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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها )خصائص الوظيفة،  الُملخص:

صندوق ب ن العمل( من وجهة نظر الموظفيناألجور والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكا

بين هذه األبعاد وجودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق ذلك  االرتباطيةالضمان االجتماعي ببنغازي، وكذلك تحديد العالقة 

 ( موظفًا من مكتب الخدمات الضمانية155والبالغ عددهم ) عينةالُصم ِّمت استبانة كأداة للدارسة، وتم توزيعها على أفراد 

سيدي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي باعتباره أكبر مكاتب الخدمات الضمانية بصندوق الضمان االجتماعي بنغازي، 

 منهج الوصفي التحليلي، وتوصلت( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، واستخدمت هذه الدراسة ال120وتم استرجاع )

حياة الوظيفية من خالل أبعادها )خصائص الوظيفة، األجور والحوافز، الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن درجة توافر جودة ال

أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكان العمل( جاءت بدرجة توافر كبيرة من وجهة نظر الموظفين 

الحياة الوظيفية  بالصندوق، وكذلك وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية بين هذه األبعاد وجودة

بالصندوق، وأوصت هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها زيادة االهتمام بجودة الحياة الوظيفية بالصندوق من خالل تعزيز 

 ودعم أبعادها المختلفة، وكذلك استمرار تدريب وتطوير القيادات اإلدارية بالصندوق على ترسيخ وتطبيق هذا المفهوم.

 بنغازي. –الحياة الوظيفية، صندوق الضمان االجتماعي جودة  الكلمات المفتاحية:

Abstract: This study aimed to identify the perception of the employees at the Social 

Security Fund in Benghazi regarding the availability level of job quality of life from different 

aspects(Job characteristics, wages and incentives, supervision style, development and 

mailto:hasan.ali.alfsie@gmail.com
mailto:Abdulsalamomai33@gmail.com
mailto:h.jabbary.78@gmail.com


                                                                              
 

 
  10                                ... الموظفين نظر وجهة من أبعادها خالل من الوظيفية الحياة جودة توافر درجة

بنغازي -المفتوحة المجلة العلمية للجامعة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

لو           العدد األ - لثثاالمجلد ال  

           م2022 يناير

promotion, participation in decisions, and workplace). Also, this study aimed to determine the 

statistically significant correlation relationship between these aspects and job quality of life 

.A descriptive study was conducted by developing a questionnaire which was distributed to 

(155) employees from the largest Social Security Services Offices at the Social Security Fund 

in Benghazi (Sidi Hussein and Al-Berka, in the West Benghazi Office). Only (120) 

questionnaires were received and were valid for statistical analysis. The descriptive analytical 

method was used for this study and the results showed that a high availability level of job 

quality of life from the point of view of employees at the Social Security Fund in Benghazi, 

and there is a strong statistically significant correlation relationship between the job quality of 

life and the different aspects (Job characteristics, wages and incentives, supervision style, 

development and promotion, participation in decisions, and workplace).This study 

recommends to increase attention and support different aspects of job quality of life. 

Furthermore, this study recommends to increase continuation training and development 

programs for the administrative leadership at the Social Security Fund to apply the concept. 

Keywords: Job quality life, Social Security Fund – Benghazi. 

 اإلطار العام للدراسة: -1

 ُمقدمة الدراسة: 1-1

تتوقكككف عليهكككا إدارة وتوظيككف ككككل المكككوارد ال شككك أن المكككوارد البشكككرية هككي أ مكككن و أغلكككى مككوارد الم سسكككات، فهكككي التككي    

ن االهتمكام بهكذه المكوارد البشكرية والمحافظكة عليهكا والعنايكة بهكا وتكوفير بيئكة العمكل  األخرى الموجودة فكي هكذه الم سسكات، واا

ء أعمالهكا المناسبة والمالئمة لها، وصيانتها واالهتمام برغباتها وحاجاتها يعتبر أهم أولويات هذه الم سسكات التكي تسكعى ألدا

 بكفاءة وفاعلية، والوصول إلى أعلى معدالت األداء الفعال، واإلنتاجية المرتفعة، والتميز الم سسي.

وهذا ال يأتي إال بتوفير بيئة عمل جيدة وصحية وداعمكة تتكوفر فيهكا شكروط السكالمة المهنيكة، والمنكاف الكوظيفي اإليجكابي    

الككككذي يعككككزز رو، العطككككاء، والدافعيككككة االيجابيككككة، والشككككعور بالككككذات والمكانككككة المحفككككز، والمحتككككوى المكككككاني والمككككادي المككككري ، 

 اإلنسانية للفرد العامل، ويخفض اإلحباط الوظيفي، ويقلل االحتراق الوظيفي، وكراهية العمل.
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لمعنويكة دور ولهذا فإن الك ير من الم سسات أدركت وأيقنكت بكأن لجكودة الحيكاة الوظيفيكة واالهتمكام ببيئكة العمكل الماديكة وا   

قبككالهم علككى العمككل بككرو، المحبككة واإلخككالص والتفككاني فككي األداء، وتعزيككز  كبيككر فككي رفككح الككرو، المعنويككة للمككوارد البشككرية، واا

 عمل، وتخفيض معدالت دوران العمل.رضاهم عن ال

 الدراسات السابقة:  1-2

 يره على بعض المفاهيم اإلداريكة األخكرى فكي العديكد تناولت العديد من الدراسات السابقة مفهوم جودة الحياة الوظيفية وتأ   

إلكى التعكرف علكى جكودة الحيكاة  (Mirkamali and Thani, 2011)مكن بيئكات األعمكال المختلفكة، فقكد هكدفت دراسكة  

الوظيفيككة العمليككة بككين أعضككاء هيئككة التككدريه فككي جامعككة طهككران، وجامعككة شككريف للتكنولوجيككا، حيكك  بلغككت عينككة الدراسكككة 

ضككو هيئككة تككدريه، وتوصككلت إلككى عككدة نتككائج أهمهككا أن جككودة الحيككاة العمليككة غيككر مالئمككة نسككبيًا، وكككذلك هككدفت ( ع150)

إلككى التعككرف علككى دور جككودة حيككاة العمككل فككي تعزيككز الرضككا الككوظيفي لككدى أعضككاء الهيئككة  (2012)زاهررر ورخرررون  دراسككة 

( عضوًا، وتوصلت إلى عدة نتكائج أهمهكا وجكود عالقكة 275التعليمية في جامعة تشرين بسوريا، وتكونت عينة الدراسة من )

 Kanten and Sadullah, 2012)طردية ايجابية بين أبعاد جودة حياة العمل والرضا الوظيفي، وأيضًا هكدفت دراسكة )

إلككى التعككرف علككى العالقككة بككين جككودة حيككاة العمككل والمشككاركة فككي العمككل فككي شككركة بككوردو للرخككام فككي تركيككا، وتكونككت عينككة 

( موظفًا، وتوصلت إلكى عكدة نتكائج أهمهكا وجكود عالقكة طرديكة بكين جكودة حيكاة الوظيفكة واالرتبكاط بالعمكل 180دراسة من )ال

إلكككى التعكككرف علكككى العالقكككة المتبادلكككة بكككين جكككودة الحيكككاة  (Tabassum, 2012)والمشكككاركة فيكككل، وككككذلك هكككدفت دراسكككة 

( عضكوًا مكن أعضكاء هيئكة 72يش، وتكون مجتمح الدراسة مكن )الوظيفية والرضا الوظيفي في الجامعات الخاصة في بنغالد

( جامعككة، وتوصككلت إلككى عككدة نتككائج أهمهككا وجككود عالقككة ارتبككاط ايجابيككة بككين أبعككاد جككودة الحيككاة 11التككدريه المتفككرغين بككككككك )

العمكل وأ رهكا إلكى التعكرف علكى جكودة حيكاة  (2017)األعمرى والرركسري  الوظيفية والرضا الوظيفي، وأيضًا هكدفت دراسكة 

( عككاماًل فككي هككذه الجامعككة، 45علككى اإلبككداع اإلداري فككي الجامعككة األسككمرية اإلسككالمية بليبيككا، وتكونككت عينككة الدراسككة مككن )

وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن المستوى العكام لجكودة حيكاة العمكل ككان مرتفعكًا، وككذلك وجكود فكروق ذات داللكة إحصكائية 

إلكى التعكرف علكى  (2017)أبرو حميرد  يكاة العمكل علكى اإلبكداع اإلداري، وككذلك هكدفت دراسكة بين آراء المبحو ين لجكودة ح

