاصخ نطام العسل السدتجام. وتطيخ 

ج مغ البحػث لتحقيق ىحا السجال حتى مخحلة الشزج فيو . وفى التػقعات أنو يلدم إجخاء مدي
أحجػ الجراسات التى حاولت البحث فى تأثيخ عجة محجدات على الذعػر بجػدة الدعادة فى 
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( التى تشاولت 2017) Senasu, K  & Singhapakdi, Aالحياة فإن ىشاك دراسة ل )
 -Quality of family life- Quality of community lifeبالبحث تأثيخ  ل مغ

Quality of work life- Mental capacity- Moral capacity Happiness -  
محجدات جػدة الدعادة في تايلشج بحثت ىحه الجراسة تأثيخات جػدة الحياة في تايلشج مغ حيث 
جػدة الحياة األسخية وجػدة الحياة السجتسعية وجػدة حياة العسل  سحجدات للدعادة. 

إلى ذلظ، يتع أيزا دراسة التأثيخات السعتجلة للقجرة العقلية والقجرة األدبية فيسا يتعلق  باإلضافة
( السختلفة للدعادة. وتذيخ الشتائج إلى أن جػدة الحياة األسخية QoLبتأثيخات محجدات )

وجػدة  الحياة السجتسعية وجػدة الحياة الػضيفية ليا آثار إيجابية على الدعادة في تايلشج. 
وة على ذلظ، تذيخ نتائجشا إلى أن القجرات العقلية والقجرة السعشػية  بيخة  سذخفيغ فيسا وعال

 ( مغ الدعادة: جػدة الحياة السجتسعية وجػدة الحياة الػضيفية.QoLيتعلق بتأثيخات محجدات )
( دراستو حػل اقتراد الػضائف السدتجامة 2015). Ahonen, Guyوقج أجخػ )     

العسل: حالة مغ فشلشجا، أوضحت الجراسة أنو في الدياة األوروبي  يف خالل دورة حياة 
تؤثخ التكلفة االقترادية والسخض والشيج على استشتاجات الدياسة العامة في تػسيع نصاة 

مقارنة بالشيج التقليجية و يف يؤثخ ذلظ على التشسية  extending work careersالسيغ 
لى مختلف الفئات العسخية عشج تخصيط اإلجخاءات في ىحا السدتجامة، وأنو مغ السيع الشطخ إ

الرجد. وباإلضافة إلى ذلظ، يجخؼ حداب تكاليف التقاعج السبكخ في فشلشجا وتشاقر آثارىا. 
بجأ الباحث بتقجيخ القيسة االقترادية لفقجان اإلنتاج الشاجع عغ التقاعج السبكخ. ثع إستخجام 

ة لسعخفة  يفية تغييخ الشيج السختلفة الستشتاجات إحراءات التقاعج والسعاشات التقاعجي
ٝ مغ القيسة ٓٔالدياسات. قيسة الخدارة الدشػية لإلنتاج الشاجسة عغ التقاعج السبكخ تداوؼ 

أن التحليل االقترادؼ و اإلجسالية لإلنتاج الدشػؼ في فشلشجا. في الػقت الخاىغ في فشلشجا يبج
بات الشفدية للذباب مغ التحليل التقليجؼ، الحؼ يؤدؼ إلى تخ يد أابخ بكثيخ على االضصخا

يؤ ج على االضصخابات العزلية الييكلية للعسال السدشيغ. وبالشطخ إلى السجسػع الكلي، قج 
تعصي األرقام السصلقة نريحة مزللة حػل  يفية تػجيو الجيػد لتػسيع نصاة وضائف 

لعسخية، نأتي إلى مجسػعة العسل. إذا نطخنا فقط إلى عجد الحاالت في مختلف الفئات ا
واحجة مغ االستشتاجات حػل اإلجخاءات ذات الرلة. وإذا أخحنا في االعتبار أيزا فقجان 
سشػات العسل نتيجة للتقاعج السبكخ، فإنشا نأتي إلى مجسػعة مختلفة تساما مغ استشتاجات 
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في مجال رفاه العسل الدياسة العامة. وتجل تكلفة التقاعج السبكخ مقارنة باالستثسارات الدشػية 
 .على أن األنذصة في ىحا السجال ال تدال أقل مغ السدتػػ األمثل

 تعليق عام على محهر الجراسات الدابقة:
 مغ خالل استعخاض الجراسات الدابقة فإن الباحثة خلرت الى ما يلي :   

يتذابو البحث الحالى مع مجسل الجراسات الدابقة فى الشيج العلسى الستبع، حيث  -ٔ
أتبعت معطع الجراسات الدابقة السعخوضة" السشيج الػصفي "لتحقيق أىجافيا،  حلظ 
البحث الحالى يعتسج على السشيج الػصفي االرتباشى للتحقق مغ اىجافو واختبار 

 صحة الفخوض ومحاولة االجابة العلسية على تداؤالتو.
يشة الجراسة احلظ أتفق البحث الحالى مع معطع الجراسات الدابقة السعخوضة فى ع -ٕ

 حيث  انت العيشة لسعطع الجراسات مغ فئة العسال والسػضفيغ.
تتسيد الجراسات الدابقة فى دراسة مجسػعة متشػعة مغ الستغيخات التى أرتبصت  -ٖ

بأخخ مع أحج متغيخات البحث الحالى، فاىتست بعس الجراسات بجػدة و بذكل ا
لسدتجامة والبعس القليل ججا الحياة الػضيفية والبعس االخخ أىتع بجراسة التشسية ا

 أىتع بجراسة السدؤولية السيشية.
يتسيد البحث الحالى عغ سائخ الجراسات الدابقة فى  ػنو يتشاول الكذف عغ  -ٗ

العالقة بيغ جػدة الحياة الػضيفية و ل مغ السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية 
بحث ومجسل السدتجامة. حيث تخػ الباحثة أنيا على أمل فى أن يكػن ىحا ال

يزيف إسيامات علسية مبشية على أسذ و نتائجو اضافة علسية ججيخة بالتقجيخ 
 مشيجية سليسة الى البحث العلسي.

 فروض البرث:
 ة:بشاءً  على ما سبق فإن البحث الحالي ييجف إلى اختبار صحة الفخوض التالي   

حث على تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات عسال عيشة الب .ٔ
 مقياس جػدة الحياة الػضيفية للعسال ودرجاتيع على مقياس السدؤولية السيشية .

تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات عسال عيشة البحث على  .ٕ
مقياس جػدة الحياة الػضيفية للعسال ودرجاتيع على مقياس تحقيق التشسية 

 السدتجامة.
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إحرائية بيغ درجات عسال عيشة البحث على تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة  .ٖ
 مقياس السدؤولية السيشية للعسال ودرجاتيع على مقياس تحقيق التشسية السدتجامة.

تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ )الح ػر واإلناث( مغ عسال شخ ة الغدل  .ٗ
السدؤولية  –والشديج فى متػسط درجاتيع على مقياس )جػدة الحياة الػضيفية

 التشسية السدتجامة( لعسال شخ ة الغدل والشديج. –السيشية
يسكغ التشبؤ بالسدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة لجػ عسال عيشة البحث  .٘

 فى ضػء درجاتيع على مقياس جػدة الحياة الػضيفية.
 ميَحية البرث وأجراءاتُ:

حيث أقترخ ىحا البحث  :الحجود البذرية: تذتسل حجود البحث على أواًل: حجود البحث
شبيغ الكػم،  وقج  –على عيشة مغ عسال الذخ ة القابزة للقصغ والغدل والشديج والسالبذ

حيث تع  : والحجود الزمشية( عامًا. ٛ.ٖ٘( عامًا، بستػسط )ٕ٘-ٕٛتخاوحت أعسارىع بيغ )
 الحجود(. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓتصبيق أدوات البحث الحالى فى شيخ سبتسبخ مغ العام الجامعي)

ع تصبيق أدوات البحث الحالى على عسال الذخ ة القابزة للقصغ والغدل والشديج ت :السكانية
 شبيغ الكػم. –والسالبذ 

 : اشتسلت عيشة البحث على: ثانيا: عيشة البحث
 –شبيغ الكػم –مجتسع البحث عسال الذخ ة القابزة للقصغ والغدل والشديج والسالبذ  -

 وعاملة (عامال  ٖٓٓ٘والبالغ عجدىع )
( عامل ٗ٘( مغ العسال مػزعة  التالى )ٕٓٔعيشة البحث االستصالعية وتكػنت مغ ) 

( عاما، وتع التصبيق أدوات البحث وتقشيشيا على مجتسع ٕ.ٖٗ( عاملة بستػسط عسخ)ٛٗو)
البحث، و حلظ لتحجيج الخرائز الديكػمتخية لألدوات  قبل التصبيق على العيشة الشيائية 

عيشة البحث الشيائية  -( ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓشيخ ابخيل للعام الجامعى ابخيل ) للبحث، وذلظ فى
( عامل وعاملة ٓٓٙ( مغ عسال الذخ ة حيث تع التصبيق على عيشة قػاميا )ٚٚ٘وبلغت )

( استسارة بعج التصبيق على العيشة الدابقة لعجم استكسال اإلستجابة على ٖٕوتع استبعاد )
( ، وتع ٚ٘٘، وبحلظ أصبحت العيشة الشيائية للجراسة )بشػد السقاييذ  مغ قبل بعس العسال

 تصبيق االدوات على العيشة الشيائية بعج التأاج مغ صجقيا وثباتيا.
 ثالثًا : مشيج البحث  
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استخجمت الباحثة السشيج الػصفى االرتباشى فى ىحا البحث إلختبار صحة الفخوض  
 والتحقق مغ األىجاف.
 رابعأ : أدوات البحث  

 "إعجاد الباحثة"             اس" جػدة الحياة الػضيفية"  لعسال الذخ ةمقي -ٔ
 مقياس "السدؤولية السيشية" لعسال الذخ ة          "إعجاد الباحثة" " - ٕ
 "إعجاد الباحثة" "  سية السدتجامة"  لعسال الذخ ة   مقياس " تحقيق التش - ٖ

شاء على مخاجعة الجراسات الدابقة، ودراسة لتحقيق أىجاف البحث تع إعجاد االدوات الدابقة ب
 التالي:ػ وتحليل اإلشار السقتخح، على الشح

جػدة الحياة الػضيفية )الستغيخ السدتقل(: تع قياس ىحا الستغيخ عغ شخيق تصبيق مقياس -ٔ
"جػدة الحياة الػضيفية للعسال" حيث اشلعت الباحثة على عجيج مغ الجراسات مغ اىسيا 

(، دراسة )أحسج ماىخ ٕٕٔٓ(،) ديشا اسامة، ٕٕٔٓوأخخون . عػض، دراسة )حدغ مشرػر
وغيخىا وقامت ببشاء السقياس بسا يتشاسب مع البيئة السرخية  (، ..... ٕٛٓٓمرصفى، 

 وخرائز عيشة البحث الحالى.  
السدؤولية السيشية )متغيخ تابع(: تع إعجاد السقياس السدتخجم لتحجيج عبارات أبعاد  -ٕ

سيشية بشاء على االشالع على البحػث والجراسات الدابقة، مثل دراسة )اشخاقة السدؤولية ال
 ( ........وغيخىا. ٖٕٔٓ(، دراسة )خالج سعيج ، ٕٚٓٓفزل، 

تحقيق التشسية السدتجامة )متغيخ تابع(: تع إعجاد السقياس بشاء على مخاجعة الجراسات  -ٖ
ودراسة )شخيف عبج الخؤوف البشانى  (،ٖٕٓٓالدابقة ومغ أىسيا )سعاد عبج هللا العػضى،  

،ٕٓٓ٘.) 
 :االساليب االذصائية فى البرث: خامشًا

 األساليب اإلحرائية لتحليل البيانات:     
لتحقيق أىجاف البحث، تع تحليل بيانات أدوات البحث، باستخجام الحاسب اآللي عغ     

الل األساليب اإلحرائية (، مغ خspssشخيق بخنامج )الحدم اإلحرائية للعلػم االجتساعية )
 السشاسبة لتحليل نتائج استسارات االستبيان وىي:
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اإلحراءات الػصفية: تع االعتساد على الشدب السئػية لعخض الخرائز السختلفة  -ٔ
لسفخدات عيشة البحث،  سا تع االعتساد على الستػسط، ومعامل االختالف لقياس مجػ 

 العيشة حػل متغيخات البحث.التذتت واالختالف بيغ إجابات مفخدات 
 اإلحراءات االستجاللية: تع االعتساد على األساليب اآلتية: -ٕ
(: لقياس صجة جسع البيانات وقػة واتجاه واتداة العالقة بيغ Rمعامل االرتباط البديط ) -

ال بعج مغ أبعاد جػدة الحياة الػضيفية، وأبعاد السدؤولية السيشية، وابعاد تحقيق التشسية 
 السدتجامة.

