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  ملخص البحث: 

التوازن بين  عمل األداء العالى على    ممارسات نظم  التحقق من أثر  إلىيهدف هذا البحث  

والحياة عينة عشوائية  العمل  تم سحب  الهدف  هذا  ولتحقيق   .( العاملين ردة  ( مف357قدرها  من 

ولية الالزمة من وتم جمع البيانات األ  بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ

المناسبة    ةاإلحصائياألساليب  ستخدام  إ  (. وتم%92.27الردود )نسبة    االستقصاء، وبلغتخالل  

باإلضافة إلى    ،حداراإلنأسلوب  و  رتباط،إلاواالنحراف المعياري، ومعامل    مثل الوسط الحسابي،

ممارسات نظم   بينإيجابية    معنوية  عالقةوجود  النتائج  ختبارات اإلحصائية. وأظهرت  إلبعض ا

العالى عالقة  توجد    بينما  وأبعاده.  مأخوذ بشكل إجمالى  والتوازن بين العمل والحياة  عمل األداء 

بينمعنوية   المهارات)  إيجابية  تعزيز  تعزيز  ممارسات  ممارسات  ممارسالدوافع،  تعزيز    ات، 

 أخيراً تم تقديم بعض التوصيات.و التمكين( والتوازن بين العمل والحياة

 ، التوازن بين العمل والحياة.ممارسات نظم عمل األداء العالى: الكلمات الدالة

 

 المقدمة:

البشرى   يعد االستراتيجية  المورد  اإلدارة  تكتسب  لذا  التنافسية،  للميزة  الرئيسي  المصدر 

المتغ   للموارد والبيئات  المعرفة  على  القائمة  اإلقتصادات  في  متزايدة  أهمية  بسرعة البشرية  يرة 

(Prieto&Santana 2012؛  Sun et al. 2007).    ومن بين المفاهيم الواسعة للموارد البشرية

العالى  تبرز    االستراتيجية، األداء  عمل  نظم  والممارسات ممارسات  الفلسفة  تعكس  بإعتبارها 

ف الموظفين ومهاراتهم وسلوكياتهم  دارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وتشكل مواقاألساسية لإل

 (. Chen, 2009تحقيق األهداف التنظيمية )وبالتالي  وإستخدامها،من خالل إكتشاف المعرفة 

 الماضى،إلى فترة سبعينات وثمانينيات القرن    ممارسات نظم عمل األداء العالىنشأت  وتعود  

جهة، درة  الق  تتراجعحيث   من  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  التحويلية  للصناعات  التنافسية 

لجودة، والتخزين في الوقت المناسب، واإلنتاج  تقنيات دوائر او  ،وظهور نظم اإلنتاج المرنة باليابان

 ،مرزوق، البردانوالتسليم ) القائم على الفريق، مما ساعد على تحسين الجودة والتكلفة والمرونة  

2018 .) 

الناجح لبعض  وتشير نتائج   التطبيق  أن  إلى  السابقة  ممارسات نظم عمل األداء الدراسات 

، وزيادة الحضور  ،يحقق العديد من المنافع للمنظمات مثل تحسين مستوى األداء الوظيفى  العالى

العمل جودة  المنظمة  ،ورفع  لصالح  الشخصية  التضحيات  األم  ،وتقديم  من  الوظيفىاوتزيد    ،ن 

، وتقلل من إجهاد  وترفع اإللتزام وتقلل من حالة عدم الرضا الوظيفى  ،اليف التنظيميةض التكوتخفي

وتحفز  العمل التطوعية،  السلوكيات  ممارسة  على  فى صالح اإلخت  المرؤسين  التى تصب  يارية 

 (. Appelbaum et al. 2000 ؛(Doody,2007والمنظمة والمجتمع  الموظفين
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أخرى ناحية  مفهوم    ،ومن  بينيعد  الفكر    التوازن  فى  الحديثة  المفاهيم  من  والعمل  الحياة 

ويعرف   البشرية،بإهتمام العديد من الباحثين والممارسين فى إدارة الموارد  يحظى    والذي،  اإلدارى

األدوار المتعددة التى يشغلها الفرد فى حياتة    التوافق بينالمستوى المرغوب من اإلستغراق أو  بأنه  

وخالل العقود الثالثة الماضية تزايد اهتمام الباحثين فى  .  ((Hudson,2005والعملية    الشخصية

الشخصية   والحياة  العملية  الحياة  بين  التوازن  بموضوع  البشرية  الموارد  إدارة   للعاملينمجال 

(Rehman &Roomi,2012)،  فى البشرية  الموارد  إدارة  من   وقدمت  العديد  المنظمات 

ل عن  سرة العاملة مثل ساعات أوجداول العمل المرنة، والعمالمبادرات والسياسات الصديقة لأل

 .  (Smith &Gardner,2007) الوقتبعد، إجازة األمومة مدفوعة األجر، العمل لجزء من 

مل والحياة،  رغم اإلعتراف المتزايد بدور إدارة الموارد البشرية فى تحقيق التوازن بين العو

ى بلدراسات سواء على المستوى األجنود قصور فى تلك ا السابقة تبين وج  اتإال أن مراجعة الدراس

العالقة بين ممارسات نظم    طبيعة  تناولتدراسة واحدة  فعلى المستوى األجنبى توجد  أو العربى.  

أن نتائجها  وأظهرت    ،(Ronda, et.al.,2016والحياة )عمل األداء العالى والتوازن بين العمل  

. أما على مهما فى تحقيق التوازن بين العمل والحياة  راً ممارسات نظم عمل األداء العالى لها دو

 -حثانافي حدود علم الب  –تبين أن    السابقة،المستوى العربى فمن خالل مراجعة الباحثين للدراسات  

الدر في  شديدة  ندرة  أثر  اهناك  بحثت  التى  تحقيق سات  على  العالى  األداء  عمل  نظم  ممارسات 

 مغايرة للبيئة األجنبية. ئة بي والحياة فىعمل التوازن بين ال

إلى سد الفجوة البحثية وذلك من خالل دراسة أثر  وفى ضوء ماسبق، تسعى هذه الدراسة  

العاملين  بالتطبيق على  العمل والحياة  التوازن بين  العالى فى تحقيق  ممارسات نظم عمل األداء 

 كفر الشيخ. بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة

 البحث،  السابقة، مشكلةالدراسات    البحث،: مفاهيم  وهيعدة عناصر  لدراسة إلى  وتم تقسيم ا

مناقشة   البحث،منهجية البحث، نتائج   البحث،بحث، حدود  أهمية ال  البحث،فروض    البحث،أهداف  

 مقترحات لبحوث مستقبلية.  التوصيات، البحث،نتائج 

 على النحو التالى:   البحث،عرض لعناصر  يليوفيما 

 البحث:  مفاهيم 

ممارسات نظم عمل األداء العالى والتوازن بين العمل مفهومين وهما:    علىيشتمل البحث  

 التالي: النحو  على، وفيما يلي عرض لمفاهيم البحث والحياة

    high performance work systems العالى:نظم عمل األداء ممارسات 

الباحثين حول معنى هذا باينت رؤى  نظم عمل األداء العالى، تممارسات  نظرا لحداثة مفهوم  

بأنها مجموعة من  العالى  ألداءانظم عمل ممارسات Browen (2006)فيرى  . المصطلح الجديد

للموظف فيها يكون   لمنظمةعمل جديده داخل ا الممارسات اإلدارية التى تحاول خلق أو إبتكار بيئة

 العالى   األداءعمل   نظم  ممارسات  أن  مشاركة أكبر فى القرارات المهمة وتحمل المسئولية، كما
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والمعلومات بطريقة تحسن توافقها مع أداء   بنية تنظيمية تجمع بين العمل واألفراد والتكنولوجيا

 فرص البيئية االخرى.الالفعالة لمتطلبات العمالء ومتطلبات  من حيث االستجابة عالي متطور

ممارسفات   موعة محددة منجم العالى بأنها عمل األداء ظمن  ممارسفات وكذلك يمكن وصفف

المعفارف والمهفارات واإللتزام  إدارة الموارد البشففففريفة وهيفاكفل العمفل والعمليفات التي تعظم 

نظام يتيح للموظفين فرصفففة للمشفففاركة  (. إنه(Bohlander&Snell,2007للموظفين والمرونة

رات المهمه وإعطائهم الحافز للمشففاركة في صففنع القرا في القرارات الجوهرية وتشففجيع العمال

(Appelbaum et al.,2000). 

أنها مجموعة من ممارسات  العالى    عمل األداءنظم    لممارسات ًريفات األكثر قبوالعومن الت

في بعض المجموعات    الموارد البشرية المبتكرة وهياكل العمل والعمليات، والتي عند إستخدامها

تآزري فوائد  تنتج عنها  البعض  التي تكمل بعضها  الحزم  األنظمة مبنية حول مجاالت    ة،أو  هذه 

والتدريب، اإلختيار  التالية:  األساسية  البشرية  الموارد  على    سياسة  القائم  والتقدم  التقييم  معايير 

 (. ,Heffernan 2012الموظفين )ومبادرات مشاركة  األمن الوظيفي والحوافز،، السلوك

يرى   األداء  ممارسات  أن  Kristensen (2011)بينما  المدخل    عالىلا نظم عمل  توظف 

يختلف عن المدخل    والذياإلدارى االستيرتيجى لتحقيق األداء العالى من خالل المورد البشرى  

أوالمدخل   هيكل    الذيالتقليدى    الهرميالبيروقراطى  ونوع  القرارات  فى  المركزية  على  يعتمد 

 المنظمة.

 

األداءممارسات  إلى    Gittel et al (2010)وينظر معقدة  أبالعالى    نظم عمل  نها حزمة 

  ومتميزة من الممارسات لكن متداخلة مع سياسات إدارة الموارد البشرية وممارسات العمل المبدعة 

من   متطابقة  حزمة  بهيئة  تتشكل  متماسكةالتي  نظم  تتضمن  التى  وتطوير  الممارسات    اإلختيار 

وتمكين العاملين من  وأن هذا التكامل والترابط يساعد اإلدارة فى تعزيز    البشرى،  وتحفيز المورد

المنظمات من تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من    تستطيعبالمقابل  زيادة إلتزامهم تجاه المنظمة و 

 تحقيق هذه الممارسات. 

نظم عمل األداء العالى، فتشير مراجعة الدراسات الى وجود    ممارسات  ا يتعلق بأبعادوفيم

آلراء الباحثين حولها، وذلك ( ملخص  1الى رقم )ويعرض الجدول الت  حولها،تباين بين الباحثين  

 على النحو التالى: 

                              



 ( 1جدول رقم )

 ممارسات نظم عمل األداء العالى 

 

: من إعداد الباحثان فى ضوء الدراسات السابقة المصدر

 األبعاد           

 الباحثون

ممارساااات  

ماااااعااااازة 

 للمهارات

ممارساااات  

مااااعااااززة 

 للدوافع

ممارساااات  

مااااعااااززة 

 للتمكين

الاتاوفايا   

 الك ء

التادريا  

 كث الم

تااقااياام  

 األداء

تصميم   التعويضات التحفيز

الوفائ   

 المرن

عااااا قاااااات  

 الموففين

 التمكين التوجيه

          √ √ √ 2018مرزوق، البردان، 

2017مناع، منطاش،   √ √ √          

2018المنسى،  √ √ √          

Applelbaum et al. 2000 √ √ √          

Gardner.et, al 2011 √ √ √          

Zhang et al,2018    √ √ √ √ √ √    

Kundu&Gahlawat,2016    √ √ √   √ √  √ 

Ozceliketal   ,2016  √ √          

Huangetal.,2018 √ √ √          

Tianetal.,2016 √ √ √          

Tangetal.,2017  √ √          

Lin&Liu,2016 √ √ √          

Fu ،2013    √ √ √ √    √  

          √ √ √ األكثر تكرارا 



على سفبيل   السفابقةأن الممارسفات األكثر تكراراً فى الدراسفات  ن خالل الجدول السفابق، يتبين  م

البردان)دراسفففففة  المثففال    هى  ،(2017،، منطففا ، منففاع2018،المنسففففى  ،2018،مرزوق، 

، لذا  الممارسففات المعززة للتمكين  للدوافع،الممارسففات المعززة  رات،لمعززة للمهاالممارسففات ا

نظم عمل األداء العالى، وفيما  ممارسفات سفوف تعتمد الدراسفة الحالية على هذا التصفنيف ألبعاد

 عرض مبسط لكل بعد من تلك األبعاد، وذلك على النحو التالى: 

 تعزيزالمهارات: ممارسات  ▪

المعارف   و  تعمل بشكل أساسى على تحسين المهارات والقدرات  ممارسات التى مجموعة من الهى  

واإلختيار اإلستقطاب  عمليات  خالل  من  للعاملين  عملية  الفنية  فتسعى  والتطوير،    والتدريب 

الوظيفة من ذو    اإلستقطاب واإلختيار العاملين المؤهلين لشغل  القدرات إلى توفير مجموعة من 

الت والمعارف  وبموالمهارات  المنظمة،  رغبات  مع  تتوافق  المطلوب  ى  المهام  مع  يتالئم  ا 

، اإل2018أدائها)المنسى  التوظيف  عملية  تمثل  حيث  الموارد  (،  تخطيط  لعملية  الطبيعى  متداد 

ر العلمية  التى يمكن من خاللها إستقدام األفراد وإجراء المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعاييالبشرية  

تتوفر من  على  العم  والتعرف  ألداء  االزمة  الشروط  أكمل  فيهم  على  المسئولية  وتحمل  ل 

هو(snell&Deans,1992وجه والتدريب  تحقيق  (  بإتجاه  العاملين  سلوك  لتغيير  نظامية  عملية 

كما أنه نشاط موجه يساعد العاملين فى الحصول    أهداف المنظمة وهو يتعلق بمهارات العمل الحالية

 (  2006الساعدى،)م فى العمل  رف التى يحتاجونها من أجل نجاحهعلى المهارات والقابليات والمعا

 ممارسات تعزيز الدوافع:  ▪

تعمل على توجيه جهود العاملين نحو تحقيق أهداف العمل، وتقدم   الممارسات التى  هى مجموعة

التحفيز والتعويض وتقييم    من خالل توفير أساليب  الدافع الكافى لتحقيق مستويات عالية من األداء

بأاأل العاملين  تحفيز  ويعرف  أو داء.  الفرد إلشباع حاجات  يحرك سلوك  داخلى  أوشعور  قوة  نه 

دوره إلى بذل جهود إضافية من قبل العاملين وهذه الجهود بدورها تقود يقود ب  الذيرغبات معينة و

إلى المنافع    فتشير  لتعويضاتأما ا(.  2013،ابراهيم  للعاملين )إلى إشباع ومن ثم تحقيق الرضا  

وغير   تقدمها  الماليةالمالية  المؤهلة،   التى  البشرية  الموارد  جذب  بغرض  للعاملين  المنظمة 

لديها)المنسى،على    والمحافظة متوفر  األداءهو    .(2018ماهو  تقييم  عملية  أخرفان  جانب  ومن 

  العنزى، صالح وقد بين )  سيقوم فعال بتنفيذ العملية من خالل إستخدام المعلومات،  الذيتحديد من  

  ممارسات نظم عمل األداء العالى تقييم األداء هومكون من ثالث مكونات تتضمنها    (، إن2009،

كونى تحديد األهداف وأنظمة المكافات، وتقييم األداء يمثل أداة تشخيص وعملية  إذا يأتى معها م

الفريق، الفرد،  تطور  لمستوى  وتحس   مراجعة  المكافأة  مستويات  لتحديد  ويستخدم  ن يوالمنظمة 

المهنة  تتصاالاإل القيام   (Denisi&Griffin,2001)ويضيف  .  وتطوير  النهائية من  الغاية  إن 

ترفع مستوى أداء   لكيبإستخدام تقييمات األداء هى أن تكون المنظمة قادرة على جمع المعلومات 

