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مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الملخص: 
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم 
والتكنولوجيا االأردنية.  ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة تكونت من )35( فقرة موزعة اإىل �ستة 
جم��االت، ه��ي: )النمط القيادي، واال�ستق��رار واالأمان الوظيف��ي، والرتقية الوظيفية، والروات��ب واملكافاآت، 
والت��وازن ب��ن العم��ل اجلامعي واحلي��اة االجتماعي��ة، والتنمي��ة املهنية /التدري��ب والتعلي��م(. ومت توزيعها 
اإىل عين��ة الدرا�س��ة التي تكونت م��ن )420( ع�سو هيئة تدري�س خالل الف�س��ل االأول )2019/2018(. وبعد 
اإج��راء عملي��ات التحليل االإح�سائي للبيان��ات، كانت اأهم نتائج الدرا�سة: اأن م�ست��وى جودة احلياة الوظيفية 
لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية كان كبريًا جدًا جلميع جماالت الدرا�سة 
واالأداة ككل. ووج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا تعزى اإىل متغري اجلن���س جلميع جماالت الدرا�س��ة واالأداة ككل  
ل�سال��ح )االإناث( با�ستثن��اء جمال اال�ستقرار واالأم��ان الوظيفي، وجمال التوازن بن العم��ل اجلامعي واحلياة 
االجتماعي��ة، ووج��ود ف��روق دالة اإح�سائي��ًا تعزى اإىل متغ��ري الرتب��ة االأكادميية جلميع جم��االت الدرا�سة 
واالأداة ككل ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد(. وقد اأو�ست الدرا�سة باإجراء املزيد من الدرا�سات حول 
مو�س��وع ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف باق��ي اجلامعات االأردنية ومبتغريات م�ستقلة 

اأخرى. 

 الكلم��ات املفتاحي��ة: ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة، اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا 
االأردنية. 
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The Quality of Work Life for Faculty Members at Jordan 
University of Science and Technology 

Abstract: 

This study aimed at identifying the quality of work life for faculty members 
at Jordan University of Science and Technology from their perspective. To 
achieve the objective of the study, a questionnaire was developed, which 
consisted of (35) items and was divided into six dimensions: leadership style, 
stability and job security, career promotion, salaries and remuneration, the 
balance between university work and social life, professional development 
(training and education).The questionnaire was distributed to the sample of 
the study, which consisted of (420) faculty members during the first semester 
(2018 /2019). After conducting the statistical analysis of the data, the major 
results of the study were as follows: The quality of work life of the faculty 
members at Jordan University of Science and Technology was very high for 
all dimensions and the questionnaire as a whole. There were statistically 
significant differences due to the gender variable for all the dimensions of 
study and the tool as a whole in favor of (females) except for the dimensions 
of stability and job security and balance between university work and social 
life. There were also  statistically significant differences due to the academic 
rank for all dimensions of the study and the tool as a whole in favor of 
(the associate professor, and assistant professor). The study recommended 
further studies on the subject of quality of work life of the faculty members in 
other Jordanian universities with other independent variables.

Keywords: Quality of work life, Faculty members, Jordan University of 
Science and Technology.
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المقدمة: 
تواج��ه املوؤ�س�س��ات يف ع�سرن��ا احل��ايل �سغوط��ات وتغ��ريات م�ستم��رة يف جمي��ع املج��االت، وتتمث��ل هذه 
ال�سغوطات والتغريات يف الزيادة امل�ستمرة للقوى الداخلية واخلارجية املوؤثرة يف ا�ستقرارها، فقد �سملت هذه 
التغ��ريات جميع نواحي احلياة االقت�سادية، واالجتماعي��ة، والثقافية، والتكنولوجية، وال�سيا�سية. ونتيجة 
لتاأثري هذه ال�سغوطات والتغريات، فقد اهتمت املوؤ�س�سات باملورد الب�سري والنظر اإليه كاأ�سل من اأ�سولها؛ ملا له 

من تاأثري جوهري على الكفاءة والفعالية والتميز )زينب، 2018(. 
يع��د املورد الب�سري من اأهم املوارد واأثمنها لعم��ل املوؤ�س�سات وخا�سة اجلامعات، فهو م�سدر اجلذب، ويلعب دورًا 
فع��ااًل يف تخطي��ط ن�ساط��ات املوؤ�س�س��ة وتنفيذها. ومما ال�س��ك فيه اأن ه��ذا يتطلب مراعاة خا�س��ة باالهتمام 
باإع��داد الك��وادر االأكادميية واالإدارية فائق��ة النوعية من الناحي��ة املهارية، واملعرفي��ة، وتوفري بيئة عمل، 
وج��ودة حي��اة منا�سبة تعمل على زيادة ال��والء التنظيمي للموؤ�س�سة، وحتقيق التكام��ل، والتفاعل بن اأهداف 

العاملن واملوؤ�س�سة )اأبو حميد، 2017(. 
اأم��ا جودة احلياة الوظيفي��ة )Quality of Work Life(، فهي من املفاهي��م االإدارية احلديثة واملعا�سرة يف 
جم��ال اإدارة امل��وارد الب�سرية،  وق��د بداأ االهتمام بجودة احلياة الوظيفية داخ��ل ال�سركات واملنظمات، حيث 
�سرعت االإدارات يف العديد من ال�سركات واملنظمات الكبرية يف اإعداد م�ساريع �ساملة ومتكاملة لتح�سن اإنتاجية 

العاملن وتطوير اأدائهم والتخل�س من العقبات التي حتول دون تقدمها وتطورها )البلبي�سي، 2012(. 
"لق��د ب��داأ االهتم��ام مبو�سوع جودة احلياة الوظيفي��ة يف اأواخر ال�ستينيات من الق��رن الع�سرين، كطريقة 
تهت��م بتاأثري العمل عل��ى ال�سحة واالحتياجات االإن�ساني��ة، وكطريقة توؤثر ب�س��كل اإيجابي على جودة خربة 
العم��ل ال�سخ�سي��ة، حت��ى منت�سف ال�سبعينيات م��ن القرن الع�سري��ن كان اهتمام اأ�سح��اب االأعمال يرتكز على 
ت�سمي��م العم��ل وحت�س��ن ظروفه. ويف اأواخ��ر ال�سبعيني��ات واأوائل الثمانيني��ات تراجع االهتم��ام وانخف�ست 
االأن�سط��ة التي متار�سه��ا املوؤ�س�سة لتحقيق جودة احلي��اة الوظيفية، مما جعل برامج ج��ودة احلياة الوظيفية 
تاأت��ي يف املرتب��ة الثانوي��ة خالل هذه الف��رتة، واإن اختل��ف االأمر على خمتل��ف امل�ستويات املحلي��ة والدولية، 
وبالت��ايل عل��ى كفاءة االأداء االقت�سادي للموؤ�س�سة وما تعتنقه من قيم واأف��كار تتعلق باملوارد الب�سرية. ومنذ 
منت�س��ف الثمانيني��ات من الق��رن الع�سرين زاد االهتمام مرة اأخ��رى بربامج جودة احلي��اة الوظيفية، ويرجع 
ذلك اإىل �سعف املوقف التناف�سي لل�سركات االأمريكية، والتاأكد من اأن والء والتزام العاملن يف اأمريكا انخف�س 
بكث��ري ع��ن غريه يف باقي دول العامل، ولقد ركزت برامج جودة احلياة الوظيفية بداية هذه الفرتة �سواء على 
م�ست��وى املوؤ�س�س��ات ال�سغرية اأم الكب��رية، على العالقة بن برامج جودة احلي��اة الوظيفية واإنتاجية العاملن" 

)احل�سني، 2016، 13(. 
"وتع��د ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة ال�سائ��دة يف املوؤ�س�س��ات واملنظمات واجلامع��ات خا�سة اأحد م�س��ادر  ر�سا 
االأف��راد العامل��ن، وموؤ�س��رًا للمن��اخ اخلا���س الذي تتمي��ز به موؤ�س�سة ع��ن غريها م��ن املوؤ�س�س��ات االأخرى، لذا 
ف��اإن حت�سن جودة احلي��اة الوظيفية باأبعادها النف�سية واالجتماعية والطبيعية ت�سكل م�سوؤولية اجتماعية 
واأخالقي��ة تتحمله��ا املوؤ�س�سات. ويتف��ق الباحثون يف جمال اإدارة امل��وارد الب�سرية على اأن كف��اءة املوؤ�س�سة يف 
حتم��ل هذه امل�سوؤولية ميكن اأن ينعك�س بنتائج ملمو�سة على جهود املوؤ�س�سة من حيث النمو واالزدهار والتكيف 
للمتطلبات البيئية، فنجاح املوؤ�س�سة بتهيئة جودة منا�سبة من حياة العمل ميكن اأن ي�ساعدها يف اإطالق طاقات 

اأفرادها العاملن حتقيقًا لهدف زيادة االإنتاجية كمًا ونوعًا" )ما�سي، 2014، 60(.
وبناًء على ذلك، جاءت هذه الدرا�سة للتعرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية. 
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مشكلة الدراسة:
يعن��ى مو�س��وع جودة احلياة الوظيفية بدرا�سة وحتليل املكون��ات واالأ�ساليب التي ت�ستند اإليها االإدارة يف 
اجلامعات؛ بق�سد توفري حياة وظيفية اأف�سل الأع�ساء هيئة التدري�س، مبا ي�سهم يف رفع اأداء اجلامعة ويحقق 
االإ�سب��اع حلاجاته��م ورغباته��م. فكلما متيزت بيئة العم��ل بالر�سا من اأع�س��اء هيئة التدري���س �ساهم ذلك يف 

جعلهم متميزين يف اأداء وظائفهم واأعمالهم االأكادميية والبحثية. 
 متث��ل ج��ودة احلي��اة الوظيفية يف اجلامعات اأهمية كب��رية؛ نظرًا الأن ح�سيلتها �سواء باالإيج��اب اأو ال�سلب لها 
انعكا�ساته��ا الكب��رية على اأداء ور�سا اأع�ساء هيئة التدري���س، وكذلك جميع العاملن يف اجلامعة، وما لذلك من 
تاأث��ري عل��ى اأكرب موؤ�س�سات التعليم العايل يف اأي جمتمع من املجتمع��ات، ومما ال �سك فيه اأن ال�سيانة واحلفاظ 
عل��ى اأداء تل��ك اجلامع��ات والعاملن فيها هو مبثاب��ة هدف ا�سرتاتيج��ي يف اأي دولة مهم��ا كان م�ستوى تقدمها 

)جاد الرب، 2008(. 
حمي��د اأب��و  درا�س��ة  مث��ل  الوظيفي��ة  احلي��اة  ج��ودة  مبو�س��وع  املتعلق��ة  الدرا�س��ات  بع���س  نتائ��ج   وت�س��ري 

 )2017(؛ ودرا�س��ة الها�سم��ي والع�سايل��ة )2017(؛ ودرا�س��ة احل�سن��ي )2016( اإىل اأن م�ست��وى جودة احلياة 
الوظيفية لدى العاملن يف اجلامعات واملوؤ�س�سات االأخرى مثل وزارة البلديات وامل�ست�سفيات كان متو�سطًا.  ومن 
خ��الل البح��ث مل يجد الباحث اأي درا�س��ة حملية تتناول قيا�س م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�س يف اجلامعات االأردنية، وبحكم عمل الباحث حما�سرًا يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية 
ا�ست�سعر �سرورة القيام بهذه الدرا�سة. وعليه، تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف حماولتها التعرف اإىل م�ستوى جودة 

احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية. 
أسئلة الدراسة:

حتاول الدرا�سة احلالية االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
1. ما م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية؟
2. ه��ل توج��د فروق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى جودة احلياة الوظيفي��ة لدى اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية تعزى اإىل متغري اجلن�س؟
3. ه��ل توج��د فروق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى جودة احلياة الوظيفي��ة لدى اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية تعزى اإىل متغري الرتبة االأكادميية؟
أهمية الدراسة:

تتمثل اأهمية الدرا�سة احلالية يف النقاط االآتية:
قلة الدرا�سات العربية واملحلية – يف حدود علم الباحث – التي تناولت مو�سوع جودة احلياة الوظيفية.    .1
تع��د الدرا�س��ة احلالي��ة من اأوائ��ل الدرا�سات املحلي��ة يف االأردن التي تتن��اول التع��رف اإىل م�ستوى جودة   .2

احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات االأردنية. 
ق��د تفيد الدرا�س��ة احلالية يف اإث��راء املكتبة العربية واالأردني��ة يف جمال الدرا�س��ات النظرية املتعلقة   .3

بجودة احلياة الوظيفية.
يهت��م الباح��ث بدرج��ة كبرية مبو�س��وع الدرا�سة؛ ك��ون الباحث اأح��د املوظفن بنظام العم��ل اجلزئي يف   .4
جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية، وبالتايل فهو يقع حتت التاأث��ري املبا�سر مل�سكلة الدرا�سة، كما تعد 

هذه الدرا�سة اإثراًء فكريًا للباحث من الناحية النظرية والعملية. 
قد تفتح هذه الدرا�سة املجال اأمام الباحثن واملهتمن الإجراء املزيد من الدرا�سات واالأبحاث حول جودة   .5

احلياة الوظيفية وبا�ستخدام متغريات خمتلفة. 
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االآتي:

التعرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا   .1
االأردنية.