(: الختبار داللة الفخوة بيغ أفخاد العيشة فى  ل مغ جػدة الحياة T.Testاختبار ) -
 الػضيفية والسدؤولية السيشية ، وتحقيق التشسية السدتجامة.

االنحخاف السعيارؼ: لقياس مجػ التذتت واالختالف بيغ إجابات مفخدات العيشة حػل  -
 متغيخات البحث.

 ة ألدوات البحث:حجدات الديكهمتريالس
  Quality of working life مقياس" جػدة الحياة الػضيفية   –أواًل 
وييجف ىحا السقياس إلي التعخف على مدتػػ جػدة الحياة الػضيفية لجػ عسال الذخ ة،      

وقج تع اعجاده وفقا للتعخيف االجخائى لجػدة الحياة الػضيفية ومغ خالل مخاجعة الجراسات 
 بقة فى البيئة العخبية وفى البيئة االجشبية، والبحػث الدا

 ى أطلعت عليها الباحثة من خالل:وقج أستفادت الباحثة من السقاييس الت    
 تحجيج اإلشار والذكل العام لسقياس جػدة الحياة الػضيفية. -
 تحجيج شكل السفخدات التى يسكغ مغ خالليا التعخف على مجػ تستع عسال عيشة البحث  -

 الحياة الػضيفية.بجػدة 
 .تحجيج عجد السفخدات التى تقيذ  ل بعج مغ أبعاد السقياس -
 تحجيج نسط االستجابة على مفخدات السقياس . -

 الشهائية للسقياس: الرهرة
( مفخدة ،وتتع االجابة على مفخدات ٙٗقامت الباحثة برياغة مفخدات السقياس وبلغت )     

مػافق بذجة(،  غيخ -مػافق غيخ -مػافق –)مػافق بذجةالسقياس باختيارمغ ىحه االختيارات 
 والسفخدات مقدسة على خسدة محاور)أبعاد( ىي: 
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 التغلب على صعػبات العسل -ٕ   ن واالستقخار الػضيفي     االما -ٔ
 التػزان بيغ الحياة الذخرية والعسل -ٗ     خعاية الرحية والدالمة السيشيةال -ٖ
 ل التسيد واالبجاع فى العس -٘

-ٚ-٘-ٔ):( مفخدات ، ىىٓٔ: االمان واالستقخار الػضيفي ويتكػن  ىحا البعج مغ )البعج األول
 درجة ( ٓ٘( ، والجرجة الكلية للبعج )ٕٗ-ٕٛ-ٕ٘-ٕٕ-ٙٔ-ٖٔ-ٓٔ

( مفخدات ، وأرقام مفخدات ىحا البعج ٜ: التغلب على صعػبات العسل ويتكػن مغ )البعج الثاني
 ٘ٗ( الجرجة الكلية للبعج )ٓٗ- ٕٙ-ٖٕ-ٕٓ-ٚٔ-ٗٔ-ٔٔ-ٛ-ٕعلى السقياس  كل ىى .) 

( مفخدات، وأرقام ىحه ٜ: الخعاية الرحية والدالمة السيشية ويتكػن مغ )البعج الثالث درجة (،
( والجرجة الكلية للبعج ٕٚ-ٕٗ-ٕٔ-ٛٔ-٘ٔ-ٕٔ-ٜ-ٙ-ٖالسفخدات على السقياس  كل ىى )

( ٜالذخرية والعسل ويتكػن  ىحا البعج مغ ) : التػزان بيغ الحياةالبعج الخابعدرجة (، ٘ٗ)
، درجة( ٘ٗ( ، والجرجة الكلية للبعج )ٖٚ-ٜٕ-ٖٓ-ٜٔ-ٖ٘-ٖٔ-ٚ-ٔٗ-ٗ):مفخدات، ىى
( مفخدات ، وأرقام مفخدات ىحا البعج ٛ: التسيد واالبجاع فى العسل ويتكػن مغ )البعج الخامذ

 ٓٗلية للبعج )( الجرجة الكٕٙ-ٖٗ-ٕٓ-ٙٗ-ٜٖ-ٗٗ-ٖٙ-ٕٖعلى السقياس  كل ىى .) 
 .درجة(

   :الخرائص الديكهمترية للسقياس
 Reliabilityالثبات 

 "( (QOL ثبات مقياس " جهدة الحياة الهعيفية
وباسوتخجام شخيقوة التجدئوة الشروفية  Cronbach's Alphaباسوتخجام حدواب معامول ألفوا  -أ

بلوغ معامول الثبوات لسقيواس"جػدة الحيواة  Spearman – Brown ومعادلوة سوبخمان بوخاون 
   مػضح بالججول التالي :ػ الػضيفية"  بعج تصبيقو على العيشة االستصالعية للبحث   سا ى

 ( ٔججول )
 لسقياس "  " جػدة الحياة الػضيفية(" Cronbach's Alphaيػضح معامل الفا معامل ألفا 

االرتباط الكلي  السحػر
 للسرحح

الفا  خونباخ عشج 
 ححف السفخدة

 ألفا  خونباخ

 ٖٙٙ.ٓ ٕٔٚ.ٓ االمان واالستقخار الػضيفي

ٓ.ٕٛٔ 
 ٖ٘ٚ.ٓ  ٜٓٙ.ٓ التغلب على صعػبات العسل

 ٖٕٚ.ٓ ٘ٗٚ.ٓ الخعاية الرحية والدالمة السيشية
 ٜٔٙ.ٓ ٔٙٚ.ٓ التػزان بيغ الحياة الذخرية

 ٕٔٙ.ٓ ٖٙٙ.ٓ التسيد واالبجاع فى العسل
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وباستقخاء الججول الدابق يتزح أن جسيعيوا معوامالت مختفعوة علوى مدوتػػ أفوخاد العيشوة      
( ، مووع األخووح فووي  ٕٔٛ.ٓمووغ الووح ػر واإلنوواث ، حيووث بلووغ معاموول الثبووات الكلووي للسقيوواس )

اإلعتبار إنو تع إستبعاد مجسػعة مغ السفخدات غيخ السشاسبة للسقياس  وذلظ مغ مشصلوق رأػ 
  حلظ السعامالت اإلحرائية. الدادة السحكسيغ  و 

  Gutmanومعامل جتسان  Split-Half  حداب الثبات باستخجام التجدئة الشرفية  -ب 
                      Reliability Statistics  

وتعتسج ىحه الصخيقة على أساس تصبيق السقايذ مخة واحجة ثع يجدأ الى نرفيغ      
متكافئيغ ويتع حداب معامل االرتباط بيغ درجات ىحيغ الشرفيغ وبعج ذلظ يتع التشبؤ 

( ثبات السقياس بصخيقة الجدئة الشرفية باستخجام ٕبسعامل ثبات السقياس ويػضح ججول )
 معادلتي جتسان وسبيخمان  

(ٕ)ججول   
 معامل الثبات الكلي باستخجام التجدئة الشرفية لدبخمان بخاون وجتسان  لسقياس "  " جػدة الحياة الػضيفية "

 معامل جتسان
Getman 

  سبيخمان /بخاون 
فى حالة عجم  تداوػ نرفي 
 Unequal Lengthاالختبار

 فى حالة تداوػ نرفي 
 Equal Lengthاالختبار

 السحػر

 االمان واالستقخار الػضيفي 0.562 ٔٙ٘.0 ٕ٘٘.ٓ
 التغلب على صعػبات العسل 0.623 ٕ٘ٙ.0 ٔٔٙ.ٓ
 الخعاية الرحية والدالمة السيشية 0.524 ٕٕ٘.0 ٖٓ٘.ٓ
 التػزان بيغ الحياة الذخرية 0.478 ٙٚٗ.0 ٕٗٗ.ٓ
 التسيد واالبجاع فى العسل ٕٙ٘.ٓ ٓٙ٘.0 ٕٙ٘.ٓ
 السقياس  كل ٕ٘ٚ.ٓ 0.725 ٕٗٚ.ٓ

الشتائج االحرائية الدابقة الى ارتفاع معامل الثبات الكلى للسحاور )اكل (، تذيخ     
وتأسيدوا علووى موا سووبق أصوبح السقيوواس فوى صووػرتو الشيائيوة يتكووػن موغ أربعووة محواور مقدووسة 

 الى مؤشخات فخعية..
  :حداب الثبات باستخجام شخيقة إعادة التصبيق -ج 

إعووادة التصبيووق( وذلووظ بتصبيووق السقيوواس السووخاد  للتأاووج مووغ ثبووات السقيوواس تووع اسووتخجام شخيقووة )
( عامول ٕٓٔمعامل ثباتو )مقيواس"جػدة الحيواة الػضيفيوة"(على عيشوة اسوتصالعية مكػنوة موغ )

وعاملووة مووغ عسووال الذووخ ة بفاصوول زمشووي قوووجره أسووبػعيغ، ثووع قامووت الباحثووة بحدوواب معامووول 
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تيع فوي حالوة التصبيوق الثواني، االرتباط بيغ استجابة العسال فوي حالوة التصبيوق األول، واسوتجاب
 ( وىي معامالت مختفعة تجل على ثبات السقياس . ,ٕٙٛوبلغ )

  السقياس  انت الشتائج  التالى: وبحداب) معامل ألفا( لكل بعج مغ أبعاد -د  
 (ٖججول )

 يػضح معامالت الثبات لسحاور السقياس لعيشة البحث االستصالعية
 معامل الفا البعوووووج م

 االستصالعية للبحثللعيشة 
 **ٔٔٚ.ٓ االمان واالستقخار الػضيفي                السحػر األول
 **ٕٔ٘.ٓ التغلب على صعػبات العسل السحػر الثاني
 **ٙٗٙ.ٓ الخعاية الرحية والدالمة السيشية السحػر الثالث
 **ٗٛٙ.ٓ التػزان بيغ الحياة الذخرية والعسل السحػر الخابع

 **ٖٙٙ.ٓ التسيد واالبجاع فى العسل  السحػر الخامذ
 ويتزح مغ الججول الدابق أن قيع معامالت الثبات لألبعاد السقياس الخسذ مختفعة.

فيسا يتعلق بتقجيخ صجة السقياس فقج اعتسجت  صجة ) مقياس" جػدة الحياة الػضيفية" (: -ٕ
صووجة التكووػيغ  سووا   -صووجة السحكسوويغ  وب   -الباحثووة علووى عووجد مووغ األسوواليب مشيووا أ 

 التالي: ػ يتزح على الشح
: توووع عوووخض السقيووواس فوووى صوووػرتو االوليوووة علوووى مجسػعوووة موووغ الدوووادة صوووجة السحكسووويغ – ٔ

الوشفذ جامعوة السشػفيوة و ليوة االقترواد  ( موغ  ليوة التخبيوة قدوع علوعٜالسحكسيغ بلغ عوجدىع )
بالقدوع التخبوػػ بيوجف التعوخف علوى موجػ وضوػح صوياغة السفوخدات -السشدلى جامعوة السشػفيوة

ودقتيووا ومالئسووة تلووظ السفووخدات للبعووج الووحؼ تشتسووي إليووو و ووحلظ لليووجف الووحؼ وضووعت لقياسووو، 
ابعواد، ووفقوا ألراء  ( مفوخدة مػزعوة علوى خسدوة٘٘واشتسل السقياس فى صػرتو األولية على )

( مفووخدة وقووج ٙٗ( مفووخدات ، ليرووبح السقيوواس فووى صووػرتو الشيائيووة )ٜالسحكسوويغ تووع حووحف )
%( علووى الرووػرة الشيائيووة للسقيوواس، وتووتع االجابووة ٜٓأجسعووت أراء الدووادة السحكسوويغ بشدووبة )

 -غيخمػافووووق -مػافووووق –)مػافووووق بذووووجة علووووى مفووووخدات السقيوووواس باختيووووارمغ ىووووحه االختيووووارات 
 .ػافق بذجة(غيخم
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 صجق التكهين:  – 2
باسووتخجام    ة"جػدة الحيوواة الػضيفيووفووي إشووار البحووث الحووالي تووع تقووجيخ صووجة التكووػيغ لسقيوواس"

 Factor Analasis، وصجة التحليل العاملي .  Internal Correlationاالتداة الجاخلي
  :االتداق الجاخلي

ويقرج بو حداب معامل االرتباط بيغ  ل بعج مغ أبعاد السقياس وبيغ الجرجة الكلية     
للسقياس وفيسا يلي عخض ججول يػضح عالقة  ل بعج مغ أبعاد السقياس الخسذ بالسقياس 

