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 اإلهداء 
 

أينعت ئا دمباوعا بنا قيما زر نلى مإلى من أهداني اهلل وجودهما ليكونا منارًا أهتدي به في الحياة ... إ

     لكما  نما كلل حتى تحقيق االمنيات ...فأثمرت طيبا و جمااًل...إلى من تحمال ضغوطات الحياة دو 

اإليثار، لكما و انتما ترفعان أكفكما نحو السماء في دجى الليل و جنح ن صور العطاء و اانتما تجسد و

 ظالم، وما بعد ذلك وصوال إلى العال...ال

 ...بي ألغالي ا..  ميألحبيبة ا 

  دا و عونًا ونورًا في طريق الحياة ، أخواتيإلى من رزقني اهلل وجودهم ودعمهم و دعاءهم ، فكانوا سن

 و اخي )عمر(( هدى، بى روة ، رم) بشرى، هديل، 

اهرة و كما دعوتي إجالال لروحك الطاليوم اقف  ، ها أنا براء المومنيصديقة العمر المرحومة إلى روح 

 .و هذه اللحظة لي لهذا اليوم 
 

 اح الى كل من لم يتسع له المقام ... أهدي هذا النج

 

 الباحثة : إسالم محمد القطيش
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 شكـر وتـقـديـر
 

 

ل من أتقدم بالشكر الجزيل إلى ك،  والذي و فقني إلنجاز هذا العملتتم بنعمته الصالحات  الحمد هلل الذي

،  خص بالذكر المشرف الدكتور مراد عطياني عرفانًا مني له بهذا الجميلساهم في إنجاز هذا العمل ، وأ

العلي القدير أن يمده بالصحة و العافية و العلم المديد، و أتقدم أيضا بالشكر الجزيل للدكتور أسأل اهلل 

ألعضاء ، وأتقدم بجزيل الشكر  ي ( و مناقشي الخارجي )حسام أبوحمور(زكريا الدوري )مناقشي الداخل

هد كبير في ترسيخ على ما بذلوه من ج)أ.د.زكريا ، د.بالل ، د.مراد( هيئة التدريس في كلية األعمال 

 التعليمية والعلمية لدينا.القيم 

د. أسامة ، د.رائد،  ،إلى عميد و أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة ) د.محمد، د.تيسير، د.ابراهيم 

 د. سامح(

 مرحلـــة الدراســــة والرسالــــة  إيـاد( على ما ساندنـي به أثناء )الى ابن الخالة و األخ 

  بالصحة والعافية اهلل لنا ذخرًا ، وأمدكاهلل في كلية الهندسة أدامك ( مرادم .)الى أخي 

، ميسون ، شادية ، كفا، ) بشرى ، شادية ، رزان، ، هداني اهلل صحبتهم فكانوا سندًا و إتزان إلى من أ 
 خديجة ، فرح، براء ، ندين، رانيا ، نور، م.ساجدة، هبه، فاطمة ، ساجدة(

أعانني منهم ن كل ميم و اليمن الحبيبة طالب ماجستير إدارة المشاريع الهندسية و إلى شعب العراق العظ

  و ساعدني إلتمام بحثي على أكمل وجه فكان خير تمام )علي ، عبدالجبار، وسام حسين، إيمان ناجي(
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 الصفحة الموضوع

 ب التفويض

 ج قرار لجنة المناقشة

 د اإلهداء

 ه الشكر

 و المحتوياتفهرس 
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 1 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 2 مقدمة

 3 مشكلة الدراسة

 4 أسئلة الدراسة

 4 أهداف الدراسة

 5 الدراسة أهمية

 6 الدراسةفرضيات 

 8 حدود الدراسة

 9 االصطالحات
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 12 الفصل الثاني: اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 13 جودة الحياة الوظيفيةالمبحث األول:  

  23   االلتزام التنظيميالمبحث الثاني: 
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 56 ألفراد عينة الدراسة الشخصيةومات المعل

 59 وصف متغيرات الدراسة

 72 اختبار صالحية البيانات

 75 اختبار الفرضيات
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 107 النتائج والتوصياتمناقشة الفصل الخامس: 

 108 مناقشة النتائج

 116 التوصيات

 117 المراجع

 122 المالحق
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 األشكال قائمة

 الصفحة الموضوع الرقم
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  يمير جودة الحياة الوظيفية على االلتزام التنظأث

 إعداد الطالبة

 إسالم محمد القطيش

 إشـــــراف 

 الدكتور مراد سليم عطياني
 

 ملخص الدراسة

بعـاد جـودة الحيـاة م التنظيمي للتعرف على مدى أثـر أهدفت دراسة تأثير جودة الحياة الوظيفية على االلتزا