الك�سف عن الفروق الدالة اإح�سائيًا يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تبعًا ملتغرياتهم ال�سخ�سية.  .2

حدود الدراسة:
تقت�سر الدرا�سة احلالية واإمكانية تعميم نتائجها على احلدود االآتية:

احل��د املو�سوع��ي: التعرف اإىل م�ست��وى جودة احلياة الوظيفي��ة لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س يف جامعة   -
العلوم والتكنولوجيا االأردنية ويف �سوء فقرات وجماالت اأداة الدرا�سة املعدة لهذا الغر�س.

احلد املكاين: جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية، حمافظة اإربد، االأردن.  -
احلد الزمني: اأجريت هذه الدرا�سة خالل الف�سل االأول من العام الدرا�سي اجلامعي )2019/2018(.  -

احل��د الب�س��ري:  عين��ة من اأع�ساء هيئ��ة التدري���س يف جامعة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردنية، ممن هم   -
برتبة )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد(. 

مصطلحات الدراسة:
احتوت الدرا�سة احلالية على امل�سطلحات واملفاهيم االإجرائية االآتية:

ج��ودة احلي��اة الوظيفية:  م�ستوى ال�سعادة والر�سا عن العمل الوظيفي ل��دى العاملن يف املوؤ�س�سة، حيث   -
اإنه��م يتمتع��ون بحي��اة مهني��ة عالية اجلودة ت�سم��ح له��م بامل�سارك��ة يف اإدارة اأعمالهم واتخ��اذ القرارات 
Indumathr & Kamalraj, 2012(i(.  وتع��رف اإجرائي��ًا باأنه��ا: الدرج��ة الكلي��ة لتقديرات اأع�ساء 

هيئ��ة التدري���س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية عل��ى ا�ستبانة جودة احلياة الوظيفية يف �سوء 
املج��االت االآتي��ة: )النمط القي��ادي، واال�ستق��رار واالأم��ان الوظيف��ي، والرتقية الوظيفي��ة، والرواتب 

واملكافاآت، والتوازن بن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية، والتنمية املهنية/ التدريب والتعليم(.
جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة: جامعة اأردني��ة عامة، موقعه��ا يف حمافظة اإرب��د، متنح درجة   -

البكالوريو�س، واملاج�ستري، والدكتوراه وفق الدرا�سة املنتظمة.
اإلطار النظري:

يت�سم��ن ه��ذا اجلزء عر�سًا ل��الأدب النظري املتعل��ق مبو�سوع الدرا�س��ة احلالية، من حي��ث: مفهوم جودة 
احلياة الوظيفية، واأهميتها، واأبعادها، وعالقتها باأداء اأع�ساء هيئة التدري�س.

Ԁ  :مفهوم جودة احلياة الوظيفية
لقد تعددت وتباينت التعريفات التي اأوردها الباحثون واملهتمون مبو�سوع جودة احلياة الوظيفية، فمنهم من 
عّرفها باأنها: فعالية بيئة العمل التي جتعل املوؤ�س�سة ذات معنى، من حيث توافر العنا�سر الرئي�سية املوؤثرة يف 
بن��اء الت�سورات والقيم االإيجابية لدى العاملن نحو بيئ��ة العمل، وتقا�س من خالل الر�سا الوظيفي، واالأمان 
الوظيف��ي، وتطوير الكف��اءات والنمو املهني لهم، واالأج��ور واملكافاآت، والتوازن بن العم��ل واحلياة ال�سخ�سية 

.)Rethinam, & Ismail, 2008(
  ومنهم من عّرف جودة احلياة الوظيفية باأنها:  منط اإداري تعاوين ت�ساركي بن االإدارة والعاملن يف املوؤ�س�سة، 
 .)Saraji, & Daragahi, 2006( يهدف اإىل حت�سن بيئة العمل وجعلها اأكرث اإنتاجية ور�سا لدى العاملن
وعّرفه��ا Kumar وShaniا)2013( باأنه��ا: درجة التميز و�سروط العمل التي متار�سها املنظمات؛ بغية تنمية 

وتطوير احلياة اأثناء العمل مبا ينعك�س اإيجابًا على اإنتاجية املنظمة. 
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وعرفه��ا ا�ستي��وي )2015( باأنها: حالة ر�سا العاملن جتاه ما توف��ره املنظمة من بيئة مادية ومعنوية. وجاء 
يف تعري��ف الرببري )2016( باأنها: بيئة العمل التي تتواف��ر فيها العوامل املادية واملعنوية مبختلف اأبعادها 
ب�س��كل جيد، مم��ا ينعك�س اإيجابًا على املوظف في�سع��ر بالر�سا واالأمان الوظيفي، فيب��ذل اأق�سى جهد ممكن يف 

خدمة املوؤ�س�سة. 
ويف �س��وء التعريف��ات ال�سابقة ملفه��وم جودة احلي��اة الوظيفية، فاإن الباح��ث يعّرفها باأنها: م�ست��وى ال�سعادة 
والر�س��ا ال��ذي ي�سع��ر به العامل��ون يف املوؤ�س�سات، ومقدرتهم عل��ى اإ�سباع حاجاتهم من خالل ث��راء بيئة العمل 

ورقي اخلدمات املادية واملعنوية التي تقدم لهم.
Ԁ  :اأهمية جودة احلياة الوظيفية

اأظه��رت بع���س الدرا�س��ات اأن هن��اك تاأثريات اإيجابية بن��اءة لتوافر وتطبي��ق اأبعاد جودة احلي��اة الوظيفية 
وبراجمها يف املوؤ�س�سات واملنظمات، ومن اأهمها )ال�سامل، 2009(:   

1. تخفي�س ال�سراعات بن االإدارة والعاملن من خالل تطوير مناخ لعالقات عمل اأكرث اإنتاجية، وت�سوية 
العديد من املظامل الكامنة من خالل بيئة عمل م�ساعدة على حل امل�سكالت.

2. م�ساركة اأكرب عدد من العاملن باالأفكار البناءة التي ميكن اأن توؤدي اإىل حت�سينات يف االأبعاد املختلفة 
لظروف العمل وعملياته.

3. زيادة انتماء العاملن ووالئهم، وحتقيق التكامل والتفاعل بن اأهداف املوؤ�س�سة واأهدافهم.
4. امل�ساهمة يف تعزيز اجلودة والتعلم واالإبداع.

5. زيادة درجة الر�سا الوظيفي.
6. حت�سن ودعم العالقات االإن�سانية يف املوؤ�س�سة.

7. انخفا�س معدالت الغياب يف املوؤ�س�سة.
8. تدين معدل الدوران الوظيفي يف املوؤ�س�سة.

9. زيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية للموؤ�س�سة.
10. ا�ستثمار اأف�سل واأمثل للموارد الب�سرية يف املوؤ�س�سة. 

Ԁ  :اأبعاد جودة احلياة الوظيفية
�سيعر���س الباحث بع�س اآراء الباحثن والعلماء ووجهات نظره��م حول حتديد اأبعاد جودة احلياة الوظيفية 

وعنا�سرها، حيث اإن هناك تباينًا وتنوعًا ملحوظًا يف حتديدها، وقد جاء على النحو االآتي:
ي��رى ج��اد ال��رب )2008( اأن اأبع��اد ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة تتمث��ل يف اإتاحة الظ��روف املالئم��ة لتح�سن 
االإنتاجية وزيادة الكفاءة التنظيمية، وامل�ساركة الفعلية يف اتخاذ القرارات، واإتاحة فر�س الرتقية والتقدم 
الوظيفي من خالل عمليات التعلم والتعليم والتدريب، وتوفري متطلبات االأمان واال�ستقرار الوظيفي، والعدالة 

االجتماعية من خالل عدالة اأنظمة االأجور واملكافاآت واحلوافز املادية واملعنوية. 
اأما �سالح والعنزي )2009( فقد اأ�سار اإىل اأن اأبعاد جودة احلياة الوظيفية تتمثل يف كفاية الراتب وعدالته، 
و�سحي��ة ظروف العمل، وفر�س النمو الوظيفي، والتكامل االجتماعي، واملوازنة بن العمل واحلياة، والتم�سك 

مببداأ العمل التنظيمي. 
وق��د اأ�س��ار Brooksا)2007(  اإىل اأن اأبع��اد ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة تتكون م��ن: توازن احلي��اة الوظيفية 
وال�سخ�سي��ة، ومنط االإ�سراف وم�ساركة العاملن يف اتخ��اذ القرارات، واخل�سائ�س الوظيفية واال�ستقاللية يف 

اأداء العمل، وعالقات العمل واالأمن الوظيفي وال�سالمة وال�سحة املهنية. 
وم��ن خ��الل ا�ستعرا���س اأبعاد ج��ودة احلي��اة الوظيفية، فق��د الح��ظ الباح��ث اأن االأبعاد تختل��ف من وجهة 
نظ��ر الباحث��ن والعلماء ح�س��ب مو�سوع الدرا�سة واالأهمي��ة واالأهداف، وقد اختار الباحث ع��ددًا من االأبعاد 
الرئي�سي��ة  جل��ودة احلي��اة الوظيفية تخت�س بهذه الدرا�سة، وق��د تناولتها معظم الدرا�س��ات ال�سابقة، وهي: 
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)النم��ط القي��ادي، واال�ستقرار واالأم��ان الوظيف��ي، والرتقية الوظيفي��ة، والرواتب واملكاف��اآت، والتوازن بن 
العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية، والتنمية املهنية/ التدريب والتعليم(. 

Ԁ :عالقة جودة احلياة الوظيفية باأداء اأع�ساء هيئة التدري�س
اأظه��رت العديد م��ن الدرا�سات التي اأجريت على جودة احلياة الوظيفي��ة، اأن حت�سن جودة احلياة الوظيفية 
واالهتم��ام باأبعادها  وبراجمه��ا املختلفة �سيوؤدي حتمًا اإىل زيادة االإنتاجي��ة، واالرتقاء مب�ستويات ومعدالت 
الر�س��ا واالأداء الوظيف��ي ل��دى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س يف اجلامع��ات، اإ�ساف��ة اإىل اإ�سب��اع حاجاته��م بكافة 
اأ�سكاله��ا املادية واملعنوية واالجتماعية، وحاجات اال�ستقرار واالأمان الوظيفي. وميكن تو�سيح عالقة جودة 
 احلي��اة الوظيفي��ة باأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س من خ��الل ا�ستعرا�س اأبعاد جودة احلي��اة الوظيفية االآتية 

)ما�سي، 2014(: 
النمط القيادي: يوؤثر النمط القيادي ب�سكل كبري على اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ور�ساهم واإنتاجيتهم   .1
يف العم��ل، حي��ث اإن اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامع��ات بحاجة دائمًا اإىل الثق��ة والت�سجيع واإىل دعم 
روؤ�سائه��م؛ ليتاأك��دوا اأنهم ي�سريون على الطري��ق ال�سحيح، وهذا بالتاأكيد �سينعك���س على ر�ساهم واأدائهم 
الوظيف��ي، ولي�س هناك ما يقتل اإمكانات اأع�ساء هيئة التدري�س ك�سعورهم باأن روؤ�ساءهم غري مبالين مبا 
يقوم��ون به من وظائف ومه��ام، بالتايل يتوجب على الروؤ�ساء اتباع اأ�سلوب ت�ساركي يف القيادة واالإ�سراف 
عل��ى العم��ل، فهن��اك عالق��ة قوية ب��ن منط القي��ادة ور�س��ا اأع�ساء هيئ��ة التدري���س واأدائه��م االأعمال 
املطلوبة منهم، فالرئي�س الذي يتبع االأ�سلوب البريوقراطي يف قيادة مروؤو�سيه ال يك�سب والءهم، ويوؤدي 
اإىل تعزي��ز م�ساع��ر اال�ستي��اء اجتاهه، اأما الرئي�س ال��ذي يعتمد على االأ�سل��وب الدميقراطي يف القيادة، 
ويجع��ل املروؤو�س��ن مو�سع اهتمام��ه يف القرارات التي يتخذها يوؤدي اإىل تطوي��ر عالقات الدعم والوالء 

