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 الملخص: 
تسثل اليجف الخئيدي لمبحث في استكذاف شبيعة العالقة السباشخة بيغ مػارد الػضيفة )دعع 
السذخف، دعع الدمالء، االستقالل الػضيفي( وسمػكيات السػاششة التشطيسية ، واختبار الجور الػسيط 

عمي عيشة  لمتػازن بيغ الحياة والعسل في تعجيل قػة واتجاه العالقة بيغ الستغيخيغ ، وذلظ بالتصبيق
( مفخدة مغ االشباء والتسخيس والفشييغ العامميغ باربعة مدتذفيات 044عذػائية شبقية قجرىا )

جامعية مرخية ) القاىخة، عيغ شسذ ، االزىخ ، حمػان(، وتػصمت الشتائج الي وجػد عالقة ارتباط 
ة عمي سمػكيات معشػؼ بيغ متغيخات الجراسة الثالثة، ووجػد تاثيخ معشػؼ مباشخ لسػارد الػضيف

السػاششة التشطيسية ، وتاثيخ معشػؼ مباشخ لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػكيات السػاششة 
التشطيسية ، باالضافة الي وجػد تاثيخ معشػؼ غيخ مباشخ لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي العالقة بيغ 

ج تع تقجيع بعس التػصيات مػارد الػضيفة وسمػكيات السػاششة التشطيسية. وفي ضػء تمظ الشتائ
والسقتخحات لتحديغ التػازن بيغ الحياة والعسل وزيادة سمػكيات السػاششة التشطيسية بالسشطسات 

 مػضع الجراسة.
Abstract: 
   This study aims mainly to explore the direct relationship between job 

resources (supervisor support, co-workers support, job autonomy) and 

organizational citizenship behaviors, and examine the mediator role of  

work-life balance in that relationship, The Data collected from Stratified 

Sample consist of 400 employees(doctors, nurse ,technicians) who are 

working at four Egyptian university hospitals (Cairo, Ain Shams, Al-Azhar, 

Helwan),Some statistical methods used to test study’s hypotheses such as 

Person correlation coefficient and multiple correlation and regression 

analysis. Study’s Results found a significant relationship between all 

variables, and there is a significant impact of job resources on organizational 

citizenship behaviors, Rustles also found a significant impact of work-life 

balance on the organizational citizenship behaviors, In addition, there is a 

significant indirect impact of work-life balance on relationship between job 

resource and organizational citizenship behavior. According to those results 

some recommendations and proposals suggested to improve the work-life 

balance and increase organizational citizenship behavior in organizations 

under study. 
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 تمهيد
تحتاج الذخكات الي مػضفيغ قادريغ عمي اكسال مياميع االساسية السصمػبة مع تذجيع 
االخخيغ عمي الدمػكيات االيجابية التصػعية ، وانصالقا مغ ىحه الحقيقة، اولي العجيج مغ الباحثيغ 
في مجال الدمػك التشطيسي والسػارد البذخية دراسة سمػكيات السػاششة التشطيسية النيا يسكغ ان 

(. Fiernaningsih, 2020تحقق االىجاف التشطيسية بكفاءة وفعالية عمي السجؼ القريخ والبعيج )
وقج اجخيت العجيج مغ الجراسات في مجاالت مختمفة لتحجيج العػامل الدابقة التي تؤثخ عمي 

(، واالستقالل Yadav & Rangnekar, 2014سمػكيات السػاششة التشطيسية مثل الجعع االشخافي )
( ، والتصػر الػضيفي Ladebo ,8442( ، والخضا الػضيفي )Krishnan et al.,2013ضيفي )الػ 
(Amar & Afni ,8402.) 