 عامل وعاملة( مغ عسال الذخ ة.  ٕٓٔاكل وذلظ بعج التصبيق على عيشة )
 (ٗججول )

ياس االرتباط بيغ درجة محاور مقياس " جػدة الحياة الػضيفية " والجرجة الكلية للسق يػضح االتداة الجاخلي ومعامالت
 وأيزا االرتباط بيغ السحاور

  البيان
الجرجة 
 الكلية

االمان 
واالستقخار 
 الػضيفي

التغلب 
على 

صعػبات 
 العسل

الخعاية 
الرحية 
والدالمة 
 السيشية

التػزان بيغ الحياة 
 الذخرية والعسل

التسيد 
واالبجاع فى 

 العسل

 الجرجة الكلية
Pearson 1      

Sig.       
N 102      

االمان 
واالستقخار 
                 الػضيفي

Pearson .543** 1     
Sig. .000      
N 102 102     

التغلب على 
 صعػبات العسل

Pearson .563** .453** 1    
Sig. .000 .000     
N 102 102 102    

الخعاية الرحية 
 والدالمة السيشية

Pearson .629** .521** .369** 1   
Sig. .000 .000 .000 

 
  

N 102 102 102 102   
التػزان بيغ 

الحياة الذخرية 
 والعسل

Pearson .583** .453** .471** .531** 1  
Sig. .000 .000 .000 .000   
N 102 102 102 102 102  

واالبجاع التسيد 
 فى العسل

Pearson .583** .586** .471** .341** .526** 1 
Sig. .000 .000 .000 .000 .000  
N 102 102 102 102 102 102 
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** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  اإلرتبواط دال**
 ( ٔٓ.ٓإحرائيا عشج مدتػػ )

معامالت االرتبواط بويغ أبعواد السقيواس والجرجوة الكليوة لوو ويتزح مغ الججول الدابق أن      
( ، ومعوووامالت االرتبووواط بووويغ اإلبعووواد تخاوحوووت موووا  0.629( الوووى )0.369تخاوحوووت موووا بووويغ )

( لعيشووووة البحووووث االسووووتصالعية مووووغ عسووووال الذووووخ ة  ، وجسيعيووووا 0.586( إلووووى )0.413بوووويغ)
 (. ٔٓ.ٓمعامالت ارتباط مختقعة دالة احرائيا عشج مدتػػ )

 ( QoLمسا يجل على االتداة الجاخلي ألبعاد مقياس " جػدة الحياة الػضيفية
 "( QoLجػدة الحياة الػضيفيةصجة التحليل العاملي لسقياس  -ب 
 :  Factor Analysisصجة التحليل العاملي   –

لقج تحققت الباحثة مغ صجة البشاء الكامغ للسقياس بإسوتخجام التحليول العواملى، حيوث  ذوفت 
نتائج التحليل العاملى للسقياس، عغ أن ىشاك مجسػعة مغ العػامول الشػعيوة التوى تعبوخ عوغ " 

"تعبيووخا جيووجا . حيووث أنتطسووت ىووحه العػاموول فووى خسدووة عػاموول ،  QoLجوػدة الحيوواة الػضيفيووة
 وىى العػامل التى أسفخ التحليل العاملى عغ وجػد جحر  امغ ليا أاثخ مغ واحج صحيح ، 

لكووايدر  Varimaxخ مووغ عاموول فقووج تووع إدارة السحوواور بصخيقووة الفاريسووااذ ونطووخا لػجووػد أاثوو
Kaiser  ، مرووفػفة و ( يػضوحان مرووفػفة العػاموول قبول التووجويخ ٚ( ، )ٙالجوجوالن التاليووان )و

 العػامل بعج التجويخ .
     

 
                      

مفخدات 
 السقياس

مفخدات   العووووػاموووووول
 السقياس

 العووووػاموووووول

 ٔ ٕ ٖ  ٔ ٕ ٖ 
 312.  474. ٔمفخدة   ٕ٘ٗ.  ٜٖٙ. ٔمفخدة 
  ٛ٘٘. . ٕمفخدة   480.  ٕٔٙ. ٕمفخدة 
 571.   ٖمفخدة   420.- 310. 482. ٖمفخدة 
  321. 497. ٗمفخدة    312. 472. ٗمفخدة 
  515.  ٘مفخدة    632. 559. ٘مفخدة 
 778.   ٙمفخدة   406.- 176.- 655. ٙمفخدة 

 فة العوامل قبل التدوير( يوضح مصفو5جدول )
Component Matrix 

( يوضح مصفوفة العوامل بعد 6جدول )
 Rolated Component Matrixالتدوير
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مفخدات 
 السقياس

  العووووػاموووووول
مفخدات 
 السقياس

 العووووػاموووووول

 348.  558. ٚمفخدة   292.  511. ٚمفخدة 
  629. 429. ٛمفخدة    383. 518. ٛمفخدة 
 650. 312.  ٜمفخدة   465.-  582. ٜمفخدة 
   405. ٓٔمفخدة    306. 462. ٓٔمفخدة 
  532.  ٔٔمفخدة    794. 483. ٔٔمفخدة 
 799.   ٕٔمفخدة   458.-  634. ٕٔمفخدة 
 305.  405. ٖٔمفخدة    302. 344. ٖٔمفخدة 
  387.  ٗٔمفخدة   352. 389.  ٗٔمفخدة 
 631.- 590.  ٘ٔمفخدة   525.-  341. ٘ٔمفخدة 
  446.  ٙٔمفخدة    318.- 309. ٙٔمفخدة 
 774.- 353.  ٚٔمفخدة   392.- 353.- 674. ٚٔمفخدة 
   506. ٛٔمفخدة   363.  459. ٛٔمفخدة 
  320.  ٜٔمفخدة   365. 465.   ٜٔمفخدة 
 456. 319.  ٕٓمفخدة   470. 301.-  ٕٓمفخدة 
 534.  530. ٕٔمفخدة    345. 414. ٕٔمفخدة 
  502.  ٕٕمفخدة    540.- 494. ٕٕمفخدة 
 696. 354.  ٖٕمفخدة   640.- 427.   ٖٕمفخدة 
   438. ٕٗمفخدة   300.  315.  ٕٗمفخدة 
  317.  ٕ٘مفخدة   362. 571.   ٕ٘مفخدة 
 675.- 371.  ٕٙمفخدة   619. 329.-   ٕٙمفخدة 
   438. ٕٚمفخدة    351. 444.  ٕٚمفخدة 
 763. 334.  ٕٛمفخدة   390.-  324.  ٕٛمفخدة 
   484. ٜٕمفخدة   399. 346. 480.  ٜٕمفخدة 
 479.  381. ٖٓمفخدة    340. 497.  ٖٓمفخدة 
   522. ٖٔمفخدة   375.  470.  ٖٔمفخدة 
 612.  314. ٕٖمفخدة    320. 611.  ٕٖمفخدة 
  311. 603. ٖٖمفخدة   354.  504.  ٖٖمفخدة 
   307. ٖٗمفخدة   323.  403.  ٖٗمفخدة 
   583. ٖ٘مفخدة    343.- 494.  ٖ٘مفخدة 
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مفخدات 
 السقياس

  العووووػاموووووول
مفخدات 
 السقياس

 العووووػاموووووول

 320.  670. ٖٙمفخدة   403.  551.  ٖٙمفخدة 
  369. 442. ٖٚمفخدة    316. 437.  ٖٚمفخدة 
 401.  429. ٖٛمفخدة    324. 534.  ٖٛمفخدة 
   339. ٜٖمفخدة   310.  352.  ٜٖمفخدة 
  304. 625. ٓٗمفخدة   345.  544.  ٓٗمفخدة 
 605.  536. ٔٗمفخدة    626. 771.  ٔٗمفخدة 
  321. 347. ٕٗمفخدة   317. 386. 453.  ٕٗمفخدة 
 365. 465.  ٖٗمفخدة   309. 262.  ٖٗمفخدة 
 470. 301.-   ٗٗمفخدة  330. 311.-   ٗٗمفخدة
  345. 451. ٘ٗمفخدة    323. 418. ٘ٗمفخدة 
  540.- 396.  ٙٗمفخدة   442.- 492.  ٙٗمفخدة

  :مغ خالل الججول الدابق يتزح أن
 –إحرائياً ( تذبعات السفخدات اآلتية دالة االمان واالستقخار الػضيفيالبعج األول )-

 (-ٓٔ-ٖٗ-ٖٚ-ٔٗ-ٖٗ-ٓٗ-ٜٖ-ٖٛ-ٖٙ-ٖٖ-ٖ٘-ٗ-ٕٔ-ٔ-ٚ-ٖٔ-ٓٔأرقام)
أرقام  –البعج الثانى )التغلب على صعػبات العسل( تذبعات السفخدات اآلتية دالة إحرائيًا -
(ٕ٘-ٔٔ-ٔٗ-ٔٙ-ٜٔ-ٛ-٘-ٕ-ٕٕ-ٖٔ-ٖ٘-ٕٙ-ٔٚ-ٗٗ-ٗٚ-ٖٕ-ٕٜ-) 
 –السفخدات اآلتية دالة إحرائيًا  البعج الثالث )الخعاية الرحية والدالمة السيشية( تذبعات-

-ٕٗ-ٖٖ-ٕٚ-ٕٗ--ٙٗ-٘ٗ-ٖٚ–ٕٓ-ٖ-ٚٔ-ٖٕ-٘ٔ-ٕٔ-ٙ-ٜ-ٕٙ-ٕٛأرقام)
ٖٙ). 
تذبعات السفخدات اآلتية دالة إحرائيًا   التػزان بيغ الحياة الذخرية والعسل(البعج الخابع )-

 (ٛٔ -ٖٙ-  ٕ٘- ٖٖ – ٚ- ٘ٔ – ٖٕ – ٕٙ - ٛ – ٜ – ٗ -ٔأرقام )
 – ٖٕ – ٕٙ- ٕٚ – ٜٔ – ٘ٔ -ٕٗأرقام ) )التسيد واالبجاع فى العسل(البعج الخامذ 

ٔ٘ -ٚ -ٖٖ-ٕ٘-ٕٙ-ٔٛ). 
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 طريقة ترحيح السقياس:
( مػزعوووة علوووى خسدوووة أبعووواد ، و ووول بعوووج ٙٗيتكوووػن السقيووواس فوووى صوووػرتو الشيائيوووة موووغ )    

مػافوق  ت ىوى:يتكػن مغ مجسػعة مغ السفخدات وأمام  ل مفخدة أربع أعسجة تعبخ عغ إختيارا
 غيخ مػافق بذجة( –غيخ مػافق  –مػافق  –بذجة 

(  ٔ-ٕ-ٖ-ٗ( للسفووخدات السػجبووة، ويووتع العكووذ ) ٗ-ٖ-ٕ-ٔوترووحح السفووخدات بووجرجات )
والشيايوووة العطسوووى للسقيووواس  (" Qolللسفووخدات الدوووالبة علوووى  " مقيووواس جوووػدة الحيووواة الػضيفيوووة 

 ( درجة ٙٗ( درجة والشياية الرغخػ )ٗٛٔتقجر ب)
 " :  Professional Responsibilityالسدؤولية السهشية  مقياس –

تع بشاء مقياس السدؤولية السيشية بالخجػع لألبحاث والجراسات الدابقة التى أىتست بجراسة 
متغيخ السدؤولية برفة عامة والسدؤولية السيشية برفة خاصة، فى ضػء ما سبق مغ 
مخاجعة الجراسات الدابقة السختبصة بالسدؤولية السيشية، قامت الباحثة بإعجاد مقياس" 

وييجف ىحا السقياس إلي رصج أىع األسذ والسزاميغ والقيع التى يتبشاىا السدؤولية السيشية "
عسال شخ ة الغدل والشديج، وقج تع اعجاده وفقا للتعخيف االجخائى للسدؤولية السيشية، وقامت 
الباحثة بفحز الخرائز الديكػمتخية للسقياس والتأاج مغ أنو يتستع بخرائز سيكػمتخية 

 على العيشة االساسية للبحث.  جيجة ومشاسبة ويسكغ تصبيقة
 الرهرة الشهائية للسقياس: 

( مفخدة، مقدسة على أربعة ٕٗقامت الباحثة برياغة مفخدات السقياس وبلغت )     
مفخدات(  ٙ( ثع بعج ذلظ بعج التأاج مغ الخرائز الديكػمتخية لو، تع ححف )دمحاور)أبعا