بينهم للعمل واملوؤ�س�سة، وهذا له تاأثري على ر�ساهم واأدائهم يف العمل.
امل�سارك��ة يف �سنع واتخاذ الق��رارات: اإن اأع�ساء هيئة التدري�س العاملن مييلون غالبًا اإىل دعم وم�ساندة   .2
الق��رارات الت��ي ا�سرتك��وا يف �سنعه��ا يف اجلامع��ة، وه��ذا يتوقف عل��ى ال�سيا�س��ة التنظيمية الت��ي تتبعها 
اجلامع��ة، وم��دى امل�ساحة الت��ي ت�سمح بها قيادة اجلامع��ة يف عمليات امل�ساركة الأع�س��اء هيئة التدري�س، 
وخا�س��ة فيم��ا يتعلق يف عملي��ات �سنع واتخاذ القرارات، ف��اإذا كانت م�ساركة بناءة قائم��ة على املمار�سة 
احلقيقية من قبل اجلامعة واأع�ساء هيئة التدري�س معًا لتحديد االأهداف، وحل امل�سكالت، واإجناز املهام، 
وحت�سن ظروف العمل، ورفع كفاءة االأداء على م�ستوى اأع�ساء هيئة التدري�س واجلامعة، كل ذلك ي�سكل 

نقطة اأ�سا�سية يف جناح اجلامعة. 
اال�ستق��رار واالأم��ان الوظيف��ي: اإن توفري اجلامعة لعوام��ل اال�ستقرار واالأمان الوظيف��ي يزيد من درجة   .3
االأم��ان الوظيف��ي، واالرتي��اح الأع�ساء هيئ��ة التدري�س، مما ي�ساع��د على زيادة االبت��كار لديهم، حيث اإن 
�سعور اأع�ساء هيئة التدري�س باال�ستقرار واالأمان الوظيفي، وعدم قلقهم من فقدان العمل يزيد من درجة 

التطوير وكفاءة االأداء.
الرتقية الوظيفية: اإن نظم الرتقية الوظيفية الأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة يتوقف على اإعطاء   .4
عن�سر الكفاءة واالإبداع والتفوق يف اأداء العمل االأهمية الالزمة عند الرتقية من قبل اجلامعة واإدارتها، 
وه��ذا م��ن �ساأنه اأن ينعك���س اإيجابًا على مع��دالت اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س واجلامع��ة ككل، وبالتايل 
حتقيق االأهداف املطلوبة لكل ع�سو هيئة تدري�س من خالل اإ�سباع حاجات التميز لديه وطموحاته التي 
ي�سع��ى له��ا، وحتقيق اأهداف اجلامعة من خالل حتقيق االإنتاجية املطلوب��ة ل�سمان اال�ستمرارية والبقاء 

واملناف�سة والنجاح.
الروات��ب واملكاف��اآت: اإن الروات��ب واملكاف��اآت باأ�سكالها املختلف��ة اجلديدة والتقليدية هام��ة جدًا لنجاح   .5
اجلامعة، وتعد و�سيلة فاعلة الإ�سباع احلاجات املادية واالجتماعية الأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة، 
وهن��اك عالقة تبادلية ب��ن الرواتب واملكافاآت املادية واملعنوية من جان��ب، واالأداء الوظيفي من جانب 
اآخ��ر، ففي بع���س االأوقات حتتاج اجلامع��ة اإىل اتباع �سيا�س��ة الرواتب واملكافاآت املرتبط��ة باالأداء، ويف 
اأوق��ات اأخ��رى حتت��اج اإىل زيادة الروات��ب واملكافاآت اأماًل منه��ا يف حت�سن م�ست��وى االأداء، وكلتا احلالتن 

يتوقف على طبيعة عمل و�سيا�سة اجلامعة املتبعة والبيئة التناف�سية التي تعمل بها. 
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التوازن بن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية:  يعترب التوازن بن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية   .6
من اأهم االأبعاد التي ميكنها اأن توؤدي اإىل ف�سل اأو جناح العمل يف اجلامعة، وبالتايل تقع م�سوؤولية التوازن 
ب��ن العم��ل اجلامعي واحلي��اة االجتماعية عل��ى اجلامعة وعلى اأع�س��اء هيئة التدري�س عل��ى حٍد �سواء، 
فاإن م�سوؤولية اجلامعة اجتاه هذا التوازن يتوقف على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج التي تعدها 
به��دف اإيج��اد نوع من التوازن يف احلي��اة االجتماعية والوظيفي��ة الأع�ساء هيئة التدري���س، اإ�سافة اإىل 
تلبي��ة حاجاتهم االقت�سادي��ة واالجتماعية، وم�سوؤولية ع�سو هيئة التدري�س جتاه هذا التوازن يتوقف 
عل��ى مقدرت��ه يف القي��ام بالتزامات��ه ال�سخ�سي��ة والعائلي��ة، دون اأن يك��ون ذل��ك على ح�س��اب م�سوؤوليته 
اخلا�س��ة بالعمل اجلامع��ي، ودون اأن ينعك�س �سلبًا على االأداء الوظيفي له يف اإجناز املهام املطلوبة منه يف 

العمل. 
التنمية املهنية/ التدريب والتعليم:  اإن توفر برامج التنمية املهنية الأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة،   .7
�سوف يوؤدي وي�ساهم يف تطوير كفايات اأع�ساء هيئة التدري�س، ومن ثم حت�سن املقومات االأ�سا�سية لالأداء 

من ال�سرعة، واملهارة، واالإنتاجية، وغريها من معدالت االأداء املختلفة. 
الدراسات السابقة:

حت�س��ل الباح��ث عل��ى عدد م��ن الدرا�س��ات ال�سابقة الت��ي تناولت مو�سوع ج��ودة احلي��اة الوظيفية لدى 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س يف اجلامعات، وكل ما يتعلق بهذا املو�سوع من متغ��ريات اأو موؤثرات. وفيما ياأتي عر�س 

الأبرز تلك الدرا�سات وفق ت�سل�سلها الزمني من االأحدث اإىل االأقدم.
اأج��رت Bandar،اSabil،ا Jayos، اAmaran وHamdanا)2018( درا�س��ة يف ماليزي��ا هدف��ت التعّرف اإىل 
م�ستوى ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة �ساواوراك احلكومية عن جودة احلياة الوظيفة، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن )278( ع�سو هيئة تدري���س، ولتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخ��دام ا�ستبانة، وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة اأن م�ستوى ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامع��ة �ساواوراك احلكومية عن جودة احلياة الوظيفية 

كان كبريًا، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل متغري اجلن�س. 
واأج��رى Endayaniا، اMusadieq وAfriantyا)2018(  درا�س��ة يف اإندوني�سي��ا هدف��ت التع��ّرف اإىل م�ستوى 
ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري���س يف جامعة براويجايا، وتكونت عينة الدرا�سة من )74( 
ع�س��و هيئة تدري���س، ولتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخ��دام ا�ستبانة، وقد اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة اأن م�ستوى 

جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة براويجايا االأندوني�سية كان كبريًا جدًا.  
كما اأجرى اأبو حميد )2017( درا�سة  يف فل�سطن هدفت التعرف اإىل م�ستوى جودة حياة العمل لدى العاملن 
يف جامع��ة االأق�س��ى بغزة، وتكون��ت عينة الدرا�سة م��ن )166( موظفًا وموظفة، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة مت 
ا�ستخ��دام ا�ستبان��ة مكون��ة م��ن )24( فقرة موزع��ة اإىل اأربعة جم��االت، هي: )النم��ط القي��ادي واالإ�سرايف، 
اال�ستق��رار واالأم��ان الوظيف��ي، التق��دم والرتقي الوظيف��ي، التوازن بن العم��ل واحلياة(. وق��د اأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن م�ستوى جودة حياة العمل لدى العاملن يف جامعة االأق�سى بغزة كان متو�سطًا ويف جميع املجاالت. 
اأم��ا الدرا�سة التي اأجراه��ا الها�سمي والع�سايلة )2017( يف ال�سعودية فقد هدف��ت التعّرف اإىل م�ستوى جودة 
احلي��اة الوظيفي��ة لدى العاملن يف امل�ست�سفيات الع�سكرية مبنطق��ة الريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية من 
وجه��ة نظر العامل��ن فيها، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن )403( موظفًا، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة مت ا�ستخدام 
ا�ستبان��ة، وق��د اأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن م�ست��وى ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة ل��دى العامل��ن يف امل�ست�سفيات 
الع�سكري��ة مبنطق��ة الريا���س يف اململك��ة العربية ال�سعودي��ة من وجهة نظ��ر العاملن فيه��ا كان متو�سطًا، كما 

اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل متغري اجلن�س.
وهدفت الدرا�سة التي اأجراها احل�سني )2016( يف فل�سطن التعّرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى 
الباحث��ن االجتماعين يف وزارة ال�س��وؤون االجتماعية بقطاع غزة من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدرا�سة 
م��ن )148( موظف��ًا وموظف��ة، ولتحقيق ه��دف الدرا�س��ة مت ا�ستخدام ا�ستبان��ة موزع��ة اإىل خم�سة جماالت، 
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هي:)االأج��ور، العالق��ات االجتماعية، اال�ستقرار واالأمان الوظيفي، ال�سل��وك القيادي واالإ�سراف على العمل، 
امل�سارك��ة يف اتخ��اذ القرارات(، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ست��وى جودة احلياة الوظيفية لدى الباحثن 
االجتماعي��ن يف وزارة ال�س��وؤون االجتماعية بقطاع غزة من وجهة نظرهم كان قلياًل ويف جميع املجاالت، كما 

اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل تغري اجلن�س.
وهدف��ت الدرا�س��ة الت��ي اأجراه��ا Chelladurai وRamanا)2016 ( يف الهن��د التع��ّرف اإىل م�ست��وى جودة 
احلي��اة الوظيفي��ة لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س يف كلية منديا�ساجار للفنون والعل��وم، وتكونت عينة الدرا�سة 
من )500( ع�سو هيئة تدري�س، ولتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخدام ا�ستبانة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية منديا�ساجار للفنون والعلوم كان كبريًا. 

اإىل  التع��ّرف  هدف��ت  فق��د  الهن��د  يف  وNandhiniا)2016(   Aarthy اأجراه��ا  الت��ي  الدرا�س��ة  اأم��ا 
 م�ست��وى ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة ل��دى اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س يف كلي��ة الهند�س��ة يف جامع��ة كارباغ��ام

)Karpagam University(. تكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن )83( ع�س��و هيئ��ة التدري���س، ولتحقي��ق هدف 
الدرا�س��ة مت ا�ستخ��دام ا�ستبانة، وق��د اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س يف كلية الهند�س��ة يف جامعة كارباغام الهندية كان متو�سطًا، كم��ا اأظهرت النتائج عدم وجود 

فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل متغري اجلن�س. 
وقام Hans، اMubeen، اMishra وAl-Badiا)2015( بدرا�سة يف �سلطنة ُعمان هدفت التعّرف اإىل م�ستوى 
ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات �سلطنة ُعمان اخلا�سة، وتكونت عينة الدرا�سة 
م��ن )44( ع�س��و هيئ��ة تدري���س موزعن على �سبع��ة كليات خا�س��ة تدر���س تخ�س���س االإدارة، ولتحقيق هدف 
الدرا�س��ة مت ا�ستخ��دام ا�ستبانة، وق��د اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء 

هيئة التدري�س يف كليات �سلطنة ُعمان اخلا�سة كان كبريًا. 
وقام ما�سي )2014( بدرا�سة يف فل�سطن هدفت التعرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى العاملن يف 
اجلامع��ات الفل�سطينية )االأزهر، االإ�سالمي��ة، االأق�سى(، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن )344( موظفًا وموظفة 
يف اجلامع��ات الفل�سطيني��ة. ولتحقي��ق هدف الدرا�س��ة مت ا�ستخدام ا�ستبانة ت�سمن��ت )74( فقرة موزعة اإىل 
ثالثة جماالت، هي:)املجال االأول: اجلوانب التنظيمية والوظيفية؛ وي�سمل: )امل�ساركة يف اتخاذ القرارات، 
وال�سل��وك القيادي واالإ�سراف يف العم��ل، وااللتزام التنظيمي، واال�ستقرار واالأمان الوظيفي، وبرامج التدريب 
والتعليم(، املجال الثاين: بيئة العمل املادية واملعنوية؛ وي�سمل :)االأمن وال�سحة املهنية يف بيئة العمل، توازن 
احلياة ال�سخ�سية واحلياة الوظيفية، العالقات االجتماعية(، املجال الثالث: اجلوانب املالية واالقت�سادية؛ 
وي�سمل: )االأجور واملكافاآت املادية واملعنوية، فر�س الرتقية والتقدم الوظيفي(. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة  
اأن م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى العاملن يف اجلامعات الفل�سطينية )االأزهر، االإ�سالمية، االأق�سى( كان 

متو�سطًا ويف جميع املجاالت. 
اأم��ا الدرا�س��ة التي ق��ام به��ا Mirkamali وThani ا)2011( يف اإيران فقد هدفت التع��رف اإىل م�ستوى جودة 
احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س يف جامعة طهران وجامعة �سريف للتكنولوجيا، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )150( ع�سو هيئة تدري�س، ولتحقيق هدف الدرا�سة مت ا�ستخدام ا�ستبانة مكونة من )11( فقرة 
موزع��ة اإىل ثالثة جماالت، هي: )االأجر املنا�سب والع��ادل، العمل االآمن وال�سحي، فر�س الرتقية امل�ستمرة(، 
وق��د اأظه��رت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة طهران 