 األعمال المختلفة. 
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 ممارسات تعزيز التمكين:  ▪

عاملين على المشاركة بمهاراتهم ومعارفهم  تشير إلى مجموعة الممارسات التى تهدف إلى تشجيع ال

تح أجل  تحقمن  فى  العاملين  أمام  الفرص  إتاحة  خالل  من  للمنظمة  إيجابية  نتائج  طرق  ديق  يد 

والسماح لهم فى المشاركة فى صنع وإتخاذ القرارات واإلهتمام بتكوين فرق العمل  وإنجازالمهام،

(. إن 2017،  منطا ، مناعنظيمية المشتركة )اإلدارة وإشراكهم فى المجموعات واللجان الت  ذاتية

برغبة المنظة فى صناعة القرارات بالمنظمة تبدأ    رد البشرى على المشاركة فى عملياتقدرة المو

بالعاملين   العالية،  ذويإستقطاب واإلحتفاظ  توفير    المهارات والجدارات  المنظمة على  ثم تعمل 

صناعة القرارات وحل مشكالت العمل.   من  لبشرىالنظم والوسائل واألساليب التى تمكن المورد ا

 إن المنظمة المتميزة هى التى تعتبر المورد البشرى رأس مال تفوق أهميته رأس المال العينى،

وتنميته تمكينه  على  وتعمل  فيه  تثتثمر  فهى  ثم   ويشير(.  2016  )محمد،  وتطويره  ومن 

(Lawler,1987) والتغذية العكسية الفاعلة   ق الفعالمشاركة العاملين هو عامل أساسى للتنسي إن

  النظم توفير   هإذا ينبغى على هذ  العالىاألداءعمل    فى أية منظمة ولكنه حاسم ومهم جدا فى نظم

فالمديرون الذين يتميزون بنمط إشراف يتسم بالتعامل    أنفسهم،القدرة لألفراد على تنسيق وإدارة  

القرا إتخاذ  فى  المشاركة  لمرؤسيه  ويتيح  غالباإلنسانى  موظفين  رات  لديه  يكون  ما  يتميزون ا 

 األداء. بمستوى عالى من 

    Work-life balance والحياة:التوازن بين العمل 

بين العمل والحياة هو ظاهرة واسعة ومعقدة    التوازن  Greenhaus et al., (2003) يرى

الفرد على قدم   التوازن بين العمل والحياة بأنه مدى مشاركة تفتقر إلى تعريف عالمي، ويعرف

المساواة وهذا يعني أن التوازن في   المساواة مع دوره في العمل ودوره األسري ورضاه على قدم

وكذلك في المنزل مع وجود حد أدنى من   العمل، الحياة العملية يشمل الرضا والوظائف الجيدة في

 النزاعات. 

ستوي مرضي من  ه مأن  علىبين الحياة والعمل    التوازن Rani et al., (2011)كما عرف

المشاركة أو التوافق بين أدوار متعددة في الحياة الشخصية والعملية. وكذلك يعرف التوازن بين  

والتوقعات ذات الصلة المرتبطة بمجاالت العمل والحياة والتوفيق    العمل والحياة بأنه إنجاز للدور

بأنه ل والحياة  بين العمالتوازن  وفى نفس السياق، يعرف    .(Grzywacz et al., 2007) بينهما

إعتماد ترتيبات العمل حتى يكون الجميع بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس يمكن أن يجد 

الهدف من   رالجمع بين العمل ومسؤولياتهم أو تطلعاتهم األخرى، حيثتوازنا يتيح لهم بسهولة أكب

بحيث يمكن للناس أن يكون    هو تقديم مجموعة واسعة من الخيارات  التوازن بين العمل والحياة

  يد من السيطرة ويكون لهم حرية إختيار ما يعتقدون أنه األفضل لهم ضمن قيود األعمال لديهم مز

Glynn et al., 2002)) . 
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( والعمل  إلى    Kim, (2014وينظر  الحياة  بين  الفرد    علىالتوازن  قدرة  تلبية   على أنه 

وكذلك   .نشطة األخرى خارج نطاق العملت واألوكذلك المسؤوليا  واالسرة،اإللتزامات نحو العمل  

الحياة    ((Gurney, 2009 عرف حاجات  إشباع  عملية  أنه  على  والحياة  العمل  بين  التوازن 

 سن وإنسياب فى ظل أقل مستوى من الصراع بينهما. وحاجات العمل بح

ة  بأن التوازن بين العمل والحياة عملي  Manfredi & Hollida , 2004)من )كما أشار كل  

حتياجات ومتطلبات الموظفين كما تأخذ فى نفس الوقت إحتياجات  ذات إتجاهين تأخذ بعين اإلعتبار إ

( أن التوازن بين العمل والحياة (Annandale, 2012. فى حين يرىومتطلبات أصحاب العمل

ة  سر ألابالحياة ومتطلبات العمل مثل العناية    وإحتياجات   يجمع بين متطلبات  الذييشيرإلى األسلوب  

 وغيرها.  والترفيهية االجتماعية والرياضيةوالعالقات 

، إختلفت الدراسات فى تناولها للتوازن بين العمل  والحياةوفيما يتعلق بأبعاد التوازن بين العمل     

التوازن بين الحياة والعمل  2015أبو سلطان،دراسة )والحياة، حيث توصلت   ( إلى أن سياسات 

عمل، اسات المنظمة تجاه األبوة األمومة والحمل، مرونة اجراءات التتمثل فى نظام األجازات، سي

( الى أنها تتضمن سبعة  2017  العنزى، عيسىن.  بينما أشارت دراسة )الخدمات المقدمة للموظفي

والت المهنية  الحياة  تطلعات  واألسرية،  األجتماعية  العالقات  والموازنة علىأبعادهى  األموال  مية، 

لجميل للمجتمع ية للحياة، رد انية والترويح والرفاهيه، المسئوليات الروتينالشخصية، الصحة البد

 والمساهمة الشخصية، الجانب الذهنى العاطفى والرفاهية النفسية.

ثالثة   أبعاد التوازن بين العمل والحياة إلى أن  (   (Drew & Murtagh,2005دراسةبينما توصلت  

 ساعات العمل المرنة.  تقليل ساعات العمل، العمل من المنزل،هى، 

عدة  بينما    أن  (  2013و)مرسى،    (Greenhaus,2003; Al-saidi,2015) دراساتتتفق 

التوازن    المشاركة،التوازن فى    الوقت،التوازن فى  ثالثة أبعاد:  يشمل    التوازن بين العمل والحياة

الباحثين، تم   العديد من  بين  بإتفاق  التقسيم يحظى  الرضا. ونظراً ألن هذا  ه فى علىاالعتماد  فى 

 أبعادهى: التصنيف ثالثة الدراسة الحالية، ويشتمل هذا 

 . ويعبر عن الوقت المخصص بصورة عادلة لمسئوليات العمل واالسرة :فى الوقتتوازن ال ▪

 ويعبر عن االنخراط النفسى المنصف فى كل من ادوار العمل واالسرة  :المشاركةفى  وازن  الت ▪

فى كل من    االفراد  هعلىيحصل    الذيتوى الرضا المنصف  سميشير إلى  و  :الرضافى  توازن  ال ▪

 ومسئوليات العمل واالسرة. أدوار

 الدراسات السابقة:

ممارسات نظم عمل  البحث )صلة بمتغيرات  التم مراجعة العديد من الدراسات السابقة ذات  

  وصياغة النظرية    وذلك لتحديد مشكلة البحث من الناحية  ،والتوازن بين العمل والحياة  األداء العالى

 يلي:ما  إلىالفروض. تم تقسيم الدراسات السابقة 

   .ممارسات نظم عمل األداء العالى دراسات تناولت -1

 .التوازن بين العمل والحياةدراسات تناولت  -2
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 .العمل والحياةالتوازن بين ب وعالقتها ممارسات نظم عمل األداء العالىدراسات تناولت  -3

 التالى: ت وذلك على النحو عرض لتلك الدراسا يليوفيما 

 : ممارسات نظم عمل األداء العالىتناولت الدراسات التي  -1

على    ممارسات نظم عمل األداء العالىتأثير    ( إختبار(Qiao et al , 2009تناولت دراسة

شركات تصنيع صينية،   ستعامل فى  176عينة قدرها  أجريت الدراسة على  و  اإللتزام التنظيمى،

   . على اإللتزام التنظيمى  ممارسات نظم عمل األداء العالىسة أن هناك تأثير لوأوضحت نتائج الدرا

( الدور الوسيط لمناخ العاملين فى العالقة Takeuchi et al ,2009دراسة )فى حين تناولت  

توى المنظمة والرضا الوظيفى واإللتزام العاطفى على مس  ممارسات نظم عمل األداء العالىبين  

 مؤسسة يابانيةعامة،   76  ىعامل ف  522مدير و  324لدراسة على عينة قدرها  للعاملين وأجريت ا

بين  العالقة  يتوسط  المنظمة  على مستوى  العاملين  بمناخ  اإلهتمام  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 

العالىمستويات   األداء  عمل  نظم  واإللتزام   ممارسات  الوظيفى  والرضا  المنظمة  مستوى  على 

 العاطفى للعاملين.

( إستكشاف مواقف المديرين والموظفين من  (Young, et al ,2010ة  حت دراسكما أوض

وكشفت    عامل،240وأجريت الدراسة على عينة مكونة من    العالى،ممارسات نظم عمل األداء  

قد تؤدى إلى دورا حاسما فى تسهيل تحديد   ممارسات نظم عمل األداء العالىنتائج الدراسة بأن  

 ممارسات نظم عمل األداء العالىإلجتماعية تتوسط العالقة بين  هوية ا وأن ال  الهوية اإلجتماعية،

 إللتزام العاطفى.وا

  عالية    عملالممارسات نظم  إستكشاف دور    (2018كما تناولت دراسة )مرزوق، البردان، 

التنافسية،األداء   الميزة  تحقيق  قدرها    توطبق  فى  عينة  على  العاملين 331الدراسة  من  مفردة 

المص المنوفية،لإلرية  بالشركة  الدراس  تصاالت بمحافظة  نتائج  ة وجود عالقة معنوية  وأظهرت 

بين   نظم  جميع  إيجابية  األداء  عملالممارسات  التنافسية،عالية  الميزة  ممارسة   وأبعاد  ماعدا 

 على أبعاد الميزة التنافسية. عاليةاألداء  عملالممارسات نظم  ووجود تأثير معنوى لمعظم    التوظيف،

ممارسات نظم العمل ( إستكشاف دور2018؛البردان  بها )مرزوق،أخرى قام  وفى دراسة  

اإلبتكاري،  عاليةاألداء العمل  سلوكيات  على  وأثرهما  البشرية  الموارد  مرونة  بناء  وطبقت    في 

مفردة من العاملين بالشركات العاملة بتكنولوجيا المعلومات بالقرية    205الدراسةعلى عينة قدرها  

البشرية توسطت العالقة بين   ادس من أكتوبر، وأظهرت النتائج أن مرونة المواردالذكية بمدينة الس

 وسلوكيات العمل اإلبتكاري.  ممارسات نظم العمل عاليةاألداء

 ممارسات نظم( الدور الوسيط لرفاهية العمل على العالقة بين  (Miao,2019إستكشفت دراسة   

الموظف   وإبداع  األداءالعالى  للقياالمعتد  والدورعمل  هذةالعالقة ل  فى  التاثير  فى  التحويلية  دة 

موظف فى الشركات متوسطة الحجم وكبيرة الحجم   266طبقت الدراسة على عينة مكونة من  و

وإبداع   األداء  عالية  العمل  نظم  بين  العالقة  تتوسط  العمل  رفاهية  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

 فى العالقة بين رفاهية العمل وإبداع الموظف.   الموظف وأن القيادة التحويلة تلعب دورا فى التاثير 
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 اسات تناولت التوازن بين العمل والحياة: در -2

بين  العمل األسري في العالقات    دور إثراءBhargava, 2010  & (Baralتناولت دراسة)

تحقيق التوازن بين العمل والحياة )خصائص الوظيفة، الفوائد وسياسات الحياة العملية،    مبادارات

شرف وثقافة العمل( ونتائج الموظفين)الرضا الوظيفي، االلتزام العاطفي وسلوك المواطنة  دعم الم

إدارياً فى أربع منظمات فى الهند    موظفا216ية( وتم إجراء الدراسة على عينة مكونة منالتنظيم 

المعلومات، تكنولوجيا  فى مجال  العمل   تعمل  بين  التوازن  أن مبادرات تحقيق  النتائج  وأظهرت 

 .وسلوك المواطنة التنظيمية ياة لها أثر إيجابى على)الرضا الوظيفي، االلتزام العاطفيوالح

تناولت   )كما  العوامل  Rehman & Roomi,2012دراسة  إستكشاف  إلى  المؤثرة  ( 

رأة وأدوارها في البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الباكستانية الفريدة على عمل الم المختلفة

إمراة من رجال أعمال يديرون أعمال لمدة ثالث سنوات على 20على عينة قدرها    وتمت الدراسة

تائج أن التوازن بين العمل والحياةهو من أهم العوامل المؤثرة على عمل المرأة األقل، وأظهرت الن

 .يئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الباكستانية الفريدةفى الب

على   إلى التعرف على الدورالوسيط لإلنتماء الوظيفى  (2015،دراسة )المومانىبينماهدفت  

من  200قدرها العالقة بين التوازن بين العمل والحياة ونية ترك العمل وطبقت الدراسة على عينة  

هللا الجامعى، وأظهرت النتائج وجود تأثير لالنتماء    الموظفات العامالت فى مستشفى الملك عبد

 ونية ترك العمل.  والحياةبين التوازن الوظيفى كمتغير وسيط على العالقة 

على التوازن بين العمل    أثرالتكنولوجيا المتقدمة(  (Al Saidi, 2015دراسة  حين بحثت  فى       

عينة مكونة من   الدراسة على  الموظفين362والحياة وطبقت  منظمة   موظف من  فى  اإلداريين 

إيجابية    األونروا، عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  المتقدمة وأظهرت  التكنولوجيا  إستخدام  بين 

 قيق التوازن بين العمل والحياة. حللموظفين وت

( فسعت إلى بحث العوامل المرتبطة بالعمل   (Poulose & Sudarsan ,2017 أما دراسة

الوظيفى والحياةوالرضا  العمل  بين  التوازن  وأثرهاعلى  العمل(  ودعم  المفرط  بين    )العمل 

في الهند  جنوب  في  الرعاية    الممرضات  وطبقتقطاع  عينة   الصحية،  على  الدراسة 

ممرضة في قطاع الرعاية الصحية في مستشفيات مختلفة تقع في األجزاء الجنوبية من  182قدرها

أن  يمكن  والزمالء  والرؤساء  المنظمة  تقدمه  الذي  الدعم  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتكشف  الهند، 

 .الحياةعلى تحقيق التوازن بين العمل و يساعدالممرضين

( العالقة بين الثقافة التنظيمية والتوازن بين العمل والحياة  2017,دراسة )أبوالليلكماتناولت  

إلى وجود   الدراسة  نتائج  العربية، وأظهرت  للربح بجمهورية مصر  الهادفة  المنظمات غير  في 

 زن بين العمل والحياة. عالقة معنوية موجبة بين الثقافة التنظيمية والتوا
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العالقة بين ظروف العمل المناسبة    Hussain & Endut, 2018))  ةشفت دراسكما إستك

المشاريع   والحياة ألصحاب  العمل  بين  وتموالتوازن  عينة  الصغيرة،    قدرها   إجراءالدراسةعلى 

األمن(   ،االجتماعي، اإلستقرارالحوار،  المناسبة )أظهرت النتائج أن ظروف العمل وعامل، 800

 توازن بين العمل والحياة.تحقيق التأثيرفى لها في الشركة 

 والحياةبحث أثرالتوازن بين العمل  إلى    Kraak et al., 2018)دراسة )فى حين هدفت  

  عامل فى سوق العمل الهولندى 865وتم إجراء الدراسة على عينة مكونة من    العقد النفسي،  من

ن العمل والحياة التى يطبقها النتائج أن ممارسات التوازن بي سناً، وأظهرتلعينة من العمل األكبر 

حب العمل أثر إيجابى على العقد النفسى للعمال األكبرسناً من حيث إظهارموافقهم وسلوكهم  صا

 تجاه العمل.  