توى الحيـاة الوظيفيـة و مسـالوظيفية على االلتـزام التنظيمـي ، باإلضـافة إلـى قيـاس مـدى تـوفر أبعـاد جـودة 

جـــودة الحيـــاة الوظيفيـــة وهـــو  المتغيـــر المســـتقل دراســـة. وشـــملت الااللتـــزام التنظيمـــي فـــي جامعـــة اإلســـراء 

، و األجــور المكافــوت، و  ظــروف الماديــة للعمــل ، و التــوازن بــين الحيــاة و العمــل)  :بأبعادهــا مجتمعــًة 

االلتزام )غير التـابع االلتـزام التنظيمـي شـمل األبعـاد التاليـة:أما المتة الفرص للترقي و التقدم المهني( ، اتاح

علــى مــوظفين جامعــة اإلســراء مــن أكــاديميين  و أجريــت الدراســة. ( المعيــاريي ، و االســتمراري، و العــاطف

داريــين علــى مختلــف مســتوياتهمو  ( اســتبانات بطريقــة إلكترونيــة ، و اســتردت الباحثــة 110، و تــم توزيــع ) ا 

المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، و اعتمـــدت  ةلتشـــكل بـــذلك عينـــة الدراســـة. و اتبعـــت الباحثـــ ( اســـتبانة100)

مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن االختبـــارات اإلحصـــائية أهمهـــا تحليـــل  حثــة علـــى برنـــامج التحليـــل اإلحصـــائيالبا

 االنحدار الخطي المتعدد و مقاييس النزعة المركزية و التشتت.  
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ــ الحيــاة أبعــاد جــودة  ســراء تــوفر للمــوظفينائج أهمهــا أن جامعــة اإلتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النت

، وحققـت ظـروف العمـل الماديـة أعلـى قيمـة و أقلهـا التـوازن بـين الحيـاة و العمـل.  متوسـطالوظيفية بشكل 

باإلضــافة ان مســتوى االلتــزام التنظيمــي للمــوظفين اتجــاه الجامعــة مرتفــع و بــاألخص االلتــزام العــاطفي.  و 

ـــائج أن هأثبتـــت الن ـــاك أثـــرت ـــى االلتـــزام التنظيمـــي، وت ن ـــة عل عتبـــر األجـــور و ألبعـــاد جـــودة الحيـــاة الوظيفي

 بالحيـاةزيـادة االهتمـام المكافوت اكثر األبعاد قدرة تفسيرية على االلتزام التنظيمي. و اوصت الدراسة علـى 

بــين الحيــاة الشخصــية  الشخصــية للمــوظفين بتــوفير بــرامج ترفيهيــة و ثقافيــة ورياضــية ، و تحقيــق التــوازن

ـــين ، و للموظـــف و العمـــل ـــة ب ـــدم المهنـــي، ووضـــع معـــايير تحقـــق العدال إعـــادة دراســـة نظـــام الترقيـــة و التق

 و المكافوت تتناسب مع أداء الموظفين.نظام للحوافز المالية الموظفين. و يرفق ذلك 
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“ The Impact of Quality of Work Life on Organizational Commitment ”  

 

  

Abstract 

The main objective of this study is to evaluate and analyze the impact of 

quality of working life on the organizational commitment . It measures the 

availability of the dimensions of the quality of work life and the level of 

organizational commitment at the university. The evaluation and analysis were 

performed for several different independent variables such as physical 

conditions of work, work-life balance, remuneration wages, opportunities for 

advancement and career advancement, and the dimensions of quality of life; and 

several dependent variables of organizational commitment such as continuity, 

emotional, and normative commitment. This study was conducted on the staff 

of Al Isra Private University at different levels. 110 questionnaires were 

distributed electronically. The descriptive analytical approach is followed to 

analyze the study samples’ results based on the statistical analysis program 

SPSS to test the hypotheses, through a set of statistical tests, the most important 

of which is the analysis of multiple linear regression and measures of central 

tendency and dispersion. 

 It can be concluded from the obtained results, that the Al Isra University 

provides employees with all the dimensions of the quality of work life, but the 

average level, and achieved material working conditions highest value and the 

least balance between life and work. In addition, the level of organizational 

commitment of staff towards the university is high, especially emotional 

commitment.  

The results showed that there is a strong and direct correlation between the 

dimensions of the quality of work life and organizational commitment. Wages 

and remuneration are the most explanatory dimension of organizational 



 س

 

commitment. The study recommended to increase the interest in the personal 

life of employees by providing recreational, cultural and sports programs, 

balancing the employee's personal life and work, re-study the system of 

promotion and professional progress, and set standards to achieve justice among 

employees. This is accompanied by a system of financial incentives, holidays 

and rewards commensurate with the performance of employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