أ ر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة في فلسطين، وتكونت عينة الدراسة 
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ياة العمل وفاعلية اتخكاذ القكرارات اإلداريكة، وككذلك وجود عالقة ايجابية بين أبعاد جودة ح ظفًا، وتوصلت إلى( مو 185من )

)عبررردالحفيظ  وجكككود تكككأ ير ايجكككابي ألبعكككاد جكككودة حيكككاة العمكككل علكككى فاعليكككة اتخكككاذ القكككرارات اإلداريكككة، وأيضكككًا هكككدفت دراسكككة 

مايككة إلككى التعككرف علككى أ ككر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي الحككد مككن مظككاهر الُعطككل المرضككية فككي الوحككدة الرئيسككية للح (2019

 إلكىالدراسكة ية في هذه الوحدة، وتوصكلت ( عون حماية مدن209المدنية بوالية بسكرة بالجزائر، وتكون مجتمح الدراسة من )

)برررن ررررميالن  وجككود تككأ ير ايجكككابي لجككودة الحيكككاة الوظيفيككة فكككي الحككد مكككن ظككاهرة الُعطكككل المرضككية، وككككذلك هككدفت دراسكككة 

إلككى التعككرف علككى جككودة الحيككاة الوظيفيككة بالقطككاع الحكككومي السككعودي وقيككاه أ رهككا علككى أداء العككاملين، وتكونككت ( 2019

( موظفككًا فككي  ككال  م سسككات حكوميككة وهككي الهيئككة الملكيككة، وجامعككة الملككك فيصككل، ووزارة العككدل، 482عينككة الدراسككة مككن )

الحكومي يعوقل الك ير مكن المعوقكات، وككذلك توجكد مشككالت وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن العمل الوظيفي في القطاع 

إلككى التعككرف علككى أ ككر أبعككاد جككودة الحيككاة الوظيفيككة علككى ( 2020)جمعررة  خاصككة ببيئككة كككل عمككل، وأيضككًا هككدفت دراسككة 

 إلكى الدراسكة( موظفكًا، وتوصكلت 127اإلبداع اإلداري لدى الموظفين بمستشفى المرج التعليمي، وتكونت عينكة الدراسكة مكن )

أن مستوى تكوافر جكودة الحيكاة الوظيفيكة بالمستشكفى ككان بدرجكة منخفضكة، ومسكتوى ممارسكة المكوظفين ليبكداع اإلداري ككان 

         بدرجة منخفضة، ووجود ارتباط وتأ ير إيجابي بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية واإلبداع اإلداري لدى الموظفين.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -

يتضكك  مككن خككالل مراجعككة الدراسككات السككابقة الككدور الككذي يلعبككل مفهككوم جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي التككأ ير االيجككابي علككى    

بعض المفاهيم اإلدارية األخرى م كل الرضكا الكوظيفي، أو اإلبكداع اإلداري مكن جهكة، أو األداء الكوظيفي مكن جهكة أخكرى، أو 

المختلفة، وعليل تأتي هذه الدراسة كإضافة علمية للتعرف على درجة تكوافر جكودة فاعلية اتخاذ القرارات، في بيئات األعمال 

 الحياة الوظيفية من خالل أبعادها المختلفة من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 ُمركلة الدراسة: 1-3

ي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي بصكندوق من خالل الُمقابلة التي ُأجريت مح رئيه مكتب الخدمات الضمانية سيد   

م، والتكي وضك  فيهكا العديكد مكن اإلمكانيكات والظكروف التكي تتكوفر 2021/  8/  29الضمان االجتماعي يكوم األحكد بتكاريخ 
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فككي بيئككة العمككل فككي مكاتككب الخككدمات الضككمانية بصككندوق الضككمان االجتمككاعي لجعلهككا بيئككة عمككل جيككدة وصككحية ومالئمككة 

لين ألداء أعمكالهم بكفكاءة وفاعليكة، فقكد ذككر أن هكذه البيئكة تتكوفر فيهكا ظكروف األمكن والسكالمة المهنيكة، وأيضكًا لألفراد العكام

تحتككوي علككى أفضككل التجهيككزات المكتبيككة الحدي ككة التككي تسككاعد فككي تسككهيل أداء األعمككال، فهككي تحتككوي علككى منظومككات تقنيككة 

إنترنت داخلية خاصة بالصندوق لتسكيير األعمكال بكين مكاتكب وفكروع  حدي ة ألداء األعمال إلكترونيًا، من خالل وجود شبكة

الصككندوق عبككر اإلنترنككت، وأيضككًا تحتككوي كككل مكاتككب الصككندوق علككى ظككروف التهويككة واإلضككاءة والتكييككف المناسككبة، وكككذلك 

زمات القرطاسكية، وجود مقهى خاص بكل فرع يقدم المشروبات م ل القهوة والشاي والميكاه والكيكك، وأيضكًا تتكوفر جميكح مسكتل

وكذلك تتوفر وسكائل نقكل لنقكل الموظفكات، وأيضكًا يوجكد التكزام كامكل بكاإلجراءات االحترازيكة ضكد جائحكة فيكروه كورونكا مكن 

خككالل وجككود جهككاز تعقككيم ليككزري حككدي  عنككد أبككواب الككدخول، باإلضككافة إلككى وجككود وسككائل التعقككيم التقليديككة، أيضككًا يككتم تعقككيم 

صباحًا قبل بدايكة العمكل، وأسكبوعيًا يكتم التعقكيم الشكامل لككل المكاتكب والفكروع، وأيضكًا يوجكد تكأمين  المكاتب واألقسام كل يوم

صكككحي لككككل العكككاملين بالصكككندوق بالتعاقكككد مكككح العديكككد مكككن المستشكككفيات والمراككككز الصكككحية والصكككيدليات لالهتمكككام بصكككحة 

ة وجيكككدة ومناسككككبة لألفكككراد العككككاملين ألداء العكككاملين، أي أن ظكككروف بيئككككة العمكككل فكككي صككككندوق الضكككمان االجتمككككاعي مالئمككك

وعليه فإن السؤال الرئيسي للدراسة يكون كالتالي: ما هي درجة توافر جودة الحياة الوظيفيرة مرن خرالل أبعادهرا أعمكالهم، 

   من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي؟

 آلتي: تستمد هذه الدراسة أهميتها من ا أهمية الدراسة: 4 -1

مككن مفهككوم جككودة الحيككاة الوظيفيككة باعتبككاره مفهومككًا إداريككًا عمليككًا يسككتدعي الدراسككة، وتككأتي هككذه الدراسككة كإضككافة علميككة  -1

 إل راء المكتبة العلمية.

من دور صندوق الضمان االجتماعي المهم باعتباره أحد أهم الم سسات الخدمية في ليبيا، من خالل تقديمل للمعاشات  -2

 دية والضمانية للمجتمح الليبي.التقاع

 من خالل النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسة، وتقديم التوصيات المناسبة لصندوق الضمان االجتماعي بنغازي. -3

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلتي:  أهداف الدراسة: 1-5
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درجكككة تكككوافر جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة مكككن خكككالل أبعادهكككا المختلفكككة مكككن وجهكككة نظكككر المكككوظفين فكككي صكككندوق الضكككمان  -1

 االجتماعي ببنغازي.