وجامعة �سريف للتكنولوجيا كان متو�سطًا يف جميع املجاالت. 
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 التعليق على الدراسات السابقة: 
تتف��ق الدرا�س��ة احلالية مع الدرا�س��ات ال�سابقة يف تناولها م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة 
التدري���س يف اجلامع��ات با�ستثن��اء درا�سة كل من الها�سم��ي والع�سايلة )2017(؛ واحل�سن��ي )2016(. كما اأنها 
ا�ستخدم��ت اال�ستبانة اأداة جلم��ع البيانات كما هو احلال يف جميع الدرا�سات املذكورة �سابقًا، كما اأنها تتفق مع 
معظ��م الدرا�س��ات يف املتغريات التي در�ستها كاجلن�س مث��ل درا�سة كل م��ن .Bandar et alا)2018(، الها�سمي 
والع�سايل��ة )2017(، واحل�سن��ي )2016(، ودرا�سة Aarthy وNandhiniا)2016(. وقد ا�ستفاد الباحث من 
الدرا�س��ات ال�سابقة يف اختيار االختبارات املنا�سبة للدرا�سة احلالية، وكذلك ا�ستفاد من االإح�ساء امل�ستخدم، 
واأخ��ريًا فق��د مت اال�ستفادة منها يف تطوير اال�ستبانة، ويف مناق�سة النتائ��ج والتو�سيات. وقد متيزت الدرا�سة 
احلالي��ة ع��ن الدرا�س��ات ال�سابقة يف اأنها من اأوائ��ل الدرا�سات املحلية– يف حدود عل��م الباحث – التي تناولت 
م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية، يف �سوء 

متغريي اجلن�س، والرتبة االأكادميية.  
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

يت�سمن هذا اجلزء و�سفًا ملنهج الدرا�سة امليدانية وجمتمعها وعينتها واالأداة امل�ستخدمة و�سدقها وثباتها 
واملعاجلات االإح�سائية امل�ستخدمة لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، وفيما ياأتي عر�سًا لذلك:

منهج الدرا�سة:
ق�سي��ة  اأو  حدث��ًا،  اأو  ظاه��رة  يدر���س  ال��ذي  املنه��ج  وه��و  الو�سف��ي،  امل�سح��ي  املنه��ج  الدرا�س��ة  اتبع��ت 
فيه��ا الباح��ث  تدخ��ل  دون  الدرا�س��ة  اأ�سئل��ة  ع��ن  جتي��ب  معلوم��ات  عل��ى  للح�س��ول  حالي��ًا،   موج��ودة 

 .)Al-Aga & Al-Ostath, 1999(
جمتمع الدرا�سة: 

تك��ون جمتمع الدرا�سة م��ن جميع اأع�ساء هيئة التدري���س العاملن يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية، 
مم��ن ه��م برتبة: اأ�ست��اذ، واأ�ستاذ م�س��ارك، واأ�ست��اذ م�ساعد خ��الل الف�سل الدرا�س��ي االأول من الع��ام اجلامعي 
)2019/2018(، البالغ عددهم )753( ع�سو هيئة تدري�س، وذلك ح�سب التقرير االإح�سائي االأخري جلامعة 
العلوم والتكنولوجي��ا االأردنية)2019/2018(. واجلدول )1( يبن توزيع التكرارات والن�سب املئوية الأفراد 

جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
جدول )1(: توزيع التكرارات والن�شب املئوية لأفراد جمتمع الدرا�شة ح�شب متغري الدرا�شة

الن�سبة املئوية%التكرارالفئةاملتغري
6120.81ذكراجلن�س

1410.19اأنثى
2230.30اأ�شتاذالرتبة الأكادميية

2710.36اأ�شتاذ م�شارك
2590.34اأ�شتاذ م�شاعد

753100.0املجموع

عينة الدرا�سة:
مت توزي��ع )452( ا�ستبان��ة على عينة خمتارة بطريق��ة العينة الع�سوائية الطبقي��ة، اأي حوايل )60%( من 
جمتم��ع الدرا�سة، حيث اأخذ بعن االعتب��ار متغريات الدرا�سة امل�ستقلة)اجلن���س، والرتبة االأكادميية(، وقد 
مت مراعاة اأن تكون العينة ممثلة للمجتمع من اأع�ساء هيئة التدري�س العاملن يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 
االأردني��ة، مم��ن ه��م برتب��ة اأ�ستاذ، واأ�ست��اذ م�س��ارك، واأ�ستاذ م�ساع��د خالل الف�س��ل الدرا�س��ي االأول من العام 
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اجلامع��ي )2019/2018(، وق��د ا�ستط��اع الباح��ث ا�ستع��ادة )440( ا�ستبانة مكتملة، وق��د مت حتديد حجم 
العين��ة م��ن خ��الل )Sample Size Calculator( بدرج��ة ثق��ة) 95%(، وقد بلغت العينة بع��د ا�ستثناء 
عين��ة الثب��ات )420( ع�س��و هيئ��ة تدري���س. واجل��دول )2( يب��ن توزي��ع التك��رارات والن�سب املئوي��ة لعينة 

الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
جدول )2(: توزيع التكرارات والن�شب املئوية لأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغري الدرا�شة

الن�سبة املئوية%التكرارالفئةاملتغري
3420.81ذكراجلن�س

780.19اأنثى
1290.30اأ�شتاذالرتبة الأكادميية

1540.36اأ�شتاذ م�شارك
1370.34اأ�شتاذ م�شاعد

420100.0املجموع

اأداة الدرا�سة:
لتحقي��ق اأهداف الدرا�سة، ق��ام الباحث بتطوير ا�ستبانة "م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة 
التدري���س يف جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا االأردنية" اعتمادًا على الدرا�سات ال�سابق��ة مثل درا�سة كل من اأبو 
حمي��د )2017(، واحل�سن��ي )2016(، والها�سم��ي والع�سايل��ة )2017(، وما�س��ي )2014(. وتكون��ت االأداة يف 
�سورته��ا االأولي��ة من )40( فقرة موزعة اإىل �ست��ة جماالت. وقد مت ا�ستخ��راج دالالت ال�سدق والثبات الأداة 

الدرا�سة على النحو االآتي: 
اأواًل: �سدق االأداة: 

مت التحق��ق م��ن ال�س��دق الظاهر لال�ستبان��ة، و�سدق املحتوى من خ��الل عر�سها على )15( حمكم��ًا من اأ�ساتذة 
االإدارة الرتبوي��ة يف كلي��ات العل��وم الرتبوية يف بع�س اجلامعات االأردنية. وبن��اًء على مالحظات املحكمن مت 
ح��ذف )5( فق��رات، وتعدي��ل )3( فق��رات، وبلغ عدد فق��رات االأداة يف �سورته��ا النهاية بع��د عملية التحكيم 

)35( فقرة. 
ثانيًا: ثبات االأداة: 

ق��ام الباحث با�ستخال���س موؤ�سرات ثبات اال�ستبانة با�ستخدام اأ�سلوب االت�س��اق الداخلي، والتطبيق واإعادته 
كما ياأتي: 

1.دالالت االت�س��اق الداخل��ي: مت تطبي��ق اال�ستبان��ة عل��ى عين��ة مكون��ة م��ن )20( ع�س��و هيئ��ة تدري�س يف 
خمتل��ف كلي��ات جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة، ومن خ��ارج عين��ة الدرا�س��ة االأ�سلي��ة، ومت ح�ساب 
 دالل��ة االت�س��اق الداخلي ل��كل جمال من جم��االت اال�ستبان��ة واالأداة ككل، با�ستخ��دام معادل��ة كرونباخ األفا

)Cronbach Alpha(. واجلدول )3( يبن ذلك.
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جدول )3(: معامل ثبات الأداة ككل ولكل جمال من جمالتها

معامل الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا عدد فقراته املجال 
)Cronbach Alpha(

60.94 فقراتالنمط القيادي
50.88 فقراتال�شتقرار والأمان الوظيفي

50.86 فقراتالرتقية الوظيفية 
70.96 فقراتالرواتب واملكافاآت

50.89 فقراتالتوزان بني العمل اجلامعي واحلياة الجتماعية 
70.90 فقراتالتنمية املهنية )التدريب والتعليم(

350.93 فقرةاالأداة ككل

وهذه النتائج ت�سري اإىل متتع االأداة بثبات مقبول ال�ستخدامها الأغرا�س هذه الدرا�سة. 
2. الثبات عن طريق التطبيق واإعادته: مت تطبيق اال�ستبانة على عينة مكونة من )20( ع�سو هيئة تدري�س 
يف خمتلف كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية، ومن خارج عينة الدرا�سة االأ�سلية، ثم اأعيد تطبيقها 
بعد اأ�سبوعن على العينة نف�سها، اإذ بلغ معامل ارتباط بري�سون)Pearson Correlations( )0.89(، وتعد 

هذه القيمة منا�سبة الأغرا�س الدرا�سة احلالية. واجلدول )4( يبن ذلك.
جدول )4(: معامل ثبات الأداة ككل ولكل جمال من جمالتها

معامل الثبات با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون عدد فقراته املجال 
)Pearson Correlations(

فقراتالنمط القيادي  60.91
فقراتال�شتقرار والأمان الوظيفي  50.87

فقراتالرتقية الوظيفية   50.85
فقراتالرواتب واملكافاآت  70.89

فقراتالتوزان بني العمل اجلامعي واحلياة الجتماعية   50.85
فقراتالتنمية املهنية )التدريب والتعليم(  70.92

فقرةاالأداة ككل  350.89

وبذلك فقد تكونت اأداة الدرا�سة يف �سورتها النهائية من )35( فقرة موزعة اإىل �ستة جماالت، هي: )النمط 
القي��ادي، واال�ستق��رار واالأم��ان الوظيف��ي، والرتقي��ة الوظيفي��ة، والروات��ب واملكاف��اآت، والتوازن ب��ن العمل 
اجلامعي واحلياة االجتماعية، والتنمية املهنية )التدريب والتعليم(. ومت حتديد فئات درجة القطع مل�ستوى 

جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية كما ياأتي: 
طول الفئة =) احلد االأعلى - احلد االأدنى (/عدد م�ستويات املمار�سة

طول الفئة =   5 - 1 /5 =  0.80
وبن��اًء عل��ى ذلك، فق��د مت اعتماد املعي��ار االآتي لتحدي��د م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة 
التدري���س يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة: ) 1 – 1.79( منخف���س ج��دًا، وم��ن )1.80 – 2.59( 

منخف�س، ومن )2.60– 3.39( متو�سط، ومن )3.40 – 4.19( كبري، ومن )4.20 – 5.00( كبري جدًا. 
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املعاجلات االإح�سائية:
- لالإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال االأول للدرا�س��ة، مت ح�س��اب املتو�سطات احل�سابي��ة واالنحراف��ات املعيارية، وحتديد 
م�ست��وى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س يف جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا االأردنية لكل 

فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة )اال�ستبانة( ولكل جمال من جماالتها ولالأداة ككل. 
- ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين للدرا�سة، فقد مت ا�ستخدام اختبار  )ت( )T – Test(، وحتليل التباين االأحادي 
)One-Way ANOVA(، وللك�س��ف ع��ن داللة الفروق اإن وجدت بن املتغ��ريات مت ا�ستخدام اختبار �سفيه 

)Scheffe( للمقارنات البعدية. 
نتائج الدراسة:

اأواًل: النتائ��ج املتعلقة بال�سوؤال االأول، وهو: "ما م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت اإيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقدير م�ستوى جودة احلياة 
الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية جلميع جماالت اأداة الدرا�سة 

ولالأداة ككل، واجلدول )5( يبن ذلك.
جدول )5(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لتقدير م�شتوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س 

يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية جلميع جمالت اأداة الدرا�شة وللأداة ككل مرتبة تنازلياً

املتو�سط املجالالرقمالرتبة 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة 

كبري جدا4.950.15ًالنمط القيادي11
كبري جدا4.930.16ًالتوازن بني العمل اجلامعي واحلياة الجتماعية25
كبري جدا4.880.25ًالرتقية الوظيفية33
كبري   جدا4.850.26ًالتنمية املهنية )التدريب والتعليم(46
كبري  جدا4.770.33ًالرواتب واملكافاآت 54
كبري  جدا4.760.38ًال�شتقرار والأمان الوظيفي62

كبري جدا4.860.21ًاملتو�سط احل�سابي لالأداة ككل 

يالح��ظ م��ن اجل��دول )5( اأن م�ستوى جودة احلي��اة اجلامعية لدى اأع�س��اء هيئة التدري���س يف جامعة العلوم 
والتكنولوجيا االأردنية جاء كبريًا جدًا، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.86(.  