العمل إلى بحث تأثيرالتوازن بين   (Tavassoli & Sune, 2018)كما سففففعت دراسففففة  

إلى بحفث    ةبفاإلضفففففافف   الفدوران،ونوايفا    الحيفاة،عن    الرضفففففاالوظيفي، والرضفففففاعلى    والحيفاة

متطلبات العمل ودعم مشففرف األسففرة  الوظيفة،تأثيرمجموعة مختارة من السففوابق )اسففتقاللية 

وتشيرالنتائج إلى    إيران،عامل بدوام جزئى كامل فى 203والعمل( وطبقت الدراسةعلى عينة من 

في حين   التوازن بين العمفل والحيفاة والرضفففففاعن العمفل والحيفاة، قفات إيجفابيفة بينوجود عال

 ونوايا الدوران. ين العمل والحياةأظهرت وجود العالقات السلبية بين التوازن ب

دراسة تحاول  حين  العمل    (,Allam  (2019فى  بين  التوازن  من  مختلفة  جوانب  معرفة 

  السعودية، وطبقت والعالقات مع الموظفين العاملين في شركة األلبان في المملكة العربية   والحياة

وأظهرت النتائج معرفة جميع  موظفا فى شركة لمنتجات األلبان،131ينة مكونة منالدراسةعلى ع

العمل  باستثناء  البعض  بعضها  إيجابية مع  لها عالقات  التى  والحياة  العمل  بين  التوازن  جوانب 

 .وجود إختالف معنوى من حيث الحالة اإلجتماعية والنوع اعي، وكذلكالجم

العمل والحياة    إلىet al  tri (Tanupu., 2019دراسة )هدفت   التوازن بين  تأثير  تحليل 

على الرضا الوظيفي للعاملين في قسم خدمات األغذية والمشروبات في فندق جراند حياة جاكرتا.  

الدراسةعلى عينة مكونة من   التوازن بين   موظفا، وتشير68وطبقت  أن  الدراسة إلى  نتائج هذه 

 فينالعمل والحياة له تأثير كبير على رضا الموظ

 : واالتوازن بين العمل والحياة  العالىنظم عمل األداءممارسات الع قة بين  سات تناولتدرا -3

على التوازن    ممارسات نظم عمل األداء العالى أثر  Ronda,et.al.,2016))تناولت دراسة  

يلعبة الرضا الوظيفى كمتغير وسيط لهذه    الذيبين العمل والحياة والتعرف على الدور الوسيط  

الدراسة على عينة مكونة منالعال أن  موظف،  700قة وطبقت  النتائج  ممارسات نظم  وأظهرت 

حيث    ،تزيد من التوازن بين العمل والحياة ويتوسط الرضا الوظيفى هذه العالقة  عمل األداء العالى

تؤدى الى زيادة الرضا الوظيفى وبالتالى تزيد من التوازن    ممارسات نظم عمل األداء العالىأن  

 والحياة.عمل بين ال

 التالية:االستنتاجات   إلىالعرض السابق للدراسات، يمكن التوصل   إلىواستناداً 
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 Lee ,et و  (2013،ابراهيم( و)2018البردان ،   دراسة )مرزوق،تشابه الدراسة الحالية مع  -

.al.,2016)و )(Mao et .al.,2013)  ل العالى من حيث تناولها    ممارسات نظم عمل األداء 

،الخرزجى، ل بينما إختكمتغير مستق مع دراسة و(كمتغير تابع  2016لفت مع دراسة)الزيدى 

Wang& Verma, 2012))   كمتغيروسيط  . 

  et al, 2016). Mas)  ،(( Hussain & Endut, 2018دراسة    الحالية مع  تشابة الدراسة -

مع   إختلفت  حين  فى  كمتغيرتابع.  والحياة  العمل  بين  للتوازن  تناولها  حيث  دراسة  من 

من حيث تناولها للتوازن بين   ( (Tavassoli & Sune ,2018 ودراسة  (2015،مومانى)ال

للتوازن بين   (  2013والحياة كمتغير مستقل، ومع دراسة) مرسى ،العمل   من حيث تناولها 

 العمل والحياة كمتغير وسيط. 

الدراسة - من   Bartram et al,2014))و   Leggat et al,2011)دراسة )الحالية مع    تشابة 

مجح فىال  يث  إختلفت    التطبيق،  دراسةحين  ،  مع  البردان   KehoK) (2018)مرزوق، 

&Wright,2013) حيث مجال التطبيق.  من 

دراسة  - مع  الحالية  الدراسة  أثر  Ronda,et.al.,2016))  تشابة  عمل لدراسة  نظم  ممارسات 

  (García ,et al.,2016) على التوازن بين العمل والحياة بينما إختلفت مع دراسة  األداء العالى

 متغيرات الدراسة كل على حدة. ( لدراسة طبيعة العالقة بين Ang  et  al ,2013ودراسة)

العالقة بين    التوجد - العالى دراسة واحدة تناولت  الدراسة   ممارسات نظم عمل األداء    موضع 

عاملين  والتوازن بين العمل والحياة مأخوذة بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وذلك وفقا آلراء ال

 الشيخ.، وتمثل هذه النقطة الفجوة البحثيةبقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر  

وذلك من خالل دراسة أثر ممارسات نظم عمل األداء العالى فى    التى تسعى الدراسة لمعالجتها

بالمستشفيا التمريض  بقطاع  العاملين  على  بالتطبيق  والحياة  العمل  بين  التوازن  ت  تحقيق 

 الحكومية بمحافظة كفر الشيخ. 

 االستط عية:الدراسة 

لمسفففاعدة على  واالدقيق لمشفففكلة البحث,   لتحديدلالميدانية تم إجراء الدراسفففة االسفففتطالعية  

وتمت الدراسفففة  الدراسفففة،    والتعرف على خصفففائص مجتمع ،صفففياغة الفروض بشفففكل سفففليم

من   ة( مفرد33قدرها )عينة ميسفرة  باإلعتماد على أسفلوب المقابالت الشفخصفية مع االسفتطالعية  

وذلك خالل الفترة من فيات الحكومية بمحافظة كفر الشفففيخ،  ن بمهنة التمريض بالمسفففتشففف العاملي

قائمة اسففتقصففاء مكونه  علىوقد اعتمد الباحثون في إجراءها   ، 10/4/2017حتى  15/3/2017

نظم عمل األداءالعالى  ( أسئلة  للتعرف عن مدى توافر ممارسات 7):ي(أسئلة مقسمه كاآلت12من)

عن مدي توافر التوازن بين العمل والحياة فيما بينهم. وذلك بُعد شفرح مفاهيم   ( أسفئلة للتعرف5و)

مجموعة من   إلىومن خالل الدراسففة االسففتطالعية الميدانية تم التوصففل .  وأهداف البحث للعينة

أسففرت تلك المقابالت  و  ضتسفاعد في تشفخيص مشفكلة البحث وصفياغة الفروالنتائج األولية التي 

عن الوقوف على مجموعة من الظواهر والتى ربما تمثل مؤشففرات أولية على مشففكلة الدراسففة،  

 ومن تلك الظواهر مايلي: 
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التمريض  %80)  عبر - بهيئة  العاملين  يقضونه مع    الذيالوقت  عدم رضاهم عن    عن( من 

 ئالتهم. عا

األنشطة معظم  فى    ألسرهم  اركتهمضعف مشعن  ( من العاملين بهيئة التمريض  %85أشار ) -

 العامة مثل الحفاالت واألعياد والمناسبات المختلفة.

التوازن بين أنشطة ومهام  %87يشعر ) - ( من أفراد عينة الدراسة بعدم الرضا عن ضعف 

 الوظيفة وأنشطة الحياة العامة. 

- ( من  %65يشعر  اإلجراءات(  بنفس  تقوم  ال  اإلدارة  أن  التمريض  بهيئة  بالنسبة   العاملين 

 للمتقدمين لوظائف جديدة. 

التدريبية %75يدرك ) - البرامج  المستشفى ال توفر  إدارة  التمريض أن  العاملين بهيئة  ( من 

 االزمة بإستمرار. 

رص حقيقية  ( من العاملين بهيئة التمريض أن إدارة المستشفى التقوم بتوفر ف%69يشعر ) -

 العاملين.لتحسين مهارات ومعارف 

ماس  وبناءاً  فإن  على  التوصل  بق  تم  التى  األولية  اإلستطالعيةعلىالنتائج  الدراسة  من   ها 

 التوازن بين العمل والحياة.  التمريض بتحقيقالعاملين بقطاع إنخفاض شعور الميدانية تشيرإلى 

 البحث:مشكلة وتساؤالت 

فانه يمكن    اإلستطالعية من ظواهر  الدراسات السابقة والدراسةأسفرت عنه    فى ضوء ما 

 دراسة فى التساؤل التالى: اغة مشكلة ال صي

لتوازن  باموضع الدراسة   التمريض بالمستشفياتالعاملين بقطاع  هل يرجع انخفاض شعور  

 بين العمل والحياة إلى إنخفاض ممارسات نظم عمل األداء العالى؟ 

 تحديدا فان البحث الحالي يسعى إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:  صورة أكثربو

المستشفيات الحكومية بمحافظة كفر  فى ممارسات نظم عمل األداء العالى ى  تومسما  -1

 التمريض؟آلراء العاملين بقطاع  الدراسة، وفقاموضع  الشيخ

المستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ موضع   فى  التوازن بين العمل والحياة  ما مستوى -2

 التمريض؟وفقا آلراء العاملين بقطاع  الدراسة،

العمل والحياة   وقوةنوع    ما -3 العالى والتوازن بين  العالقة بين ممارسات نظم عمل األداء 

أبعاده من  بعد  وكل  إجمالى  بشكل  آلراء  مأخوذة  وفقاً  التمريض  العاملي ،  بقطاع  فى ن 

 موضع الدراسة؟ المستشفيات  

ل ذ بشكمدى تأثيرممارسات نظم عمل األداء العالى على التوازن بين العمل والحياة مأخو  ما -4

المستشفيات موضع    التمريض فىالعاملين بقطاع  الى وكل بعد من أبعاده، وفقاً آلراء  إجم

 الدراسة؟ 
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 أهداف البحث:

 إلى تحقيق األهداف التالية: يسعى البحث  

فى المستشفيات الحكومية بمحافظة    ممارسات نظم عمل األداء العالى  مستوىالتعرف على   -1

 ؟ ع التمريضوفقاً آلراء العاملين بقطا كفر الشيخ

توازن بين العمل والحياة فى المستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ  تحديد مستوى ال -2

 بقطاع التمريض؟ وفقا آلراء العاملين 

طبيعة وقوة وإتجاه العالقة بين ممارسات نظم عمل األداء العالى والتوازن  الكشف عن   -3

بقطاع  العاملين  ، وفقاً آلراء هابين العمل والحياة مأخوذة بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاد

 ؟ التمريض فى المستشفيات موضع الدراسة

 لعمل والحياة اممارسات نظم عمل األداء العالى على التوازن بين    الكشف عن درجة تأثير -4

 مأخوذة بشكل إجمالى وكل بعد من أبعادها؟ 

 فروض البحث: 

على    ،ة فروض البحثمشكلة وأهداف البحث، تم صياغ  كل من الدراسات السابقة،فى ضوء  

 النحو التالى: 

األول عالقةالفرض  توجد  ذ  :  العالى   وإيجابية  األداء  عمل  نظم  ممارسات  بين  إحصائية  داللة 

العاملين   والتوازن بين العمل والحياة مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وفقا آلراء 

 التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ. بقطاع

العالى على التوازن    ذوداللة إحصائية لممارسات نظم عمل األداءإيجابى  : يوجد تأثيرثانىض الالفر

وفقا أبعاده  من  بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ  والحياة  العمل  بقطاع  العاملين    آلراء  بين 

 التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفرالشيخ.

 التالية: وض الفرعية تتفرع الفر الثانى ومن هذا الفرض الرئيسى    

المهارات والتوازن بين العمل   إيجابى ذويوجد تأثير  -2/1 داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز 

وفقا أبعاده  من  بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ  العاملين    والحياة  التمريض بقطاع  آلراء 

 بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ.

تأثير  -2/2 ذويوجد  إح  إيجابى  بينداللة  بين  صائية  والتوازن  الدوافع  تعزيز  العمل    ممارسات 

من   بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ  بقطاعوالحياة  العاملين  آلراء  وفقا  التمريض   أبعاده 

 بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ. 
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تأثير  -2/3 العمل   وذإيجابى  يوجد  بين  والتوازن  التمكين  تعزيز  ممارسات  بين  إحصائية  داللة 

منوا بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ  وف  لحياة  بقطاع أبعاده  آلراءالعاملين  التمريض    قا 

 بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ.

(، وذلك على النحو 1يمكن تقديم النموذج المقترح للبحث في الشكل التالى رقم )  ماسبق،وفى ضوء  

 التالى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )                                 

 النموذج المقترح للدراسة                            

 : البحث  أهمية

تتمثل أهمية الدراسة فى اإلسهامات التى من المتوقع أن تقدمهاعلى المستوى العلمى والعملى  

 تتمثل فى اآلتى:التى و

والتوازن اء العالى  م عمل األدممارسات نظعدم وجود دراسة عربية تناولت العالقة بين   -1

العفاملين  بين العمفل والحيفاة مفأخوذة بشففففكفل إجمفالى وكفل بعفد من أبعفاده بفالتطبيق على 

 .انالحكومية بمحافظة كفر الشيخ على حدعلم الباحث  التمريض بالمستشفياتبقطاع  

حيث   والدراسات،تساهم هذه الدراسة بشكل متواضع فى إثراء هذا المجال من البحوث   -2

البشرية بشكل  لعا  تبر مرج تع وفى مجال   خاص،لباحثين والمهتمين فى مجال الموارد 

 إدارة األعمال بشكل عام. 

ممارسات  

 تعزيزالمهارات 

تعزيز    ممارسات

 الدوافع 

ممارسات تعزيز  

 التمكين 

      التوازن فى 

 الوقت 

 التوازن فى الرضا 

التوازن فى  

 المشاركة 

 المتغير المستقل 

 ممارسات نظم عمل األداء العالى 

 المتغير التابع 

 العمل والحياة التوازن بين 
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زيادة فى    وما تطرحه من مقترحات وتوصيات،ة  نتائج هذه الدراسمن المتوقع أن تسهم   -3

كومية محل الدراسة بالمتغيرات ذات التأثير المعنوى  حسئولين فى المستشفيات ال وعى الم

ممارسات نظم عمل  غة  مستوى التوازن بين العمل والحياة ومن ثم يمكن إعادة صياعلى  

 بما يحقق مستويات عالية من التوازن بين العمل والحياة لدى العاملين.األداء العالى 

مجال التطبيق، والمتمثل فى أعضاء الهيئة األهمية العملية من خالل أهمية وحيوية    تاتى -4

راً حاكماً فى نجاح جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى  دو  بونعالتمريضية والذين يل

    فى المستشفيات الحكومية.

 منهجية البحث: 

البحث،تو وعينة  مجتمع  ومصادرها،  للبحث  المطلوبة  البيانات  البحث    تضمن  متغيرات 

تحليل أساليب  المقاييس،  وثبات  تقييم صدق  البيانات،  جمع  البحث وطريقة  أداة  قياسها،   وكيفية 

 البيانات واختبار الفروض، وفيما عرض لتلك العناصر على النحو التالي: 

 البيانات المطلوبة للدراسة ومصادرها:  -1

ظم عمل األداء العالى  لممارسات ن: تمثلت هذه البيانات في التأصيل النظري  بيانات ثانوية ▪

بعدد   بيان  إلى  باإلضافة  والحياة،  العمل  بين  بقطاع  والتوازن   في ريض  التمالعاملين 

المستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، وتم الحصول على تلك البيانات بالرجوع إلى 

ية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة، باإلضافة الى  المصادر العلمية المختلفة العرب

 شئون العاملين بالمستشفيات الحكومية موضع الدراسة.  