( بككككين األبعككككاد α ≤ 0.05معرفككككة مككككا إذا كانككككت هنككككاك عالقككككة ارتباطيككككة ذات داللككككة إحصككككائية عنككككد مسككككتوى معنويككككة ) -2

راف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، مكككان العمككل( وجككودة الحيككاة )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككوافز، أسككلوب اإلشكك

 الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 تم صياغة فرضية للدراسة وهي كالتالي: فرضية الدراسة: 1-6

( بككين α ≤ 0.05ال تككككككككككككوجد عالقككة ارتكككككككككككباطية ذات داللككة إحكككككككككككصائية عنككد مسككتوى معنويككة ): H0الفرضررية الصررفرية  - 

األبعكاد )خصكائص الوظيفكة، األجكور والحكوافز، أسكلوب اإلشككراف، النمكو والترقيكة، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجككودة 

 غازي.الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببن

( بكككين α ≤ 0.05تكككككككككككككككوجد عككككككالقة ارتككككككككككككباطية ذات داللكككة إحكككككككككصائية عككككككند مسكككككككتوى مككككككككككككعنوية ) :Haالفرضرررررية البديلرررة  -

األبعكاد )خصكائص الوظيفكة، األجكور والحكوافز، أسكلوب اإلشككراف، النمكو والترقيكة، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجككودة 

 الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 منهجية الدراسة: 1-7

( بأنكل االمكنهج الكذي يكدره الواقكح 66: 2013تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي عرفكل )العمرانكي،   

لكى اسكتنتاجات تسكهم فكي التطكوير أو الظاهرة موضوع البح  كما هي في واقعهكا، ويصكفها وصكفُا دقيقكًا مكن أجكل الوصكول إ

( بأنككل ااألسككلوب 46: 2000والتغييككرا، كمككا اعتمككدت هككذه الدراسككة علككى أسككلوب دراسككة الحالككة والككذي عرفككل )عليككان وغنككيم، 

الككذي يقككوم علككى جمككح بيانككات ومعلومككات ك يككرة وشككاملة بهككدف الوصككول إلككى فهككم أعمككق للظككاهرة المدروسككة ومككا يشككبهها مككن 

بيانات عن الوضح الحكالي للحالكة المدروسكة، وككذلك ماضكيها، وعالقاتهكا مكن أجكل الوصكول إلكى فهكم ظواهر، حي  يجمح ال

 أفضل للمجتمح الذي تم للا. 

 مصادر جمع البيانات: -أ
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 ، والدوريات والمقاالت واألبحا  والدراسات السابقة.اجحلكتب، والمر وتم لت في ا المصادر الثانوية: -

تصككميم اسككتبانة باالسككتعانة بككالرجوع إلككى الدراسككات السككابقة كككأداة رئيسككية للدراسككة وتم لككت فككي المصررادر األوليررة:  -

 تجمح البيانات األولية.

 مجتمع وعينة الدراسة:  -ب

تككككون مجتمكككح الدراسكككة مكككن جميكككح المكككوظفين بمكتكككب الخكككدمات الضكككمانية سكككيدي حسكككين والبرككككة بمكتكككب غكككرب بنغكككازي    

أكبر مكاتب الخدمات الضمانية، ومن جميح الوحكدات اإلداريكة والتشكغيلية والبكالغ بصندوق الضمان االجتماعي باعتباره من 

(، وذلككك كمككا هككو 241: 2006( موظفككًا )سككيكاران، 155(* موظفككًا، وتككم أخككذ عينككة عشككوائية بسككيطة بلغككت )270عككددهم )

 (.1موض  بالجدول )

 (: إجمالي عدد عناصر مجتمع وأفراد عينة الدراسة1جدول )

 عدد أفراد العينة النسبة % عدد عناصر المجتمع إلدارية والترغيليةالوحدات ا ت
 5 3.7 10 المكتب الرئيسي 1
 55 35.1 95 وحدة المعارات والمنافع الضمانية  2
 5 3.3 9 وحدة المخاطر ومنع الخسائر 3
 14 9.3 25 وحدة المعلومات والتوثيق 4
 14 9.3 25 وحدة المعلومات واالتصاالت  5
 3 2.2 6 وحدة الرؤون القانونية  6
 9 5.6 15 وحدة التقاعد العسكري  7
 15 9.3 25 وحدة المراجعة الداخلية  8
 12 7.4 20 وحدة الرؤون اإلدارية والمالية 9

 23 14.8 40 وحدة التسجيل واالرتراكات والتفتيش  10
 155 % 100 270 اإلجمالي

صككندوق  –مكتككب غككرب بنغككازي  –الُمقابلككة مككح رئككيه مكتككب الخككدمات الضككمانية سككيدي حسككين والبركككة *المصككدر: مككن إعككداد البككاح ين مككن خككالل 
 م.2021/  8/  29الضمان االجتماعي 

 حدود الدراسة:  -ج

 ُأجريت هذه الدراسة على صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.الحدود المكانية:  -
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اقتصرت هذه الدراسة على معرفة درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها المختلفة مكن  الحدود الموضوعية: -

 وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 م.2021م إلى شهر ديسمبر2021ُأجريت هذه الدراسة في الفترة من شهر أغسطه الحدود الزمانية: -

 ة:مفاهيم ومصطلحات الدراس 1-8

بأنهككا اعبككارة عككن الصككفات أو الجوانككب جررودة الحيرراة الوظيفيررة ( 350: 2009يعككرف )السككالم،  جررودة الحيرراة الوظيفيررة: -

 االيجابية المرتبطة ببيئة العمل كما يراها أو يدركها العاملونا. 

ف الكككوظيفي االيجكككابي والمكككري  ا مجموعكككة الظكككروف الجيكككدة، والمنكككابأنهككك إجررررررائيا  وُيعكككر ِّف البكككاح ين جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة  -

 .الموجود في بيئة العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي والذي يعزز االرتيا، لدى العاملين

( لسككنة 53تأسككه تحككت ُمسككمى الم سسككة الوطنيككة للتككأمين االجتمككاعي بصككدور القككانون ) صررندوق الضررمان االجتمرراعي: -

(، والككذي وضككح القكككانون األساسككي لصكككندوق 13م( بصككدور القكككانون )1980م، وتطككور العمككل فيكككل إلككى غايككة سكككنة )1957

 (. //:lywww.ssf. govhttps.) الضمان االجتماعي.

 اإلطار النظري للدراسة: -2

 جودة الحياة الوظيفية: 2-1

لقد بدأ االهتمام بمفهوم جودة الحياة الوظيفية من قبل المنظمات المعاصرة إلدراكها للتأ ير االيجابي الذي ي  ر بكل علكى    

الك يككر مككن المفككاهيم اإلداريككة األخككرى م ككل الرضككا الككوظيفي، واألداء الككوظيفي، واالحتككراق الككوظيفي، ودوران العمككل ... إلككخ، 

يسي والمحفز األساسي للمكوارد البشكرية فكي أداء أعمكالهم فهكي تسكاعد فكي رفكح اإلنتاجيكة، فجودة بيئة العمل هي المحرك الرئ

 وتحقيق أعلى معدالت األداء، ولهذا فقد أهتم الك ير من الُكتاب والباح ين بمفهوم جودة الحياة الوظيفية نذكر منهم: 

والمخططككة والمسككتمرة، والتككي تسككتهدف تحسككين ( بأنهككا امجموعككة العمليككات المتكاملككة 9: 2008فقككد عرفهككا )جككاد الككرب،    

مختلكككف الجوانكككب التكككي تككك  ر علكككى الحيكككاة الوظيفيكككة للعكككاملين، وحيكككاتهم الشخصكككية أيضكككًا، والكككذي يسكككاهم بكككدوره فكككي تحقيكككق 
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( بأنهكا امجموعكة Ahmed, 2013: 73األهكداف االسكتراتيجية للمنظمكة والعكاملين فيهكا والمتعكاملين معهكاا، وأيضكًا عرفهكا )

شروط التنظيمية الموضوعة، والممارسات التكي تمككن العكاملين فكي المنظمكة علكى إدراك األمكن والرضكا، ووجكود فكرص من ال

( بأنها 10: 2018أفضل للنمو والتنمية البشرية، فهي مصدر جذب واهتمام المنظمات الحدي ةا، وكذلك عرفها )الدمرداش، 

لين مناخككًا حياتيككًا مريحككًا سككواء داخككل أمككاكن العمككل وأوقككات العمككل أو ااإلجككراءات أو الظككروف أو العمليككات التككي تككوفر للعككام

 خارجها، بما يشبح احتياجاتهم، وي دي إلى تحقيق األهداف التنظيمية، وتختلف باختالف األفراد، والمنظمات، والتوقيتاتا.

في بيئة العمل، والتي تعمكل علكى هي مجموعة الظروف والعوامل االيجابية الموجودة  جودة الحياة الوظيفيةفإن وعليه     

 تعزيز شعور الفرد العامل بالراحة واألمن والرضا.