ترتتب املجاالت ال�ستة تنازليًا بح�سب م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
العلوم والتكنولوجيا االأردنية على النحو االآتي:  

1. جمال النمط القيادي: 
جدول )6(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال النمط القيادي مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

ت�شجع اجلامعة اأع�شاء هيئة التدري�س على التنمية املهنية يف 16
كبري جدا5.000.00ًاملجال الوظيفي والإداري.

يتم التعامل مع اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة بعدالة بدون 25
كبري جدا4.980.13ًمتييز.
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جدول )6(: يتبع

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

ت�شجع اجلامعة على تنمية روح الإبداع والبتكار يف اتخاذ 31
كبري جدا4.970.17ًالقرارات.

كبريا جدا4.940.24ًتتبنى اجلامعة يف العمل النمط الت�شاركي يف القيادة والإ�شراف.42

ت�شتخدم اجلامعة النقد الإيجابي مع اأع�شاء هيئة التدري�س عند 53
كبريا جدا4.910.28ًارتكاب الأخطاء.

متنح اجلامعة اأع�شاء هيئة التدري�س �شلحيات وم�شوؤوليات 64
كبري جدا4.890.31ًتتلءم مع قدراتهم وظروفهم لتي�شري �شوؤون العمل.

كبريا جدا4.950.15ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال

 يالح��ظ م��ن اجل��دول )6( اأن املتو�سط��ات احل�سابي��ة لفق��رات جم��ال النم��ط القي��ادي ق��د تراوح��ت ما بن
 )5.00 - 4.89(، حي��ث ج��اءت الفقرة رقم )6(ون�سها "ت�سجع اجلامع��ة اأع�ساء هيئة التدري�س على التنمية 
املهني��ة يف املج��ال الوظيف��ي واالإداري" يف املرتب��ة االأوىل وباأعلى متو�سط ح�سابي بل��غ )5.00( وهو ما يقابل 
م�ست��وى )كب��ريًا ج��دًا(، وجاءت الفقرة رق��م )4( ون�سها "متن��ح اجلامعة اأع�س��اء هيئة التدري���س �سالحيات 
وم�سوؤولي��ات تت��الءم مع قدراته��م وظروفهم لتي�سري �سوؤون العمل" يف املرتبة االأخ��رية وباأقل متو�سط ح�سابي 
بلغ )4.89( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. اأما املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال فقد بلغ )4.95( وهو ما 

يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 
2. جمال التوازن بن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية:

جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال التوازن بني العمل اجلامعي واحلياة الجتماعية 
مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

       توجد م�شاعدة يف ر�شوم الدرا�شة اجلامعية لأبناء اأع�شاء هيئة 125
  كبري جدا5.000.00ًالتدري�س.  

ت�شارك اجلامعة اأع�شاء هيئة التدري�س يف منا�شباتهم الجتماعية 227
  كبري جدا4.950.21ً)ال�شارة/ احلزينة(.

يوجد دعم وم�شاركة من قيادة اجلامعة خارج بيئة العمل يف اإيجاد 326
  كبري جدا4.930.25ًمناخ عائلي وتقدمي خدمات اجتماعية متنوعة.

توفر اجلامعة ر�شيد اإجازات منا�شب وكايف لأع�شاء هيئة 428
  كبري جدا4.890.31ًالتدري�س.

تقدم اجلامعة الت�شهيلت اللزمة لدعم وتطوير اأع�شاء هيئة 524
  كبري جدا4.860.35ًالتدري�س ل�شتكمال درا�شاتهم العليا.

  كبريا جدا4.930.16ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال

يالح��ظ م��ن اجل��دول )7( اأن املتو�سط��ات احل�سابي��ة لفق��رات جم��ال الت��وازن ب��ن العم��ل اجلامع��ي واحلياة 
االجتماعي��ة ق��د تراوحت م��ا ب��ن )4.86-5.00(، حيث ج��اءت الفقرة رق��م )25(ون�سها" توج��د اجلامعة 
م�ساع��دة يف ر�س��وم الدرا�س��ة اجلامعي��ة الأبناء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س" يف املرتب��ة االأوىل وباأعل��ى متو�سط 
ح�ساب��ي بل��غ )5.00( وه��و ما يقابل م�ستوى )كبريًا ج��دًا(، وجاءت الفقرة رق��م )24( ون�سها "تقدم اجلامعة 
الت�سهي��الت الالزم��ة لدعم وتطوير اأع�س��اء هيئة التدري�س ال�ستكم��ال درا�ساتهم العلي��ا" يف املرتبة االأخرية 
وباأق��ل متو�سط ح�سابي بلغ )4.86( وهو ما يقاب��ل م�ستوى )كبريًا جدًا(. اأما املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال 

فقد بلغ )4.93( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 
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3.  جمال الرتقية الوظيفية: 
جدول )8(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال الرتقية الوظيفية مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

تعتمد اجلامعة نظام للرتقية الوظيفية مبني على اأ�ش�س ومعايري 112
كبري  جدا5.000.00ًوا�شحة.

يوجد توافق بني املوؤهل العلمي واخلربة العملية والدرجة 213
كبري جدا4.900.30ًالوظيفية لأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

تركز �شيا�شات اجلامعة على تنفيذ برامج تدريبية توؤهل اأع�شاء 315
كبري جدا4.880.32ًهيئة التدري�س للرتقية والتقدم يف م�شاراتهم الوظيفية.

توجد فر�س م�شتقبلية متاحة للرتقية والتقدم الوظيفي لأع�شاء 416
كبري جدا4.830.37ًهيئة التدري�س.

متنح الرتقيات الوظيفية لأع�شاء هيئة التدري�س بعدالة 514
كبري جدا4.780.41ًواإن�شاف.

كبري جدا4.880.25ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال

يالح��ظ م��ن اجل��دول )8( اأن املتو�سط��ات احل�سابية لفق��رات جمال الرتقي��ة الوظيفية ق��د تراوحت ما بن 
)4.78-5.00(، حي��ث ج��اءت الفق��رة رق��م )12(ون�سه��ا "تعتم��د اجلامع��ة نظام��ا للرتقي��ة الوظيفية مبني 
 عل��ى اأ�س���س ومعاي��ري وا�سحة" يف املرتب��ة االأوىل وباأعلى متو�س��ط ح�سابي بلغ )5.00( وهو م��ا يقابل م�ستوى 
)كب��ريًا جدًا(، وج��اءت الفقرة رقم )14( ون�سها "متنح الرتقيات الوظيفي��ة الأع�ساء هيئة التدري�س بعدالة 
واإن�س��اف" يف املرتب��ة االأخ��رية وباأقل متو�س��ط ح�سابي بلغ )4.78( وهو م��ا يقابل م�ستوى )كب��ريًا جدًا(. اأما 

املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال فقد بلغ )4.88( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 
4. جمال التنمية املهنية )التدريب والتعليم(: 

جدول )9(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال التنمية املهنية )التدريب والتعليم( مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

تعطي اجلامعة اهتماماً كبرياً لربامج تنمية اأع�شاء هيئة 129
كبري جدا4.940.24ًالتدري�س مهنياً.

ت�شهم برامج التنمية املهنية يف تنمية مهارات اأع�شاء هيئة 231
كبري جدا4.920.27ًالتدري�س يف جمال التدري�س.

ت�شهم برامج التنمية املهنية يف تنمية مهارات اأع�شاء هيئة 332
كبري جدا4.900.30ًالتدري�س يف جمال البحث العلمي.

ت�شهم برامج التنمية املهنية يف تنمية مهارات اأع�شاء هيئة 434
كبري جدا4.870.33ًالتدري�س يف جمال ا�شتخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة.

ت�شهم برامج التنمية املهنية يف تنمية مهارات اأع�شاء هيئة 533
كبري جدا4.820.38ًالتدري�س يف جمال خدمة املجتمع.

كبري جدا4.760.43ًتلبي الدورات التدريبية حاجات اأع�شاء هيئة التدري�س امل�شتقبلية.630

توفر اجلامعة كافة الت�شهيلت املادية اللزمة لتنفيذ برامج 735
كبري جدا4.710.45ًالتنمية املهنية املقدمة لأع�شاء هيئة التدري�س.

كبري جدا4.850.26ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال
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يالح��ظ م��ن اجل��دول )9( اأن املتو�سطات احل�سابي��ة لفقرات جمال التنمي��ة املهنية )التدري��ب والتعليم( قد 
تراوح��ت ما بن )4.71-4.94(، حيث ج��اءت الفقرة رقم )29(ون�سها "تعطي اجلامعة اهتمامًا كبريًا لربامج 
تنمي��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س مهنيًا" يف املرتب��ة االأوىل وباأعلى متو�سط ح�سابي بل��غ )4.94( وهو ما يقابل 
م�ست��وى )كب��ريًا ج��دًا(، وجاءت الفقرة رق��م )35( ون�سه��ا "توفر اجلامعة كاف��ة الت�سهي��الت املادية الالزمة 
لتنفي��ذ برام��ج التنمية املهنية املقدمة الأع�س��اء هيئة التدري�س" يف املرتبة االأخ��رية وباأقل متو�سط ح�سابي 
بلغ )4.71( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. اأما املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال فقد بلغ )4.85( وهو ما 

يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 
5. جمال الرواتب واملكافاآت: 

جدول )10(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال الرواتب واملكافاآت مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

 يعتمد نظام الرواتب واملكافاآت يف اجلامعة على اأ�ش�س عادلة 118
كبري جدا4.920.27ًووا�شحة.

كبري جدا4.850.36ًيعترب نظام الرواتب واملكافاآت يف اجلامعة منا�شب وملئم.217

يتنا�شب الراتب التي يتقا�شاه اأع�شاء هيئة التدري�س مع مهامهم 322
كبري جدا4.810.39ًوم�شوؤولياتهم. 

ي�شعر اأع�شاء هيئة التدري�س بالر�شا عن املكافاآت والزيادات التي 420
كبري جدا4.780.41ًت�شاف لرواتبهم �شنوياً.

ي�شعر اأع�شاء هيئة التدري�س بال�شعادة مبا يح�شلون عليه من دخل 521
كبري جدا4.720.45ًعملهم.

ي�شعر اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة باأن املكافاآت توزع على 619
كبري جدا4.690.46ًمن ي�شتحقها.

يتلءم الراتب الذي يتقا�شاه اأع�شاء هيئة التدري�س مع الو�شع 723
كبري جدا4.640.48ًالقت�شادي الراهن يف الأردن.

كبري جدا4.770.33ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال

يالح��ظ م��ن اجل��دول )10( اأن املتو�سطات احل�سابي��ة لفقرات جمال الروات��ب واملكافاآت ق��د تراوحت ما بن 
)4.64-4.92(، حيث جاءت الفقرة رقم ))18 ون�سها "يعتمد نظام الرواتب واملكافاآت يف اجلامعة على اأ�س�س 
عادل��ة ووا�سح��ة" يف املرتبة االأوىل وباأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )4.92( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(، 
وجاءت الفقرة رقم )23( ون�سها "يتالءم الراتب الذي يتقا�ساه اأع�ساء هيئة التدري�س مع الو�سع االقت�سادي 
الراهن يف االأردن" يف املرتبة االأخرية وباأقل متو�سط ح�سابي بلغ )4.64( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 

اأما املتو�سط احل�سابي الكلي للمجال فقد بلغ )4.77( وهو ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. 
6. جمال اال�ستقرار واالأمان الوظيفي: 

جدول )11(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال ال�شتقرار والأمان الوظيفي مرتبة تنازلياً

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

توفر بيئة اجلامعة مناخا تنظيميا ي�شعر فيه اأع�شاء هيئة 18
كبري جدا4.850.36ًالتدري�س بالأمان والثقة املتبادلة.

تتبع اجلامعة �شيا�شة التدريب والحتفاظ باأع�شاء هيئة التدري�س 211
كبري جدا4.790.41ًاملميزين.
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جدول )11(: يتبع

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى 
اجلودة

متتلك اجلامعة الإمكانيات املادية واملعنوية اللزمة لتوفري 37
كبري  جدا4.770.42ًال�شتقرار الوظيفي لأع�شاء هيئة التدري�س.

يتوفر لدى اجلامعة املوارد املادية اللزمة التي متكنها من الإيفاء 49
كبري  جدا4.740.44ًبالتزاماتها املالية اجتاه اأع�شاء هيئة التدري�س.

توفر اجلامعة التاأمينات والتعوي�شات اللزمة يف حالة التعر�س 510
كبري  جدا4.650.48ًحلوادث العمل.