مدؤولية الفخد -ٔ) : ور السقياس ىيمفخدة( ومحا ٖٙوأصبح السقياس فى صػرتو الشيائية )
-ٗ-مدؤولية الفخد تجاة زمالء العسل  -ٖ-مدؤولية الفخد تجاة إدارة العسلٕ-تجاة عسلو 

  :مدؤولية الفخد تجاة مكػنات بيئة العسل( وفيسا يلي عخض تفريلي لحلظ
ىع أ  -( مفخدات تزع :ٜ: ويتكػن ىحا البعج مغ )مدؤولية الفخد تجاة عسلوالبعج األول: 

االسذ والسبادغ السختبصة بسطاىخ مدؤولية الفخد تجاه عسلو .وأرقام مفخدات ىحا البعج على 
( ، والحج األقرى لجرجة ىحا ٖٓ-ٖٕ-ٕٔ-ٜ-ٜٔ-ٛٔ-٘ٔ-٘-ٖالسقياس الشيائي ىى )

  .( درجة ٕٚالسحػر)
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 جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية وحتكيل التينية املشتدامة

تزع: مجػ ( مفخدات ٓٔ: ويتكػن ىحا البعج مغ )مدؤولية الفخد تجاة إدارة العسلالبعج الثاني: 
تقجيخ العامل لزػابط مدؤولياتو تجاه السدؤوليغ عغ العسل"الصاقع االدارػ بالذخ ة " ، وأرقام 

-ٖ٘-ٕٗ-ٜٕ-ٗٔ-ٕٔ-ٕٓ-ٓٔ-ٜ-ٛمفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىي ....)
 درجة(  ٖٓ)ػ(. والحج األقرى لجرجة ىحا السحػر ىٗٔ

( مفخدة تغصي أىع ٜ: ويتكػن ىحا البعج مغ )عسلمدؤولية الفخد تجاة زمالء الالبعج الثالث: 
-ٔٔجػانب مدؤولية العامل تجاه زمالئة. وأرقام مفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىى )

 درجة ( . ٕٚ( والحج األقرى لجرجة ىحا السحػر)ٓٗ-ٖٛ-ٖٖ-ٕٗ-ٙٔ-ٚ-ٙ-٘
( مفخدة تغصي ٛلبعج مغ )ويتكػن ىحا امدؤولية الفخد تجاة مكػنات بيئة العسل:البعج الخابع: 

تقجيخ العامل ومحافطتو على مكػنات بيئتو، وأرقام مفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىى 
 درجة ( . ٕٗ( والحج األقرى لجرجة ىحا السحػر)ٕٚ-ٕٗ-ٙٔ-ٚ-ٙ-٘-ٔٔ-ٖ)
 درجة(. ٖٙدرجة( ، والحج االدني ) ٛٓٔوجاء التقجيخ الكلي للحج األعلي للسقياس) 

  :السقياسترحيح 
تع وضع جسيع عبارات السقياس فى قائسة تحتػؼ على ميدان تقجيخ ثالثي متجرج لإلجابة     

( على التػالي . ويذتسل ٔ-ٕ-ٖال ( بتقجيخات )-متخدد  –التالي :)نعع ػ عغ  ل مفخدة على الشح
-ٕ٘-ٕٔ-ٙ)السقياس على مفخدات سالبة وأخخؼ مػجبة، السفخدات الدالبة على السقياس أرقام 

(، أما باقى مفخدات السقياس فيى مػجبة وترحح ٖ-ٕ-ٔ( ترحح بو)-ٕٔ-ٖٔ-ٜٔ-ٗٔ-ٖ٘
(، بحيث تجل الجرجة العطسي على إرتفاع مدتػػ السدؤولية السيشية. والجرجة ٔ-ٕ-ٖاالتالي )

 الرغخػ تجل على أنخفاض مدتػؼ السدؤولية السيشية لجػ عيشة البحث الحالي.
   لسدؤولية السهشية لعسال الذركة:ترية لسقياس اتهضيح الخرائص الديكهم

 :صجق مقياس السدؤولية السهشية -ٔ
 غ األساليب مشيا:فيسا يتعلق بتقجيخ صجة السقياس اعتسجت الباحثة على عجد م

 التالي: ػ صجة السحتػؼ وسيتع تػضيحيسا على الشح -صجة السحكسيغ وب  -أ  
صػرتو االولية على مجسػعة مغ الخبخاء صجة السحكسيغ: تع عخض السقياس فى  –أ 

( مغ  لية التخبية و لية االقتراد ٙوالستخرريغ فى مجال التخبية وعلع الشفذ بلغ عجدىع )
 إلبجاء الخأؼ في مجؼ مشاسبة السحاور لسا وضعت مغ أجلو وبيجف السشدلى جامعة السشػفية،

تلظ السفخدات للبعج الحؼ ايزا التعخف على مجػ وضػح صياغة السفخدات ودقتيا ومالئسة 
تشتسي إليو ومشاسبتيا لليجف الحػ وضعت لقياسو، واشتسل السقياس فى صػرتو االولية على 
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 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
( مفخادات، ٙ( مفخدة مػزعة على ثالثة أبعاد، ووفقا ألراء الدادة السحكسيغ تع ححف )ٕٗ)

لسحكسيغ على ( مفخدة وتخاوحت ندبة االتفاة بيغ اٖٙليربح السقياس فى صػرتو الشيائيو )
%(، وتتع اإلستجابة على مفخدات السقياس باختيارمغ ىحه اإلختيارات )نعع  ٜٓالرػرة الشيائية )

  .ال( -متخدد  –
 صجة السحتػؼ: ) االتداة الجاخلي( –ب 

عامل وعاملة( مغ  ٕٓٔحيث قامت الباحثة بتصبيق السقياس على عيشة استصالعية بلغت )
 ج.الذخ ة القابزة للغدل والشدي

 (ٚججول)
 وبالجرجة الكلية لسقياس السدؤولية السيشية يػضح معامل ارتباط فقخات مقياس السدؤولية السيشية بالبعج، 

 (ٚججول )
 البحث  االتداة الجاخلي ومعامالت االرتباط بيغ درجة محاور السقياس والجرجة الكلية لصالب عيشة

 البيان
 

مدؤولية الفخد  الجرجة الكلية
 تجاه عسلو

مدؤولية الفخد 
 تجاة إدارة العسل

مدؤولية الفخد تجاة 
 زمالء العسل

مدؤولية الفخد تجاة 
 مكػنات بيئة العسل

 Pearson الجرجة الكلية
Correlation 

ٔ     

 Sig. (2-tailed) 
     

 N ٕٔٓ     
مدؤولية الفخد تجاه 

 عسلو
Pearson 
Correlation .ٖٕ٘ (**) ٔ  

 
 

 Sig. (2-tailed) .000     
 N ٕٔٓ ٕٔٓ    
مدؤولية الفخد تجاة 

 إدارة العسل
Pearson 
Correlation .ٙٗٔ(**) .ٖٕٚ(**) ٔ 

 
 

 Sig. (2-tailed) .000 .000     
 N ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ   
مدؤولية الفخد تجاة 

 زمالء العسل
Pearson 
Correlation .ٕ٘٘ (**) .ٜ٘٘ (**) .ٖ٘ٚ(**) 

ٔ 
 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   
 N ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ  
مدؤولية الفخد تجاة 
 مكػنات بيئة العسل

Pearson 
Correlation .ٜٖ٘ (**) .ٕٗ٘ (**) .٘ٛ٘ (**) .ٙ٘ٓ(**) ٔ 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 N ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ ٕٔٓ 
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 Correlation is significant at **(  ٔٓ.ٓ**اإلرتبواط دال إحروائيا عشوج مدوتػػ )
the 0.01 level (2-tailed).    

( أن معامالت االرتباط بيغ أبعاد مقياس السدؤولية السيشية ٛويتزح مغ الججول الدابق)
(مسا يجل على  ٔٓ.ٓللعسال، وجسيعيا معامالت إرتباط مختفعة دالة احرائيا عشج مدتػػ )

لية السيشية،  سا أن التبايغ فى معامالت االرتباط بيغ االتداة الجاخلى ألبعاد  مقياس السدؤو 
 أبعاد السقياس يجل على قجرة األبعاد على التسييد بيغ افخاد العيشة .

   لظالب الجامعة: االختيار السهشيثبات مقياس 
وباستخجام شخيقة التجدئة  Cronbach's Alphaباستخجام حداب معامل ألفا  -ٔ

بلغ معامل الثبات  Spearman – Brownالشرفية ومعادلة سبيخمان بخاون 
 ػمقياس السدؤولية السيشية للعسال بعج تصبيقة على العيشة اإلستصالعية  سا ى

 مػضح بالججول التالى:  
 (ٛججول )

 الجامعة االختيار السيشى  لصالبيػضح معامل الفا والتجدئة الشرفية لسقياس  
 العيشة االستصالعية للبحث  البيان

 (**ٓ ,ٔٙٙ)  Alphaمعامل الفا 
 Spearmanالتجدئة الشرفية ومعادلة سبيخمان بوخاون 

– Brown 
 (ٚٓٔ, ٓ **) 

وىى جسيعيا معامالت مختفعة مع األخح في اإلعتبار إنو تع إستبعاد مجسػعة مغ السفخدات 
 السحكسيغ .غيخ الجيجة وذلظ بشاءا على أراء 

 ( ٜججول )
 يػضح معامالت الثبات لسحاور السقياس لعيشة البحث

 معامل الثبات البعوووووج م
 **ٖٗٗ.ٓ مدؤولية الفخد تجاه عسلة السحػر االول
 **ٕٔ٘.ٓ مدؤولية الفخد تجاة إدارة العسل السحػر الثانى
 **ٖٚٗ.ٓ مدؤولية الفخد تجاة زمالء العسل السحػر الثالث

 **ٖٓ٘.ٓ مدؤولية الفخد تجاة مكػنات بيئة العسل الخابعالسحػر 
ويتزح مغ الججول الدابق أن قيع معامالت الثبات لألبعاد االربعة  للسقياس مختفعة      

 بعج تصبيقة على عيشة البحث االستصالعية.



 

 

)   ٔٚٔ) 

2017 ديشنرب ،2د ، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   
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  : Sustainable Development  مقياس تحقيق التشسية السدتجامة – 3
ييجف ىحا السقياس إلي تحجيج أىع مقػمات التشسية السدتجامة لجػ العسال، وقج تع اعجاده وفقا 
للتعخيف االجخائى للتشسية السدتجامة، وقامت الباحثة بفحز الخرائز الديكػمتخية 
للسقياس والتأاج مغ أنو يتستع بخرائز سيكػمتخية جيجة ومشاسبة ويسكغ تصبيقة على العيشة 

 بحث. االساسية لل
 الرهرة الشهائية للسقياس:

( مفخدة، مقدسة على أربعة ٜٖقامت الباحثة برياغة مفخدات السقياس وبلغت )      
مفخدات(  ٜبعج التأاج مغ الخرائز الديكػمتخية لو، تع ححف )و محاور)أبعاد( ثع بعج ذلظ 

القترادػ مفخدة( ومحاور السقياس ىي )البعج ا ٖٓوأصبح السقياس فى صػرتو الشيائية )
البعج  –البعج البيئي للتشسية السدتجامة –البعج االجتساعى للتشسية السدتجامة -للتشسية السدتجامة

 مة( وفيسا يلي عخض تفريلي لحلظ:التكشػلػجى للتشسية السدتجا
( مفخدات تزع ٛ: ويتكػن ىحا البعج مغ )لبعج األول : البعج االقترادى للتشسية السدتجامةا

( ، والحج -ٜ-ٙ-ٖٕ-ٕٓ-٘ٔ-ٓٔ-ٛ-ٔالبعج على السقياس الشيائي ىى )مفخدات ىحا 
 ( درجة  ٕٖاألقرى لجرجة ىحا السحػر)

 ( مفخدة تزعٚ: ويتكػن ىحا البعج مغ )البعج الثاني : البعج االجتساعى للتشسية السدتجامة
(. والحج ٜٕ-ٕ٘-ٖٔ-ٔٔ-ٚ-ٗ-ٕمفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىي ....)