 ( إلى أبعاد لجودة الحياة الوظيفية وهي:205: 2012يشير )زاهر وآخرون،  أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 2-2

عادة تصميمها واا رائها، والم خصائص الوظيفة: -1  هارات المطلوبة ألداء الوظيفة.وهي مكونات الوظيفة ونوعية العمل، واا

 وهي عدالة نظم األجور والمكافآت والحوافز المادية والمعنوية. األجور والحوافز: -2

 وهو العالقة بين الر ساء والمر وسين، والتعاون فيما بينهم، ودعم الر ساء للمر وسين. أسلوب اإلرراف: -3

 وهو إتاحة فرص الترقي والتقدم الوظيفي وتنمية وتطوير المهارات. النمو والترقية: -4

 وهي القدرة على إبداء اآلراء واألفكار واالقتراحات، وتفويض الصالحيات، واالبتعاد عن المركزية. المراركة بالقرارات: -5

 وهو توفير بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة. مكان العمل: -6

( أن جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة تكتسكككب أهميتهكككا مكككن 232: 2005يكككذكر )القحطكككاني،  فيرررة:أهميرررة جرررودة الحيررراة الوظي 2-3

  اآلتي:

 تحقيق التفوق النوعي على المنافسين، من خالل حرص العاملين على تحسين اإلنتاجية والجودة في آن واحد. -1

 فرص النمو والتطور.الحصول على نوعية كف ة من الموارد البشرية واالحتفاظ بها، يساهم في تحقيق  -2
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 فرصة للعاملين في القضاء على مشاكل تعرقل نشاط المنظمة، وتعطل برامجها. -3

( إلكى أن المنظمكات تسكعى مكن خكالل تطبيكق بكرامج 6: 2007يشير )المغربكي،  مزايا تطبيق جودة الحياة الوظيفية: 2-4

 جودة الحياة الوظيفية إلى تحقيق عدة مزايا أهمها:

 عمالية أك ر والًء ودافعيًة.توفير طاقة  -1

 تنظيم وتحقيق الفاعلية التنظيمية من وجهة نظر أصحاب المنظمة. -2

 وجعلها تصب ضمن أهداف المنظمة. تحقيق األهداف الخاصة للعاملين -3

 الجانب الميداني للدراسة: -3

، وذلك SPSSئية للعلوم االجتماعية لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها، تم استخدام برنامج الحزم اإلحصا   

 وفقًا لمنهجية الدراسة المستخدمة وكان الجانب الميداني للدراسة كالتالي:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 3-1

تكككم اسكككتخدام األسكككاليب اإلحصكككائية الُمالئمكككة لمشككككلة الدراسكككة وأهكككدافها وهكككي: امقكككاييه اإلحصكككاء الوصكككفي ككككالتكرارات    

( لقيكاه صكدق Cronbachʼs Alphaلنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، اختبكار ألفكا كرونبكاف )وا

( الختبار فرضية الدراسكة وتحديكد العالقكة االرتباطيكة Pearson Correlationو بات أداة الدراسة، اختبار ارتباط بيرسون )

 ذات الداللة اإلحصائيةا.

 الدراسة:أداة  3-2

(، 2004تككم تصككميم اسككتبانة كككأداة رئيسككية للدراسككة، وذلككك باالسككتعانة بمجموعككة مككن الدراسككات السككابقة وهككي )المغربككي،    

(، 2018(، )العكولقي، 2018(، )السكيد، 2018(، )المنكان، 2016(، )البربكري، 2012(، )زاهر وآخرون، 2011)برسي، 

سككككتبانة مككككن قسككككمين القسككككم األول يحتككككوي علككككى المتغيككككرات الشخصككككية (، وتكونككككت اال2020(، )جمعككككة، 2019)حمادنككككة، 
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والوظيفيكككة، والقسكككم ال كككاني يحتكككوي علكككى سكككتة محكككاور تعككككه األبعكككاد الرئيسكككية المعكككززة لتكككوافر جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة وهكككي 

ل(، وتككم توزيككح )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككوافز، أسككلوب اإلشككراف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، مكككان العمكك

( موظفككًا مككن جميككح الوحككدات المختلفككة فككي مكتككب 155االسككتبانة علككى جميككح أفككراد عينككة الدراسككة بالكامككل والبككالغ عككددهم )

( اسكتبانة 120الخدمات الضمانية سيدي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي بصندوق الضمان االجتماعي، وتم اسكترجاع )

 كلها صالحة للتحليل اإلحصائي.%( وكانت 77.4بنسبة استرجاع بلغت )

 صدق وثبات أداة الدراسة: -أ

بعد تصميم االستبانة تم عرضها علكى مجموعكة مكن الُمحكمكين مكن أعضكاء هيئكة التكدريه مكن تخصكص إدارة األعمكال،    

لقيككاه مككدى واإلحصككاء، وذلككك الختبككار الصككدق الظككاهري لهككا، وُمالئمككة العبككارات، وأيضككًا تككم اسككتخدام اختبككار ألفككا كرونبككاف 

 (.2صدق و بات أداة الدراسة وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول )

 (α(: محاور االستبانة ونتائج ألفا كرونباخ )2جدول )

 (αُمعامل ألفا كرونباخ ) العبارات  المحاور ت
 %93.7 5إلى العبارة  1من العبارة  خصائص الوظيفة 1
 %93.6 10العبارة إلى  6من العبارة  األجور والحوافز 2
 %93.6 15إلى العبارة  11من العبارة  أسلوب اإلشراف 3
 %93.6 19إلى العبارة  16من العبارة  النمو والترقية 4
 %93.5 22إلى العبارة  20من العبارة  المشاركة بالقرارات 5
 %93.7 28إلى العبارة  23من العبارة  مكان العمل 6

 %93.5 عبارة  28 الوظيفية(اإلجمالي )جودة الحياة 
    

%( وهكي نسكب 60( نتكائج اختبكار ألفكا كرونبكاف لقيكاه صكدق و بكات أداة الدراسكة وهكي نسكب أكبكر مكن )2يوض  الجدول )
 مقبولة لصدق و بات أداة الدراسة واالعتماد عليها في القياه.

 طول الخلية لمقياس الدراسة ودرجة التوافر: -ب

ُأسككتخدم مقيككاه ليكككرت الخماسككي لترميككز عبككارات االسككتبانة، وتككم تحديككد الحككدود الككدنيا والعليككا لمقيككاه ليكككرت الخماسككي    

(، وأضككيفت 0.80=5÷4( وتقسككيمل علككى عككدد خاليككا المقيككاه للحصككول علككى طككول الخليككة أي )4=1-5وحسككاب المككدى )
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(، وبالتكالي أصكب  طكول الخليكة كمكا هكو موضك  322: 2004 إليها واحد صحي  باعتبارها أقكل قيمكة فكي المقيكاه )العمكر،

 (. 3بالجدول )

 (: طول الخلية لمقياس الدراسة ودرجة التوافر3جدول )

إلى أقل من  1من  طول الخلية
1.80 

إلى أقل  1.80من 
 2.60من 

إلى اقل  2.60من 
 3.40من 

إلى أقل  3.40من 
 5إلى  4.20من  4.20من 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة غير موافق مقياس الدراسة
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة التوافر

 

 تحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: 3-3

شملت المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة المتغيكرات التاليكة )النكوع، العمكر، المسكتوى التعليمكي، الوحكدات    

 ( يوض  خصائص أفراد عينة الدراسة.4اإلدارية والتشغيلية، سنوات الخبرة(، والجدول )

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة4جدول )

 النسبة التكرار الخصائص العامة )المتغيرات الرخصية والوظيفية(             

 النوع
 %65 78 ذكر
 %35 42 أن ى

 %100 120 اإلجمالي                          

 
 العمر
 

 %20  24 سنة 30سنة إلى أقل من  20من 
 %39.2 47 سنة 40سنة إلى أقل من  30من 
 %28.3 34 سنة  50سنة إلى أقل من  40من 
 %9.2 11 سنة 60سنة إلى أقل من  50من 

 %3.3 4 سنة فما فوق 60من 
 %100 120 اإلجمالي                         

 
 

 المستوى التعليمي

 %20.8 25  انوي
 %27.5 33 دبلوم عالي
 %15.8 19 ليسانه
 %31.7 38 بكالوريوه
 %4.2 5 ماجستير

 %100 120 اإلجمالي                          
 
 
 
 

 %2.5 3 المكتب الرئيسي
 %36.7 44 وحدة المعاشات والمنافح الضمانية
 %3.3 4 وحدة المخاطر ومنح الخسائر
 %5.8 7 وحدة المعلومات والتو يق
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 الوحدات اإلدارية والترغيلية

 %9.2 11 وحدة المعلومات واالتصاالت 
 %2.5 3 وحدة الش ون القانونية
 %7.5 9 وحدة التقاعد العسكري
 %7.5 9 وحدة المراجعة الداخلية

 %9.2 11 وحدة الش ون اإلدارية والمالية 
 %15.8 19 وحدة التسجيل واالشتراكات والتفتيش