وال تدال دراسة التػازن بيغ الحياة والعسل وعالقتو بالسػاششة التشطيسية ضخورية لمغاية 
(Fiernaningsih,2020وخاصة في السجال الرحي، مع االخح في االعتبار ان العام ،) ميغ في

السجال الرحي دائسًا مصالبػن بتقجيع افزل خجمة لمسخضي، ومغ السسكغ ان تؤدؼ متصمبات العسل 
العالية في مكان العسل الي تقميل الػقت الستاح لحياتيع الذخرية، االمخ الحؼ يسكغ ان يكػن لو 

 (.Pradhan et al  ,.8402تاثيخ عمي تقميل سمػكيات العسل االضافي)
نطخية التبادل االجتساعي، يسكغ ان يكػن لمسػارد الػضيفية دورًا ىاما في  وانصالقًا مغ

انتذار سمػكيات السػاششة، فسغ السحتسل ان العامميغ يقجمػن عمي مديج مغ سمػكيات السػاششة 
(، كسا ان بيئة العسل Ladebo,8442التشطيسية كسخدود لمجعع الحيغ يحرمػن عميو مغ السذخف )

الػد بيغ الدمالء، مغ السسكغ ان يكػن ليا عطيع االثخ في تقجيع السداىسة التي تتدع بجػ مغ 
( ، وعشجما يذعخ Krishnan et al,.8400االيجابية لخاحة السػضف وسمػكيات العسل االضافي)

 & Baralالعامميغ بالسذاركة والحخية في العسل سػف يقجمػن عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية )
Bhargava ,8404 .) 

، تخكد ىحه الجراسة عمي التعخف عمي الجور الحؼ تمعبو  وبشاء عمي االعتبارات الدابقة
مػارد الػضيفة والتػازن بيغ الحياة والعسل في سمػكيات السػاششة التشطيسية لجؼ العامميغ بالسجال 

 الرحي في عجد أربع مدتذفيات جامعية مرخية )القاىخة، عيغ شسذ ، حمػان، االزىخ(.
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ض ىحا البحث في قدسيغ ، األول: اإلشار الشطخؼ والجراسات الدابقة، أما الثاني: وسيتع عخ 
 فيعخض الجراسة التصبيقية.

 اوال: االطار النعري والدراسات الدابقة
يتشاول الباحثان مفيػم واىسية متغيخات البحث، والجراسات الدابقة التي تشاولت العالقة بيغ متغيخات  

 تالي: البحث وذلظ عمي الشحػ ال
 اوال: مهارد الهظيفة: 

تذيخ مػارد الػضيفة الي " مجسػعة الخرائز السادية واالجتساعية والتشطيسية لمػضيفة والتي 
تعسل عمي تخفيس متصمبات الػضيفة والتكاليف البجنية / الشفدية السختبصة بيا ، كسا تعسل عمي 

( ، و 8402، الدمشتي ، عديدة،Bakker et al ,.8442تحقيق أىجاف الػضيفة ، وتصػيخ الحات )
اضيخت الجراسات ان ابعاد مػارد الػضيفية متعجدة ومتشػعة تختمف باختالف شبيعة العسل وباختالف 

(،  وىشاك العجيج مغ االمثمة حػل مػارد الػضيفة تتزسغ عمي 8402السشطسات)العصػؼ وحسيج،
دعع زمالء العسل ، والجعع القيادؼ ، ومشاخ سبيل السثال: االستقاللية في العسل، ودعع السذخف ، و 

(. وعمي الخغع مغ Demerouti et al,.8440العسل االيجابي، والجعع السالي، والتغحية السختجة )
ان مػارد الػضيفة ضخورية لمتعامل مع متصمبات الػضيفة ، اال انيا ليا اىسية في كػنيا تمعب دورا 

تشطيسي او عمي مدتػؼ العالقات بيغ االفخاد )الجعع تمعب دورًا دافعيا سػاء عمي السدتػؼ ال
(، 8442االجتساعيي وروح الفخيق(، او عمي مدتػؼ السيام ) االستقاللة ،والتغحية العكدية()عػيذ،

 وسػف نشاقر ابعاد مػارد الػضيفة التي يتزسشيا البحث، وذلظ عمي الشحػ التالي:
 الدعم المقدم من المذرف :  -أ

سقجم مغ السذخف مغ أىع أشكال الجعع الحؼ يسكغ أن يػفخ السػارد يعتبخ الجعع ال  
( ، ويذيخ Selvarajan et al  ,.8402االجتساعية والعاشفية لمتعامل مع مصالب العامميغ ) 

الجعع اإلشخافي إلي التعاشف واإلجخاءات التي يقجميا السذخفػن لسداعجة مخؤوسييع عمي تحقيق 
(، مغ خالل تػفيخ الجعع  Allen  ,8440ي العسل وفي األسخة ) تػازن اكبخ بيغ مدؤولياتيع ف