الدراسة  المستشفيات موضع    التمريض فيبقطاع    العاملين: وتتعلق بتقييمات  بيانات أولية ▪

العالقة   نظم عمل األداء العالى والتوازن بين العمل والحياة، وتحديد نوع وقوة  لممارسات

قائمة   الدراسة عن طريق  عينة  من  البيانات  تلك  على  الحصول  وتم  وجدت.  إن  بينهما 

 استقصاء صممت لهذا الغرض في ضوء الدراسات السابقة.

 البحث:ينة مجتمع وع -2

الم الدراسة من  التى تمثل   ظوراإلحصائىنيمكن تعريف مجتمع  المفردات  انه جميع  على 

فى وتشترك  الدراسة  موضوع  معينة    الظاهرة  )صفة  ،أوأكثر  مجتمع   (.2012إدريس  ويتمثل 

(  15المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ فى )  التمريض فىالعاملين بقطاع  اإلستنتاجية من    الدراسة

بلغ  مستشفى وقد   ،( مفردة،6341عددهم  من    (  للتقاريرالصادرة  العاملين وفقا  شئون  سجالت 

( بيان بأعداد الممرضين والممرضات بالمستشفيات  1/1بمديرية الشئون الصحية ويوضح جدول )

 التالى:   الحكومية بمحافظة كفر الشيخ محل الدراسة على النحو 
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 ( 1/1جدول )

 لحكومية بمحافظة كفرالشيخ  رضات بالمستشفيات اعدد الممرضين والمم           

 . 2018باإلعتماد على بيان من مديرية الشئون الصحية، مركز المعلومات  ينإعداد الباحثمن  :المصدر

 

 (2007معادلة )ادريس، علىوبالنسبة لعينة البحث: تم تحديد حجمها باالعتماد 

𝐧 =
𝑵𝒛 𝟐  𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝑵𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 𝑷(𝟏 − 𝒑)
 

 :حيث أن 

N N Z D P 

 )القيمة االحتمالية( 0.50 )نسبة الخطأ( 0.05 1.96 حجم العينة الكلية  حجم المجتمع

 

فى العينة    وبالتعويض  حجم  بلغ  السابقة،  توزيع   مفردة،357المعادلة  العاملين   علىها  تم 

الحكومية   بالمستشفيات  التمريض  كفربقطاع  وفقالشي  بمحافظة  التوزيع  خ  ألسلوب   المتناسب، ا 

    ( التالي توزيع العينة.1/2جدول )ويبين 

                                          

 

 

 

  م

 إسم المستشفى

 عدد 

 الممرضين

 والممرضات

  م

 إسم المستشفى

 عدد 

 الممرضين

 والممرضات

 510 مستشفى بيال المركزى 9 780 المستشفى العام 1

 480 مستشفى فوه المركزى الجديد 10 210 مستشفى الحميات   2

 390 المركزى مستشفى سيدي سالم 11 200 مستشفى االمراض الصدرية 3

 410 المركزى ل مستشفى الحامو 12 31 مستشفى االمراض الجلدية  4

 475 مستشفى الرياض المركزى 13 200 مستشفى الرمد 5

 250 مستشفى المركزى بلطيم  14 750 مستشفى التامين الصحى 6

 500 مستشفى قلين المركزى  15 775 مستشفى دسوق المركزى 7

    380 مستشفى مطوبس المركزى 8

 6341    االجمالى                
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 ( 1/2جدول )

 توزيع مفردات العينة على المستشفيات الحكومية                    

 . انمن إعداد الباحث :المصدر

فى    وتمثلت المعاينة  بقطاع  فى  الدراسة  وحدة  الحكومية   بالمستشفياتالتمريض  العاملين 

 بمحافظة كفر الشيخ.

 متغيرات البحث وأسالي  القياس: -3

 يلي: ها البحث كما علىيتناول هذا الجزء متغيرات البحث، وكذلك أساليب القياس التي اعتمد     

 البحث: متغيرات 3/1

البحث   البحث، يمكن تصنيف متغيرات  متغيرين   إلىفي ضوء مشكلة وأهداف وفروض 

 رئيسين: 

 . العالى المتغير المستقل: ممارسات نظم عمل األداء 1/ 3/1

 المتغير التابع: التوازن بين العمل والحياة. 2/ 3/1

المستشفى  م حجم   إسم 

 العينة

المستشفى م النسبة المئوية حجم   إسم 

 ةالعين 

النسبة 

 المئوية

 % 8.11 29 المركزىبيال  مستشفى 9 % 12.3 43 المستشفى العام 1

المركزى 10 % 3.3 11 مستشفى الحميات  2 فوه   % 7.57 27 الجديد   مستشفى 

المركزى   سيديمستشفى   11 % 3.15 11 مستشفى االمراض الصدرية  3  % 6.2 22 سالم 

 % 6.4 23 المركزى مول  الحا  مستشفى 12 % 5.0 3 مستشفى االمراض الجلدية  4

المركزى  مستشفى 13 % 3.16 11 مستشفى الرمد 5  % 7.42 27 الرياض 

المركزى   14 % 11.84 42 مستشفى التامين الصحى 6 بلطيم   % 3.9 15 مستشفى 

المركزى  15 % 12.15 43 مستشفى دسوق المركزى  7 قلين   % 7.9 28 مستشفى 

     % 6.1 22 مستشفى مطوبس المركزى  8

 % 100 357 االجمالى 
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 القياس:أسالي    3/2

 النحو التالي: علىتم قياس متغيرات البحث   

 :ممارسات نظم عمل األداء العالى -3/2/1

( 2018البردان ،  مقياس )مرزوق،نظم عمل األداء العالى، إعتماداً على  تم قياس ممارسات  

لقياس مدى   ( عبارة17المقياس )ويتضمن    (،0.93وذلك نظرا لتمتعه بمعامل ثبات بلغ قيمته )

م تعديل بعض عبارات المقياس  املين وتبين الع األداء العالىإدراك العاملين لممارسات نظم عمل 

 بما يتوافق مع مجال تطبيق البحث الحالي. 

 :التوازن بين العمل والحياة  قياس 3/2/2

بلغت    ((Al Saidi, 2015 على مقياس  الباحثاناعتمد   ثبات  بمعامل  لتمتعه  وذلك نظراً 

المقياس  0.884قيمته ) العمل  ( عبارة35على )(، ويحتوي  التوازن بين  بأبعاده   تعكس  والحياة 

 ة وتم تعديل عبارات المقياس بما يتوافق مع مجال تطبيق البحث الحالي. الثالث

موافق تماما/غير  من ) أنه تم االستعانة بمقياس لكرت الخماسي والمتدرج    إلىوتجدر اإلشارة  

 متغيرات البحث تلخيص سبق يمكن ما ضوء موافق تماما( لقياس متغيرات البحث السابقة. وفي

 (. 1/3رقم ) الجدول في هو موضح كما قياسها يفيةكو

 (3/ 1جدول رقم )

 متغيرات البحث وكيفية قياسها 

 .السابقة الدراسات على باالعتماد الباحثين إعداد :المصدر

 

 

 

أرقام   األبعاد  المتغير 

 العبارات

 المصدر 

ممارسات نظم عمل 

 األداء العالى 

 ( 2018)مرزوق، البردان ، 5 – 1 ممارسات تعزيزالمهارات 

 11- 6 ممارسات تعزيز الدوافع

 17-11 لتمكين ممارسات تعزيزا

التوازن بين العمل 

 والحياة

 ((Al Saidi, 2015 10-1 التوازن فى الوقت

 14-11 التوازن فى المشاركة  

 35-14 التوازن فى الرضا 
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 أداة البحث وطرق جمع البيانات:  -4

الميدانية   البحث  بيانات  تجميع  باالعتماد  تم  األولية  مصادره  قائمةمن  تم   على  استقصاء 

، وتم مراعاة البساطة  ، فى ضوء بعض الدراسات السابقة ذات الصلةإعدادها خصيصاً لهذا الغرض

واشتملت القائمة    .والوضوح في تصميم وترتيب األسئلة والعبارات حسب تسلسل متغيرات البحث

المقدمة،سؤاعلى   بجانب  السؤال    لين  )اشتمل  على  البحث  17األول  عينة  إدراك  تقيس  عباره( 

عمل  لممارسات   منظم  الثالث،  العالى  تعزيز  األداء  )مارسات  من  المهارات  إلى   -1العبارات 

االستقصاء6 الدوافع،  (بقائمة  تعزيز  من  )  وممارسات  االستقصاء(،  11  -7العبارت  بقائمة 

  االستقصاء(. بينما خصص السؤال   بقائمة  17إلى    -12العبارات من  ن )التمكيوممارسات تعزيز  

العمل   بين  للتوازن  البحث  عينة  أفراد  إدراك  لقياس  على    والحياة،الثانى   عبارة(.35)واشتمل 

بقائمة االستقصاء لبعد التوازن فى الوقت، بينما خصصت    27إلى    18خصصت العبارات من  

من   المشاركة  38إلى    28العبارات  فى  التوازن  لبعد  االستقصاء  خصصت  بقائمة  حين  فى   ،

بقائمة االستقصاء لبعد التوازن فى الرضا. أما السؤال الثالث بالقائمة   52إلى    39العبارات من  

 ومدة الخدمة. والنوع، السن،ض المتغيرات الديموجرافية لعينة البحث مثل فشتمل على بع

حيث المباشرة،  الشخصية  المقابلة  عن طريق  باالستقصاء  الخاصة  البيانات  جمع  تم   وتم 

بُعد االستقصاء  قوائم  تم توزيع  ثم  أوالً،  للمستقصي منهم  البحث  أهداف  ذلك، واستغرقت    شرح 

  357استمارة من أصل  331( بمعدل %93.51وبلغت نسبة الردود )يوماً  45عملية جمع القوائم 

  استمارة وهي نسبة مرتفعة في العلوم االجتماعية.

  :تقييم صدق وثبات مقاييس البحث

القيفاس المحتملفة في المقفاييس متعفددة المحتوى التي تم اسففففتخفدامهفا في   يفل أخطفاءبغرض تقل

لقياس نظم عمل األداء العالى، تشفففكل في مجموعها ثالثة أبعاد عبارة   17قائمة االسفففتقصفففاء )

تم ،  ، تشفكل في مجموعها ثالثة أبعاد رئيسفه(التوازن بين العمل والحياةلقياس عبارة    35رئيسفة، 

(  2012)إدريس ، لكرونباخ، ويرىباسففتخدام طريقة ألفا   لمتغيرات الدراسففة  الثباتمعامل  تقييم  

في العلوم االجتمفاعيفة على أن معفامل ألففا لتقييم الثقفة والثبفات يجفب أن   أن هنفاك اتففاق بين البفاحثين

كرونبفاخ  أن قيمفة ألففا  (  4رقم )تشففففير النتفائج الواردة بفالجفدول  و(.  0.6-0.5يتراوح مفا بين )

أعلى من القيم السففففابق ذكرهفا،   وهي  (،0.943  -  0.774بين )تتراوح مفا الفدراسففففة    راتلمتغي

  . لمتغيرات البحث والثقة توافر االعتماديةيعنى  الذياألمر 

فتم   الدراسه،  مقاييس  بصدق  يتعلق  ثبات    هحسابوفيما  لمعامل  التربيعي  الجذر  بإيجاد 

(  0,777قيمه معامل الصدق بين )  تتراوح  (4)  ، ووفقاً للبيانات الواردة فى الجدول قماالختبار

يعكس تمتع مقاييس الدراسة بدرجة عالية من الصدق    الذيقيم مرتفعة األمر    وهي،  (0,959و)

      فى قياس متغيرات البحث.
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 ( 4جدول رقم )

 نتائج اختبار الصدق والثبات لمتغيرات الدراسة

عدد     المتغيرات                     م

 العبارات

فا ل ألمعام

 )الثبات( 

معامل   

 الصدق 

 

 

 

1 

 

ممارسات  

نظم عمل 

 األداء العالى 

 0.943 0.889 17 ممارسات نظم عمل األداء العالى

 0.814 0.663 6 ممارسات تعزيز المهارات

 0.774 0.599 5 ممارسات تعزيزالدوافع 

 0.795 0.632 6 ممارسات تعزيزالتمكين

 

 

2 

 

التوازن بين   

 والحياةالعمل 

 0.925 0.856 35 التوازن بين العمل والحياة  

 0.806 0.649 10 التوازن فى الوقت

 0.894 0.800 11 التوازن فى المشاركة

 0.870 0.757 14 التوازن فى الرضا

 . نتائج التحليل اإلحصائي على: إعداد الباحثين اعتماداً  المصدر

 : الفروضأسالي  تحليل البيانات واختبار  -5

تم   وفروضه،  البحث،  بيانات  ضوء  بفي  األساليب  االستعانة  من  اإلحصائية،  مجموعة 

ذلك لتحليل بيانات الدراسة،  (، وSpss,V.21برامج الحزم االحصائية للعلوم التجارية )ب المتوفرة

 تلك األساليب فى اآلتى: وتتمثل 

 سة.  مقاييس الدراألفا كرونباخ: وتم إستخدامه لتحديد درجة ثبات معامل  ▪

الوصفى:  أساليب ▪ الحسابي  الوسمثل    اإلحصائى  المعيارياط  ، وتم االستعانة  واالنحراف 

 بها لتوصيف نتائج الدراسة. 

نوف:   ▪ سمير  كالمجروف  بياناتوذلك  إختبار  تابعية  مدى  من  للتوزيع   الدراسة  للتحقق 

 الطبيعى.  

مارسات نظم عمل  العالقة بين بين م  رتباط بيرسون: وذلك للتعرف على نوع وقوة معامل إ ▪

 داء العالى والتوازن بين العمل والحياة.األ

وأبعاده   األداء العالىتحليل اإلنحدار البسيط: وذلك لقياس درجة تأثيرممارسات نظم عمل   ▪

 عاده.مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أب والحياةعلى التوازن بين العمل 
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 نتائج الدراسة الميدانية:

الجزء سيتم عرض اإل البحفى هذا  لمتغيرات  الوصفى  ث، وبعد ذلك نتائج إختبار  حصاء 

 فروض البحث، وذلك على النحو التالى: 

 االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث:

للتعرف على طبيعة بيانات متغيرات البحث، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعياريه 

البحث، لمتغيرات  تحليل وصفي  تم عمل  ا  لها،  البرنامج  ،  (SPSS V.21)الحصائي  باستخدام 

 النحو التالي:  على ( نتائج التحليل الوصفي، وذلك 5رقم ) التالى ويوضح الجدول

 ( 5جدول )                                              

 نتائج التحليل االحصائي الوصفي للمتغيرات بالوسط الحسابي 

االنحراف  الوسط الحسابي المتغير         م

 المعياري

 0.419 3.382 ممارسات تعزيزالمهارات  1

 0.475 3.241 ممارسات تعزيز الدوافع 2

 0.405 3.394 التمكين ممارسات تعزيز  3

 0.294 3.352 ممارسات نظم عمل األداء العالى  

 0.396 3.328 التوازن فى الوقت 1

 0.365 3.247 التوازن فى المشاركة  2

 0.320 3.306 التوازن فى الرضا  3

 0.268 3.394 ن بين العمل والحياة وازالت 

 نتائج التحليل اإلحصائي علىإعداد الباحثين اعتماداً من  :المصدر        

 ما يلي:  ( يتبين5رقم )ومن الجدول السابق     

عمل   - نظم  لممارسات  الحسابي  المتوسط  )األداء  بلغ  وبإنحراف  3.352العالي  معياري ( 

منتصف المقياس، فى  األداء العالى  ارسات نظم عمل  وهذا يعني أن متوسط مم  (، 0.294)

الدراسة   موضع  الحكومية  بالمستشفيات  التمريض  بهيئة  العاملين  أن  النتيجة  هذه  وتعنى 

ممارسات  توافر  متوسطة  بدرجة  المستشفيات    يدركون  داخل  العالى  األداء  عمل  نظم 

 .  موضع الدراسة الحكومية

  (، 0.419)  معياري  وبإنحراف  (3.382هارات )تعزيزالمممارسات    بلغ المتوسط الحسابي -

تعنى  المهارات فى متوسط المقياس، و   وهذا يعنى أن المتوسط الحسابي لممارسات تعزيز
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أن النتيجة  يدركون  العاملين  هذه  الدراسة  موضع  بالمستشفيات  التمريض  بدرجة    بهيئة 

 متوسطة توافر ممارسات تعزيز المهارات داخل المستشفيات الحكومية. 