 %100 120 إلجماليا                           
 
 
 

 سنوات الخبرة

 %14.2 17 سنوات 5من من سنة إلى أقل 
 %12.5 15 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %25.8 31 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
 %25.8 31 سنة 20سنة إلى أقل من  15من 
 %11.7 14 سنة 25سنة إلى أقل من  20من 

 %10 12 سنة فأك ر 25من 
 %100 120 اإلجمالي                       

     

%(،  وكانكت نسكبة اإلنكا  65( تنوع خصائص أفراد عينة الدراسة فمن حي  النوع كانكت نسكبة الكذكور )4يوض  الجدول )

%(، ومككن 39.2سككنة( أعلكى نسككبة وهككي ) 40سككنة إلكى اقككل مككن  30%(، ومكن حيكك  العمككر كانككت الفئكة العمريككة مككن )35)

%(، ومككن حيكك  الوحككدات اإلداريككة والتشككغيلية 31.7ت )حيكك  المسككتوى التعليمككي جككاء حملككة البكككالوريوه بككأعلى نسككبة بلغكك

%( وهي تعكه العدد الكبير لهذه الوحكدة نظكرًا لطبيعكة 36.7جاءت وحدة المعاشات والمنافح الضمانية بأعلى نسبة بلغت )

ت فئكات التعامل المباشر مح الجمهور الكبير المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ومن حي  سنوات الخبرة جاء

سكككنة( بكككأعلى نسكككبة حيككك  بلغكككت  20سكككنة إلكككى أقكككل مكككن  15سكككنة( و ) 15سكككنوات إلكككى أقكككل مكككن  10سكككنوات الخبكككرة مكككن )

 %(، وبشكل عام يوجد تنوع في خصائص أفراد عينة الدراسة مما ي هلهم ليجابة على أسئلة هذه الدراسة.25.8)

مرا هري درجرة تروافر ال الرئيسي للدراسة والكي يكنص علكى )ليجابة على الس   اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة: 3-4

 جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي؟(. 

ليجابككة علككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا  خصررائص الوظيفررة: - أ

 (.5افر لخصائص الوظيفة في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )ودرجة التو 
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 ودرجة التوافر لخصائص الوظيفة في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي لمعياريةرافات ا(: المتوسطات الحسابية واالنح5جدول )

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوافر الترتيب

 كبيرة جداً  1 0.94 4.26 يمنحني العمل في الصندوق المكانة االجتماعية المناسبة. 1
 كبيرة 5 1.00 3.86 أعمل بمناف عمل يتسم بال قة المتبادلة بين العاملين. 2
 كبيرة 2 1.08 4.00 يتميز عملي بالتحدي والمتعة. 3
 كبيرة 4 1.01 3.91 والتعاون مح زمالئي في العمل.اشعر بقدر كبير من االنسجام  4
 كبيرة 3 1.02 3.99 حجم العمل في وظيفتي مناسب. 5

 كبيرة - 0.80 4.01 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 

وبمتوسكط ( أن خصائص الوظيفكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاءت بدرجكة تكوافر كبيكرة 5يوض  الجدول ) 

(، وبالنسكككبة للعبكككارات تراوحكككت بكككين درجكككة تكككوافر كبيكككرة جكككدًا 0.80( وبكككانحراف معيكككاري عكككام بلكككغ )4.01حسكككابي عكككام بلكككغ )

( وهكككي )يمنحنكككي العمكككل فكككي الصكككندوق المكانكككة االجتماعيكككة المناسكككبة( فكككي الترتيكككب األول 1وكبيكككرة، فجكككاءت العبكككارة رقكككم )

( وهككي 2( وبدرجككة تككوافر كبيككرة جككدًا، وجككاءت العبككارة رقككم )0.94ي بلككغ )( وبككانحراف معيككار 4.26وبمتوسككط حسككابي بلككغ )

( 3.86)أعمكككل بمنكككاف عمكككل يتسكككم بال قكككة المتبادلكككة بكككين العكككاملين( فكككي الترتيكككب الخكككامه واألخيكككر وبمتوسكككط حسكككابي بلكككغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.00وبانحراف معياري بلغ )

ليجابكة علكى ذلككك تكم احتسكاب المتوسككطات الحسكابية واالنحرافكات المعياريككة والترتيكب تنازليكًا ودرجككة  األجرور والحرروافز: -ب

 (.6التوافر لألجور والحوافز في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

افر لألجور والحوافز في صندوق الضمان االجتماعي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التو 6جدول )
 ببنغازي

رقم 
 العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

 متوسطة 2 1.30 3.28 األجر الذي أتقاضاه يتناسب مح جهدي المبذول. 6
 متوسطة 5 1.36 3.10 األجر الي أتقاضاه يتناسب مح تكلفة المعيشة. 7
 متوسطة 4 1.35 3.22 اشعر بعدالة األجور والحوافز التي أتقاضاها مقارنة بما تقدمل الم سسات األخرى. 8
 متوسطة 1 1.20 3.38 يقدم الصندوق حوافز متنوعة ومناسبة إضافة لألجر. 9

 متوسطة 3 1.37 3.25 إن نظام الحوافز المتبح في الصندوق يحقق طموحاتي. 10
 متوسطة - 1.11 3.25 الحسابي العام واالنحراف المعياري العامالمتوسط 
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( أن األجور والحوافز في صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاءت بدرجكة تكوافر متوسكطة وبمتوسكط 6يوض  الجدول )

متوسكككطة، (، وبالنسكككبة للعبكككارات جكككاءت كلهكككا بدرجكككة تكككوافر 1.11( وبكككانحراف معيكككاري عكككام بلكككغ )3.25حسكككابي عكككام بلكككغ )

( وهكي )يقكدم الصكندوق حكوافز متنوعكة ومناسكبة إضكافة لألجكر( فكي الترتيكب األول وبمتوسكط حسكابي 9فجكاءت العبكارة رقكم )

( وهككي )األجككر الككي أتقاضككاه 7( وبدرجككة تككوافر متوسككطة، وجككاءت العبككارة رقككم )1.20( وبككانحراف معيككاري بلككغ )3.38بلككغ )

( 1.36( وبككانحراف معيككاري بلككغ )3.10امه واألخيككر وبمتوسككط حسككابي بلككغ )يتناسككب مككح تكلفككة المعيشككة( فككي الترتيككب الخكك

 وبدرجة توافر متوسطة.

ليجابككة علككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا ودرجككة  أسررلوب اإلرررراف: -ج

 (.7التوافر ألسلوب اإلشراف في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

فر ألسلوب اإلرراف في صندوق الضمان االجتماعي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوا7جدول )
 ببنغازي

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوافر الترتيب

 كبيرة 1 1.02 4.09 يعاملني رئيسي المباشر بعدالة واحترام. 11
 كبيرة 2 1.12 3.86 يساعدني رئيسي المباشر حين أجد صعوبة في العمل. 12
 كبيرة 3 1.24 3.75 يتمتح رئيسي المباشر بقدرة عالية على دفعي لبذل أقصى جهد. 13
 كبيرة 4 1.20 3.70 تقدر إدارة الصندوق الظروف الشخصية لموظفيها. 14
 كبيرة 5 1.32 3.55 هناك سهولة في التواصل مح إدارة الصندوق. 15

 كبيرة - 1.02 3.79 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

    

( أن أسكككلوب اإلشكككراف فكككي صكككندوق الضكككمان االجتمكككاعي ببنغكككازي جكككاء بدرجكككة تكككوافر كبيكككرة وبمتوسكككط 7يوضككك  الجكككدول ) 

(، وبالنسكبة للعبكارات جكاءت كلهكا بدرجكة تكوافر كبيكرة، فجكاءت 1.02( وبانحراف معيكاري عكام بلكغ )3.79حسابي عام بلغ )

( وبانحراف 4.09رئيسي المباشر بعدالة واحترام( في الترتيب األول وبمتوسط حسابي بلغ ) ( وهي )يعاملني11العبارة رقم )

( وهكي )هنكاك سكهولة فكي التواصكل مكح إدارة الصكندوق( 15( وبدرجكة تكوافر كبيكرة، وجكاءت العبكارة رقكم )1.02معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.32لغ )( وبانحراف معياري ب3.55في الترتيب الخامه واألخير وبمتوسط حسابي بلغ )
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ليجابككة علكككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسكككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا ودرجكككة  النمررو والترقيررة: -د