الفعال مثل تػفيخ السعمػمات والتغحية السختجة عغ مكان العسل في الػقت السشاسب لألفخاد عشجما 
(. وعشجما يجرك السػضفػن أن  Bhargava & Baral  ,8442يػاجيػن أؼ مذكمة في العسل ) 
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بخفاىيتيع، فان ذلظ يعتبخ بسثابة السػارد العاشفية والشفدية اليامة، السذخفيغ يسيمػن نحػىع وييتسػن 
(، Luk & Shaffer  ,8442والتي يسكغ أن تقمل مغ الزغػط الشاجسة عغ متصمبات العسل)

( ، فان السذخفيغ بسثابة وكالء عغ  Selvarajan et al  ,.8402وبحدب رأؼ الباحثيغ ) 
شطيسي والتذغيمي،  فيع يجدجون وبقػة شخرية السشطسة ،وما السشطسة السعيشيغ لقيادة األداء الت

(،  Au & Ahmed  ,8402يطيخه السذخفيغ مغ دعع لألفخاد، يسثل رؤيا السشطسة تجاه األفخاد ) 
( فان 8402مسا يؤثخ عمي ترخفاتيع وسمػكيع تجاه السشطسة، ومغ وجية نطخ) جالب واخخون،

تعديد ومداعجة السػضفيغ عمي رفع مدتػيات الصاقة  السذخفيغ الجاعسيغ ىع أشخاص مشاسبيغ في
اإليجابية لجييع مغ خالل مشاقذة السذاكل الستعمقة باألسخة ، واألىع مغ ذلظ أنيع يعدزون مغ 
الرػرة الحاتية اإليجابية لمسػضف مغ خالل تقجيع الحمػل والتعميقات ، وبالتالي يخفف مغ الزغػط 

 (Luk & Shaffer  ,8442عمييع )
 الدعم المقدم من الزمالء : -ب

ىشاك أشكال متعجدة مغ العالقات بيغ الدمالء ، فقج تكػن العالقة رسسية ال تتعجؼ حجود 
(، ويسثل الجعع السقجم مغ 8442العسل ، وقج تتعجؼ إلي صجاقة تستج خارج العسل ) الدعبي ،

الجعع بتقجيع السداعجة مع الدمالء السرجر الثاني لمجعع االجتساعي السختبط بالعسل ، ويتعمق ذلظ 
حل السذاكل او تبادل السعمػمات ، وكال الشػعيغ مغ الجعع ليسا نفذ القجر مغ األىسية ، حيث 

( ، باإلضافة إلي ذلظ يسكغ لمسػضفيغ Ibrahim  ,8402يذكالن أبعاد الجعع السقجم مغ الدمالء )
لسذخف او سياسات العسل االستفادة مغ بعزيع البعس لمحرػل عمي الجعع في ضل غياب دعع ا

 (.Chou,8402العائمية الخسسية، او تذجيع زمالئيع عمي استخجام ىحه الدياسات )
  االستقالل الػضيفي: –ج 

ُيعّخف االستقالل الػضيفي عمي انو " الجرجة التي تػفخ فييا الػضيفة حخية كبيخة واستقاللية 
( Ahuja et al  ,.8442إتسام السيام" ) في ججول العسل وتحجيج اإلجخاءات الػاجب استخجاميا في

،كسا ُيعخف االستقالل الػضيفي عمي انو" الحق أو الدمصة التي تػكل لمسػضف في اتخاذ ما يخاه 
(، ويخؼ )  8400مشاسبا مغ إجخاءات وأفعال تتعمق بػضيفتو دون تجخل خارجي ) سميسان وآخخون ،

Sufian et al  ,.8402ل احجؼ السسارسات الغيخ رسسية لمتػازن بيغ ( ان االستقالل الػضيفي يسث
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الحياة والعسل وتذيخ الي درجة الحخية والتقجيخ السقجمة لمسػضفيغ لججول اعساليع واختيار االجخاءات 
( أن 8402السشاسبة الستخجاميا في تشفيح السيسة السصمػبة بحكسة، ويخؼ )جالب وآخخون،

في األفخاد في اتخاذ القخارات الحكيسة الخاصة بكيفية  االستقاللية بالعسل تذيخ إلي أن السشطسة تثق
تشفيح مياميع ،و االستقالل الػضيفي ُيسّكغ العامميغ في الػضائف الخجمية مغ التعامل مع السػاقف 
الزاغصة واإلجياد وإدارة لقاءات الخجمة بشجاح ويخفف مغ تأثيخ االستشداف العاشفي ويديج مغ 