 (، 0.475( وبإنحراف معياري )3.241رسات تعزيز الدوافع )المتوسط الحسابي لمماغ  بل -

تدل هذه  و  القياس،منتصف  فى  وهذا يعنى أن المتوسط الحسابي لممارسات تعزيز الدوافع  

بهيئة التمريض بالمستشفيات موضع الدراسة يدركون بدرجة متوسطة   العاملينالنتيجة أن  

 .فعتوافر ممارسات تعزيز الدوا

(،  0.405)  ( وبإنحراف معياري3.394التمكين )ي لممارسات تعزيز  بلغ المتوسط الحساب -

وتشير تلك   القياس،منتصف فى وهذا يعنى أن المتوسط الحسابي لممارسات تعزيز التمكين 

توافر ممارسات بهيئة التمريض بالمستشفيات موضع الدراسة ل  العاملينإدراك  النتيجة إلى أن  

 .  ةمتوسطبدرجة  تعزيز التمكين

وبإنحراف    (3.394إجمالي )بلغ المتوسط الحسابي للتوازن بين العمل والحياة مأخوذ بشكل   -

منتصف  فى  وهذا يعني أن الوسط الحسابي للتوازن بين العمل والحياة    (،0.268معياري )

أنالقياس،   النتيجة  تلك  التمريض  العاملين  وتعنى  موضع با  بهيئة  الحكومية  لمستشفيات 

 .التوازن بين العمل والحياةأبعاد توافر بدرجة متوسطة راسة يدركون الد

بلغ    (، حيث3.328،  3.247مابين )تراوحت متوسطات أبعاد التوازن بين العمل والحياة   -

حسابى  ( ويتعلق ببعد التوازن فى الوقت، كما بلغ أقل متوسط  3.328حسابى )أكبروسط  

 ركة.المشاببعد التوازن فى  (، وهومتعلق3.247)

 : اختبار الفرض األولنتائج 

بين ممارسات نظم  داللة إحصائية  وإيجابية ذأنه" توجد عالقة الفرض األول على  ينص   

مأخوذة بشكل إجمالي وكل بُعد من أبعادها    والتوازن بين العمل والحياةوأبعادهعمل األداء العالى  

العاملين الحكومبهيئة    وفقاً آلراء  بالمستشفيات  الشيخ." وللتحقق من   يةالتمريض  بمحافظة كفر 

(  6صحة/ أو عدم صحة هذه العالقة تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ويوضح جدول رقم )

                            هذه العالقة.النتائج الخاصة ب
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 ( 6جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين متغيري البحث 

 : من إعداد الباحثان فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى.المصدر

 :التالية( تم استخ ص النتائج  6ومن خ ل الجدول رقم )

داللة إحصائية بين ممارسات نظم عمل األداء العالى مأخوذة بشكل   ووجود عالقة إيجابيه ذ -

(،  0.565)إرتباط  بمعامل    (0.01إجمالى والتوازن بين العمل والحياه عند مستوي معنوية)

العالى وأبعاد   وكذلك وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين ممارسات نظم عمل األداء

التوازن فى    التوازن فى المشاركة،  ثة )التوازن فى الوقت،التوازن بين العمل والحياة الثال

معنوية مستوي  )0.01)  الرضا(عند  إرتباط  بمعامل    على (0.483،  0.512،  0.274( 

ببعد التوازن م عمل األداء العالى أكثرإرتباطاً  لي وبناءاعلى ذلك نجدأن ممارسات نظتواال

 التوازن فى الوقت.  دوأخيراً بع التوازن فى الرضا فى المشاركة ويليه بعد

داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز المهارات والتوازن بين العمل   وإيجابيه ذ وجود عالقة -

إج بشكل  مأخوذة  معنويةوالحياة  مستوي  عند  )  (0.01)  مالى  إرتباط  (. 0.419بمعامل 

وأبعاد   المهارات  تعزيز  ممارسات  بين  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  وجود  وكذلك 

التوازن فى    التوازن فى المشاركة،  الوقت،العمل والحياة الثالثة )التوازن فى    توازن بينال

 ( وبناءا 0.364،  0.285،  0.291اط )( بمعامل إرتب0.01)  مستوي معنوية  الرضا( عند

 ً  ببعد التوازن فى الرضا ويليه بعد   على ذلك نجدأن ممارسات تعزيزالمهارات أكثر إرتباطا

 التوازن فى المشاركة. الوقت وأخيراً بعد التوازن فى

 (R)معام ت االرتباط   المتغير  م

1 2 3 4 5 6 7 8 

ممارسات نظم عمل األداء   1

 العالى

1 

 

      

       1 ** 0.711 ممارسات تعزيز المهارات  2

      1 * 0.136 ** 0.523 ممارسات تعزيز الدوافع  3

 1 * 0.162 ** 0.293 ** 0.711 ممارسات تعزيز التمكين  4

 

   

    1 ** 0.302 ** 0.437 ** 0.419 ** 0.565 الحياةالتوازن بين العمل و 5

   1 ** 0.631 * 0.130 * 0.135 ** 0.291 ** 0.274 التوازن فى الوقت  6

  1 ** 0.297 ** 0827 ** 0325 ** 0.441 ** 0.285 ** 0.512 التوازن فى المشاركة  7

 1 ** 0.574 ** 0.170 ** 0.795 ** 0.226 ** 0.400 ** 0.364 ** 0.483 التوازن فى الرضا  8
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داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز الدوافع والتوازن بين العمل    ووجود عالقة إيجابية ذ -

(، وكذلك  0.437( بمعامل إرتباط )0.01وذ بشكل إجمالي عند مستوي معنوية)والحياه مأخ

إيجابية ذات داللة إحصائية بين ممارسات تعزيزالد  وجود التوازن بين عالقة  وافع وأبعاد 

التوازن فى الرضا(عند    التوازن فى المشاركة،  العمل والحياة الثالثة )التوازن فى الوقت،

 على ذلك نجد   وبناءا  (0.400،  0.441،  0.135إرتباط )  ( بمعامل0.01مستوي معنوية)

 ً أكثرإرتباطا التوازن فى    المشاركة ويليه بعد  التوازن فى  ببعد  أن ممارسات تعزيزالدوافع 

 التوازن فى الوقت. وأخيراً بعد الرضا

داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز التمكين والتوازن بين العمل   ووجود عالقة إيجابية ذ -

(، وكذلك  0.302بمعامل إرتباط )  (0.01)  مأخوذ بشكل إجمالي عند مستوي معنوية  والحياه

التوازن بين وجود عالقة إيجابية ذات داللة   إحصائية بين ممارسات تعزيزالتمكين وأبعاد 

التوازن فى الرضا(عند    التوازن فى المشاركة،  العمل والحياة الثالثة )التوازن فى الوقت،

 ( وبناءاًعلى ذلك نجد 0.226،  0.325،  0.130معامل إرتباط )( ب0.01مستوي معنوية)

 ً التوازن فى   ازن فى المشاركة ويليه بعدببعد التو  أن ممارسات تعزيزالتمكين أكثر إرتباطا

 التوازن فى الوقت. الرضا وأخيراً بعد

أنه "توجد   علىيمكن قبول صحة الفرض األول الذي ينص    ،وفي ضوء النتائج السابقة

 لتوازن بين العمل والحياة وا  العالى  ممارسات نظم عمل األداءبين    داللة إحصائية  وبية ذجاإيعالقة  

قطاع التمريض بالمستشفيات  مأخوذ بشكل إجمالي، وكل بُعد من أبعادها وفقاً آلراء العاملين في  

 .%5ومستوي معنوية   %95محافظة كفر الشيخ." وذلك في ضوء درجة ثقة  الحكومية ب

 لفرض الثاني: اختبار صحة ا

لممارسات نظم عمل  ذو داللة إحصائية    إيجابىأنه "يوجد تأثير    الثانى على  ىالفرض الرئيسينص  

مأخوذ بشكل إجمالي، وكل بُعد من أبعاده وفقاً آلراء  التوازن بين العمل والحياة  على  األداء العالى  

الحكومية  العاملين بالمستشفيات  التمريض  الدراسة  بقطاع  صحة/ أوعدم    حقق من. وللت"موضع 

وتبين النتائج الواردة بالجدول رقم    االنحدار البسيط. االستعانة بأسلوب  تم    ىالرئيس  صحة الفرض

 ( نتائج اختبار صحة الفرض وذلك على النحو التالى: 7)
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 ( 7جدول رقم )

على التوازن بين   داء العالىظم عمل األممارسات ننتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير

 والحياة وأبعاده العمل 

 : من إعداد الباحثان فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى.المصدر

 ( تم استخ ص النتائج التالية:6ومن خ ل الجدول رقم )

إحصائيةتأثيرهناك   - داللة  ذو  عم  إيجابى  نظم  العالى  ل  لممارسات  بين    علىاألداء  التوازن 

العمل والحياة مأخوذ بشكل إجمالي، وكل بُعد من أبعاده وفقاً آلراء العاملين بقطاع التمريض  

 بالمستشفيات الحكومية."، تم االستعانة بأسلوب االنحدارالبسيط. 

تأثير - األداء  هناك  نظم عمل  لممارسات  إحصائية  ذوداللة  بين    الىالع  إيجابى  التوازن  على 

إذ بلغت   (,2( ودرجه حرية)0.01)  أخوذ بشكل إجمالى عند مستوي معنويةالعمل والحياة م

  (F)%( وهي أكبر من  152.52)  ( المحسوبة بلغتF(، وقيمة )0.565  )(B) قيمة معامل  

( البالغة  يدل    (،0.000الجدولية  تفسير)  علىمما  معامل  أما  الفرض،  بلغت  R²معنوية   )

األد%32)قيمته عمل  نظم  ممارسات  أن  بمعني  )  العالى  اء(  نسبته  ما  من  %32تفسرها   )

  التوازن بين العمل والحياة ، أما النسبة المتبقية والبالغة   علىالتغيرات المعاكسة التي تطرأ  

 ( فتعود إلي متغيرات أخري غير موجودة في متغيرات الدراسة الحالية. 68%)

على األبعاد الثالثة   العالى  ائية لممارسات نظم عمل األداءإحص  تأثير إيجابى ذوداللةيوجد   -

التوازن فى الرضا(    التوازن فى المشاركة،  للتوازن بين العمل والحياة)التوازن فى الوقت،

معنوية)  عند حرية)  (0.01مستوى  معاملاذ    (2ودرجة  قيمة   الثالثة  دألبعا  (B)بلغت 

،  116.72،  26.65)  بلغت  لمحسوبةا(F)وقيمة  ،  التوالى  على   (0.483،0.512،0.274)

الثال  (100.30 التوالى،ثألبعاد  على  أكبرمن  ة    البالغة   الجدولية  ((Fوهى 

التوالى،  (0.000،0.000،0.000) على  الثالثة  معنوية  مما  لألبعاد  على    الفرض،  يدل 

قيمته  (R²أما) أن   لألبعاد  (%23.4،%26.2،%7.5)  بلغت  يعنى  التوالى وهذا  على  الثالثة 

عمل  ممارسا نظم  العا ت  تاألداء  التغيرات   (%23.4،%26.2، %7.5)  فسرمانسبتهلى  من 

تطرأ  اإليجابية والحياة  التى  العمل  بين  للتوازن  الثالثة  األبعاد  الوقت،   على  فى   )التوازن 

 الداللة  Beta R² F Sig المتغير التابع  المتغير المستقل

 

ممارسات نظم  

عمل األداء  

 العالى

 معنوي ** 0.000 152.52 0.320 0.565 التوازن بين العمل والحياة ▪

 معنوي ** 0.000 26.65 % 7.5 0.274 التوازن فى الوقت   ▪

 معنوي ** 0.000 116.72 % 26.2 0.512 التوازن فى المشاركة  ▪

 معنوي ** 0.000 100.30 % 23.4 0.483 التوازن فى الرضا  ▪
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الرضا(  المشاركة،في  التوازن   فى  التوالى،  التوازن  والبالغة  على  المتبقية   أماالنسبة 

لى متغيرات أخرى غير موجودة فى متغيرات الدراسة  إ  ( فتعود76.6%، 73.8%،% 92.5)

 الحالية. 

التوازن فى    أكثر تأثيراًعلى بعد  العالى  يالحظ من الجدول أن ممارسات نظم عمل األداء  كما -

،  ((Beta التوازن فى الرضا بمعامل  ويليه بعد   (0.512)  ابلغ قيمته  ( (Betaالمشاركة بمعامل

)  تبلغ  الذيو بمعامل  بعد  اً روأخي،  (0.483قيمته  الوقت  فى  قيمته بلغ    ( (Beta التوازن 

(0.274  .) 

الرئيسى و الثانى  الفرض  السابقة يمكن قبول صحة  النتائج  ينص على    الذي وفى ضوء 

على التوازن بين العمل   العالى  أنه"يوجد تأثيرإيجابى ذوداللة إحصائية لممارسات نظم عمل األداء

بعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات  والحياة مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أ

 الحكومية بمحافظة كفرالشيخ. 