 (.8التوافر للنمو والترقية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

 واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر للنمو والترقية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي(: المتوسطات الحسابية 8جدول )

رقم 
 العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

 كبيرة 3 1.29 3.43 يتميز نظام الترقيات المعمول بل في الصندوق بالعدالة. 16
 كبيرة 4 1.25 3.40 تعتمد الترقيات للمناصب اإلدارية على الجهد العملي والكفاءة. 17
 كبيرة 2 1.15 3.50 يتي  لي عملي التعلم واكتساب خبرات جديدة في مجال العمل. 18
 كبيرة 1 1.32 3.54 تشجعني إدارة الصندوق على تنمية قدراتي المهنية. 19

 كبيرة - 1.09 3.47 المعياري العام المتوسط الحسابي العام واالنحراف

    

( أن النمو والترقية في صندوق الضمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاء بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط حسكابي 8يوض  الجدول ) 

(، وبالنسككبة للعبكارات جككاءت كلهككا بدرجكة تككوافر كبيكرة، فجككاءت العبككارة 1.09( وبكانحراف معيككاري عككام بلكغ )3.47عكام بلككغ )

( 3.54( وهككي )تشككجعني إدارة الصككندوق علككى تنميككة قككدراتي المهنيككة( فككي الترتيككب األول وبمتوسككط حسككابي بلككغ )19)رقككم 

( وهي )تعتمد الترقيات للمناصب اإلدارية على 17( وبدرجة توافر كبيرة، وجاءت العبارة رقم )1.32وبانحراف معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.25) ( وبانحراف معياري3.40ي بلغ )وبمتوسط حسابالترتيب الرابح  الجهد العملي والكفاءة( في

ليجابة على ذلك تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافكات المعياريكة والترتيكب تنازليكًا ودرجكة  المراركة بالقرارات: -ه

 (.9بالجدول ) التوافر للمشاركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر للمراركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي 9جدول )
 ببنغازي

رقم 
المتوسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

سككماع مقترحككات وآراء العككاملين قبككل اتخككاذ أي قككرار تحككرص إدارة الصككندوق علككى  20
 يتعلق بالعمل.

 كبيرة 2 1.26 3.87

 كبيرة 3 1.08 3.76 يساهم العاملين بالصندوق في تطوير العمل. 21
 كبيرة 1 1.13 3.90 يتميز مناف العمل في الصندوق برو، العمل الجماعي والتعاون والمشاركة. 22

 كبيرة - 1.11 3.79 واالنحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي العام 
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( أن المشاركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي جكاءت بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط 9يوض  الجدول )  

(، وبالنسكبة للعبكارات جكاءت كلهكا بدرجكة تكوافر كبيكرة، فجكاءت 1.11( وبانحراف معيكاري عكام بلكغ )3.79حسابي عام بلغ )

( وهككي )يتميككز منككاف العمككل فككي الصككندوق بككرو، العمككل الجمككاعي والتعككاون والمشككاركة( فككي الترتيككب األول 22العبككارة رقككم )

( وهكي )يسكاهم 21( وبدرجة توافر كبيرة، وجكاءت العبكارة رقكم )1.13( وبانحراف معياري بلغ )3.90وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبككانحراف معيككاري بلككغ 3.76ال الكك  واألخيككر وبمتوسككط حسككابي بلككغ ) العككاملين بالصككندوق فككي تطككوير العمككل( فككي الترتيككب

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.08)

ليجابة على ذلك تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافكات المعياريكة والترتيكب تنازليكًا ودرجكة التكوافر  مكان العمل: -و

 (.10لمكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

 ر لمكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التواف10جدول )

رقم 
المتوسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 

 درجة التوافر الترتيب المعياري

 كبيرة 5 1.13 3.90 يوفر الصندوق مستلزمات الصحة والسالمة المهنية لكل العاملين. 23
 كبيرة 6 1.11 3.86 وجل.إن تجهيزات الصندوق كافية ألداء العمل على أكمل  24
 كبيرة 3 1.12 3.93 يوفر الصندوق منظومات تقنية حدي ة لتسهيل أداء العمل وسرعة إنجازه. 25

يلتزم الصندوق بتطبيكق اإلجكراءات االحترازيكة ضكد فيكروه كورونكا لضكمان سكالمة  26
 العاملين فيل.

 كبيرة 2 0.94 4.09

 كبيرة 1 0.91 4.10 الصحي للعاملين فيل.يوفر الصندوق برامج وأنظمة التأمين  27

إن خدمات المرافق العامة )النظافة، األكل والشرب، النقل، مواقكف السكيارات( التكي  28
 يقدمها الصندوق تساعد على أداء العمل.

 كبيرة 4 1.12 3.93

 كبيرة - 0.89 3.97 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

    

( أن مكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي جكاء بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط حسكابي 10) يوض  الجدول 

(، وبالنسككبة للعبكارات جككاءت كلهككا بدرجكة تككوافر كبيكرة، فجككاءت العبككارة 0.89( وبكانحراف معيككاري عككام بلكغ )3.97عكام بلككغ )

ملين فيككل( فككي الترتيككب األول وبمتوسككط حسككابي بلككغ ( وهككي )يككوفر الصككندوق بككرامج وأنظمككة التككأمين الصككحي للعككا27رقككم )

( وهي )إن تجهيكزات الصكندوق كافيكة 24( وبدرجة توافر كبيرة، وجاءت العبارة رقم )0.91( وبانحراف معياري بلغ )4.10)
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( 1.11( وبكانحراف معيكاري بلكغ )3.86ألداء العمل على أكمل وجل( في الترتيب الساده واألخيكر وبمتوسكط حسكابي بلكغ )

 (. 11وبالتالي فإن اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة تكون كما هي موضحة بالجدول ) وبدرجة توافر كبيرة،

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر ألبعاد جودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان 11جدول )
 االجتماعي ببنغازي

المتوسط  رررررعاداألبررر ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 التوافر

 كبيرة 1 0.80 4.01 خصائص الوظيفة. 1
 متوسطة 6 1.11 3.25 األجور والحوافز. 2
 كبيرة 4 1.02 3.79 أسلوب اإلشراف. 3
 كبيرة 5 1.09 3.47 النمو والترقية. 4
 كبيرة 3 1.11 3.79 المشاركة بالقرارات. 5
 كبيرة 2 0.89 3.97 مكان العمل. 6

 كبيرة - 0.78 3.71 جودة الحياة الوظيفية.

    

( أن جودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي من خالل أبعادها المختلفة جكاءت 11يوض  الجدول )

(، ومن حيك  األبعكاد تراوحكت بكين 0.78)( وبانحراف معياري عام بلغ 3.71بدرجة توافر كبيرة وبمتوسط حسابي عام بلغ )

( 4.01درجة توافر كبيرة ومتوسطة، فجاء البعد األول وهو )خصكائص الوظيفكة( فكي الترتيكب األول وبمتوسكط حسكابي بلكغ )

( وبدرجة توافر كبيرة، وجاء البعد ال اني وهو )األجور والحوافز( في الترتيب الساده واألخير 0.80وبانحراف معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر متوسطة.1.11( وبانحراف معياري بلغ )3.25توسط حسابي بلغ )وبم

 يوض  اختبار فرضية الدراسة. (12الجدول ) اختبار فرضية الدراسة: 5 -3

اعي (: نتائج تحليل ارتباط بيرسون الختبار العالقة االرتباطية بين األبعاد وجودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتم12جدول )
 ببنغازي

خصائص  
 الوظيفة

األجور 
 والحوافز

أسلوب 
 اإلرراف

النمو 
 والترقية

المراركة 
جودة الحياة  مكان العمل بالقرارات

 الوظيفية

خصائص 
 الوظيفة

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

1 
 

120 

**0.494 
0.000 
120 

**0.572 
0.000 
120 

**0.519 
0.000 
120 

**0.575 
0.000 
120 

**0.339 
0.000 
120 

**0.730 
0.000 
120 

 0.706** 0.375** 0.444** 0.502** 0.436** 1 0.494** بيرسوناألجور 
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 Sigالداللة  والحوافز
 Nالكلي 

0.000 
120 

 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

أسلوب 
 اإلرراف

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.572 
0.000 
120 

**0.436 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.635 
0.000 
120 

**0.708 
0.000 
120 

**0.536 
0.000 
120 

**0.832 
0.000 
120 

النمو 
 والترقية 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.519 
0.000 
120 