 درجة(  ٕٛ)ػاألقرى لجرجة ىحا السحػر ى
( مفخدة  تزع أرقام ٛويتكػن ىحا البعج مغ ) البعج الثالث: البعج البيئي للتشسية السدتجامة:

( والحج ٕٓ-ٜٔ-ٖٕ-ٛٔ-ٚ-ٖ-ٔ-ٗٔمفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىى )
 درجة (. ٕٖاألقرى لجرجة ىحا السحػر)

( مفخدة  تزع ٚويتكػن ىحا البعج مغ ) البعج الرابع: البعج التكشهلهجى للتشسية السدتجامة:
( والحج ٕٙ-ٖٓ-ٙٔ-٘-ٕٔ-ٚٔ-ٕٗأرقام مفخدات ىحا البعج على السقياس الشيائي ىى )

 درجة ( ٕٛاألقرى لجرجة ىحا السحػر)
 درجة(. ٖٓدرجة( ، والحج االدني ) ٜٓلكلي للحج األعلي للسقياس)وجاء التقجيخ ا     
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 جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية وحتكيل التينية املشتدامة

 ترحيح السقياس: 
تع وضع جسيع عبارات السقياس فى قائسة تحتػؼ على ميدان تقجيخ ثالثي متجرج      

( على التػالي. ٔ-ٕ-ٖال( بتقجيخات )-متخدد –)نعع التالي:ػ لإلجابة عغ  ل مفخدة على الشح
مفخدات سالبة وأخخؼ مػجبة ، السفخدات الدالبة على السقياس أرقام ويذتسل السقياس على 

(، أما باقى مفخدات السقياس ٖ-ٕ-ٔبو) ( ترحح٘-ٖ-ٖٓ-ٕ٘-ٜٔ-ٗٔ-ٓٔ-ٕٔ-ٛ)
(، بحيث تجل الجرجة العطسي على إرتفاع مدتػػ ٔ-ٕ-ٖفيى مػجبة وترحح  التالي )

لتشسية السدتجامة لجػ عيشة التشسية السدتجامة والجرجة الرغخػ تجل على أنخفاض مدتػؼ ا
 البحث الحالي.

 تهضيح الخرائص الديكهمترية لسقياس التشسية السدتجامة:  
 صجق السقياس:  -1

 احثة على عجد مغ األساليب مشيا:فيسا يتعلق بتقجيخ صجة السقياس اعتسجت الب
صجة السحتػؼ: في إشار البحث الحالى تع تقجيخ صجة السحتػؼ لسقياس التشسية  –
 .سدتجامة بإستخجام:)االتداة الجاخلي(ال

عامل وعاملة( مغ  ٕٓٔحيث قامت الباحثة بتصبيق السقياس على عيشة استصالعية بلغت )
الذخ ة وتبيغ أن، معامالت االرتباط بيغ أبعاد مقياس التشسية السدتجامة والجرجة الكلية لو 

( ٛ٘٘.ٓاالبعاد ما بيغ)(، ومعامالت االرتباط بيغ ٔٗٚ.ٓ( الى )ٖ٘ٗ.ٓتخاوحت ما بيغ )
( لعيشة البحث، وجسيعيا معامالت إرتباط مختفعة دالة احرائيا عشج مدتػػ ٕ٘ٚ.ٓالى )

مسا يجل على االتداة الجاخلى ألبعاد مقياس التشسية السدتجامة،  سا أن التبايغ فى  (ٔٓ.ٓ)
 افخاد العيشة . معامالت االرتباط بيغ أبعاد السقياس يجل على قجرة األبعاد على التسييد بيغ

  :ثانيًا : تقجير الثبات
  قامت الباحثة بإعادة تقجيخ الثبات للسقياس مغ خالل اإلعتساد على حداب معامل ألفا   

Cronbach's Alpha  وباستخجام شخيقة التجدئة الشرفية ومعادلة سبيخمان بخاون 
Spearman – Brown  بلغ معامل الثبات لسقياس التشسية السدتجامة بعج تصبيقة على عيشة

 مػضح بالججول التالي: ػ(  سا ىٕٓٔإستصالعية بلغت )
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 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
 (ٓٔججول )

 "يػضح معامل الفا والتجدئة الشرفية لسقياس "التشسية السدتجامة
 عيشة البحث البيان

 (** ٓ ,ٕٔٙ) Alphaمعامل الفا 
– Spearmanالتجدئوووة الشروووفية ومعادلوووة سوووبيخمان بوووخاون 

Brown 
(ٖٚٔ,ٓ **)         
(ٓ.ٖٚٓ ** ) 

وىى جسيعيا معامالت مختفعة تجل على أرتفاع مدتػػ أستجابة عسال عيشة البحث      
 الحالى على مقياس "التشسية السدتجامة ."

 ياس  انت الشتائج  التالى:السقاحلظ وبحداب) معامل ألفا( و)جتسان( لكل بعج مغ أبعاد 
 (ٔٔججول )

 يػضح معامالت الثبات ألبعاد مقياس التشسية السدتجامة. 
 جتسان سبيخمان بخاون  ألفا السجخل

 **ٓٔٗ.ٓ **ٕٔٗ.ٓ **ٕ٘ٗ.ٓ اإلنجماج فى األنذصة:
 **ٖٕ٘.ٓ **ٕٔ٘.ٓ **ٖٔٙ.ٓ تحجيج األىجاف والػصػل الى تحقيقيا

 **ٕٔٙ.ٓ **ٖٔٙ.ٓ **ٕٔ٘.ٓ التعليسيةالتفاعل بإيجابية مع البيئة 
وىى جسيعيا معامالت مختفعة، تجل على ثبات مقياس "التشسية السدتجامة " بعج التصبيوق      

 .على العيشة اإلستصالعية لعيشة البحث الحالي
 ىتائخ البرث وتفشريٍا:  

( نتائج الفخض األول: يشز الفخض األول على أنو تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة ٔ)
درجاتيع على مقياس و إحرائية بيغ درجات عيشة البحث على مقياس جػدة الحياة الػضيفية 

 السدؤولية السيشية.
وللتحقق مغ ىحا الفخض استخجمت الباحثة معامالت االرتباط للكذف عغ العالقة بيغ      

 جػدة الحياة الػضيفية والسدؤولية السيشية لجييع. ويػضح الججول التالي ما أسفخت عشو ىحه
 التحليالت اإلحرائية مغ نتائج:
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 (ٕٔججول )
 يػضح معامالت االرتباط بيغ متغيخات الجراسة 

  البيان
جػدة الحياة 

 الػضيفية
السدؤولية 
 السيشية

التشسية 
 السدتجامة

جػدة الحياة 
 الػضيفية

Pearson 
Correlation 

ٔ   

Sig. (2-tailed) 
 

  
N ٘ٚٚ   

 السدؤولية السيشية

Pearson 
Correlation 

.ٖٕ٘(**) ٔ  

Sig. (2-tailed) .000 
 

 
N ٘ٚٚ ٘ٚٚ  

 التشسية السدتجامة

Pearson 
Correlation 

.٘ٙٔ(**) .ٖٙٔ(**) ٔ 

Sig. (2-tailed) .000 .ٓٓٓ 
 

N ٘ٚٚ ٘ٚٚ ٘ٚٚ 
 A correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                             

 (ٔٓ.ٓ** االرتباط دال احرائيا عشج مدتػؼ )     
 ( يتزح أنو: ٕٔمغ الججول الدابق رقع )

جوػدة الحيواة  ( بويغ ٔٓ.ٓتػجج عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا  مػجبة عشوج مدوتػػ داللوة ) -
الػضيفية والسدؤولية السيشية لجػ عسال عيشة البحث، وأن معامالت االرتباط بيغ جػدة الحياة 

** ( وىى دالة إحروائيًا ، ويوجل ذلوظ علوى أنوو ٕٖ٘.ٓالػضيفية والسدؤولية السيشية  بلغت )
ية السيشيوة السا أرتفع مدتػؼ جػدة الحياة الػضيفية  لسا أدؼ ذلظ إلوي ارتفواع مدوتػػ السدوؤول

 لجػ عسال الذخ ة، وبالتالى تحقق الفخض االول.
 ( نتائج الفرض الثانى: 2)

تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات يشز الفخض الثانى على أنو      
 درجاتيع على مقياس التشسية السدتجامة.و عيشة البحث على مقياس جػدة الحياة الػضيفية 

خض استخجمت الباحثة معامالت االرتباط للكذف عغ العالقوة بويغ جوػدة وللتحقق مغ ىحا الف
 ( يتزح أنو: ٕٔالحياة الػضيفية والتشسية السدتجامة لجييع ، مغ الججول الدابق )
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بويغ جوػدة الحيواة  (.ٔٓ.ٓتػجج عالقة ارتباشيوة دالوة إحروائيًا مػجبوة عشوج مدوتػػ داللوة ) -
ة السدوتجامة لوجييع وأن معوامالت االرتبواط بويغ جوػدة الػضيفية لجػ عسال عيشوة البحوث والتشسيو

**( وىووووى دالووووة إحرووووائيًا، بسعشووووي ان ٔٙ٘.ٓالحيووواة الػضيفيووووة والتشسيووووة السدووووتجامة  بلغوووت )
أرتفوووواع مدووووتػػ جووووػدة الحيوووواة الػضيفيووووة  يووووختبط ايجابيووووا بإرتفوووواع مدووووتػػ التشسيووووة السدووووتجامة، 

 والعكذ أيزا صحيح، وبالتالي تحقق الفخض الثاني.
 ( نتائج الفرض الثالث:3) 

تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بويغ درجوات عسوال عيشوة البحوث علوى مقيواس      
  .درجاتيع على مقياس تحقيق التشسية السدتجامةو السدؤولية السيشية للعسال 

وللتحقوووق موووغ ىوووحا الفوووخض اسوووتخجمت الباحثوووة معوووامالت االرتبووواط للكذوووف عوووغ العالقوووة بووويغ 
، موووغ الجوووجول درجووواتيع علوووى مقيووواس تحقيوووق التشسيوووة السدوووتجامةو السدوووؤولية السيشيوووة للعسوووال 

( يتزوووح أنوووو: تػجوووج عالقوووة ارتباشيوووة دالوووة إحروووائيًا مػجبوووة عشوووج مدوووتػػ داللوووة ٘ٔالدوووابق )
(.بوووويغ السدووووؤولية السيشيووووة لووووجػ عسووووال عيشووووة البحووووث والتشسيووووة السدووووتجامة لووووجييع وأن ٔٓ.ٓ)

**( وىوووووى دالوووووة إحروووووائيًا، بسعشوووووي ان أرتفووووواع مدوووووتػػ ٖٔٙ.ٓ) معوووووامالت االرتبووووواط بلغوووووت
السدؤولية السيشية  يختبط ايجابيا بإرتفاع مدوتػػ التشسيوة السدوتجامة، والعكوذ أيزوا صوحيح ، 

 وبالتالي تحقق الفخض الثالث.
 ( نتائج الفرض الرابع:4) 

عسال شخ ة  تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ )الح ػر واإلناث( مغيشز الفخض      
 –السدؤولية السيشية  –الغدل والشديج فى متػسط درجاتيع على مقياس )جػدة الحياة الػضيفية

 الشديج.و التشسية السدتجامة( لعسال شخ ة الغدل 
وللتحقق مغ ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار "ت" ويػضح الججول التالى ما أسفخت 

 عشو ىحه التحليالت اإلحرائية مغ نتائج: 
 ( ٖٔججول )

يػضح نتائج اختبار "ت" للسقارنة بيغ الح ػر واإلناث في متػسط  درجات العسال في متغيخ جػدة الحياة 
 الػضيفية على مقياس جػدة الحياة الػضيفية للعسال 

 مدتػػ الجاللة اختبار  "ت" ع م ن السجسػعات
 ٕٖٖٔ٘.ٓٔ ٕٔ٘.ٕٗٔ ٖٚٔ مجسػعة الح ػر

 غيخ دالة إحرائيا ٕٖٓ.ٔ
 ٜٕٖٙ٘.ٜ ٖ٘ٙ.ٔٗٔ ٕٓٙ مجسػعة اإلناث
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( يتزح انو ال تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات الح ػر ٛٔمغ ججول )
واإلناث مغ العسال في جػدة الحياة الػضيفية على مقياس جػدة الحياة الػضيفية  للعسال 

 وىى قيسة غيخ دالة إحرائيًا ،  ( ٕٖٓ.ٔحيث بلغت قيسة "ت" السعبخة عغ تلظ الفخوة )
 تابع نتائج الفرض الرابع:

تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ )الح ػر واإلناث( مغ عسال شخ ة الغدل يشز الفخض 
 –السدؤولية السيشية  –والشديج فى متػسط درجاتيع على مقياس )جػدة الحياة الػضيفية 

 الشديج.و التشسية السدتجامة ( لعسال شخ ة الغدل 
وللتحقق مغ ىحا الفخض استخجمت الباحثة اختبار "ت" ويػضح الججول التالى ما      

 أسفخت عشو ىحه التحليالت اإلحرائية مغ نتائج: 
 (ٗٔججول )

يػضح نتائج اختبار "ت" للسقارنة بيغ الح ػر واإلناث في متػسط  درجات العسال  في السدؤولية السيشية 
 ولية السيشية للعسالللعسال على مقياس السدؤ 