 (. 8402يذ ،الكفاءة السيشية لمسػضفيغ)عػ 
 ثانيا: التهازن بين الحياة والعمل :

( التػازن بيغ العسل والحياة باعتباره مرصمحًا مػضػعيًا وذاتيًا، حيث Guest,8448يعّخف )
يختبط مقياس التػازن بيغ العسل والحياة بشتائج الدمػك مثل الػقت السدتغخق في العسل أو السجاالت 

ي بفيع الفخد حػل التػازن بيغ عسمو والجػانب األخخػ لمحياة ، األخخػ ، بيشسا يختبط القياس الذخر
لحلظ ، فان مجخد وضع التػازن في استسخارية ذاتية ومػضػعية يػحي بان ذلظ يختمف باختالف 

( التػازن بيغ العسل والحياة بأنو "  Clark et al,.8444الطخوف وكحلظ بيغ األفخاد. بيشسا عخف )
عغ األداء في العسل والسشدل مع الحج األدنى مغ صخاع الجور"، وقج  ىػ السدتػؼ السخضي والجيج

( وقجمػا ما يعخف بشطخية الحجود بيغ العسل/ 8440" وزمالئو   السفيػم في عام ) Clarkشػر" 
الحياة، وعخفػا التػازن بيغ العسل والحياة مخة أخخؼ بأنو " تحقيق التشاغع أو السداواة بيغ كل مغ 

 جاالت الحياة الخاصة" .مجاالت العسل وم
( التػازن بيغ العسل والحياة " بسجؼ Greenhouse et al ,.8442في حيغ يعّخف )

مذاركة الفخد في دور العسل ودور األسخة ورعايتيسا عمي قجم السداواة "، ويعتبخ تعخيفيسا شاماّل بسا 
ػن ثالثة مكػنات متأصمة يكفي ليذسل كال مغ التػازن اإليجابي والدمبي ، عالوة عمي ذلظ ، يقتخح

في لفع التػازن ، مثل التػازن الدمشي ) الػقت الستكافئ السكخس لمعسل واألسخة (، وتػازن السذاركة 
) والحؼ يذيخ إلي السذاركة الشفدية الستداوية في كال الجوريغ ( وتػزن الخضا) الخضا الستداوؼ 

سا صػرة أوسع واشسل ليحا السفيػم. ومغ السكتدب مغ كال الجوريغ العسل واالسخة(، ويعصي تعخيفي
(  أن التػازن بيغ العسل والحياة ىػ Grzywcz & Carlson ,8442وجية نطخ أخخؼ، يخؼ ) 

"انجاز التػقعات الستعمقة بالجور التي ناقذيا الفخد واشتخك فييا مع شخكاء الجور في مجاالت الحياة 
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( أن التػازن بيغ العسل والحياة  Kalliath& Brough,8442والعسل"، و في نفذ االتجاه، يخؼ )
ىػ " ترػر الفخد حػل كػن أنذصة مجاالت العسل وغيخ العسل تؤكج وتعدز الشسػ وفقًا ألولػيات 
حياة الفخد الحالية ، بسعشي أن، أؼ تقييع لمتػازن يشبغي أن يذسل التفزيالت الفخدية لمجور الحالي". 

اة والعسل " كاستجابة لمطخوف الفخدية لسداعجة األفخاد ( التػازن بيغ الحيChandra,8408ويرف )
عمي الػفاء بسدؤولياتيع وتصمعاتيع لتحقيق السشفعة الستبادلة لمفخد وأصحاب األعسال والسجتسع 

 ككل"، وىحا يعشي انو يجب أن يكػن لجؼ الشاس قجر مغ الديصخة عمي متى وأيغ وكيف يعسمػن .
ة العائمية والعسل يعشي" قجرة العامل عمي القيام بأدواره ويخؼ الباحث أن التػازن بيغ الحيا

السختمفة في العسل وفي الحياة الذخرية أو العائمية بحيث ال يمغي احجىسا األخخ وبسا يزسغ 
إحداس العامل بالخضا عغ عسمو وعغ حياتو الخاصة عمي اعتبار أن الذخز األكثخ رضا في 

لقيام بأداء أفزل في عسمو وذلظ مغ خالل التحكع في حياتو الخاصة ىػ عمي األرجح قادر عمي ا
 السدؤوليات في مكان عسمو وأسختو وأصجقائو ونفدو".