كبري جدا4.760.38ًاملتو�سط احل�سابي الكلي للمجال

يالح��ظ م��ن اجلدول )11( اأن املتو�سطات احل�سابية لفقرات جم��ال اال�ستقرار واالأمان الوظيفي قد تراوحت 
م��ا ب��ن )4.65-4.85(،  حيث ج��اءت الفقرة رقم )8(ون�سها "توفر بيئة اجلامع��ة مناخا تنظيميا ي�سعر فيه 
اأع�س��اء هيئة التدري�س باالأمان والثقة املتبادلة" يف املرتبة االأوىل وباأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )4.85( وهو 
م��ا يقاب��ل م�ست��وى )كبريًا جدًا(، وج��اءت الفقرة رق��م )10( ون�سها "توف��ر اجلامعة التاأمين��ات والتعوي�سات 
الالزم��ة يف حال��ة التعر���س حلوادث العم��ل" يف املرتبة االأخرية وباأق��ل متو�سط ح�سابي بل��غ )4.65( وهو ما 
يقاب��ل م�ست��وى )كب��ريًا ج��دًا(. اأما املتو�س��ط احل�سابي الكل��ي للمجال فقد بل��غ )4.76( وهو م��ا يقابل م�ستوى 

)كبريًا جدًا(. 
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين، وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى 
جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية تعزى اإىل متغري 

اجلن�س؟
لالإجاب��ة عن هذا ال�س��وؤال، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابي��ة واالنحرافات املعياري��ة، وا�ستخدام اختبار )ت( 
)T-Test( ملعرف��ة دالل��ة الفروق االإح�سائية ب��ن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى 
اأع�س��اء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية لكل جمال من جماالت اأداة الدرا�سة واالأداة 

ككل تعزى اإىل متغري اجلن�س. واجلدول )8( يبن ذلك.
جدول )12(: نتائج اختبار  )T–Test( لدللة الفروق بني املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لتقديرات م�شتوى 

جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لكل جمال من جمالت اأداة 
الدرا�شة والأداة ككل تعزى اإىل متغري اجلن�س

املتو�سط اجلن�ساملجال 
احل�سابي

االنحراف 
 الداللةTاملعياري

 االإح�سائية
* 2.1120.036-4.940.16ذكراملجال الأول: النمط القيادي

4.970.10اأنثى
املجال الثاين:  ال�شتقرار والأمان 

الوظيفي
0.2320.817-4.760.38ذكر
4.770.38اأنثى

* 3.0910.002-4.870.26ذكراملجال الثالث:  الرتقية الوظيفية
4.940.18اأنثى

*0.014 2.474-4.760.34ذكراملجال الرابع: الراتب واملكافاآت
4.840.25اأنثى

املجال اخلام�س: التوازن بني العمل 
اجلامعي واحلياة الجتماعية

1.6570.098-4.920.17ذكر
4.950.15اأنثى
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جدول )12(: يتبع

املتو�سط اجلن�ساملجال 
احل�سابي

االنحراف 
Tاملعياري

 الداللة
 االإح�سائية

0.000 *5.343-4.830.28ذكراملجال ال�شاد�س: التنمية املهنية 
4.940.14اأنثى)التدريب والتعليم(

0.002 *3.191-4.84ذكر   الكلي                                                                                                                               
4.90اأنثى

)0.036*(؛ ) 0.002*(؛ ) 0.014*(؛ ) 0.000*( قيم دالة اإح�شائياً. 
ت�س��ري النتائ��ج ال��وارد يف اجلدول )12(  وجود ف��روق دالة اإح�سائي��ًا بن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى جودة 
احلي��اة الوظيفي��ة لدى اأع�س��اء هيئة التدري���س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية ل��كل جماالت اأداة 
الدرا�سة واالأداة ككل تعزى اإىل متغري اجلن�س با�ستثناء كل من: )جمال اال�ستقرار واالأمان الوظيفي، وجمال  
الت��وازن ب��ن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية(. وجاءت الفروق ل�سال��ح )االإناث( ومبتو�سط ح�سابي كلي 

بلغ )4.90(. 
ثالث��ًا: النتائ��ج املتعلق��ة بال�س��وؤال الثالث، وه��و: "هل توجد ف��روق دالة اإح�سائي��ًا بن متو�سط��ات تقديرات 
م�ست��وى جودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية تعزى 

اإىل متغري الرتبة االأكادميية؟"
لالإجاب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال، مت ح�س��اب املتو�سط��ات احل�سابي��ة واالنحراف��ات املعيارية ملعرفة دالل��ة الفروق 
االإح�سائي��ة ب��ن متو�سطات تقديرات م�ستوى جودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة ل��كل جمال م��ن جم��االت اأداة الدرا�س��ة واالأداة ككل تعزى اإىل تغ��ري الرتبة 

االأكادميية. واجلدول )13( يبن ذلك.
جدول )13(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدللة الفروق الإح�شائية بني متو�شطات تقديرات م�شتوى جودة 

احلياة الوظيفية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لكل جمال من جمالت اأداة الدرا�شة 
والأداة ككل تعزى اإىل متغري الرتبة الأكادميية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي الرتبة االأكادمييةاملجال
4.850.22اأ�شتاذ املجال الأول: النمط القيادي

5.000.00اأ�شتاذ م�شارك
4.980.76اأ�شتاذ م�شاعد 

4.430.38اأ�شتاذاملجال الثاين: ال�شتقرار والأمان الوظيفي 
4.940.21اأ�شتاذ م�شارك
4.870.30اأ�شتاذ م�شاعد

4.710.38اأ�شتاذ املجال الثالث: الرتقية الوظيفية 
4.940.21اأ�شتاذ م�شارك
4.960.30اأ�شتاذ م�شاعد

4.390.30اأ�شتاذاملجال الرابع: الراتب واملكافاآت 
4.970.62اأ�شتاذ م�شارك
4.910.20اأ�شتاذ م�شاعد
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جدول )13(:يتبع

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي الرتبة االأكادمييةاملجال
املجال اخلام�س: التوازن بني العمل اجلامعي واحلياة 

الجتماعية
4.790.21اأ�شتاذ 

5.000.00اأ�شتاذ م�شارك
4.970.10اأ�شتاذ م�شاعد

4.640.29اأ�شتاذ املجال ال�شاد�س: التنمية املهنية )التدريب والتعليم(
4.910.23اأ�شتاذ م�شارك
4.960.10اأ�شتاذ م�شاعد

4.630.30اأ�شتاذاالأداة ككل
4.960.22اأ�شتاذ م�شارك
4.940.29اأ�شتاذ م�شاعد

ت�س��ري النتائ��ج ال��واردة يف اجل��دول )13( اإىل وجود تباي��ن ظاهري بن متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى جودة 
احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية لكل جمال من جماالت 
اأداة الدرا�سة واالأداة ككل تعزى اإىل متغري الرتبة االأكادميية، وملعرفة الداللة االإح�سائية لهذه الفروق، مت 

تطبيق اختبار حتليل التباين االأحادي )One-Way ANOVA(. واجلدول )14( يبن ذلك.
جدول )14(: نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )One-Way ANOVA( لدللة الفروق الإح�شائية بني 

متو�شطات تقديرات م�شتوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لكل 
جمال من جمالت اأداة الدرا�شة والأداة ككل تعزى اإىل متغري الرتبة الأكادميية

 جمموع م�سدر التبايناملجال
 املربعات

 درجات
احلرية

 متو�سط
Fاملربعات

 م�ستوى
الداللة

0.000 *1.77820.88950.888بني املجموعاتاملجال الأول: النمط القيادي
7.2834170.017داخل املجموعات

9.061419الكلي

املجال الثاين: ال�شتقرار 
والأمان الوظيفي 

0.000 *20.915210.458113.020بني املجموعات
38.5854170.093داخل املجموعات

59.501419الكلي

املجال الثالث: الرتقية 
الوظيفية 

0.000 *5.19722.59853.043بني املجموعات
20.4274170.049داخل املجموعات

25.624الكلي
0.000 *27.459213.729309.217بني املجموعاتاملجال الرابع: الراتب واملكافاآت 

18.5154170.044داخل املجموعات
45.974419الكلي

املجال اخلام�س: التوازن 
بني العمل اجلامعي واحلياة 

الجتماعية

0.000 *3.42621.71389.857بني املجموعات
7.9514170.019داخل املجموعات

11.377419الكلي

املجال ال�شاد�س: التنمية املهنية 
)التدريب والتعليم(

0.000 *7.78023.89077.467بني املجموعات
20.9404170.050داخل املجموعات

28.720419الكلي



123 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. همام �سمري حمادنة
املجلد الثاين ع�شر العدد )39( 2019م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.12.39.5

جدول )14(: يتبع

 درجات جمموع املربعات م�سدر التبايناملجال
Fمتو�سط املربعاتاحلرية

 م�ستوى
الداللة

 0.000*11436.97525718.487212.284بني املجموعاتاالأداة ككل
11233.10841726.938داخل املجموعات

22670.083419الكلي
) 0.000*( دالة اإح�شائياً.

ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )14( اأن هناك فروقًا دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى جودة 
احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية لكل جمال من جماالت 
اأداة الدرا�س��ة واالأداة ككل تع��زى اإىل متغ��ري الرتبة االأكادميي��ة، وللك�سف عن م�سادر الف��روق، مت ا�ستخدام 

اختبار �سفيه )Scheffe(للمقارنات البعدية. واجلدول )15( يبن ذلك.
جدول )15(: نتائج اختبار �شفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية لدللة الفروق بني متو�شطات تقديرات م�شتوى جودة 
احلياة الوظيفية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لكل جمال من جمالت اأداة الدرا�شة 

والأداة ككل تعزى اإىل متغري الرتبة الأكادميية

 الرتبةاملجال
االأكادميية

 املتو�سط
 م�ساعد م�ساركاأ�ستاذاحل�سابي

* 0.132 -*0.147------4.85اأ�شتاذاملجال الأول: النمط القيادي
0.014------* 5.000.147 اأ�شتاذ م�شارك
-----0.014* 4.980.132اأ�شتاذ م�شاعد

* 0.439 - * 0.514-----4.43اأ�شتاذاملجال الثاين: ال�شتقرار والأمان الوظيفي
0.075----* 4.940.514اأ�شتاذ م�شارك
0.075 -* 4.870.439اأ�شتاذ م�شاعد

0.253 -* 0.228 ----4.71 اأ�شتاذ املجال الثالث: الرتقية الوظيفية
0.024 -----* 4.940.228اأ�شتاذ م�شارك
----0.248* 4.960.253اأ�شتاذ م�شاعد

* 0.518 -* 0.580 ----4.39 اأ�شتاذاملجال الرابع: الراتب واملكافاآت
* 0.062----* 4.970.580 اأ�شتاذ م�شارك
----* 0.062-* 4.910.518اأ�شتاذ م�شاعد

 املجال اخلام�س: التوازن بني العمل
اجلامعي واحلياة الجتماعية

* 0.181 -* 0.206----4.79اأ�شتاذ
0.024---* 5.000.206 اأ�شتاذ م�شارك
0.024-* 4.970.181 اأ�شتاذ م�شاعد

املجال ال�شاد�س: التنمية املهنية
)التدريب والتعليم( 

* 0.320-* 0.263---4.64 اأ�شتاذ
0.057----* 4.910.263 اأ�شتاذ م�شارك
----0.057* 4.960.320 اأ�شتاذ م�شاعد

* 11.038-*11.538----4.63اأ�شتاذ االأداة ككل
0.499-----*4.9611.538 اأ�شتاذ م�شارك
----0.499-*4.9411.038 اأ�شتاذ م�شاعد
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ت�سري النتائج الواردة يف اجلدول )15( اإىل االآتي:
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية يف جمال النمط القيادي بن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك( 
وج��اءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ست��اذ، واأ�ستاذ م�ساعد(، وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ 
م�ساع��د(. وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وج��اءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ م�ساعد، 

واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(. 
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري���س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية يف جم��ال اال�ستقرار واالأمان الوظيف��ي بن )اأ�ستاذ، 
واأ�ستاذ م�سارك( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد(، وجاءت الفروق 
ل�سال��ح )اأ�ست��اذ م�ساعد(. وبن )اأ�ست��اذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن 

)اأ�ستاذ م�ساعد، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(.
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري���س يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة يف جم��ال الرتقية الوظيفي��ة بن اأ�ست��اذ، واأ�ستاذ 
م�سارك( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد(، وجاءت الفروق ل�سالح 
)اأ�ست��اذ م�ساع��د(. وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ 

م�ساعد، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(.
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري���س يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة يف جمال الرات��ب واملكافاآت ب��ن )اأ�ست��اذ، واأ�ستاذ 
م�سارك( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد(، وجاءت الفروق ل�سالح 
)اأ�ست��اذ م�ساع��د(. وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ 
م�ساعد، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(، وبن )اأ�ستاذ م�ساعد، واأ�ستاذ م�سارك( وجاءت 

الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(. 
وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى ج��ودة احلي��اة الوظيفية ل��دى اأع�ساء   -
هيئ��ة التدري���س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية يف جمال التوازن ب��ن العمل اجلامعي واحلياة 
االجتماعية بن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ 
م�ساع��د( وج��اءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(، وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح 

)اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ م�ساعد، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(. 
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري���س يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية يف جم��ال التنمية املهنية )التدري��ب والتعليم( بن 
)اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد( وجاءت 
الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(، وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك(، 

وبن )اأ�ستاذ م�ساعد، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(. 
وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة   -
التدري���س يف جامع��ة العلوم والتكنولوجيا االأردنية على اأداة الدرا�سة ككل بن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك( 
وج��اءت الفروق ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد( وج��اءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ 
م�ساع��د(، وبن )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سال��ح )اأ�ستاذ م�سارك(، وبن )اأ�ستاذ م�ساعد، 

واأ�ستاذ( وجاءت الفروق ل�سالح )اأ�ستاذ م�ساعد(.
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مناقشة النتائج: 
اأواًل: مناق�س��ة النتائ��ج املتعلقة بال�س��وؤال االأول، وهو: "ما م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية؟
اأظه��رت النتائ��ج املتعلقة به��ذا ال�س��وؤال، اأن م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س يف 
جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية كان كبريًا جدًا ويف جميع املجاالت، ومبتو�سط ح�سابي كلي بلغ )4.86(. 