 مدتػػ الجاللة اختبار  "ت" ع م ن السجسػعات
 ٕ٘ٗٔ.ٜ ٗٔٙ.٘٘ ٖٚٔ مجسػعة الح ػر

 غيخ دالة إحرائيا ٘ٗٔ.ٓ
 ٜٖٔٙ.ٛ ٕٖٔ.ٗ٘ ٕٓٙ مجسػعة اإلناث

( يتزح انو ال تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات الح ػر ٗٔمغ ججول )
 ( ٘ٗٔ.ٓالسيشية حيث بلغت قيسة "ت" السعبخة عغ تلظ الفخوة )واإلناث في السدؤولية 

 .وىى قيسة غيخ دالة إحرائيًا 
 :تابع نتائج الفرض الرابع

تػجج فخوة ذات داللة إحرائية بيغ )الح ػر واإلناث ( مغ يشز الفخض الخابع على أنو     
 –عسال شخ ة الغدل والشديج فى متػسط درجاتيع على مقياس )جػدة الحياة الػضيفية 

 الشديج.و التشسية السدتجامة( لعسال شخ ة الغدل  –السدؤولية السيشية 
 ( ٘ٔججول )
متػسط  درجات العسال  في التشسية السدتجامة على  يػضح نتائج اختبار "ت" للسقارنة بيغ الح ػر واإلناث في

 مقياس التشسية السدتجامة للعسال
 مدتػػ الجاللة اختبار ت ع م السجسػعات

 ٜٖٙ.ٔٗ 130 مجسػعة الح ػر
 غيخ دالة احرائيا ٚٗٙ.ٓ

 ٚٗ٘.ٖٗ 251 مجسػعة اإلناث
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بيغ متػسصي ( يتزح انو ال تػجج فخوة ذات داللة إحرائية ٘ٔمغ ججول رقع )    
درجات الح ػر واإلناث في التشسية السدتجامة حيث بلغت قيسة "ت" السعبخة عغ تلظ الفخوة 

وىى قيسة غيخ دالة إحرائيًا، وتذيخ نتائج الفخض الخابع الى أنو لع يتحقق  (ٚٗٙ.ٓ)
 الفخض الخابع، حيث لع تطيخ فخوة بيغ العسال والعامالت فى متغيخات البحث.

 رض الخامس:  ( نتائج الف 5) 
يووشز الفووخض الخووامذ علووى أنووو يسكووغ التشبووؤ بالسدووؤولية السيشيووة وتحقيووق التشسيووة السدووتجامة 
لوجػ عسوال عيشوة البحوث فووى ضوػء درجواتيع علوى مقيواس جووػدة الحيواة الػضيفيوة وللتحقوق مووغ 

بصخيقووة   Multiple Regressionىووحا الفووخض فإنووو تووع اسووتخجام تحليوول االنحووجار الستعووجد 
Stepwise  :ويتزح ذلظ مغ خالل السعادالت التشبؤية التالية 

إمكانيةةة التشبةةؤ بالسدةةؤولية السهشيةةة لةةجى عسةةال الذةةركة مةةن خةةالل درجةةاتهم علةةى  -أواًل:
 مقياس جهدة الحياة الهعيفية.

 جػدة الحياة الػضيفية  كل.× 0.32-94.06مدؤولية الفخد تجاة عسلو = -ٔ
× ٖ٘.ٓ –جوػدة الحيواة الػضيفيوة  كول ٜٓ.ٓ -ٛٗ.٘ٗلعسول= مدؤولية الفخد تجاه إدارة ا-ٕ

 التغلب على صعػبات العسل.× األمان واالستقخار الػضيفي 
-جوووووػدة الحيووووواة الػضيفيوووووة   كووووول× ٖٕ.ٓ-ٗ.ٗٛمدوووووؤولية الفوووووخد تجووووواه زموووووالء العسووووول=-ٖ

 االمان واالستقخار الػضيفي.× ٕٗ.ٓ-التػازن بيغ الحياة الذخرية والعسل×ٖٔ.ٓ
 –جووػدة الحيوواة الػضيفيووة  كوول ×ٖٙ.ٓ-٘.ٓٗلفووخد تجوواه مكػنووات بيئووة العسوول= مدووؤولية ا-ٗ

 التغلب على صعػبات العسل . ٖٗ.ٓ –الخعاية الرحية والدالمة السيشية ×  ٕ٘.ٓ
التسيوود ×  ٗٙ.ٓ –جووػدة الحيوواة الػضيفيووة  كوول ×ٕٛ.ٓ-ٕٖٔالسدووؤولية السيشيووة  كوول=  -٘

 العسل التغلب على صعػبات ٙ٘.ٓ –واالبجاع فى العسل 
وأشووارت الشتووائج ومووغ خووالل اإلجووخاءات االحرووائية الدووابقة ، تبوويغ صووجة الفووخض الخووامذ 
الوحػ أفتخضووتو الباحثووة ، حيووث أاووجت الشتووائج أنوو يسكووغ التشبووؤ بالسدووؤولية السيشيووة  فووى ضووػء 

% ٘ٗدرجات العسال عيشة البحث على مقياس جػدة الحياة الػضيفية ، والتى تديع مشفوخدة ب
الباحثووة ىووحه الشتووائج الووى و رجووات العسووال علووى مقيوواس السدووؤولية السيشيووة ،  وتعد مووغ تبووايغ د

أىسية تأثيخ جػدة الحياة الػضيفية على شعػر العسال بسدتػػ مختفوع موغ السدوؤولية السيشيوة ، 
وأن االمان واالستقخار الوػضيفي والقوجرة علوى التغلوب علوى صوعػبات العسول أحوج اىوع مؤشوخات 
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ية ، لوحا فوإن الباحثوة توخػ ضوخورة وأىسيوة دعوع جوػدة الحيواة الػضيفيوة بكول جػدة الحياة الػضيف
 أبعادىا لسا ليا مغ تأثيخ مباشخ على مدتػػ الذعػر بالسدؤولية السيشية تجاه العسل. 

إمكانيةة التشبةؤ بتحقيةق التشسيةة السدةتجامة لةجى عسةال الذةركة مةن خةالل درجةاتهم  -ثانيًا:
 الهعيفية.على مقياس جهدة الحياة 

-جوووػدة الحيووواة الػضيفيوووة  كووول× ٕٕ.ٓ-ٙٓ.ٚٛالبعوووج االقتروووادػ للتشسيوووة السدوووتجامة  =-ٔ
 االمان واالستقخار الػضيفي.×  ٖٔ.ٓ

 –جووووػدة الحيوووواة الػضيفيووووة  كوووول ٛٓ.ٓ -ٖٙ.ٗ٘البعووووج االجتسوووواعى للتشسيووووة السدووووتجامة= -ٕ
 العسل.التػازن بيغ الحياة الذخرية و × األمان واالستقخار الػضيفي × ٕٗ.ٓ

-جوووووووػدة الحيووووووواة الػضيفيوووووووة   كووووووول× ٕٚ.ٓ-ٙ.ٜٚالبعوووووووج البيئوووووووى للتشسيوووووووة السدوووووووتجامة =-ٖ
 الخعاية الرحية والدالمة السيشية.× ٖٗ.ٓ-التغلب على صعػبات العسل ×ٕٗ.ٓ

 –جووووػدة الحيوووواة الػضيفيووووة  كوووول ×ٗٔ.ٓ-ٖٙ.ٜٓالبعووووج التكشػلووووػجى للتشسيووووة السدووووتجامة= -ٗ
 التسيد واالبجاع فى العسل .×  ٘٘.ٓ

التووػازن × ٚ٘.ٓ-جووػدة الحيواة الػضيفيووة  كوول×  ٛٗ.ٓ -ٕٖٗالتشسيوة السدووتجامة  كوول=  -٘
 االمان واالستقخار الػضيفي.×  ٙٙ.ٓ-بيغ الحياة الذخرية والعسل 

وأشووارت الشتووائج ومووغ خووالل اإلجووخاءات االحرووائية الدووابقة ، تبوويغ صووجة الفووخض الخووامذ 
نووو يسكووغ التشبووؤ بتحقيووق التشسيووة السدووتجامة فووى الووحػ أفتخضووتو الباحثووة ، حيووث أاووجت الشتووائج أ

ضووػء درجووات العسووال عيشووة البحووث علووى مقيوواس جووػدة الحيوواة الػضيفيووة ، والتووى تدوويع مشفووخدة 
الباحثة ىوحه و % مغ تبايغ درجات العسال على مقياس تحقيق التشسية السدتجامة ،  وتعد ٙ٘ب

ق جػانووب التشسيووة السدووتجامة ، وأن الشتووائج الووى أىسيووة تووأثيخ جووػدة الحيوواة الػضيفيووة علووى تحقيوو
التووػازن بووغ الحيوواة الذخرووية والعسوول  واألمووان واالسووتقخار الووػضيفي واألمووان والدووالمة السيشيووة 

الباحثوة ىوحه الشتوائج الوى أن أبعواد جوػدة الحيواة و مغ اىع مؤشخات جػدة الحياة الػضيفية ، وتعد 
جامة علووى مدووتػػ  افووة الجػانووب الػضيفيووة قووج أثووخت وبذووكل مباشووخ فووى تحقيووق التشسيووة السدووت

البعوووووج –البعوووووج االجتسوووواعى  –البعوووووج البيئووووى -االربعووووة للتشسيوووووة السدووووتجامة )البعوووووج االقترووووادػ
التكشػلػجى(، لحا فإنو مغ األىسية التأايج على ضخورة االىتسام بتحقيق جػدة الحياة الػضيفية 

ة السدووتجامة التووى تدووعى لووجػ قصوواع العسووال بالذووخ ة ألنيووا تسثوول مشبوو  بسدووتػػ تحقيووق التشسيوو
( أن التشسيوووة  ٕٓٔٓجسيوووع الوووجول الستقوووجة للعسووول علوووى تحقيقيا.اسوووا ذ وووخ )بوووجوػ ومجاىوووج ،
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السدووووتجامة أصووووبحت مرووووصلحًا مدوووولسَا بووووو مووووغ قبوووول السشطسووووات الجوليووووة واالقليسيووووة والسحليووووة 
ع والحكػمية واالىليوة، و وان اليوجف مشوو الحفواظ علوى  ول مكػنوات البيئوة فوى ضوػء نطوام للقوي

واالخالقيووات التووى تدوواىع فووى رسووع الدياسووات التشسػيووة ووضووع االسووتخاتيجيات بخؤيووة مدووتقبلية 
 أاثخ تػازنأ وعجالَ 

 ملخص ىتائخ البرث وتفشريٍا :
 رائية على بيانات البحث ما يلى:أضيخت الشتائج بعج إجخاء  التصبيقات االح     

ضيخت عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات عسال عيشة البحث على  .ٔ
 .درجاتيع على مقياس السدؤولية السيشيةو مقياس جػدة الحياة الػضيفية للعسال 

ضيخت عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات عسال عيشة البحث على  .ٕ
قياس تحقيق التشسية درجاتيع على مو مقياس جػدة الحياة الػضيفية للعسال 

 السدتجامة.
تػجج عالقة إرتباشية ذات داللة إحرائية بيغ درجات عسال عيشة البحث على  -ٕ

 درجاتيع على مقياس تحقيق التشسية السدتجامة.و مقياس السدؤولية السيشية للعسال 
لع تطيخ  فخوة ذات داللة إحرائية بيغ )الح ػر واإلناث( مغ عسال شخ ة الغدل  .ٖ

السدؤولية  –متػسط درجاتيع على مقياس )جػدة الحياة الػضيفية والشديج فى 
 الشديج.و التشسية السدتجامة( لعسال شخ ة الغدل  –السيشية 

يسكغ التشبؤ بكل مغ السدؤولية السيشية وتحقيق التشسية السدتجامة  لجػ عسال عيشة  .ٗ
 البحث فى ضػء درجاتيع على مقياس جػدة الحياة الػضيفية .