واستشادًا إلي نتائج العجيج مغ الجراسات حػل التػازن بيغ الحياة والعسل ، أشار الباحثػن إلي أن      
ىشاك الكثيخ مغ الشتائج اإليجابية السختمفة لمتػازن بيغ الحياة والعسل، ومغ خالل مخاجعة نتائج 

: مثل زيادة مدتػؼ عسلالشتائج السختبصة بالالجراسات الدابقة يسكغ ترشيف الشتائج إلي  فئتيغ: 
 & Arif( ، وزيادة مدتػؼ االلتدام التشطيسي)Arunika and Kottawatta  ,8402الخضا الػضيفي)

Farooqi  ,8400(وانخفاض نػايا تخك العسل ، )Suifan et al  ,.8402 ونذخ سمػكيات ، )
 & Karateep(، وتحديغ األداء الػضيفي)Baral & Bhargava ,8404السػاششة التشطيسية)

Kilic ,8442 مثل الخضا الدوجي ، والخضا العائمي، واألداء الشتائج السختبصة بغيخ العسل(، و :
( ، الخضا عغ الحياة والخفاىية وانخفاض السذاكل Boyer &Mosly  ,8442السختبط باألسخة)

 .(Lu ,Siu, Spector & Shi,2009; Zhang et al ., 2018الرحية والقمق واالكتئاب )

 سلهكيات المهاطنة التنعيمية: ثالثا:

ليرف  Organفي نياية الدبعيشات ضيخ مرصمح سمػكيات السػاششة التشطيسية عمي يج 
(، والتي أشار 0222الجيج التعاوني لمعامميغ أو الدمػكيات التعاونية االبتكارية التمقائية ) السبيس،

لدمػكيات السخغػبة مغ ،حيث فخق بيغ نػعيغ مغ ا Katzوشػرىسا  Barnardإلييسا الباحث 
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-Extraالعامميغ، أشمق عمي األول سمػكيات الجور الخسسي"،واألخخ "سمػكيات الجور اإلضافي
Role Behavior وىػ تمظ الدمػكيات التي تتجاوز حجود االلتدام بسا ىػ مقخر أو مصمػب رسسيا،"

" مجسػعة مغ  Organا مغ العامميغ. ، ولقج تعجدت تعخيفات سمػك السػاششة التشطيسية، حيث عخفي
الدمػكيات التصػعية، و ال يسكغ التعخف عميو بذكل مباشخ أو واضح بػاسصة الشطام الخسسي 
لمسكافآت التي تزسشيا عقج العسل الخسسي، كسا إنيا تعدز مغ فعالية أداء السيام الػضيفية داخل 

( إنيا 8442غ ، : الربا8448( ، ويخؼ كل مغ )السدجؼ ،Pradhan et al  ,.8402السشطسة )
سمػك نذاط مختبط بالعسل ويؤديو السػضفػن شػعا ويديج مغ الكفاءة التشطيسية ، ويعج ىحا الشذاط 

 خارج نصاق األنذصة السجونة في بصاقات الػصف الػضيفي
( ان العػامل السؤثخة عمي ضيػر سمػكيات السػاششة التشطيسية Fiernaningsih,8484ويخؼ)

مع بعزيا البعس، ومشيا اىسيا الثقافة التشطيسية والسشاخ السؤيج لخمق سمػك معقجة لمغاية ومتخابصة 
ايجابي لجؼ السػضفيغ، كسا ان رغبة الفخد في مداعجة االخخيغ تتاثخ ايزا بالحاالة السداجية لمعامل، 
فاذا كانت السشطسة تحتخم مػضفييا وتعامميع بانراف، مسا يداعج عمي خمق مداج جيج يدبب 

( ان سمػكيات السػاششة Podsakoff et al,.8444(، كسا يخؼ)8442خخيغ)الرباغ،مداعجة اال
التشطيسية تديج مغ انتاجية زمالء العسل، وزيادة السػارد التشطيسية وانتاجية السجيخيغ، والسداعجة في 
التشديق بيغ اعزاء السجسػعة ، وتديج مغ قجرة السشطسة عمي االحتفاظ بافزل السػضفيغ، ونحديغ 