وقد يعود ذلك:
حر���س جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية على التميز عن مثيالتها م��ن اجلامعات االأردنية يف توفري   -
بيئ��ة عم��ل جامعي��ة جاذب��ة الأع�ساء هيئ��ة التدري���س، متت��از باال�ستقرار واالأم��ان الوظيف��ي والعدالة 

والنزاهة والت�سجيع على االإبداع واالبتكار. 
االهتم��ام املتنام��ي ل��دى قيادة اجلامع��ة باأع�س��اء هيئة التدري���س؛ باعتباره��م حجر الزاوي��ة للعملية   -
التعليمي��ة واحلي��اة الوظيفية يف اجلامعة، واأن توفري احلياة الوظيفية اجليدة لهم يوؤدي بال�سرورة اإىل 

والئهم للجامعة وزيادة اإنتاجيتهم. 
حر���س جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية على املناف�سة حملي��ًا ودوليًا وعامليًا؛ للح�سول على املراتب   -
املتقدم��ة يف الت�سنيف��ات العاملي��ة للجامع��ات– حيث جاءت اجلامع��ة يف املرتب��ة )396( عربيًا وح�سلت 
 ،)QS( وفق ت�سنيف )عل��ى )* 5(، وج��اءت كذلك يف مرات��ب متقدمة عامليًا �سمن الئح��ة )561– 700
واحتل��ت املرتب��ة )68( عربيًا، وج��اءت اأي�سًا يف مراتب متقدمة عامليًا �سم��ن الئحة )351 – 400( وفق 
ت�سني��ف التامي��ز – وه��ذا ال يتاأت��ى اإال من خالل توفري منط قي��ادي ي�سجع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س على 
العمل واالإنتاج العلمي والبحثي، واال�ستقرار واالأمان الوظيفي، والتوازن بن احلياة اجلامعية والعالقات 
االجتماعي��ة الأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وتوفري برام��ج التنمية املهنية وال��دورات التدريبية ذات ال�سلة 

بعملهم االأكادميي واالإداري، وتوفري نظام عادل للرواتب واملكافاآت، وتوفري نظام للرتقية الوظيفية. 
تق��دمي جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا االأردني��ة كافة الت�سهي��الت واالإمكانات املتاح��ة املختلفة الأع�ساء   -

هيئة التدري�س من اأجل اأن ينعم اجلميع بحياة وظيفية جيدة. 
اتفق��ت نتيج��ة هذه الدرا�سة مع  نتائ��ج الدرا�سات التي كان فيه��ا م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية كبريًا جدًا 
مث��ل درا�س��ة كل. Endayani et alا)2018(. وكذل��ك اتفق��ت ه��ذه النتيج��ة جزئي��ًا م��ع  نتائ��ج الدرا�س��ات 
 الت��ي كان فيه��ا م�ست��وى ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة كب��ريًا مث��ل درا�س��ة كل م��ن.Bandar et alا)2018(، 

ا Chelladurai وRamanا)2016(، ودرا�سة. Hans et alاا)2015(.

واختلف��ت نتيج��ة ه��ذه الدرا�سة ع��ن نتائج درا�س��ة التي كان فيه��ا م�ستوى ج��ودة احلياة الوظيفي��ة متو�سطًا 
 مث��ل درا�س��ة كل من اأب��و حمي��د )2017(، والها�سم��ي والع�سايل��ة )2017(، Aarthy وNandhiniا)2016(، 
ما�س��ي )2014(، ودرا�س��ة Mirkamali وThaniا)2011(. وكذل��ك اختلفت نتيجة ه��ذه الدرا�سة عن نتائج 

درا�سة التي كان فيها م�ستوى جودة احلياة الوظيفية قلياًل مثل درا�سة احل�سني )2016(.
 وحول ترتيب جماالت الدرا�سة ح�سب م�ستوى جودة احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 

العلوم والتكنولوجيا االأردنية؛ جاءت املجاالت وفق الرتتيب التنازيل االآتي:
"1. جم��ال "النم��ط القي��ادي" يف املرتب��ة االأوىل، ومبتو�س��ط ح�ساب��ي بل��غ )4.95(، وه��و م��ا يقاب��ل م�ست��وى

 )كبري جدًا(. وقد يعود ذلك اإىل: 
اتب��اع القي��ادات االأكادميي��ة واالإداري��ة يف جامع��ة العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة النم��ط القي��ادي   -

الدميقراطي يف التعامل وت�سيري �سوؤون العمل، وحتقيق ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�س والتاأثري عليهم. 
تفوي���س بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س، والعاملن منه��م يف املنا�سب االأكادميية واالإدارية )عميد، ونائب   -
عميد، وم�ساعد عميد، ورئي�س ق�سم، ومدير دائرة( بع�س ال�سالحيات وامل�سوؤوليات الالزمة لت�سيري �سوؤون 
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العم��ل يف الكليات والعم��ادات والدوائر املختلفة؛ �سعي��ًا خلدمة جميع امل�ستفيدين م��ن خدمات اجلامعة، 
والإعط��اء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س الفر�س��ة الالزمة لتحم��ل امل�سوؤولية والعم��ل بت�ساركي��ة ورح الفريق 

الواحد. 
اختلف��ت ه��ذه النتيجة عن نتيجة درا�س��ة كل من اأبو حميد )2017( التي اأظه��رت اأن جمال "النمط القيادي 
واالإ�س��رايف" ج��اء مب�ست��وى متو�سط؛ واحل�سني )2016( الت��ي اأظهرت اأن جمال "ال�سل��وك القيادي واالإ�سرايف 
عل��ى العم��ل" جاء مب�ستوى قلي��ل؛ وما�سي )2014( التي اأظه��رت اأن جمال "ال�سلوك القي��ادي واالإ�سراف على 

العمل" جاء مب�ستوى متو�سط. 
2. جم��ال "الت��وازن ب��ن العمل اجلامع��ي واحلي��اة االجتماعي��ة" يف املرتبة الثاني��ة، ومبتو�س��ط ح�سابي بلغ 

)4.93(، وهو ما يقابل م�ستوى )كبري جدًا(. وقد يعود ذلك اإىل:
اتب��اع جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية الأنظمة عم��ل غري تقليدية متتد م�سوؤوليات واأدوار العاملن   -
فيها اإىل خارج حدود اجلامعة، حيث ت�سارك اجلامعة اأع�ساء هيئة التدري�س يف منا�سباتهم االجتماعية 
)ال�سارة/ احلزينة(، وت�سارك اأي�سًا يف اإيجاد مناخ عائلي وتقدمي خدمات اجتماعية متنوعة لهم خارج 

بيئة العمل.  
وجود العالقات العائلية والقبلية املوروثة اأ�سا�سًا خارج حدود اجلامعة بن اأع�ساء هيئة التدري�س.  -

اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة كل من اأبو حميد )2017( التي اأظهرت اأن جمال "التوازن بن العمل 
واحلياة" جاء مب�ستوى متو�سط؛ واحل�سني )2016( التي اأظهرت اأن جمال "العالقات االجتماعية" جاء 
مب�ست��وى قلي��ل؛ وما�سي )2014( التي اأظهرت اأن جمال "توازن احلي��اة ال�سخ�سية واحلياة الوظيفية" و 

جمال "العالقات االجتماعية" جاءا مب�ستوى متو�سط. 
3. جمال "الرتقية الوظيفية" يف املرتبة الثالثة، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.88(، وهو ما يقابل م�ستوى )كبري 

جدًا(. وقد يعود ذلك اإىل:
الت��زام جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا االأردنية بتعين اأع�ساء هيئة التدري���س مبوؤهالت علمية خمتلفة،   -
ومتخ�س�س��ة ل�سغ��ل الوظائ��ف االأكادميي��ة واالإداري��ة، وت�سع��ى اإىل حتقي��ق التوافق بن ه��ذه املوؤهالت 

العلمية، وعدد �سنوات اخلربة، وامل�سميات الوظيفية. 
اإن نظ��ام الرتقي��ة الوظيفي��ة يف اجلامع��ة يعتم��د عل��ى اأ�س�س ومعاي��ري وا�سحة، وه��ذا ما اأك��ده املتو�سط   -
احل�سابي للفقرة رقم )12( "تعتمد اجلامعة نظام للرتقية الوظيفية مبني على اأ�س�س ومعايري وا�سحة". 
اإن نظام الرتقية الوظيفية يف اجلامعة يقوم على اإن�ساف جميع اأع�ساء هيئة التدري�س، حيث يقوم على   -
منح الرتقية الوظيفية الأع�ساء هيئة التدري�س وفق ما ميتلكون من �سهادات علمية وعملية وما يتمتعون 
ب��ه من الكفاءة واالإجن��از يف العمل، ون�سر االأبح��اث االأكادميية، والدورات التدريبي��ة امل�ساركن فيها من 

حيث عددها نوعها. 
اختلف��ت ه��ذه النتيجة عن نتيجة درا�سة كل م��ن اأبو حميد )2017( التي اأظه��رت اأن جمال "التقدم والرقي 
الوظيف��ي" جاء مب�ستوى متو�سط؛ وما�سي )2014( التي اأظهرت اأن جمال "فر�س الرتقية والتقدم الوظيفي" 
ج��اء مب�ست��وى متو�س��ط؛ ودرا�س��ة Mirkamali وThani ا)2011( الت��ي اأظه��رت اأن جمال "فر���س الرتقية 

امل�ستمرة" جاء مب�ستوى متو�سط.  
4. جم��ال "التنمي��ة املهنية )التدريب والتعليم(" يف املرتبة الرابع��ة، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.85(، وهو ما 

يقابل م�ستوى )كبري جدًا(، وقد يعود ذلك اإىل: 
االهتمام الكبري الذي توليه جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية لربامج تنمية اأع�ساء هيئة التدري�س   -
مهني��ًا، انطالقًا من اأن التنمية املهنية بات��ت اجتاهًا عامليًا يف متيز اجلامعات وتناف�سها مع مثيالتها حمليًا 
وعاملي��ًا. ف�س��اًل ع��ن ارتب��اط مثل ه��ذه الربامج وال��دورات التدريبي��ة التي تق��ام يف اجلامع��ة بالرتقية 

الوظيفية الأع�ساء هيئة التدري�س. 
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ارتباط حمتوى برامج التنمية املهنية املقدم الأع�ساء هيئة التدري�س من حيث تركيزه على �سلب عملهم   -
اجلامع��ي )التدري�س، والبح��ث العلمي، وخدم��ة املجتمع، وا�ستخ��دام الو�سائل التكنولوجي��ة والتقنيات 

احلديثة(. 
توف��ري اجلامع��ة الت�سهيالت واالإمكاني��ات املادية الالزمة لدعم تنفي��ذ برامج التنمي��ة املهنية )الربامج   -

التدريبية( املقدمة الأع�ساء هيئة التدري�س. 
اختلف��ت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة ما�سي )2014( الت��ي اأظهرت اأن جمال "برامج التدريب والتعليم" 

جاء مب�ستوى متو�سط. 
5. جم��ال "الروات��ب واملكاف��اآت" يف املرتب��ة اخلام�سة، ومبتو�سط ح�ساب��ي بلغ )4.78(، وهو م��ا يقابل م�ستوى 
)كب��ري ج��دًا(. وقد يعود ذلك اإىل  التزام اجلامعة بنظام حمدد يتعلق بالرواتب واملكافاآت يرتبط بالرتقيات 
االأكادميي��ة واملوؤه��الت العلمي��ة وع��دد االأبحاث املن�س��ورة وكف��اءة االأداء. وي�س��ري الباح��ث اإىل وجود بع�س 
احلواف��ز املعنوي��ة املقدمة نتيجة لتميز اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، منها: تقدمي ر�سالة �سكر وتقدير ون�سر 

اأ�سماء اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين على املوقع الر�سمي للجامعة. 
اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة احل�سني )2016( التي اأظهرت اأن جمال "االأجور" جاء مب�ستوى قليل؛  
وما�س��ي )2014( التي اأظهرت اأن جمال "االأجور واملكاف��اآت املادية واملعنوية" جاء مب�ستوى متو�سط؛ ودرا�سة 

Mirkamali وThaniا)2011( التي اأظهرت اأن جمال "االأجر املنا�سب والعادل" جاء مب�ستوى متو�سط. 