الرئيس الثانى  الفرض  صحة  من  التحقق  صحة    ىوبعد  من  التحقق  تم  إجمالى،  بشكل 

م ممارسة  كل  بتأثير  والمتعلقة  له  الفرعية  على الفروض  العالى  األداء  عمل  نظم  ممارسات  ن 

والحياة العمل  بين  التالى  التوازن  الجدول  )، ويعرض  الفرعى  8رقم  بالفرض  المتعلقة  النتائج   )

وال العمل والحياة، وذلك على ماألول  بين  التوازن  المهارات على  بتأثير ممارسات تعزيز  تعلق 

 النحو التالى:   

 ( 8رقم )جدول 

ز المهارات على التوازن بين العمل  ممارسات تعزيئج تحليل االنحدار البسيط لتأثيرنتا

 والحياة وأبعاده 

 : من إعداد الباحثان فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى.المصدر

 ( ما يلي: 8رقم )ويتضح من الجدول 

ذوداللة - تأثيرإيجابى  العمل    هناك  بين  التوازن  على  المهارات  تعزيز  لممارسات  إحصائية 

(,إذ بلغت قيمة 2( ودرجه حرية)0.01وية )والحياة مأخوذ بشكل إجمالى عند مستوي معن

الجدولية   (F)( وهي أكبر من%69.88( المحسوبة بلغت)F(، وقيمة )0.419  )(B) معامل  

 الداللة  Beta R² F Sig التابع المتغير  المتغير المستقل

 

ممارسات تعزيز 

 المهارات 

 معنوي ** 0.000 69.88 0.175 0.419 ل والحياةالتوازن بين العم

 معنوي ** 0.000 30.33 % 8.4 0.291 التوازن فى الوقت 

 معنوي ** 0.000 29.20 % 8.2 0.285 التوازن فى المشاركة 

 معنوي ** 0.000 50.20 % 13.2 0.364 التوازن فى الرضا 
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( يدل    (،0.000البالغة  م   علىمما  أما  الفرض،  تفسير)معنوية  بلغت  R²عامل   )

)%17.5قيمته) نسبته  ما  تفسرها  المهارات  تعزيز  ممارسات  أن  بمعني  من 17.5%(   )

تطرأ  ال التي  المعاكسة  المتبقية   علىتغيرات  النسبة  أما   ، والحياة  العمل  بين  التوازن 

 %( فتعود إلي متغيرات أخري غير موجودة في متغيرات الدراسة الحالية.  82.5والبالغة)

إحصائية لممارسات تعزيزالمهارات على األبعاد الثالثة للتوازن    تأثير إيجابى ذوداللةهناك  -

التوازن فى الرضفففففا(    التوازن فى المشفففففاركفة،  يفاة)التوازن فى الوقفت،بين العمفل والح

  الثالثفةلألبعفاد    (B)بلغفت قيمفة معفامفلاذ    (2ودرجفة حريفة)  (0.01)  عنفدمسففففتوى معنويفة

،  30.33،29.20)  بلغت المحسففوبة  (F)وقيمة    لتوالى،على ا  (0364،  0.285،  0.291)

الففتففوالففى،  (50.20 عففلففى  الففثففالثففة  أكففبففرمففن  لففألبففعففاد    (الففجففدولففيففة (Fوهففى 

التوالى،  (0.000،0.000،0.000البففالغففة) الثالثففة على   يففدل على معنويففة  ممففا  لألبعففاد 

وهفذا    لألبعفادالثالثفة على التوالى  (%13.2،%8.2،%8.4بلغفت قيمتفه)  (R²أمفا)  الفرض،

من التغيرات   (% 13.2،%8.2،%8.4بته)يعنى أن ممارسفات تعزيز المهارات تفسفرها مانسف 

 )التوازن فىفالوقفت،  الحيفاةلى األبعفاد الثالثفة للتوازن بين العمفل وع  التى تطرأ  اإليجفابيفة

  والبفالغفة  أمفاالنسففففبفة المتبقيفة  التوازن فى الرضفففففا(على التوالى،  المشفففففاركفة،التوازن  

الف 86.8%،91.8%،91.6%) ففتفعفود(عفلفى  غفيفر  تفوالفى  أخفرى  مفتفغفيفرات  ففى  إلفى  مفوجفودة 

 متغيرات الدراسة الحالية.

إذابلغ   ((Betaالتوازن فى الرضا بمعامل  على بعد  أكثر تأثيرا  أن ممارسات تعزيز المهارات -

  وأخيرا   (0.291)  بلغ قيمته  ((Beta التوازن فى الوقت بمعامل  ويليه بعد  (0.364قيمته )

 (.  0.285) بلغ قيمته ((Betaبمعامل التوازن فى المشاركة  بعد

و األول  الفرعى  الفرض  قبول صحة  يمكن  السابقة  النتائج  على    ذيالوفى ضوء  ينص 

العمل  بين  التوازن  على  المهارات  تعزيز  لممارسات  إحصائية  ذوداللة  تأثيرإيجابى  أنه"يوجد 

آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات    والحياة مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وفقا

 الحكومية بمحافظة كفرالشيخ. 

ينص على    الذيالسابقة، تم التحقق من صحة الفرض الفرعى الثانى، ووبنفس الطريقة  

التوازن بين العمل والحياة   الداوفع علىأنه " يوجد تأثيرإيجابى ذوداللة إحصائية لممارسات تعزيز  

بالمستشفيات   التمريض  بقطاع  العاملين  آلراء  وفقا  أبعاده  من  بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ 

كفرا بمحافظة  )الحكومية  رقم  التالى  الجدول  على  9لشيخ. ويعرض  وذلك  الفرض،  هذا  نتائج   )

 النحو التالى:  
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 ( 9رقم )جدول 

 فع على التأثير ممارسات تعزيز الدونتائج تحليل االنحدار البسيط 

 التوازن بين العمل والحياة 

 : من إعداد الباحثان فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى.المصدر

 ما يلي:  (9رقم )ويتضح من الجدول  

إحصففففائيفة لممفارسففففات تعزيزالفدوافع على التوازن بين العمفل  أن هنفاك تفأثيرإيجفابى ذوداللفة ▪

(,إذ بلغت قيمة 2( ودرجه حرية)0.01والحياة مأخوذ بشففففكل إجمالى عند مسففففتوي معنوية )

الجدولية    (F)( وهي أكبر من%77.73)  ( المحسففوبة بلغتF(، وقيمة )0.437  )(B) معامل  

(  % 19.1) ( بلغت قيمتهR²معنوية الفرض، أما معامل تفسفير)  على(،مما يدل 0.000البالغة )

( من التغيرات المعاكسففة التي  %19.1بمعني أن ممارسففات تعزيزالدوافع تفسففرها ما نسففبته )

%( فتعود إلي  %80.9)  التوازن بين العمفل والحيفاة ، أمفا النسففففبفة المتبقيفة والبفالغفة علىتطرأ  

 في متغيرات الدراسة الحالية. متغيرات أخري غير موجودة

إحصفائية لممارسفات تعزيزالدوافع على األبعاد الثالثة للتوازن بين   هناك تأثير إيجابى ذوداللة ▪

التوازن فى الرضفففا( عندمسفففتوى   التوازن فى المشفففاركة، العمل والحياة)التوازن فى الوقت،

حفريففة)0.01مفعفنفويففة) قفيف   ذا  (2(ودرجففة  مفعففامففلبفلفغففت  الفثف لف   (B)مففة    الثففةألبفعففاد 

الفففتفففوالفففى،  (0.400،0.441،0.130)   الفففمفففحسفففففففوبفففة (F)وقفففيفففمفففة    عفففلفففى 

الففتففوالففى،  (% 62.80،%79.63،%6.14بففلففغففت) عففلففى  الففثففالتففة  وهففى   لففألبففعففاد 

ممفايفدل   لألبعفاد الثالثفة على التوالى،  (0.000،0.000،0.000(الجفدوليفةالبفالغفة)(Fأكبرمن

الثالثفة على    دلألبعفا  (%16،%19.50،%1.80قيمتفه )بلغفت    (R²الفرض،أمفا)  على معنويفة

من   (%16،%19.50،%1.80التوالى وهذا يعنى أن ممارسفات تعزيزالدوافع تفسفرها مانسفبته)

 على األبعاد الثالثة للتوازن بين العمل والحياة)التوازن فى  التى تطرأ التغيرات اإليجابية

  لبالغةوا  أماالنسففففبة المتبقية  التوالى،  على التوازن فى الرضففففا( التوازن المشففففاركة، الوقت، ▪

إلى متغيرات أخرى غير موجودة فى متغيرات   على التوالى فتعود  (% 84،80.5%،98.2%)

 الدراسة الحالية.

 الداللة  Beta R² F Sig المتغير التابع  المتغير المستقل 

 

 ممارسات تعزيز

 الدوافع 

 معنوي **0.000 77.73 0.191 0.437 التوازن بين العمل والحياة 

 معنوي * 0.014 6.14 %1.8 0.130 التوازن فى الوقت 

 معنوي **0.000 79.63 %19.5 0.441 التوازن فى المشاركة 

 معنوي **0.000 62.80 % 16 0.400 التوازن فى الرضا 
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بلغ   إذ  ((Betaالتوازن فى المشفاركة بمعامل على بعد أن ممارسفات تعزيز الدوافع أكثر تأثيراً  ▪

 وأخيراً   (0.400)  بلغ قيمتفه  ((Beta الرضففففا بمعفامفل التوازن فى  ويليفه بعفد  (0.441)  قيمتفه

 (. 0.135قيمته ) ( بلغ(Beta التوازن فى الوقت بمعامل  بعد

ينص على   الفذيوفى ضففففوء النتفائج السففففابقفة يمكن قبول صففففحفة الفرض الفرعى الثفانى و

والحياة أنه"يوجد تأثيرإيجابى ذوداللة إحصائية لممارسات تعزيز الدوافع على التوازن بين العمل  

أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمسففففتشفففففيات  مأخوذ بشففففكل إجمالى وكل بعد من 

  بمحافظة كفرالشيخ. الحكومية

ينص على أنه "   الذيوعلى نفس المنوال، تم التحقق من صحة الفرض الفرعى الثالث، و

ذوداللة تأثيرإيجابى  والحياة   يوجد  العمل  بين  التوازن  على  التمكين  تعزيز  لممارسات  إحصائية 

إج بشكل  بالمستشفيات  مأخوذ  التمريض  بقطاع  العاملين  آلراء  وفقا  أبعاده  من  بعد  وكل  مالى 

( نتائج هذا الفرض، وذلك على  10الحكومية بمحافظة كفرالشيخ. ويعرض الجدول التالى رقم )

 النحو التالى:  

 ( 1/10جدول )

 والحياة نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير ممارسات تعزيزالتمكين على التوازن بين العمل 

 : من إعداد الباحثان فى ضوء نتائج التحليل اإلحصائى.المصدر

 ( ما يلي:1/10رقم )ويتضح من الجدول  

إحصفائية لممارسفات تعزيز التمكين على التوازن بين العمل والحياة   هناك تأثيرإيجابى ذوداللة ▪

 (,إذ بلغت قيمة معامل  2( ودرجه حرية)0.01مأخوذ بشفففكل إجمالى عند مسفففتوي معنوية )

(B)(  0.302( وقيمفة ،)F(المحسففففوبفة بلغفت )وهي أكبر من%32.92 )(F)   الجفدوليفة البفالغفة

( بمعني  %9.1( بلغفت قيمتفه)R²مفل تفسففففير)معنويفة الفرض، أمفا معفا  على(،ممفا يفدل 0.000)

  علىاكسفة التي تطرأ ( من التغيرات المع%9.1أن ممارسفات تعزيز التمكين تفسفرها ما نسفبته )

( فتعود إلي متغيرات أخري  %90.9التوازن بين العمل والحياة ، أما النسففففبة المتبقية والبالغة)

 غير موجودة في متغيرات الدراسة الحالية.

إيجابى ذوداللةإحصفائية لممارسفات تعزيز التمكين على األبعاد الثالثة للتوازن بين هناك تأثير   ▪

ى الوقت،التوازن فى المشفففاركة ،التوازن فى الرضفففا( عندمسفففتوى العمل والحياة)التوازن ف

 الداللة  Beta R² F Sig المتغير التابع  المتغير المستقل

 

ممارسات تعزيز  

 التمكين 

 معنوي  ** 0.000 32.92 % 9.1 0.302 التوازن بين العمل والحياة

 معنوي  * 0.018 5.63 % 1.7 0.130 التوازن فى الوقت

 معنوي  ** 0.000 38.86 % 10.6 0.325 التوازن فى المشاركة 

 معنوي  ** 0.000 17.66 % 5.1 0.226 الرضا  التوازن فى
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الثالثفة )(B)(أذابلغفت قيمفة معفامفل2(ودرجفة حريفة)0.1معنويفة)   0.325،  0.130ألبعفاد 

( ألبعفاد الثالتفة 5.63،38.86،17.66المحسففففوبفة بلغفت )(F)( على التوالى،وقيمفة 0.226،

( لألبعفاد الثالثفة على  0.000،0.000،0.000(الجفدوليفةالبفالغفة )(Fعلى التوالى،وهى أكبرمن

( لألبعفادالثالثة  % 5.1،%10.6،%1.7(بلغفت قيمتفه)R²التوالى،ممفايفدل على معنويفةالفرض،أمفا)

الففتففمفف  تففعففزيففز  مففمففارسففففففات  أن  يففعففنففى  وهففذا  الففتففوالففى  تفففسففففففرهففا عففلففى  كففيففن 

(من التغيرات اإليجفابيفةالتى تطرأعلى األبعفاد الثالثة للتوازن  %5.1،%10.6،%1.7مانسففففبتفه)

الع الرضففففففا(على  بين  فى  المشففففففاركففة،التوازن  الوقففت،التوازن  فى  مففل والحيففاة)التوازن 

(على التوالى فتعودإلى متغيرات  % 89.4،94.9،%98.3التوالى،أمفاالنسففففبفة المتبقيفةوالبفالغفة)

 موجودة فى متغيرات الدراسة الحالية.أخرى غير 

  ( إذابلغ(Betaمعاملن ممارسففات تعزيز التمكين أكثر تأثيراًعلى بعدالتوازن فى المشففاركة بإ ▪

( ويليففه0.325قيمتففه  الرضففففففابمعففامففل  (  فى  بلغ(Beta بعففدالتوازن   )  ( (  0.226قيمتففه 

 (. 0.130قيمته ) ( بلغ(Beta وأخيراًبعدالتوازن فى الوقت بمعامل

الثالث و الفرعى  الفرض  قبول صحة  يمكن  السابقة  النتائج  على    الذيوفى ضوء  ينص 

ئية لممارسات تعزيز التمكين على التوازن بين العمل والحياة  أنه"يوجد تأثيرإيجابى ذوداللة إحصا

بالمستشفيات   التمريض  بقطاع  العاملين  آلراء  وفقا  أبعاده  من  بعد  وكل  إجمالى  بشكل  مأخوذ 

 كومية بمحافظة كفرالشيخ الح

 والتوصيات:مناقشة النتائج  

من جانب اإلدارة    مجموعة من النتائج التي تستحق الدراسة واالهتمام  إلىتوصل الباحثون  

 ما يأتي: محل الدراسة، وتتلخص أهم هذه النتائج فيالمستشفيات الحكومية ب

 مناقشة نتائج البحث: -1

 األول:مناقشه نتائج الفرض   1/1

ينص على أنه"توجد عالقة إيجابيه   الذيأثبت نتائج تحليل اإلرتباط صحة الفرض األول و

ألداء العالى والتوازن بين العمل والحياة مأخوذة بشكل داللة إحصائية بين ممارسات نظم عمل ا  وذ

بمحافظة   بعد من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية  إجمالى، وكل

 : يليبناء على نتائج الفروض الفرعية كما  الشيخ. وذلككفر 

داللة إحصائية    وبية ذإيجا  توصل إلى أنه توجد عالقة  الذيتم قبول الفرض الفرعى األول   ▪

بين ممارسات تعزيز المهارات والتوازن بين العمل والحياة مأخوذة بشكل إجمالى،وكل بعد  

من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، 

المعزز الممارسات  بتطبيق  المستشفى  إدارة  تقوم  النتيجةأنه عندما  ذلك  للمهوتعنى  ارات  ة 
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المهارات،  المعززة  الممارسات  من  والتطويروغيرها  والتدريب  اإلختيار  فى  المتمثلة 

تسهيل  خالل  من  المثال  سبيل  على  العاملين  لدى  والمعارف  والمهارات  فتطويرالقدرات 

ال للدراسات  ببرامج  االلتحاق  مثل  حقيقية  فرص  على  الممرضين  لتحسين  علىحصول  ا 

تساعدهم   لعاملين بقطاع التمريض  لاحة برامج تدريبية مكثفة  هم وإتمهاراتهم وزيادة معارف

أفضل، بشكل  وظائفهم  أداء  عن   على  بعيدة  وموضوعية  معاييرمهنية  على  اإلختيارالقائم 

التحيز والمحسوبية يراعى القدرات والمهارت والمعارف المطلوبة ألداء تلك الوظائف بما  

مستوى التوازن بين العمل والحياة للعاملين زيادة  يؤدى إلى    يحقق األهداف المطلوبة فهذا

ممارسات   بين  اإليجابية  العالقة  يؤكد  وهذا   ، الحكومية  بالمستشفيات  التمريض  بقطاع 

هذه   والحياة.وتتفق  العمل  بين  والتوازن  والتدريب  اإلختيار  فى  المتمثلة  تعزيزالمهارات 