 كرتذات:  التوصيات وامل
 فووى ضووػء مووا سووبق  ومووا أسووفخت عشووو نتووائج البحووث الحووالى فووإن الباحثووة : التهصةةيات      

  تػصي بسا يلى:
  :تهصيات عامة

إعووجاد خصووة اسووتخاتيجية لسووجة  افيووة مووغ قبوول السشطسووات العامووة والخاصووة، لتبشووي تصبيووق     
أبعووواد جوووػدة الحيووواة الػضيفيوووة، والسدوووؤولية السيشيوووة ، والتشسيوووة السدوووتجامة لكوووي تدوووتصيع ىوووحه 
السشطسووووات الشيووووػض بالعسليووووات والسووووػارد الساليووووة والبذووووخية، وتحقيووووق احتياجووووات ومتصلبووووات 

ع إلوووى خصوووط سوووشػية، وموووغ أىوووع األسوووذ التوووي تبشوووى علييوووا ىوووحه أصوووحاب السروووالح، وتقدووو
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االستخاتيجية؛ تحجؼ وتذخيز احتياجوات السدوتفيجيغ موغ السشتجوات، بحيوث تدوتصيع اإلدارة 
إشووباع احتياجووات السدووتفيجيغ، وتقووجم السشطسووات خووجمات تفووػة تػقعووات السدووتفيجيغ وبالتووالي 

 تحقيق األداء الستسيد للسشطسات.
 :تسع البحثتهصيات خاصة بسج

 وبشاء على الشتائج الدابقة يسكن تقجيم التهصيات التالية:    
العسل على تحديغ ضخوف بيئة العسل السعشػية للعيشة التي حوجث ليوا تغييوخ فوي اإلدارة، -ٔ

بسا يدسح ببيئة عسل يتدع بالثقة الستبادلة بيغ العامليغ واإلدارة، مسا يوشعكذ بجوػدة التعامول 
علووى اإلنجوواز الووحؼ يتحقووق فووي العسوول، وذلووظ مووغ قبوول اإلدارة فووي  افووة  مووع الوودمالء والخضووا

 مدتػياتيا وأن يجرك ذلظ في الخصة الدشػية للييئة. 
العسل علوى االسوتفادة موغ السذوار ة فوي اتخواذ القوخارات وتفوػيس الدولصة لألفوخاد، بحيوث -ٕ

يحقق ذلظ السخدود في تشفيح الخصة مغ خالل إشخاك األفخاد في حل مذكالت العسل وإنجاز 
العسووول فوووي إشوووار الخصوووة السػضوووػعية، وأن يوووتع ذلوووظ موووغ خوووالل سياسوووات تػضوووع موووغ قبووول 

 تشفيحية تداعج على االترال بيغ اإلدارة والعامليغ. مجلدي اإلدارة واإلدارات ال
 توصيات تتعلل ببروث مشتكبلية: 

 .دراسة اىسية تحقيق جػدة الحياة الػضيفية على مدتػػ االدارييغ والسػضفيغ -
 .دراسة تأثيخ قػة القيادة اإلدارية على تحقيق األداء الستسيد للسشطسات والذخ ات -
لحيوواة الػضيفيوووة بوووبعس الستغيوووخات االخوووخػ مثووول الزووػء علوووى العالقوووة بووويغ جوووػدة ا  -

 التػافق السيشى والتسيد فى أداء السشطسات وقصاعات العسل السختلفة.
  املكرتذات:

إجخاء بحػث مدتقبلية تيجف للتعخف على العػامل التى تؤثخ فى جػدة الحياة  -ٔ
غ السعلسي–الػضيفية لفئات مجتسعية أخخػ )مثل اعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات 

 بالسجارس ..(
 .إجخاء بحػث نفدية واجتساعية حػل التعخف على أىع مذكالت بيئة العسل للعسال -ٕ
دراسة السدؤولية السيشية وعالقتو ببعس الستغيخات ػ تػجيو أنطار الباحثيغ نح -ٖ

 .االخخػ 
 .إجخاء بحػث مدتقبلية حػل التشسية السدتجامة وعالقتيا ببعس الستغيخات  -ٗ
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 :املراجع العربية أواًل :
(: ميارات إدارة الحات ٕٕٔٓاية ) نبيل،و  مدلع، محسػد والسػافي، فؤاد حامج،ػ أب .ٔ

( ٕٗمرخ، العجد ) – مجلة بحػث التخبية الشػعية –وعالقتيا بالتػافق السيشي للسعلع
 .ٕٕٔ – ٚٛٔص.ص  –

، تخجسة حسجػ عبج معجع علع الشفذ السعاصخ(: ٜٜٙٔوباروشفدكي) بتخوفيدكي، .ٕ
دار العالع الججيج ص.ص  مخاجعة عاشف احسج، –الجػاد، وعبج الدالم رضػان

ٕٚٔ-ٕٖٚ 
ضسان جػدة  -(:ٕٓٔٓبجوػ ،عبج الخؤف دمحم ومجاىج، أشخف عبج السصلب ) .ٖ

مجلة مدتقبل التشسية  -التعليع العالى مجخل للتشسية السدتجامة فى السجتسع السرخؼ 
 ٔٙالعجد  – ٚٔمرخ، مجلج  –العخبية

مكتبة  ،صخف العسال ألسباب اقترادية وفشية(: ٕ٘ٓٓبخجاوؼ، أحسج محسػد )  .ٗ
 ٗٚ-ٙ٘ص.ص –صادر دار السشذػرات الحقػقية، الصبعة االولى 

عخبي، دار العلع للسالييغ ،  – قامػس انجليدؼ  –السػرد  (:ٜٜ٘ٔالبعلبكي، مشيخ ) .٘
 . ٕٖٔالصبعة التاسعة والعذخون ، ص–بيخوت 

فلدفة ادارة جػدة الحياة الػضيفية  ( :ٕ٘ٔٓحفز، مبارك )ػ وببغ خالج، عبج الكخيع  .ٙ
 –جامعة قاصجػ مخباح  –مجلة العلػم االندانية واالجتساعية –فى السجال السيشي

 .ٜٕٔ -ٚٔٔ( ، ص.ص ٕٓالعجد ) -الجدائخ –ورقلة 
العجد  –مجلة الجيخة(: التشسية السدتجامة، ٕ٘ٓٓالبشانى، شخيف عبج الخؤوف ) .ٚ

 ض، السسلكة العخبية الدعػدية.، الخيا (ٕٔ)
التشسية السدتجامة ومتصلبات تحقيقيا،  (:ٕٔٔٓعبج الخحسغ دمحم ) الحدغ، .ٛ

، جامعة استخاتيجية الحكػمة فى القزاء على البصالة وتحقيق التشسية السدتجامة
 .الدػدان –السديلة 

الخضا الػضيفى لجػ العامليغ فى القصاع الرحى فى (: ٕ٘ٓٓشالب ) الحيجر، .ٜ
 السكتبات الجامعية بالسسلكة العخبية الدعػدية.-، معيج اإلدارة العامةجيشة الخياضم

، سلدلة دراسات إسالميةالتشسية ومجتسع السعلػمات،  (:ٕٗٓٓالدسالػشى، نبيل ) .ٓٔ
 .وزارة االوقاف –(، القاىخة ٕٔٔالعجد )
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 بجيخ،و الديج حدغ  ،وجادو أحسج عبج الفتاح  زغلػل،و   سعيج أميغدمحم الذذتاوػ، .ٔٔ
 (: السخدود االقترادػ لتجويخ القسامة فى محافطة القليػبية،ٕ٘ٔٓنيازػ جبخؼ )

   ٕٖٔ-ٕٖٔ(، ص.صٕ(، عجد )ٖ٘، مجلج )مجلة حػليات العلػم الدراعية بسذتيخ
الصبعة  –دار الكشػز األدبية -أوراة عسالية(: ٕ٘ٓٓالذيخاوؼ، عبج السشعع ) .ٕٔ

 ٘ٗ- ٖٔاالولى، ص.ص 
السجلة : السسارسات السيشية بيغ السدؤولية واالخالقيات ،  ٕٛٓٓالرالحي، وفاء ) .ٖٔ

 ٛٚٔ-ٔٙٔ( ، ص.ص ٖٛالعجد ) –السغخب  – السغخبية لإلدارة السحلية والتشسية
جػدة الحياة الػضيفية وعالقتيا بااللتدام (: ٕٗٓٓعبج هللا عبج هللا ) الصبال، .ٗٔ

جامعة قشاة  – مشذػرةرسالة ماجدتيخ غيخ  –التشطيسي للعامليغ، دراسة ميجانية 
 ٕٔٓ -ٜقدع ادارة االعسال ص.ص  -الدػيذ،  لية التجارة بالدػيذ

،  إدارة السػارد البذخية، مػضػعات وبحػث متقجمة(: ٕ٘ٓٓجاد الخب ،سيج دمحم ) .٘ٔ
 .ٙٙ-٘ٙدار الشيزة العخبية، ص.ص  –القاىخة 

لعالع الثالث ، ، دار االحقػة والحخيات الشقابية العسالية(: ٕٙٓٓحبيب ،وليج سيج ) .ٙٔ
 .ٜٕ-ٖٕالصبعة االولى ص.ص 

(: تغييخ االدارة وتأثيخىا ٕٔٔٓحديب، الديج فتحى، وحدشى ،ايسان صالح ) .ٚٔ
على جػدة الحياة الػضيفية لتحقيق أداء السشطسات بالتصبيق على الييئة العامة لسػان  

-ٖٓ٘( ص .ص ٕمرخ العجد ) –جامعة بػرسعيج  – مجلة  لية التجارةبػرسعيج، 
ٖٛٓ. 

(: التػافق السيشي والسدؤولية االجتساعية وعالقتيا بسخونة ٕٓٔٓخليل، سامى ) .ٛٔ
الجامعة  – لية التخبية –رسالة ماجدتيخاالنا لجػ معلسى التخبية الخاصة، 

 .غدة –االسالمية 
(: السسارسات السيشية للخجمة ٕٕٓٓخليل، دمحم دمحم بيػمى ومبخوك، سحخ فتحي ) .ٜٔ

– مجلة علع الشفذ –ؤولية البيئية لجػ شالب الجامعة االجتساعية وتشسية السد
 .(ٗٙ( العجد )ٙٔالسجلج )-مرخ

، السجلج مجلة الحقػة بالكػيت(: السدؤولية السجنية للسحامى، ٕ٘ٔٓرايذ، دمحم ) .ٕٓ
 ٖٙٓ-ٖٕٚ( ص.ص ٖ( ، العجد ) ٜٖ)
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، نطخة ألخالقيات العسل الحخية والسدؤولية والسيشية(: ٖٕٔٓسعيج، خالج ) .ٕٔ
ى، ودعع االمغ السجتسعى، فى ضػء استصالع أراء عيشة مغ االعالميغ االعالم
 ٜٖ-ٚ( ، ص.ص  ٕالعجد ) –الليبيغ 

(: تػصيف جػدة حياة العسل فى الذخ ات السبتكخة ٕٕٔٓعبج الحليع، ديشا أسامة ) .ٕٕ
: دراسة تصبيقية على بعس الذخ ات السبتكخة: دراسة تصبيقية على بعس الذخ ات 

جامعة  –الية التجارة  – رسالة ماجدتيخ -السبتكخة بسجيشة العاشخ مغ رمزان
 ٕٔ٘-ٔمرخ ص.ص  –الدقازيق 

(: دور الشقابات العسالية فى تحديغ جػدة الحياة ٕ٘ٓٓعدمى ) عبج العديد، أحسج .ٖٕ
 لية التجارة  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة–دراسة ميجانية–الػضيفية للعامليغ 

 ٜ٘ٔ-ٖٕص.ص  -جامعة قشاة الدػيذ -باالسساعيلية
( : ٕٕٔٓىانى دمحم ) سيج دمحم، والدعيج، جاد الخب،و  عػض، حدغ مشرػر، .ٕٗ

 السجلة العلسية للجراسات التجارية –دفي لجػدة الحياة الػضيفية اإلشار الفكخػ والفل
 ٕٖٙ-ٖٙٓ( ،ص.ص ٔ( ، العجد )ٖمرخ السجلج ) –والبيئية 

، الجسعية الكػيتية، البيئة والتشسية السدتجامة(: ٖٕٓٓالعػضى، سعاد عبج هللا ، ) .ٕ٘
 لحساية البيئة، الكػيت.