6. جم��ال "اال�ستقرار واالأمان الوظيف��ي" يف املرتبة ال�ساد�سة واالأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.76(، وهو 
ما يقابل م�ستوى )كبريًا جدًا(. وقد يعود ذلك اإىل:

اتب��اع جامع��ة العلوم والتكنولوجيا االأردني��ة قانون وزارة التعليم العايل والبح��ث العلمي املتعلق بتعين   -
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، وتنقالته��م، وترقياته��م االأكادميي��ة، وا�ستقاالته��م، وف�سله��م م��ن الوظيفة، 

وحتديد الرواتب واملكافاآت. 
حر���س اجلامعة على توف��ري مناخ تنظيمي ي�سعر في��ه اأع�ساء هيئة التدري�س باالأم��ان والثقة املتبادلة،   -
واتباعه��ا �سيا�س��ة اال�ستقرار واالأم��ان الوظيفي من خالل �سيا�س��ة التدريب  واالحتف��اظ باأع�ساء هيئة 

التدري�س املتميزين وتكرميهم. 
الت��زام اجلامع��ة باالإيف��اء بااللتزام��ات املالي��ة اجت��اه اأع�ساء هيئ��ة التدري���س، باالإ�ساف��ة اإىل تقدمي   -

التاأمينات والتعوي�سات الالزمة حال التعر�س حلوادث العمل. 
اختلف هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة كل من اأبو حميد )2017( التي اأظهرت اأن جمال "اال�ستقرار واالأمان 
الوظيف��ي" جاء مب�ست��وى متو�سط؛ واحل�سني )2016( الت��ي اأظهرت اأن جمال "اال�ستق��رار واالأمان الوظيفي" 
ج��اء مب�ست��وى قليل؛ وما�س��ي )2014(التي اأظه��رت اأن جم��ال "اال�ستقرار واالأم��ان الوظيفي" ج��اء مب�ستوى 

متو�سط. 
ثانيًا: مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين، وهو: "هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات 
م�ست��وى جودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية تعزى 

اإىل متغري اجلن�س؟"
اأظه��رت النتائ��ج املتعلق��ة بهذا ال�س��وؤال، وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى جودة 
احلي��اة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامع��ة العلوم والتكنولوجي��ا االأردنية لكل جمال جماالت 
اأداة الدرا�س��ة االآتية:)النمط القيادي، والرتقية الوظيفية، والراتب واملكافاآت، والتنمية املهنية )التدريب 
والتعلي��م( واالأداة ككل تع��زى اإىل متغ��ري اجلن�س، وج��اءت الفروق ل�سال��ح )االإناث(. وقد يع��ود ذلك اإىل اأن 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س من االإناث ي�سع��رن بحاجة اأكرب م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س الذك��ور اإىل اال�ستقرار 
واالأم��ان الوظيف��ي، واالطمئنان على م�ستقبلهن وم�س��در دخلهن، كما يركزن على اأ�سلوب ومن��ط القيادة املتبع 
يف العم��ل، وي�سع��ن جاه��دات اإىل الرتقية الوظيفي��ة، والتطوير املهن��ي )التنمية املهني��ة(؛ لتح�سن و�سعهن 

الوظيفي واحل�سول على زيادة يف الراتب واملكافاآت. 
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اتفق��ت ه��ذه النتيجة مع نتيج��ة درا�س��ة. Bandar et alا)2018( التي اأظهرت وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا 
تعزى اإىل متغري اجلن�س. 

اختلفت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة احل�سني )2016( التي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى 
اإىل متغري اجلن�س.

 اأم��ا بالن�سب��ة ل��كل من )جم��ال  اال�ستقرار واالأم��ان الوظيفي، وجم��ال  التوازن ب��ن العمل اجلامع��ي واحلياة 
االجتماعية(، مل تكن هناك فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل تغري اجلن�س. وقد يعود ذلك اإىل اأن اأع�ساء هيئة 
التدري���س من الذك��ور واالإناث يعمل��ون يف بيئة تنظيمية مت�سابه��ة، وت�سري عليهم لوائ��ح وتعليمات اجلامعة 
فيم��ا يتعلق باال�ستقرار واالأمان الوظيفي، كما اأنهم ي�ساركون بع�سهم البع�س يف املنا�سبات االجتماعية ال�سارة 
واحلزين��ة بحك��م العالق��ات الوظيفية واالجتماعي��ة. وهذا ي�س��ري اإىل اأن اجلن�س ال يوؤث��ر يف تقدير اأع�ساء 
هيئة التدري�س )الذكور واالإناث( حول اأثر اال�ستقرار واالأمان الوظيفي والتوازن بن العمل اجلامعي واحلياة 

االجتماعية. 
اتفق��ت ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احل�سني )2016( التي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى 

اإىل متغري اجلن�س.  
واختلفت هذه النتيجة عن نتيجة درا�سة .Bandar et alا)2018( التي اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيًا 

تعزى اإىل متغري اجلن�س.
ثالثًا: مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث، وهو: هل توجد فروق دالة اإح�سائيًا بن متو�سطات تقديرات 
م�ست��وى جودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العل��وم والتكنولوجيا االأردنية تعزى 

اإىل متغري الرتبة االأكادميية؟
اأظه��رت النتائ��ج املتعلق��ة بهذا ال�س��وؤال، وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى جودة 
احلياة الوظيفية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية لكل جمال من جماالت 
اأداة الدرا�س��ة واالأداة ككل تعزى اإىل متغري الرتبة االأكادميية، وجاءت الفروق ل�سالح رتبة )اأ�ستاذ م�سارك، 
واأ�ست��اذ م�ساع��د(. وق��د يعود ذل��ك اإىل اأن اأع�س��اء هيئة التدري�س مم��ن هم يف رتب��ة )اأ�ستا م�س��ارك، واأ�ستاذ 
م�ساع��د( ي�سعون اإىل االرتقاء مبكانتهم الوظيفية، واحلفاظ على املراكز القيادية يف العمل، حيث اإن جامعة 
العل��وم والتكنولوجي��ا االأردني��ة ت�سم اأع��دادًا  كثرية من رتبة)اأ�ست��اذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساع��د( موزعن على 
جميع العمادات والكليات والدوائر املتنوعة يف اجلامعة، وي�سعون لتحقيق وتقدير الذات والرتقية الوظيفية 
ح�س��ب الهي��كل التنظيمي يف �سل��م الرتقية االأكادميية يف اجلامع��ة، وك�سب ال�سالحي��ات وامل�سوؤوليات، والعمل 
يف ج��و من اال�ستق��رار واالأمان الوظيفي، والذي يخل��ق حياة وظيفية ت�ساعدهم على القي��ام بعملهم اجلامعي 

بالتوازن مع حياتهم االجتماعية. 
االستنتاجات: 

هدف��ت الدرا�س��ة التع��ّرف اإىل م�ستوى جودة احلياة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري���س يف جامعة العلوم 
والتكنولوجي��ا االأردني��ة، وذل��ك م��ن خالل تق��دمي اإطار نظ��ري يتنا�سب م��ع الدرا�سة احلالية، يت��م يف �سوئه 
تطوير ا�ستبانة  �سمن جماالت واأبعاد جودة احلياة الوظيفية، لتحقيق هذا الهدف تو�سلت الدرا�سة اإىل اأبرز 

اال�ستنتاجات االآتية: 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن م�ستوى جودة احلي��اة الوظيفية الأع�س��اء هيئة التدري���س يف جامعة العلوم   .1

والتكنولوجيا كان كبري جدًا يف جميع جماالت الدرا�سة. 
اأظه��رت نتائ��ج االختب��ارات االإح�سائي��ة وجود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا تع��زى اإىل متغ��ري اجلن�س جلميع   .2
جم��االت الدرا�س��ة واالأداة ككل ل�سال��ح )االإناث( با�ستثن��اء جمال اال�ستقرار واالأم��ان الوظيفي، وجمال 

التوازن بن العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية.
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اأظه��رت نتائج االختب��ارات االإح�سائية وجود فروق دالة اإح�سائيًا تع��زى اإىل متغري الرتبة االأكادميية   .3
جلميع جماالت الدرا�سة واالأداة ككل ل�سالح )اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ م�ساعد(. 

ميك��ن تن��اول مو�سوع جودة احلي��اة الوظيفية ل��دى اأع�ساء هيئة التدري���س كم�سكلة بحثي��ة م�ستقبلية   .4
با�ستخدام متغريات م�ستقلة جديدة، وميكن عمل مقارنات بن اجلامعات االأردنية والعربية.  

التوصيات:
يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، فاإن الباحث يو�سي باالآتي: 

اإدخال مفهوم جودة احلياة الوظيفية �سمن الدورات التدريبية التي تقدمها جامعة العلوم والتكنولوجيا   .1
االأردنية الأع�ساء هيئة التدري�س فيها؛ مل�ساعدتهم على اإدراك معنى جودة احلياة الوظيفية، مما ينعك�س 

على حياتهم الوظيفية واأبعادها املختلفة. 
درا�س��ة العالقة بن جودة احلياة الوظيفية وبع�س املفاهي��م االإدارية االأخرى، مثل: الوالء التنظيمي،   .2
وااللتزام التنظيمي، والر�سا الوظيفي، وفاعلية اتخاذ القرارات االإدارية، واالأداء الوظيفي، والفاعلية 
التنظيمي��ة، واالح��رتاق الوظيفي، والثقافة التنظيمية، واأخالقيات املهن��ة )العمل(، والتميز املوؤ�س�سي، 

واالأمناط القيادية، واالإبداع االإداري.   
اإج��راء درا�س��ات اأخرى با�ستخ��دام متغريات م�ستقلة جدي��دة، ت�ستهدف املقارنة ب��ن اجلامعات االأردنية   .3

والعربية، وتقدمي املقرتحات لتح�سينها. 
المراجع:

اأب��و حميد، ها�س��م عي�سى )2017(. اأثر اأبعاد ج��ودة حياة العمل على فاعلية اتخ��اذ القرارات االإدارية يف 
جامعة االأق�سى بغزة )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، اجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطن.  

ا�ستي��وي، حمم��د عب��د )2015(. اجتاه��ات العاملن نح��و جودة حياة العم��ل يف بلدية غ��زة. جملة جامعة 
القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات االإدارية واالقت�سادية، 1)3(، 15–58. 

الربب��ري، م��روان ح�س��ن )2016(. دور ج��ودة احلي��اة الوظيفي��ة يف احلد م��ن ظاهرة االح��رتاق الوظيفي 
)ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، اأكادميية االإدارة وال�سيا�سة للدرا�سات العليا، غزة، فل�سطن. 

البلبي�س��ي، اأ�سام��ة زي��اد يو�س��ف )2012(. جودة احلي��اة الوظيفية واأثرها عل��ى االأداء الوظيف��ي للعاملن 
يف املنظم��ات غ��ري احلكومية يف قطاع غ��زة )ر�سالة ماج�ستري غ��ري من�سورة(، اجلامع��ة االإ�سالمية، غزة، 

فل�سطن. 
ج��اد ال��رب، �سيد )2008(. جودة احلياة الوظيفي��ة يف منظمات االأعمال الع�سري��ة. القاهرة: دار النه�سة 

العربية للن�سر والتوزيع. 
احل�سن��ي، و�س��ام حمم��د العب��د )2016(. اأث��ر ج��ودة احلياة الوظيفي��ة يف تعزي��ز االلت��زام التنظيمي لدى 
الباحث��ن االجتماعي��ن يف وزارة ال�س��وؤون االجتماعي��ة بقط��اع غزة )ر�سال��ة ماج�ستري غ��ري من�سورة(، 

جامعة االأزهر، غزة، فل�سطن. 
زين��ب، �ساحل��ي )2018(. جودة احلي��اة الوظيفية لدى عمال ات�ساالت اجلزائ��ر بورقلة – درا�سة ميدانية 
عل��ى عين��ة من عمال ات�ساالت اجلزائر )ر�سالة ماج�ستري غري من�س��ورة(، جامعة قا�سدي مرباح، ورقلة، 

اجلزائر. 
ال�س��امل، موؤي��د �سعي��د )2009(. اإدارة امل��وارد الب�سري��ة املعا�سرة: مدخ��ل ا�سرتاتيجي تكامل��ي. عمان: دار 

اإثراء للن�سر والتوزيع. 
�سال��ح، اأحم��د علي والعنزي، �سعد عل��ي )2009(. اإدارة راأ�س املال الفكري يف منظم��ات االأعمال. عمان: دار 
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