الدراسات بعض  نتائج  مع   ،(Mazerolle et al .,2018)،   (Cave,2019)النتيجة 

(Brown& Yates,2018)    التى أشارت إلى وجود عالقة إيجابية بين)اإلختيار، التدريب

 .والتطوير( والتوازن بين العمل والحياة

داللة    وإيجابية ذ  أنه توجد عالقة  تم قبول الفرض الفرعى الثانى حيث أثبت النتائج الدراسة ▪

والتو الدوافع  تعزيز  ممارسات  بين  بشكل  إحصائية  مأخوذة  والحياة  العمل  بين  ازن 

الحكومية   بالمستشفيات  التمريض  بقطاع  العاملين  آلراء  وفقا  أبعاده  من  بعد  إجمالى،وكل 

أن إتباع إدارة المستشفى تطبيق مجموعة الممارسات    بمحافظة كفر الشيخ وتعنى هذه النتيجة

يق أهداف العمل، وتقدم  وافع التى تعمل على توجيه جهود العاملين نحو تحقالتى تعزز الد

من خالل توفير أساليب التحفيز والتعويض    الدافع الكافى لتحقيق مستويات عالية من األداء

المنظمة    وتقييم األداء ، حيث تشيرالتعويضات إلى المنافع المالية وغير الماليةالتى تقدمها

وفر لديها، فهذ  لموارد البشرية المؤهلة ، والمحافظة على ماهو متللعاملين بغرض جذب ا

يؤدى إلى زيادة الرضا وبالتالى تحقيق مستوى جيد من التوازن بين العمل والحياة. وتتفق  

نتائج   أشارت  حيث  السابقة  الدراسات  من  العديد  نتائج  مع  النتيجة   دراساتتلك 

(Oktosatrio ,2018)، (Alianto & Anindita,2018)   بين  إلى وجود عالقة إيجابية

 ( والتوازن بين العمل والحياة.يز )التعويض، التحف

توصلت نتائج الدراسة إلى قبول الفرض الفرعى الثالث حيث أثبت النتائج أنه توجد عالقة  ▪

داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز التمكين والتوازن بين العمل والحياة مأخوذة   وإيجابية ذ

ا بقطاع  العاملين  آلراء  وفقا  أبعاده  من  بعد  وكل  إجمالى،  بالمستشفيات  بشكل  لتمريض 

الحكومية بمحافظة كفر الشيخ. وتعنى  تلك النتيجه أن إتباع إدارة المستشفى تطبيق وتنفيذ  

الت العاملين على المشاركة بمهاراتهم ومعارفهم  مجموعة الممارسات  ى تهدف إلى تشجيع 

يد طرق  من أجل تحقيق نتائج إيجابية للمنظمة من خالل إتاحة الفرص أمام العاملين فى تحد

وإنجازالمهام, والسماح لهم فى المشاركة فى صنع وإتخاذ القرارات واإلهتمام بتكوين فرق 
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مجموعات واللجان التنظيمية المشتركة سيؤدى إلى العديد  اإلدارة وإشراكهم فى ال  العمل ذاتية

العمل  من النتائج اإليجابية سواء للعاملين أو المنظمة وسيؤدى إلى زيادة مستوى التوازن بين  

والحياة لدى العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية. وتتفق تلك النتيجة مع نتائج 

 ,Iqbal et al., 2017  (Jindal.,2013دراسات ج العديد من الدراسات حيث أشارت نتائ

،Russell., 2007)    ، إلى وجود عالقة إيجابية بين) مشاركة العاملين ، تصميم الوظائف

 مل المرنة( والتوازن بين العمل والحياة.ترتيبات الع

 مناقشة نتائج الفرض الثانى: -1/2

للدراسة الثانى  الفرض  قبول  اإلنحدارالبسيط  تحليل  نتائج  على   الذيو  أظهرت  ينص 

إحصائية لممارسات نظم عمل األداء العالى على التوازن بين العمل   ذوداللةأيجابى  أنه"يوجد تاثير

جمالى وكل بعد من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات  والحياة مأخوذ بشكل إ

 :يليالحكومية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بناء على نتائج الفروض الفرعية كما 

الدراسة ▪ نتائج  الفرض   توصلت  صحة  يوجد   إلى  أنه  النتائج  أثبتت  حيث  األول  الفرعى 

تعزيز المهارات والتوازن بين العمل والحياة  داللة إحصائية بين ممارسات    وتأثيرإيجابى ذ

مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات  

النتيجة، ذلك  وتعنى  كفرالشيخ.  بمحافظة  بتطبيق  أنه    الحكومية  المستشفى  إدارة  قيام  عند 

الم التى تعمل بشكل أساسى على تحسين  الممارسات  المعارف  مجموعة  هارات والقدرات 

للعاملين من خالل عمليات اإلستقطاب واإلختياروالتدريب والتطوير، فتسعى عملية  الفنية 

من ذو القدرات  اإلستقطاب واإلختيارإلى توفير مجموعة من العاملين المؤهلين لشغل الوظيفة  

الم يتالئم مع  المنظمة، وبما  التى تتوافق مع رغبات  المطلوب  والمهارات، والمعارف  هام 

فهذا يؤدى زيادة مستوى التوازن بين العمل والحياة للعاملين، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج  

العمل  توصلت إلى وجود تأثير للتدريب على التوازن بين  ة التي  العديد من الدراسات السابق

 .,Mazerolle et al  .,2018) (Brown& Yates,2018  والحياة

الدراسة ▪ نتائج  يوجد  إ  توصلت  أنه  النتائج  أثبتت  حيث  الثانى  الفرعى  الفرض  صحة  لى 

ذ العمل والحياة   وتأثيرإيجابى  بين  الدوافع والتوازن  بين ممارسات تعزيز  داللة إحصائية 

مأخوذ بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات  

أن إتباع اإلدارة تطبيق وتنفيذ الممارسات    لنتيجةوتعنى هذه ا  الحكومية بمحافظة كفرالشيخ.

الدوافع من   الموظفين التى تعزز  العادل ألداء  التقييم  تنطوي على  التي  الممارسات  خالل 

والتحفيزسيؤدى إلى    األداء، والتعويضيعكس األداء الفعلى وأرتباط األجر بمستوى    الذيو

وتتفق تلك النتيجة مع نتائج العديد من   المزيد من زيادة مستوى التوازن بين العمل والحياة
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التى توصلت Oktosatrio, 2018)( ،Alianto & Anindita,2018الدراسات السابقة  

 .والحياةللتحفيز والتعويض على زيادة مستوى التوازن بين العمل  إلى وجود تأثير

  وجد تأثير حيث أثبتت النتائج أنه ي  ،إلى صحة الفرض الفرعى الثالث  توصلت نتائج الدراسة ▪

داللة إحصائية بين ممارسات تعزيز التمكين والتوازن بين العمل والحياة مأخوذ    وإيجابى ذ

بشكل إجمالى وكل بعد من أبعاده وفقا آلراء العاملين بقطاع التمريض بالمستشفيات الحكومية  

كفرالشيخ. النتيجة  بمحافظة  هذه  ال  وتعنى  الممارسات  وتنفيذ  تطبيق  اإلدارة  إتباع  تى  أن 

خ من  مثل تعززالتمكين   ، الوظائف  تصميم  ممارسات  على  تنطوي  التي  الممارسات  الل 

إتخاذ قراربشأن كيفية تنظيم عملهم )أي  القدرة على  العمل مع  العاملين في فرق  عضوية 

المهام مع زمالء العمل )تناوب الوظائف(، وبالتالي السماح للعمال  فرق مستقلة( وتناوب 

القرارات في و المهام وترتيبها )أي إستقاللية ظائفهم بشأن تنفيذأسباتخاذ  تنفيذ  اليب أوامر 

،) وفرص    الوظيفة  نفسه  العمل  تنظيم  بها  يتم  التي  بالطريقة  عالقة  لها  الممارسات  هذه 

تلك  وتتفق  العمل.  إجراءات  بشأن  يتعلق  التغييرفيما  وإدارة  المشكالت  حل  في  المشاركة 

 العاملين،  تأثير )مشاركةلى وجود  سات السابقة توصلت إالنتيجة مع نتائج العديد من الدرا 

العمل   بين  والتوازن  المرنة(  العمل  ترتيبات  الوظائف،   , .Berg et al) والحياةتصميم 

2003)  ،(MaKy&Boxal,2007) (Appelbaum et al. 2000)  ،(Ronda et 

al.,2016. 

    توصيات البحث: 2/2

للبفاحثين تقفديم بعض التوصففففيفات العمليفة    البحفث، يمكن  في ضففففوء النتفائج التي توصففففل إليهفا

للمسففففتشفففففيفات الحكوميفة بهفدف زيفادة مسففففتوى التوازن بين العمفل والحيفاة، وقفد تم عمفل تلفك  

 التوصيات في صورة خطة عملية وذلك على النحو التالي: 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2021، يناير 3‘ج 1، ع 2المالية والتجارية )م المجلة العلمية للدراسات والبحوث

 عبد العزيز مرزوق، أ. فايز بدران. د

 
 
 

293 
 

 

 التوصية 

 

 آلية التنفيذ 

المسئول  

 التنفيذ عن 

سففعى إلى اإلهتمام من جانب المنظمات التى ت   - 

تحسفين مسفتوى التوازن بين العمل والحياة لدى 

هفذه المنظمفات إلى تبنى تطبيق   العفاملين داخفل

الممفارسفففففات المعززة للمهفارات المتمثلفة فى 

 اإلختيار والتعيين اإلنتقائى والتدريب والتطوير. 

 

 

 

مسفاعدة إدارة المسفتشففى العاملين لديها بقطاع    - 

ج الدراسفات  التمريض من سفهولةاإللتحاق ببرام

 معارف العاملين. لتطوير وزيادةا على ال

 

مراجعة اإلحتياجات التدريبة للعاملين بصففففة   - 

برامج  للوقوف على مففدى  دوريففة ومسففففتمرة 

 ألداء مهام عملهم. نالتدريب المطلوبة للعاملي 

مكانيات المادية والبشففريةاالزمة  توفير اإل  - 

لتطبيق أنظمة متكاملة لإلختيارواإلستقطاب  

 تعيين تتسم بالموضوعية والحيادية.وال

جعل اإلنضمام لبرامج التدريب من ضمن   - 

 معاييرتقييم األداء الوظيفى.

 

الفبشففففريففة   -  الفمفوارد  إدارة  عفلفى  يفجففب 

المسففففاهمة فى إختيار العاملين المناسففففبين  

 العمل. اءالمرشحين ألد

وضففع سففياسففات وبرامج إدارية تشففجع   - 

العاملين  على التفوق والتميز والمنافسفة بين  

إلفى  وتفؤدى  ومفعففارففهفم  مفهففارتفهفم  لفزيففادة 

 تحفيز العاملين.

توفير اإلعتمفادات المفايفة الكفافيفة لتفدريفب   - 

داخففل   العففاملين  خبرات  وتنميففة  وتطوير 

 المستشفيات.

 عمفل إتففاقيفات تعفاون مع الجفامعفات فى  - 

 مجال التدريب اإلدارى.

 

اإلدارة  

 العليا

 

 

إدارة  

الموارد  

 البشرية

 

 

 

اإلدارة  

 لماليةا

قيفام المنظمفات بتصففففميم نظم عادلة لتقيم األداء  

والتحفيز والتعويض للعفاملين داخلهفا بشففففكفل  

يتميز بمعفايير أداء عفادلفة وموضففففوعيفة وفى  

الثواب  األعمففال واألخففذ بمبففدا  ضففففوء نتففائج 

 والعقاب.

 

لألجور   محففدد  للعففاملين  األداء  تقييم  يكون  أن 

 ملين.العاوالحوافز والمكافات التى يتقاضاها 

 

وضفففع حوافزألصفففحاب األفكار المبدعة   - 

 والمبتكرة وتشجيعهم داخل بيئة العمل.

تقفففففففففديم التعوضفففففففففات المناسفففففففففبة -

للعففففففاملين مففففففن أجوروحوافزوذلففففففك 

ففففففى ضفففففوءادائهم مفففففع األخفففففذ ففففففى 

سفففففائدة، التضفففففخم اإلعتبارمسفففففتويات ال

السففففففائدة فففففففى بيئففففففة  والتعويضففففففات

العمففففل ألن ذلففففك مففففن شففففأنه أن يففففؤثر 

 

اإلدارة  

 ياعلال

 

 

إدارة  

الموارد  

 البشرية
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  ترقيات فىتمنح إدارة المسفتشففى العاملين لديها  

 العمل وفرص النمو من خالل كفاءة العامل.

علفففففففففى والء وإنتمفففففففففاء ورضفففففففففا 

 العاملبن.

جعفففففل نظفففففم المكاففففففات والحفففففوافز  -

 الفريفففق بفففدالً قفففائم علفففى أسفففاس عمفففل 

 من األداء الفردى. 

تتسففففم   -  نظم  لوائح  وضففففع  خالل  من 

بمعايير تقييم موضففوعية واضففحة وقابلة  

 ء العااملين.ضوء أداللتنفيذ فى 

 

 

اإلدارة  

 ليةاالم

الفعفمففل   مفهففام  الفعففامفلفيفن  اإلدارة  مشففففففاركففة 

 بأستمراروتقبل مقترحاتهم والعمل بها

والمرونفة فى تصففففميم الوظفائف بمفا يتالئم مع 

 قدرات العاملين.

اإلهتمام ببيئة العمل النفسفففيةإسفففتجابة للتغيرات 

تطرأ بصففورة مسففتمرةعلى عالقات العمل  التى

 المتغيرة.

إتفاحفة الفرصففففة للعفاملين المتميزين ذو المهفارة 

من المشففففاركفة فى وضففففع الخطط واألهفداف 

 وتحفيزهم على اإلبداع والتميز.

إتخفاذ القرارات المرنفة وإحترام أفكفارالعفاملين  

 وإعطائهم مساحة للتعبيرعن ارائهم بإستمرار.

إدارة المسفففتشففففى مع التواصفففل المسفففتمر من  

العاملين بهاوذلك لتوضفففيح لتوضفففيح رسفففالة  

 وأهداف المستشفى.

اإلهتمففففففففام بمشففففففففاكل العففففففففاملين  -

علفففففففففى اإلسفففففففففتماع  واإلسفففففففففتمرار

 لمشاكلهم ومقترحاتهم وارائهم.

وضففففففع نظففففففام واضففففففح وعففففففادل  -

 للشكاوىوالمقترحات.

وضفففففع بفففففرامج وسياسفففففات تسفففففهل  -

مليففففة صففففنع إشففففراك العففففاملين فففففى ع

 القرار.

وتوضففففيح المعلومففففات الكافيففففة  نشففففر -

بهففففم  دورهففففم المنففففوطللعففففاملين لفهففففم 

 . داخل المستشفى

من خالل قنوات إتصففال رسففمية لتوضففيح 

 أهداف وخطط العمل.

 

 

اإلدارة  

 ياعلال

 

 

إدارة  

الموارد  

 البشرية

 

 مستقبلية:مقترحات لبحوث  

العمفل    توازن بين  أثر ممفارسفففففات نظم عمفل األداء العفالى على ال  تنفاول البحفث الحفالي

  الشفففيخ،بمحافظة كفر  بالمسفففتشففففيات الحكومية  بالتطبيق على العاملين بقطاع التمريض والحياة

النحو  علىوفي ضففففوء نتفائج البحفث الحفالي يمكن تقفديم بعض المقترحفات لمجفاالت بحثيفة وذلفك  

 التالي:

مفارسففففات تعزيز  )م  العفالى تنفاولفت الفدراسففففة الحفاليفة أثر ثالث ممفارسففففات لنظم عمفل األداء -

المهارات، ممارسففات تعزيز الدوافع، ممارسففات تعزيز التمكين( في تحقيق التوازن بين العمل 
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ممارسففات نظم إال أنه نظراً ألن   التمريض فى المسففتشفففيات الحكومية،ة للعاملين بقطاع  والحيا

حول أبعفاده، فإن  مفهوم متعفدد األبعفاد وال يوجد حتى اآلن اتففاق بين البفاحثين   عمفل األداء العفالى

مثل تصففميم    العالى نظم عمل األداء  لممارسففات  اختبار هذه العالقة باسففتخدام ممارسففات أخرى

يفة، التهيئة الوظيفية، تخطيط الموارد البشففرية، وبرامج الصففحة والسففالمة المهنية، التعلم الوظ

ت غيرها مثل ، مع تطيبق الدراسففففة على قطاعاالتنظيمى،  يحتاج إلى مزيد من جهود الباحثين

   م، البنوك، اإلتصاالت.علىالت

بشفكل مباشفر على التوازن بين   ممارسفات نظم عمل األداء العالىتناولت الدراسفة الحالية تأثير   -

إال أنه قد يكون من المناسب قيام بعض البحوث التى تستهدف تحقيق فهماً أفضل  العمل والحياة، 

لتوازن بين العمل والحياة بشففكل غير مباشففرمن  على ا  ممارسففات نظم عمل األداء العالىلتأثير  

ثل مشففاركة المعرفة، التمكين النفسففى، اإلرتباط الوظيفى، خالل بعض المتغيرات الوسففيطة م

 رأس المال النفسى، الرضا الوظيفى. 