 قخار االداء التشطيسي، وتديج مغ قجرة السشطسات عمي التكيف مع التغييخات البيئية.است
 رابعًا:الدراسات الدابقة:

تشاولت العجيج مغ الجراسات العالقة بيغ متغيخات الجراسة وسػف نػضح ذلظ بذي مغ التفريل      
 عمي الشحػ التالي:

 السباشخ لمسػارد الػضيفية عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية التاثيخ -0
شبقًا لشطخية الجعع التشطيسي ونطخية التبادل االجتساعي ، يؤدؼ شعػر العامميغ بالجعع 

(، وقج اكجت نتائج  دراسة Lambert,8444االجتساعي الي مػاقف ايجابية تجاه مشطساتيع )
(Baral & Bhargava ,8404 ان السػضفيغ سيقجمػن السديج مغ سمػكيات السػاششة التشطيسية )

مقابل الجعع الحؼ يتمقػنو مغ السذخفيغ عمييع ، كسا تػصمت دراستيسا الي ان سمػكيات السػاششة 
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التشطيسية ارتبصت ايجابيّا بكل مغ الثقافة الجاعسة لالسخة ودعع السذخف وخرائز الػضيفة لجؼ 
( الي ان السذخفػن يمعبػن دورًا Ladebo,8442لتكشػلػجيا اليشجؼ ، وتػصل )العامميغ بقصاع ا

حداسًا في تحفيد السػضفيغ عمي تصػيخ اتجاىاتيع وسمػكيات السػاششة التشطيسية لجييع، كسا تذيخ 
( الي ان الجعع االشخافي لو تاثيخ مباشخ عمي Yadav& Rangnekar ,8400نتائج دراسة )

 Fiernaningsih etشطيسية، ومغ جية اخخؼ، اضيخت نتائج دراسة )سمػكيات السػاششة الت
al,.8402 ان الجعع االشخافي لمعامميغ في السجال الرحي بساليديا لع يكغ لو تاثيخ كبيخ عمي )

( ىشاك عالقة ايجابية Krishnan et al,.8400سمػك السػاششة التشطيسية ، كسا اضيخت نتائج )
( مػضف دعع 082وسمػكيات السػاششة التشطيسية لعيشة مكػنة مغ ) كبيخة بيغ االستقالل الػضيفي

( وجػد تاثيخ مباشخ Krishnan et al,.8402ادارؼ بالسؤسدات العامة في ماليديا، واستشتجت )
وغيخ الستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل االرتباط بالعسل لجؼ عيشة 

 في ثالث مدتذفيات ماليدية . ( عزػ ىئية تسخيس 202قػاميا)
 التاثير المباشر لمهارد الهظيفة علي التهازن بين الحياة والعمل -2

كذفت الجراسات أن الخؤساء والسجيخيغ ليع تأثيخ كبيخ عمي نجاح واستخجام مسارسات التػازن 
( ، مغ خالل تذجيع  McCarthy et al  ,.8404بيغ الحياة والعسل الخسسية وغيخ الخسسية ) 

لعامميغ او تثبيصيع عغ استخجام سياسات العسل واألسخة الستاحة لسداعجتيع عمي إدارة متصمبات ا
( ، كسا تذيخ البحػث الخاصة بجراسات العسل  Selvarajan et al  ,.8402العسل واألسخة ) 

واألسخة إلي أن الجعع اإلشخافي يسثل مػردًا ىامًا لمحج مغ الرخاع بيغ العسل واألسخة، وخمق 
( ، كسا كذفت الجراسات  Allen,2001; Kossek et al,.8400اتجاىات إيجابية لجؼ العامميغ ) 

أن الجعع اإلشخافي لو تأثيخ كبيخ عمي الزغػط السيشية ويسكغ أن يقمل مغ اإلرىاق والسداىسة في 
(، كسا أشارت العجيج Thompson and Prottas,8442تحقيق أفزل تػازن بيغ العسل والحياة )

الجراسات إلي أثخ الجعع االجتساعي لدمالء العسل في التخفيف مغ الرخاع بيغ العسل واألسخة  مغ
(Karimi & Nouri , 2009 : Lu et al ., 2009: Mauno & Rantanen et al ., 