**0.502 
0.000 
120 

**0.635 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.692 
0.000 
120 

**0.532 
0.000 
120 

**0.839 
0.000 
120 

المراركة 
 بالقرارات 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.575 
0.000 
120 

**0.444 
0.000 
120 

**0.708 
0.000 
120 

**0.692 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.544 
0.000 
120 

**0.855 
0.000 
120 

 مكان العمل 
 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.339 
0.000 
120 

**0.375 
0.000 
120 

**0.536 
0.000 
120 

**0.532 
0.000 
120 

**0.544 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.703 
0.000 
120 

جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.730 
0.000 
120 

**0.706 
0.000 
120 

**0.832 
0.000 
120 

**0.839 
0.000 
120 

**0.855 
0.000 
120 

**0.703 
0.000 
120 

1 
 

120 

    

تحليكل ارتبكاط بيرسككون والتكي تُبكي ِّن وجكود عالقكة ارتباطيككة طرديكة قويكة بكين األبعكاد )خصككائص ( نتكائج 12يوضك  الجكدول ) 

الوظيفة، األجور والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بكالقرارات، مككان العمكل(، وجكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي 

(، وهككي قككيم أقككل مككن مسككتوى Sig( )0.000صككائية )صككندوق الضككمان االجتمككاعي ببنغككازي، حيكك  بلغككت قككيم الداللككة اإلح

، والتكي مفاُدهكا Ha، وقبكول الفرضكية البديلكة H0(، وعليكل نسكتطيح رفكض الفرضكية الصكفرية α ≤ 0.05الداللة اإلحصكائية )

( بين األبعاد )خصائص الوظيفة، األجور α ≤ 0.05) معنويةبأنل: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان 

 االجتماعي ببنغازي.

 النتائج والتوصيات: -4

 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: النتائج: 4-1
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االجتمككاعي ببنغككازي مككن خككالل أبعادهككا )خصككائص الوظيفككة، األجككور ن جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان إ -أ

والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكان العمل( تتوافر بدرجة كبيرة من وجهكة نظكر المكوظفين، 

تمكاعي ببنغكازي يكوفر (، وهذا يدل على أن صكندوق الضكمان االج2017وهذه النتيجة تتفق مح دراسة )األعمى والشركسي، 

 بيئة عمل تحتوي على أفضل الظروف المادية والمعنوية ألداء األعمال بكفاءة وفاعلية.

إن خصائص الوظيفة كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جودة الحياة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي  -ب

وذلك ألن الصندوق من خكالل خطكوات التعيكين للمكوظفين يقكوم تتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين في الصندوق، 

بإعكداد برنككامج تكدريبي مسككبق للتعيككين خكالل فتككرة التجربككة للموظكف وتعليمككل علكى كيفيككة أداء الوظيفككة المطلوبكة للتعيككين وفككق 

علككى أداء هككذه  م هالتككل وقدراتككل مككن خككالل مركككز تككدريب تككابح للصككندوق،  ككم يقككوم بككإجراء امتحككان للموظككف واختبككار قدراتككل

 الوظيفة.

إن األجكور والحكوافز كبعككد مكن األبعككاد المعكززة لتككوافر جكودة الحيككاة الوظيفيكة فككي صكندوق الضككمان االجتمكاعي ببنغككازي  -ج

(، وهكذه نتيجككة 2020تتكوافر بدرجكة متوسكطة مككن وجهكة نظكر المككوظفين بالصكندوق، وهكذه النتيجككة تتفكق مكح دراسككة )جمعكة، 

بة التككي تمككر بهككا الككبالد مككن ارتفككاع األسككعار، ونقككص السككيولة النقديككة، وانخفككاض القككوة الشككرائية للظككروف االقتصككادية الصككع

م(، ومطالبة جميح الموظفين في القطاعات العامة للدولة بزيادة 2020للمواطنين )تقرير بع ة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 

 وذلك لمواجهة هذه الظروف االقتصادية. األجور والمرتبات من خالل إعداد جدول موحد لهذه الزيادة،

إن أسككلوب اإلشككراف كبعككد مككن األبعككاد المعككززة لتككوافر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان االجتمككاعي ببنغككازي  -د

(، وذلكك ألن 2012يتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 

ق يعتمككد علككى اسككتراتيجية مسككاعدة المككوظفين الجككدد فككي العمككل بالتواصككل المسككتمر وطلككب المشككورة والككتعلم واكتسككاب الصككندو 

 الخبرات والمهارات من ر سائهم المشرفين عليهم األك ر تجربة وخبرة.

جتمككاعي ببنغككازي إن النمككو والترقيككة كبعككد مككن األبعككاد المعككززة لتككوافر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان اال -ه

(، وذلكك ألن 2012يتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 
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الصندوق يعتمد على نظام لترقية الموظفين األك ر خبكرة وتجربكة وكفكاءة واألقكدم فكي سكنوات الخدمكة ألداء الوظكائف القياديكة 

 ات ورئاسة مكاتب الخدمات الضمانية بالتدرج الوظيفي.  كر ساء الوحدات واإلدار 

إن المشاركة بالقرارات كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي  -و

(، وذلكك ألن 2012تتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 

الصككندوق يعمككل مككن خككالل مبككدأ االسككتفادة مككن جميككح الخبككرات المتككوفرة لديككل مككن خككالل مشككاركتها فككي إبككداء اآلراء واألفكككار 

 واالقتراحات القانونية، واالجتماعية، والضمانية، والفنية، والعملية.

فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي يتكوافر  إن مكان العمل كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جودة الحياة الوظيفيكة -ز

(، Kanten and Sadullah, 2012بدرجكة كبيكرة مكن وجهكة نظكر المكوظفين بالصكندوق، وهكذه النتيجكة تتفكق مكح دراسكة )

وذلكك ألن الصككندوق يلتككزم بشكككل كامككل بتطبيككق إجككراءات األمكن والسككالمة المهنيككة، وتطبيككق اإلجككراءات االحترازيككة الصككارمة 

 ة فيروه كورونا وذلك لكونل يتعامل مباشرة مح شريحة كبيرة من الجمهور العام المستفيدين من خدماتل.ضد جائح

( بكين األبعكاد المعكززة لتكوافر α ≤ 0.05وجود عالقة ارتباطيكة طرديكة قويكة ذات داللكة إحصكائية عنكد مسكتوى معنويكة ) -ح

ز، أسككلوب اإلشككراف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، جككودة الحيككاة الوظيفيككة وهككي )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككواف

مككككان العمكككل( وجكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة فكككي صكككندوق الضكككمان االجتمكككاعي ببنغكككازي، وهكككذه النتيجكككة تتفكككق مكككح دراسكككة )زاهكككر 

 (. 2012وآخرون، 

 يوصي الباح ين بمجموعة من التوصيات وهي: التوصيات: 4-2

 الوظيفية بصندوق الضمان االجتماعي ببنغازي من خالل تعزيز ودعم أبعادها المختلفة.زيادة االهتمام بجودة الحياة  -أ

تبنككي مفهككوم تصككميم وتوصككيف الوظككائف بشكككل مناسككب يجعككل مككن هككذه الوظككائف ال يتسككم أدا هككا بككاالحتراق الككوظيفي،  -ب

 وعدم الرضا الوظيفي، وأن تتسم باألداء المري ، وسرعة وفاعلية االنجاز.

 يكلة نظام األجور وتنويح الحوافز بشكل عادل وُمرضي يحقق ويلبي طموحات الموظفين.إعادة ه -ج
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 تعزيز أسلوب اإلشراف المتعاون، ونشر  قافة العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات والمهارات بين الر ساء والمر وسين. -د

ق لمن يستحق الترقية، واالبتعاد عن كل أشكال ترسيخ مفهوم النمو والترقية على أساه مبدأ الكفاءة والجدارة واالستحقا -ه

 المحاباة والتمييز، وتوفير فرص التعلم والتدريب والتطوير أمام الموظفين.

توسيح قاعدة المشاركة في صنح القرارات، من خالل تفويض الصالحيات، واالبتعاد عن المركزيكة، وااعطكاء حريكة إبكداء  -و

 الموظفين واالستفادة منها. اآلراء وتقديم األفكار واالقتراحات من

زيككادة تحسككين بيئككة العمككل الماديككة ودعمهككا بتككوفير أفضككل اإلمكانيككات الماديككة مككن تجهيككزات وأنظمككة تقنيككة تسككاعد علككى  -ز

 األداء المري  لألعمال، وزيادة االهتمام ببرامج ونظم التأمين الصحي.