المسففتشفففيات  التمريض فىالعاملين بقطاع اسففتندت الدراسففة إلى الحصففول على البيانات من  -

  التمريض فىالعاملين بقطاع  ه الدراسفففة يصفففعب تعميمها على  نتائج هذ  ومن ثم فإنالحكومية، 

التمريض العاملين بقطاع  إجراء نفس الدراسة على  لذا قد يكون من المفيد ات الخاصة.  المستشفي

 الخاصة فقط، أو المستشفيات الحكومية أيضاً مع عقد مقارنة بينهما.    بالمستشفيات

 الرضا الوظيفى.ب ل األداء العالىممارسات نظم عمعالقة اجراء دراسة  •

سففففلوكيات اإلنسففففحاب فففففى الحففففد مففففن  نظففففم عمففففل األداء العففففالى ممارسففففاتدور •

 الوظيفى. 

 أثرممارسات نظم العمل عالية األدء على األداء التنظيمى. •
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 مراجع البحث

 المراجع العربية:أوال: 

( " سففياسففات وإجراءات العمل المؤثرة في تحقيق التوازن 2015أبوسففطان، خالد جمال ) -

بين الحيفاة العمليفة والخفاصففففة من وجهفة نظر العفاملين في المنظمفات غير الحكوميفة في 

 ، الجامعة االسالمية بغزة.رسالة ماجستير، كلية التجارةقطاع غزة " 

فرد بين العمفل نظيميفة على توازن أداءالأثر الثقفاففة الت  ("2017أبوالليفل، رشفففففامحمفد ) -

تطبيقيةعلى العاملين بالمنظمات الغير الهادفة للربح بجمهورية مصففففر   " دراسففففةوالحياة

 القاهرة. ، جامعةالتجارةكلية ، ماجستير  رسالة العربية

التسااااويق: "أسااااااليا  القيااس والتحليال    بحوث  (2012عبفد الرحمن )إدريس، ثفابفت   -

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.وإختبار الفروض

("دور المرونة التنظيمية 2016إسففماعيل مدب )  جواد، الخرزجى، قصففي الزيدى، ناظم -

االقتصااااادياة   مجلاة العلوموانعكفاسففففاتهفافى االسففففتجفابفة لتحقيق متطلبفات االداء العفالى "

  83-50ص ص94العدد22 مجلد واالدارية
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،  96،العدد،  23مجلد  ،واالداريةمجلة العلوم االقتصادية  والعمل"    بين الوقت المتاح للحياة
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 األردن. جامعة اليرموك، ،والعلوم اإلدارية

  ، التقريرالنهائى لبحث وإعداد  مشروع ا  العلمى: إعدادالبحث    (2017السيد )اإلمام، وفقى   -

 المكتبةالعصرية، المنصورة.

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1025&page=1&from=
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اإلبتكاري" دراسفففة تطبيقية على الشفففركات العاملة بتكنولوجيا المعلومات واإلتصفففاالت  
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في تحقيق الميزة  األداء عالية  عمل الممارسفات نظم  ("دور  2018)---------------------  -
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 ( 1لحق رقم )م

الرجاء وضع ع مة أمام الخانة التى تعبرعن درجة   أسئلة الدراسة اإلستط عية

 موافقتك على كل العبارات التالية:

 ال نعم  العبارة  م

 نظم عمل األداء العالى   أوالً: ممارسات  

متقدمين لوظائف هل تقوم إدارة المستشفى بنفس اإلجراءات بالنسبة لل 1

 جديدة بعيدة عن التحيز والمحسوبية؟

.... .... 

هل تستخدم إدارة المستشفى التقييم العادل فى ضوء أداء كل   2

 ممرض؟

... .... 

 .... .... هل توفر إدارة المستشفى البرامج التدريبية االزمة بإستمرار؟ 3

مثل  هل توفر إدارة المستشفى فرص حقيقية لتحسين المهارات   4

 ا؟ علىاإللتحاق ببرامج الدراسات ال

..... ..... 

 ..... .... تستخدم إدارة المستشفى توصيف حديث للوظائف؟هل  5

هل تتواصل إدارة المستشفى مع الموظفبن لتوضيح الخطط  6

 واألهداف؟ 

..... .... 

 .... .... هل يوجد إرتباط بين األجر ومستوى األداء؟ 7

 العمل والحياة بين  ثانياً: التوازن

 .... .... هل وظيفتك تسمح لك مشاركة عائلتك فى كافة المناسبات العائلية؟ 8

 .... ..... كل إحتياجاتك؟ يكفية علىهل المرتب التى تحصل  9

 .... ..... هل تهتم أإلدارة بالمقترحات المقدمة لها؟ 10

 ...... .... والحياة؟هل توفر اإلدارة تسهيال ت للتوفيق بين العمل  11

 ..... .... هل تستطيع الحصول على أجازات فى أى وقت؟  12
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   (2لحق رقم )م

 قائمة اإلستقصاء

من حضااااراتكم قراءة كال عباارة وتحادياد ماد    العباارات، المرجومجموعاة من    يليأوال: فيماا  

 كل عبارة √( أمامها وذلك وضع ع مة )علىموافقتكم أو عدم موافقتكم 

 

 م

 

 العبارات

موافق  

 تماما 

 

 موافق 

 

 محايد

 

غير 

 موافق 

 

غير 

موافق  

 تماما  

 ممارسات نظم عمل األداء العالى                                                  

1 

 

يخضففع جميع المتقدمين لشففغل وظيفة ما بالمسففتشفففى  

إلى مقابالت مهيكلة/منظمة )أسففففئلة مرتبطة بالوظيفة 

 دمين(.نفس األسئلة لجميع المتق

     

لفديهم تقوم المسففففتشفففففى بتعيين الممرضففففين الفذين   2

 المهارات المطلوبة.

     

يحصففل كل ممرض بالمسففتشفففى على برامج تدريبية   3

 مكثفة كل عدة سنوات.

     

البرامج التفدريبيفة التي تقفدمهفا المسففففتشفففففى تسففففاعفد  4

 الممرضين على أداء وظائفهم بشكل أفضل.

     

تائج عملية تقييم أداء كل ممرض لتحديد  ن   يتم إسففتخدام 5

 احتياجاته التدريبية

     

تقوم المسففتشفففى بتسففهيل حصففول الممرضففين على   6

فرص حقيقية )مثل االلتحاق ببرامج للدراسففات العلىا( 

 لتحسين مهاراتهم.

     

تقييم كل ممرض بالمستشفى عادل ويعكس أدائه   7

 الفعلى.

     

األجر الذي يحصفل علىه كل   هناك إرتباط بين مسفتوى 8

 ممرض ومستوى أدائه لوظيفته.

     

المكافأة /العالوة التي يحصففل علىها أي ممرض تعتمد  9

 على حسن أدائه لعمله.

     

مكافأة/حافز مقابل يحصفل المرضفين بالمسفتشففى على  10

 أدائهم أو إنتاجياتهم كمجموعة

     

      على الكفاءة.تعتمد الترقيات بالمستشفى بشكل كبير  11
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      هناك نظام واضح وعادل للشكاوى. 12

 

 

أشففارك رسففميا في مجموعات أو لجان تنظيمية )مثل 

مجموعات تحسفين الجودة، حل المشفكالت، المناقشفات 

والحوارات وتقديم اإلقتراحات( سفففواء على مسفففتوى  

 القسم أو المستشفى

     

      عمل بها.هناك توصيف وظيفي حديث للوظيفة التي أ 14

دوره المنوط يتوافر لكفل ممرض معلومفات كفافيفة لفهم   15

 به داخل المستشفى.

     

تتواصفل إدارة المسفتشففى رسفميا مع الممرضفين بها   16

 لتوضيح رسالتها وأهدافها وخططها.

     

تتواصفل إدارة المسفتشففى رسفميا مع الممرضفين بها   17

، رضففففا لتوضففففيح األداء التشففففغيلي )جودة الخفدمفة

 المرضى، ......إلخ(

     

 والحياةالتوازن بين العمل 

تقوم إدارة المسفتشففى باسفتدعائي الجتماع بعد سفاعات   1

العمفل أو خالل اإلجفازات والعطفل، ممفا يترتفب علىفه 

 أحيانا إلغاء بعض األنشطة اإلجتماعية الخاصة.

     

ال أسفتطيع الحصفول بسفهولة وفى أي وقت على نوع  2

أنفوا الفمسففففتشففففففى  مفن  تفوففرهففا  الفتفي  اإلجففازات  ع 

 لممرضيها.

     

      إلنهاء كل مهامي الوظيفية. تكفيساعات العمل ال  3

أقوم بالعمل غالبا خالل عطلة نهاية االسبوع أو العطل   4

 الرسمية واألعياد.

     

      عملي ال يمكنني من توفير وقت مناسب لعائلتي. 5

مج التي تقدمها المسفففتشففففى نادرا ما أسفففتفيد من البرا 6

لمساعدة الممرضين في التزاماتهم العائلية مثل )إجازة  

 األبوة واألمومة، مرونة ساعات العمل(

     

تسفففاهم بعض ترتيبات العمل في زيادة عدد سفففاعات   7

العمل مما يشففففكل عائق للعاملين نحو القيام بواجباتهم  

 العائلية بشكل أفضل.
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تتطلفب منى لعفديفد من المهفام التي  ينطوي عملي على ا 8

 المتابعة، حتى بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

 

     

ال أعتفذر أبفدا عن القيفام بفأي مهفام وظيفيفة إضفففففافيفة   9

الوقففت   من  المزيففد  االمر  تطلففب  لو  حتى  لمهففامي، 

 والجهد وااللتزام أو العمل لساعات إضافية.

     

من أين تنتهي غفالبفا مفا يكون من الصففففعفب أن أحفدد   10

 حياتي العملية وأين تبدأ حياتي الخاصة.

     

تعمفل سففففاعفات العمفل االضففففافيفة خالل عطلفة نهفايفة   11

االسفففبوع والعطل الرسفففمية في إهمالي لمسفففئولياتي 

 والتزاماتي العائلية.

     

أحرص دائمفا على التواجد في العمفل عنفد الحفاجة حتى  12

الغاء                              ولو تطلب األمر                    

 أو تأجيل التزام أتجاه العائلة.

     

نفادرا مفا اقوم بمشففففاركفة أفراد عفائلتي في األنشففففطفة   13

االجتمفاعيفة والترفيهيفة والتي تقفدمهفا المسففففتشفففففى 

 لممرضيها.

     

وظيفتي الحالية ال تسفمح لي باالنخراط مع عائلتي كما   14

 يجب على أن أكون.

     

أقوم بفاالسففففتعفانفة بفأحفد أفراد العفائلفة عنى في غفالبفا مفا   15

بعض األنشفففطة التي تسفففتلزم وجودي مثل االنشفففطة  

 المدرسية، الصحية، االجتماعية والمتعلقة بالعائلة.

     

      نادرا ما أقوم بمشاركة العائلة بأي نشاط ترفيهي. 16

ي أفكر في عائلتي دائما وأنا أعمل لذلك أجد صفعوبة ف 17

 التركيز بالعمل.

     

      أميل إلى الدمج بين واجبات عملي وأسرتي. 18

الوقت الذي أقضفففيه في العمل خارج سفففاعات العمل  19

الرسفمية يؤثر سفلبا على مسفئولياتي االجتماعية، مثال 

 زيارة األقارب. 

     

ال تمنح المسففتشفففى التسففهيالت الكافية لتحقيق التوافق   20

 ف الحياة الشخصية.بين العمل وظرو
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أحرص دائما على وجود وسففيلة اتصففال بالعمل خالل   21

 األنشطة الترفيهية مع العائلة. 

     

      طبيعة عملي الحالي ال تالئم مهاراتي ومؤهلي العلمي. 22

أقوم بأداء مهام إضفافية عن مهامي األسفاسفية بدون أي  23

 تقدير أو مكافأة نظير هذا العمل.

     

الوقت لنشفففاطات التي تشفففعرني ال أقوم بتخصفففيص  24

 بالرضا والسعادة.

     

      قيامي لمهام إضافية يأتي بشكل إجباري وليس إختيار. 25

ال يعرف الممرضين دائما مسئولياتهم وال يتم تزويدهم  26

 باحتياجاتهم في الوقت المحدد

     

فى العمل  أنا محاط ببيئة عمل سلبية سواء من الزمالء 27

أو المفدير المبفاشففففر بحيفث يتجنفب الجميع مشففففاركفة 

المعلومفات والخبرات والمعرففة لمسففففاعفدة بعضففففهم 

 البعض.

     

دائمفا يوجفد لفدى كميفة كبيرة من العمفل المتراكم الغير   28

 منجز.

     

العائلية بسففبب العمل يوجد عندي الكثير من النزاعات  29

 عملي. حيث أن عائلتي غير متفهمة لطبيعة

     

      ال يتوفر وصف وظيفي لكل المهام التي أقوم بها. 30

الراتفب الشففففهري الفذي أتقفاضففففاه من عملي ال يكفي  31

 إلشباع طلباتي واحتياجاتي الخاصة

     

قبفل ال يتم التعفامفل مع التظلمفات المقفدمفة لإلدارة من   32

 الممرضين بشفافية وعدالة.

     

ارة المقترحفات المقفدمفة لمصففففلحفة  نفادرا مفا تولى اإلد 33

 العمل كل التشجيع واالهتمام.

     

ال يتم تقفديم التفدريبفات الالزمفة للممرضففففين، ال يتم   34

 إسفففتخدام مؤهالت الممرضفففين بالطريقة االمثل إتجاه

 مصلحة العمل وزيادة االنتاجية.

     

ال تدعم المسففتشفففى أي أنشففطة ترفيهية للمرضففين مع  35

وأنهفا ال تقفدم أي تسففففهيالت أو برامج    عفائالتهم كمفا

 للتقليل من ضغوط العمل اليومية.
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Abstract 

This research aims to know the nature of the impact of the relationship 

between the practices of high-performance work systems and work-life 

balance. To achieve this goal, a random sample of (357) individuals from 

the nursing sector in the governmental hospitals in Kafr El-Sheikh 

governorate was drawn and the necessary preliminary data were collected 

through the survey and the response rate reached 92.27 %, and the 

appropriate statistical methods such as arithmetic mean and standard 

deviation were used. Correlation coefficient, plus some statistical tests. 

The results showed that there is a positive correlation between the practices 

of high performance work systems and work-life balance taken in 

aggregate and its dimensions, while there is a positive significant 

relationship between motivation practices, skills enhancement practices 

and empowerment promotion practices) and work-life balance taken in 

aggregate and its dimensions. It also shows the absence of significant 

differences between the views of employees towards the practices of high-

performance work systems as well as the balance between work and life 

according to demographic variables. Finally, some recommendations were 

made. 

Key Words: high performance work systems - balance between work and 

life. 