2013: Seiger & Wiese  ,8442  فقج اقتخحت الجراسات أن زمالء العسل يسكغ أن يديسػا ، )
الرخاع بيغ العسل واألسخة بيغ السػضفيغ ألنيع يتقاسسػن معًا شبيعة بذكل كبيخ في تقميز 
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( ، بجانب ذلظ أيزا، أكجت العجيج Karim & Nouri ,8442الزغػشات التي يػاجييا زمالئيع )
مغ الجراسات أن دعع الدمالء بجانب دوره في تخفيس الزغػط، لو دور ىام في تحقيق التػازن 

 Marcinku et al ., 2007; Fatima, & Sahibzada  ,.8408) اإليجابي بيغ الحياة والعسل 
(، وقج أكجت نتائج الجراسات عمي أن االستقالل الػضيفي يتعمق بقجرة السػضف عمي إدارة التجاخل 
بيغ العسل والحياة ، وان السػضفيغ الحيغ يتستعػن بسدتػيات اعمي مغ استقاللية الػضيفة، كانػا أكثخ 

غ وضائفيع وحياتيع العائمية بذكل عام، واقل عخضة لمذعػر بالتػتخ او عخضة ليربح راضيًا ع
., Thompson & Prottas, 2005; Ahuja et alالتفكيخ في الحرػل عمي وضيفة أخخؼ)

( أن السػضفيغ عشجما Carvalh & Chambel,8400( ، وعمي نفذ السشػال ، أكجت )8442
ي لمتعامل مع شمبات العسل والتي مغ السخجح أن استقاللية عالية في العسل ودعع إشخاف يػاجيػن 

,  Grzywacz and Marksيؤدؼ إلي انتقال ايجابي لمسػارد مغ العسل إلي األسخة، كسا أكجت ) 
( أن االستقالل الػضيفي يختبط بالشتائج اإليجابية بيغ العسل واألسخة، ، كسا حجد  8444

(Bhargava & Baral  ,8442 أن االستقالل الػضيف ) ي مغ أىع خرائز الػضيفة السؤثخة عمي
التػازن بيغ العسل والحياة، وىػ ما يتفق مع نتائج الجراسات الدابقة في نفذ الػقت فان االستقالل 

(، كسا  Sufian et al  ,.8402الػضيفي قج يؤثخ بذكل كبيخ عمي الرخاع بيغ العسل واألسخة ) 
ػضيفي لو تأثيخ اكبخ مغ العػامل االخخؼ ( أن االستقالل الKarim &Nouri  ,8442أستشتج )

 )مثل الجعع االجتساعي ومتصمبات العسل( عمي التػازن بيغ الحياة والعسل لجؼ السػضفيغ اإليخانييغ.
التاثير المباشر للتهازن بين الحياة والعمل علي سلهكيات المهاطنة  -3

 التنعيمية
والعسل عمي السشطسة إنيا تشعكذ عمي سمػكو لعل مغ أىع اآلثار االيجابية لمتػازن بيغ الحياة       

في السشطسة التي يعسل بيا ، ووفقا لشطخية التبادل االجتساعي فان شعػر العامميغ بالجعع يؤدؼ إلي 
مػاقف إيجابية اعمي تجاه التشطيع وتخويج السذاركة والسبادرات بيغ السػضفيغ مغ خالل الذعػر 

( ، كسا أن الجعع الحؼ  Lambert  ,8444ع إضافية )بااللتدام بإعصاء جيج إضافي مقابل مشاف
يتمقاه العامل مغ مذخفيو وزمالئو سيكػن ىشاك مغ التساثل في التأثيخ عمي السػضف األخخ 

( ،  Pradhan et al  ,.8402لمحرػل عمي السذاركة في سمػك السػششة التشطيسية الفخدية ) 
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ل بدبب السعاممة السػفقة مغ السشطسة، فديكػنػن وعشجما يذعخ األفخاد بالتػازن بيغ الحياة والعس
(، وتحديغ صػرة  Balmforth & Gardner  ,8442مػاكبيغ لمتحجث عغ السشطسة بذكل جيج ) 