 ترسيخ وتطبيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية.استمرار تدريب وتطوير القيادات اإلدارية في الصندوق على  -ح

 المرررراجرررررررررررررررررع

 أوال : المراجع العربية:

(. أ ر أبعاد جودة حيكاة العمكل علكى فاعليكة اتخكاذ القكرارات اإلداريكة فكي جامعكة األقصكى 2017أبو حميد، هاشم عيسى ) -

 التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.، قسم إدارة األعمال، كلية رسالة ماجستير غير منرورةبغزة، 

دراسكككة  –(. اجككودة حيككاة العمككل وأ رهككا علككى اإلبككداع اإلداري 2017األعمككى، محمككد إبككراهيم والشركسككي، أبككوبكر حسككن ) -

مرية ، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسكمجلة العلوم االقتصادية والسياسية ميدانية على الجامعة األسمرية اإلسالميةا،

 .223 -184(، ص ص: 9زليتن، العدد ) -اإلسالمية 

(. دور جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي الحككد مككن ظككاهرة االحتككراق الككوظيفي لككدى العككاملين فككي 2016البربككري، مككروان حسككن ) -

السياسكككة ، قسككم القيككادة واإلدارة، أكاديميككة اإلدارة و رسررالة ماجسررتير غيررر منرررورةشككبكة األقصككى ليعككالم واإلنتككاج الفنككي، 

 للدراسات العليا، غزة: فلسطين.
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(. نمكوذج مقتكر، لقيكاه تكأ ير جكودة الحيكاة الوظيفيكة علكى أداء العكاملين فكي شكركات 2011برسي، محمد حسين صكال  ) -

، قسكم إدارة األعمكال، كليكة التجكارة باإلسكماعيلية، جامعكة قنكاة رسالة دكتوراه غيرر منررورةدراسة ميدانيكة،  –مصر للطيران 

 ويه، جمهورية مصر العربية.الس

(. اكيفيككة تحسككين جكودة الحيككاة الوظيفيككة بالقطكاع الحكككومي السككعودي وقيككاه 2019بكن شككميالن، عبككدالوهاب بكن شككباب ) -

(، 39، المنظمكة العربيكة للتنميكة اإلداريكة، جامعكة الكدول العربيكة، المجلكد )المجلرة العربيرة لرردارةأ رها علكى أداء العكاملينا، 

 .235 -215(، ص ص: 2)العدد 

 م. 2020تقرير بع ة األمم المتحدة للدعم في ليبيا،  -

، القكاهرة: دار النهضكة العربيكة جرودة الحيراة الوظيفيرة فري منظمرات األعمرال العصررية (.2008جاد الرب، سيد محمد ) -

 للنشر والتوزيح. 

اإلبككداع اإلداري لككدى المككوظفين بمستشككفى المككرج  (. اأ ككر أبعككاد جككودة الحيككاة الوظيفيككة علككى2020جمعككة، سككليمان سككالم ) -

 .50 -25(، ص ص: 1(، العدد )3، كلية االقتصاد، جامعة سرت، المجلد )مجلة الدراسات االقتصادية التعليميا،

(. امستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئكة التكدريه فكي جامعكة العلكوم والتكنولوجيكا 2019حمادنة، همام سمير ) -

(، 39(، العكدد )12صكنعاء، المجلكد ) -، جامعكة العلكوم والتكنولوجيكا المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي نيكةا،األرد

 .130 -103ص ص: 

 ، الطبعة األولى، القاهرة: دار الحكمة للنشر.جودة الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي(. 2018الدمرداش، أحمد محمد ) -

(. ادور جكودة حيكاة العمكل فكي تعزيكز الرضكا الكوظيفي لكدى 2012، جمكال وزيكن العابكدين، دانيكة )زاهر، بسام و أبو دولة -

سلسلة العلروم االقتصرادية  –مجلة جامعة تررين للبحوث والدراسات العلمية أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة تشرينا،  

 .219 -199(، ص ص: 5(، العدد )34، جامعة تشرين، المجلد )والقانونية

 ، عمان: دار إ راء للنشر.مدخل استراتيجي متكامل –إدارة الموارد البررية المعاصرة (. 2009السالم، م يد سعيد ) -
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(. اتحسين جودة الحياة الوظيفية لُمعلمي مداره التعليم ال انوي العام في ضكوء مكدخل 2018السيد، سما، السيد محمد ) -

(، 1(، العككككككدد )33كككككلية التككككككربية، جامكككككعة المككككككنوفية، المككجككككككككلد )لررة كليررة التربيررة  مجاإلدارة بالمشككاركة بمحافظككة المنوفيككةا، 

 .279 -238ص ص: 

، الطبعككة الرابعككة، )ترجمككة: إسككماعيل طرررق البحررث فرري اإلدارة مرردخل لبنرراء المهررارات البحثيررة(. 2006سككيكاران، أومككا ) -

 بسيوني(، الرياض: دار المريخ للنشر.

 مساًء. 00:6م الساعة 2021/  8/  25تاريخ الزيارة   https://www.ssf.gov.lyدوق الضمان االجتماعي: صن -

دراسكة حالككة الوحككدة  –(. أ ككر جكودة الحيككاة الوظيفيككة فكي الحككد مككن ظكاهرة الُعطككل المرضككية 2019عبكدالحفيظ، حككرز   ) -

، قسم علوم التسيير، كليكة العلكوم االقتصكادية والتجاريكة ر منرورةرسالة ماجستير غيالرئيسية للحماية المدنية بوالية بسكرة، 

 وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير، بسكرة: الجزائر.

، الطبعككة ال انيككة، صككنعاء: منشككورات مركككز جامعككة العلككوم منرراهج البحررث العلمرري(. 2013العمرانككي، عبككد الغنككي محمككد ) -

 والتكنولوجيا للكتاب الجامعي.

، SPSSالتحليررل اإلحصررائي للبيانررات فرري البحررث العلمرري باسررتخدام برنررامج (. 2004بككن عبككدالرحمن ) العمككر، بككدران -

 الرياض: منشورات معهد الدراسات الصحية.

، الطبعكة النظريرة والتطبيرق –منراهج وأسراليب البحرث العلمري (. 2002عليان، ربحي مصكطفى وغنكيم، ع مكان محمكد ) -

 التوزيح.األولى، عمَّان: دار صفاء للنشر و 

(. اأ ككر القيككادة الخادمككة فككي تحسككين جككودة حيككاة العمككل بككالتطبيق علككى الم سسككة العامككة 2018العككولقي، عبككد  أحمككد ) -

(، 2(، العككككدد )58المملكككة العربيككة السككعودية، المككككجلد ) –، معهككد اإلدارة العامككة مجلررة اإلدارة العامررةلالتصككاالت اليمنيككةا،  

 .452 -392ص ص: 
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، الريكاض: منشكورات مكتبكة نحو منهج اسرتراتيجي متكامرل –إدارة الموارد البررية (. 2005القحطاني، محمد بن دليم ) -

 الملك فهد الوطنية.

دراسككة ميدانيككةا،  –(. اجككودة حيككاة العمككل وأ رهككا فككي تنميككة االسككتغراق الككوظيفي 2004المغربككي، عبدالحميككد عبككدالفتا، ) -

 .318 -251(، ص ص: 2(، العدد )26امعة الزقازيق، المجلد )، جمجلة البحوث التجارية

، المنصككورة: المكتبككة لتنميررة المرروارد البررررية المهررارات السررلوكية التنظيميررة(. 2007المغربككي، عبدالحميككد عبككدالفتا، ) -

 العصرية للنشر والتوزيح.

صككندوق  –مكتككب غككرب بنغككازي  –لبركككة ُمقابلككة مككح أ. فتحككي القككذافي، رئككيه مكتككب الخككدمات الضككمانية سككيدي حسككين وا -

 صباحًا. 11:00م، الساعة 2021/  8/  29الضمان االجتماعي، يوم األحد 

(. جودة حياة العمل وأ رها علكى االسكتغراق الكوظيفي: الكدور الوسكيط لكرأه المكال 2018المنان، هويدا علي محمد عطا ) -

، قسكم إدارة رسالة ماجسرتير غيرر منررورةبجامعات الخرطوم،  دراسة حالة على عينة من طالب الدراسات العليا –النفسي 

 األعمال، كلية الدراسات العليا والبح  العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم: السودان.
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