(: التػافق السيشي والسدؤولية اإلجتساعية وعالقتيسا ٕٓٔٓسامى خليل ) فحجان، .ٕٙ
،  لية التخبية عسادة رسالة ماجدتيخبسخونة األنا لجػ معلسى التخبية الخاصة، 

 الجراسات العليا الجامعة االسالمية غدة. 
(: مدؤولية الصبيب السيشية بيغ الفقة االسالمى ٕٚٓٓاشخاقة أحسج ) فزل، .ٕٚ

جامعة القخآن الكخيع  – لية الجراسات العليا –رسالة ماجدتيخ‘ دراسة مقارنةوالقانػنى: 
 الدػدان -والعلػم االسالمية

حقػة وواجبات العسال وأصحاب السشذآت في (: ٕٚٓٓاللسداوؼ، اشخف ) .ٕٛ
، السخ د القػمى لالصجارات االتفاقيات والتذخيعات العخبية في سائخ البالد العخبية

 .ٕٚٓٓ -لثالثةالقانػنية، الصبعة ا
(: مقػمات الدلػك البيئى لجػ تالميح السجارس ٕ٘ٔٓوحيج صابخ ) السالكى، .ٜٕ

جامعة عيغ  ، معيج الجراسات والبحػث البيئية،رسالة ماجدتيخ –االعجادية بالعخاة
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 .شسذ
 ، القاىخة .السعجع الػجيد(: ٜٜٜٔمجسع اللغة العخبية ) .ٖٓ
جامعة قشاة  – السشطسات السيشية جػدة حياة العسل فى ( :ٕٚٓٓمحسػد ،جاب الخب ) .ٖٔ

 ٜٔ-ٕٖص.ص -مرخ –الدػيذ 
مجلة  لية (: أساليب قياس جػدة الحياة الػضيفية، ٕٚٓٓمرصفى ،أحسج ماىخ ) .ٕٖ

 –، جامعة االسكشجرية، السجلج الدادس والثالثػن، الجدء األول التجارة للبحػث العلسية
 ٔٔٔص

، الصبعة الثالثة، الجدء للجراسات والشذخالسؤسدة العخبية (: ٕٔٔٓالسػسػعة الدياسية) .ٖٖ
 ٜ٘ٔالخابع ص 

(: بخنامج تعلع ذاتى مقتخح فى ضػء أبعاد التشسية ٕٕٔٓىاشع ،ىبة ىاشع دمحم ) .ٖٗ
جامعة  –،  لية التخبية اه رسالة د تػر السدتجامة للصالب السعلسيغ بكلية التخبية ، 

 عيغ شسذ.
(: فاعلية نسػذج سالتخز القائع على مجخل العلع ٕٗٔٓىالل، غازػ صالح ) .ٖ٘

والتقشية والسجتسع والبيئة فى تشسية الثقافة العلسية وعسليات العلع التكاملية لجػ 
مجلة دراسات تخبػية  -شالب الرف الثالث الستػسط ذوػ أنساط التعلع السختلفة

 ٜٛ-ٙ٘( ص.ص ٘ٛعجد )، ال مجلة  لية التخبية بالدقازيق -ونفدية
 

36. Airaksinen,T,(2012): Professional Ethics, Encyclopedia of 

Applied Ethics (Second Edition) 2012, Pages 616–623 

37. Ahonen, Guy .(2015): The Economy of Sustainable Careers During 

the Work Life Course: A Case from Finland,  Sustainable Working 

Lives, Aligning Perspectives on Health, Safety and Well-Being pp 

35-48 

38. Audhoe, Selwin S.,Jan L. Hoving ,Judith K. Sluiter, Monique &. 

Frings-Dresen.(2010): Vocational Interventions for Unemployed: 

Effects on Work Participation and Mental Distress. A Systematic 

Review, Journal of Occupational Rehabilitation March 2010, 

Volume 20, Issue 1, pp 1–13 

39. Aurélie Ruet ; Mathilde Deloire; Delphine Hamel; 

Christophe Ouallet; laus Petry&Bruno Brochet(2013): Cognitive 

impairment, health-related quality of life and vocational status at 

early stages of multiple sclerosis: a 7-year longitudinal study, 



 

 

)   ٔٛ٘) 

2017 ديشنرب ،2د ، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
Journal of Neurology March 2013, Volume 260, Issue 3, pp 776–

784. 

40. Blick,R; Katherine, S; Monica, G.;& Anthony J. (2016): Do 

inclusive work environments matter? Effects of community-

integrated employment on quality of life for individuals with 

intellectual disabilities, Research in Developmental Disabilities  

Volumes 53–54, June–July 2016, Pages 358-366 

41. Berthha, M &.Medina.A (2010) Career Course impact on 

Adolescents' Levels of career decision Self - Efficacy,Hope,and 

Self-Esteem. , Northcentral University, Ph.D. dissertation, 2010. 

42. Brena, N;. Perez A.; Wheelerb, A; Rodríguez, D; Kimberly, A. & 

Adriana J. (2017):- The educational and career adjustment of 

Mexican-origin youth in the context of the 2007/2008 economic 

recession, Journal of Vocational Behavior Volume 100, June 

2017, Pages 149–163 

43. Chen,C; Yen Lin.; Chia-Ching& Chia-Hsin(2012): Service quality 

and corporate social responsibility, influence on post-purchase 

intentions of sheltered employment institutions, Research in 

Developmental Disabilities Volume 33, Issue 6, November–

December 2012, Pages 1832-1840  

44. Farid ,H.  ) 2015):-" Relationship between quality of work life and 

organizational commitment among lecturers in a Malaysian public 

research university, The Social Science JournalVolume 52, Issue 

1, March 2015, Pages 54-61 

45. Fred W. Vondracek; Joaquim Armando, & Gomes 

Ferreira.(2010):- Vocational behavior and development in times of 

social change: new perspectives for theory and practice, 

International Journal for Educational and Vocational Guidance 

July 2010, Volume 10, Issue 2, pp 125–138. 

46. Gunbayi, Ilhan.(2017): Increasing the Quality and Attractiveness of 

Vocational and Technical Secondary Education and Youth 

Employment Rate in Turkey, The Project for Strengthening 

Vocational Education and Training (SVET), Qualities of Education 

in a Globalised World. p.p. 101-116 

47. Kalayanee ,Senasu & Anusorn, Singhapakdi (2017): Quality-of-

Life Determinants of Happiness in Thailand: the Moderating 

Roles of Mental and Moral Capacities, Applied Research in 

Quality of Life,pp 1–29 



 

 

)   ٔٛٙ) 
2017 ديشنرب،  2د، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية وحتكيل التينية املشتدامة

48. Kuijpers,M ; Meijers, C& Gundy,E(2011):- The relationship 

between learning environment and career competencies 

of students in vocational education ,Journal 

of Vocational Behavior, Volume,78 Issue 1, February 2011, Pages 

21-30. 

49. Lannegrand, L-Willems,C & Clotilde ,M(2016):- 

Vocational identity and psychological adjustment: A study in 

French adolescents and emerging adults, Journal of 

Adolescence, Volume 47, February 2016, Pages 210-219. 

50. Plickert ,G; Fiona, Kay& Hagan John ,d(2017): Depressive 

symptoms and the salience of job satisfaction over the life course 

of professionals , Advances in Life Course ResearchVolume 31, 

March 2017, Pages 22–33 

51. Peterson, G.W& Lenz J.G. (2012):- Vocational Choice, Behavior 

(Second Edition), 2012, Pages 672-682, Current as of 20 

September 2016. 

52. Rato, R  & Davey, G (2012):- Quality of Work Life in Macau. 

Happiness Across Cultures Volume 6 of the series Science Across 

Cultures: the History of Non-Western Science pp 95-106   

53. Savickas, M &. Savickas, S (2017):- Vocational Psychology, 

Overview, Reference Module in Neuroscience and Bio- behavioral 

Psychology,2017, Pages 460-470. 

54. Stoever,J (2012):- On comprehensive wealth, institutional quality 

and sustainable development-quantifying the effect of institutional 

quality on sustainability , Journal of Economic Behavior & 

OrganizationVolume 81, Issue 3, March 2012, Pages 794-801 

55. Senasu, Kalayanee  & Singhapakdi, Anusorn (2017):- Quality-of-

Life Determinants of Happiness in Thailand: the Moderating 

Roles of Mental and Moral Capacities, Applied Research in 

Quality of Life , 28 January 2017,pp 1–29. 

56. Tucker ,Richard & Izadpanahi, Parisa (2017):- Live green, think 

green: Sustainable school architecture and children’s 

environmental attitudes and behaviors, Journal of Environmental 

Psychology Volume 51, August 2017, Pages 209–216 

57. Vischer ,Jacqueline C& Wifi, Mariam .(2017):- The Effect of 

Workplace Design on Quality of Life at Work, Handbook of 

Environmental Psychology and Quality of Life Research , 

International Handbooks of Quality-of-Life pp 387-400 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879110001065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879110001065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879110001065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197115002377
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197115002377
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260816300582
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260816300582
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260816300582
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040260816300582#aff0020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123750006003736
mailto:ricardorato@usj.edu.mo
mailto:davey@hksyu.edu
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245057461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245057461
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494417300531
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494417300531


 

 

)   ٔٛٚ) 

2017 ديشنرب ،2د ، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 جيَاٌ على الشيد سويدد. 
58. UNESCO (2000):- Education for sustainable from Rio 

Johansporg: lessons learnt from decade of commitment .Report to 

worled summit on sustainability Development. Paris 

59. Volodina ,A& Nagy, G (2016):- Vocational choices in 

adolescence: The role of gender, school achievement, self-

concepts, and vocational interests, Journal 

of Vocational Behavior, Volumes 95–96, August–October 

2016, Pages 58-73. 

60. Yuan-Hui Tsai ; Chieh-Peng; Chun Ma& Rong-Tsu 

Wang.(2015):- Modeling corporate social performance and job 

pursuit intention: Forecasting the job change of professionals in 

technology industry, Technological Forecasting and Social 

Change Volume 99, October 2015, Pages 14-21 

61. Zanga, Z, Zoua, X ; Songa ,Q;Yali ,L&Wanga ,T (2017): 

Integrated sustainable development evaluation based on human 

well-being indices and pressure indices: A case study of the South 

China Sea Neighboring Countries, The Social Science Journal , 12 

May 2017 ,Pages 349-360. 

62. Zink ,Klaus J. (2017):- Social Sustainability and Quality of 

Working Life, A Human Factors Perspective on Sustainable HRM, 

Sustainability and Human Resource Management , Sustainability, 

Ethics & Governance pp 35-55. 

63. http://www.unesco.org/new/ar/eduention/themes/leading-the-

internationa-agenda/education-for-sustainable-development 

64. https://ar.wikipedia.org/wiki/وكيبديا الموسوعة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879116300410
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879116300410
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879116300410
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03623319
mailto:kjzink@wiwi.uni-kl.de
http://www.unesco.org/new/ar/eduention/themes/leading-the-internationa-agenda/education-for-sustainable-development
http://www.unesco.org/new/ar/eduention/themes/leading-the-internationa-agenda/education-for-sustainable-development


 

 

)   ٔٛٛ) 
2017 ديشنرب،  2د، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 جودة احلياة الوظيفية وعالقتَا باملشؤولية املَيية وحتكيل التينية املشتدامة

Quality of working life and its Relationship to Professional 

Responsibility and Achieve Sustainable Development among 

Workers of Spinning and Waving Factories  in Menofia 

Govermovete. 

 

Gehan Ali El-Saied Sewid      
Assistant Professore at Department 

 of Home Economics and Education 

The Faculty of Home Economics 

Menoufia University         

Abstract: 

      This research was conducted on a basic sample consisting of (381) 

students of the fourth year of the Faculty of Home Economics, 

Menoufia University during the second semester of the academic year 

2015/2016. The main objective of this research is to reveal the 

correlation between the professional choice and the habits And the 

ability to predict the professional choice in the light of both the habits 

of mind and motivation to learn, and specifically any habits of the 

mind through which to predict the professional choice among the 

sample, and this research was based on the tools represented in: The 

first is a measure of habits Mind University students (Prepared by 

Mohamed Abdel Raouf, 2016) in the light of the classification of 

Costa & Kallick, which included (16) habitual mentality, and the 

second is the measure of professional choice for students of the 

university and the preparation of the researcher and the measure of 

learning motivation of the researcher also. During the first semester of 

the academic year 2016/2016, the researcher adopted the descriptive 

descriptive approach. The statistical analysis of the data was carried 

out using the method of linear regression analysis and method 

Analysis of (11) are usually only mentality (perseverance) - control of 

arrogance - listening with understanding and compassion - thinking 

flexibly - striving for accuracy - questioning and posing problems - 

applying prior knowledge On new situations - thinking and 

communication clearly and accurately - the data collection of all 

senses - responsible risk taking - - constant readiness for continuous 

learning), which have been linked to a positive correlation with 

professional choice among the sample, and the study showed the 

effect of the gender variable (male and female) The scores of the 
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sample members in the variables The results revealed that there was a 

strong effect of the (academic specialization) factor on the variables of 

the study. The results showed that The students in specialization 

(clothing and textiles - nutrition and food science) were higher in their 

grades by variables (habits of mind - motivation for learning - 

professional choice). Students of specialization (home economics and 

education) obtained higher grades in the variable (habits of mind) 

Through the habits of mind and motivation (11) combined in 

vocational selection as well as the contribution of learning motivation 

in the professional choice of the students of the study sample. In light 

of these results, a set of recommendations and proposed research ideas 

were presented. Can be used in the field of scientific research.              

                                       
 