 Prasetio etالسشطسة امام االخخيغ، ومػاكبة كل ماىػ ججيج وحجيث لتصػيخ السشطسة)
al,.8402داء سمػكيات إضافية، مثل سمػكيات (، كسا ان ىؤالء السػضفيغ ىع أكثخ قجرة ورغبة في أ

(. وعمي العكذ، أن شعػر العامميغ بالرخاع بيغ  Zhang et al  ,.8402السػاششة التشطيسية ) 
 Eikhof etالحياة والعسل يقمل مغ احتسالية انخخاط العامميغ في سمػكيات السػاششة التشطيسية )

al,.8442( كسا استشتج ، )Bolino& Turnley ,8442ذاركة الشداء في السبادرات الفخدية ( ان م
( االثخ االيجابي Fiernaningsih ,8484أدت إلي مديج مغ الرخاع بيغ العسل واألسخة، واستشتج )

 لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية .
الغير مباشر للدعم االجتماعي علي سلهكيات المهاطنة التنعيمية  التاثير -4

 من خالل التهازن بين الحياة والعمل
االدلة التجخيبية التي تع الحرػل عمييا حػل الجور الػسيط لمتػازن بيغ الحياة والعسل في      

 & Baralاشخة )العالقة بيغ السحجدات التشطيسية ونتائج العسل ، كانت في الغالب نتائج غيخ مب
Bharagave,8404 العجيج مغ الجراسات، وججت ان العػامل التشطيسية مثل استقاللية ،)

العسل ، والثقافة الجاعسة لالسخة ، والجعع االجتساعي بالعسل يختبط ايجابيا بالتػازن بيغ الحياة 
 & Aycan & Eskin,2005; Karim &Nouri,2009;Baralوالعسل )

Bharagave,2010; Wu et al,.8402 وفي نفذ الػقت ىشاك ادلة تثبت ان التػازن بيغ ،)
 Waynee et al.,2006: Aryee etالحياة والعسل ارتبط بسؤشخات مختمفة لشتائج العسل )

al,.8442 وبشاءًا عمي ذلظ، قام الباحثػن بفحز ادوار الػساشة لمتجاخالت بيغ العسل ،)
 ,Baral & Bharagaveة والشتائج الػضيفية )واالسخة في العالقة بيغ  العػامل التشطيسي

2010;Choi et al,.8402  ومغ الستػقع ان الجعع االجتساعي بالعسل كسػرد مغ السػارد .)
 & Baralالػضيفية يديج بذكل معقػل مغ كفاءة اداء السػضف في مجاالت العائمة )

Bhargava ,8400 ضف في العسل (، مسا يشعكذ بذكل ايجابي عمي مػاقفو وسمػكيات السػ
(Fiernaningsih,2020 ووفقا لشطخية التبادل االجتساعي فان شعػر العامميغ بالجعع يؤدؼ ،)
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إلي مػاقف إيجابية اعمي تجاه التشطيع وتخويج السذاركة والسبادرات بيغ السػضفيغ مغ خالل 
أن ( ، كسا  Lambert  ,8444الذعػر بااللتدام بإعصاء جيج إضافي مقابل مشافع إضافية )

الجعع الحؼ يتمقاه العامل مغ مذخفيو وزمالئو سيكػن ىشاك مغ التساثل في التأثيخ عمي 
 Pradhan etالسػضف األخخ لمحرػل عمي السذاركة في سمػك السػششة التشطيسية الفخدية ) 

al  ,.8402  وعشجما يذعخ األفخاد بالتػازن بيغ الحياة والعسل بدبب السعاممة السػفقة مغ ، )
,  Balmforth & Gardnerة، فديكػنػن مػاكبيغ لمتحجث عغ السشطسة بذكل جيج ) السشطس
( ،كسا أن ىؤالء السػضفيغ ىع أكثخ قجرة ورغبة في أداء سمػكيات إضافية، مثل  8442

 ( .  Zhang et al  ,.8402سمػكيات السػاششة التشطيسية ) 
 

 ثانيًا: منهجية الدراسة
 أوال: مذكلة البحث

، مغ اجل  0لمتعخف عمي مذكمة الجراسة في الػاقع السيجاني، تع اجخاء الجراسة االستصالعية   
الحرػل عمي بيانات استكذافية حػل مجؼ شعػر العامميغ بالتػازن بيغ الحياة والعسل ، والجعع 
، السقجم ليع في مكان العسل مغ مخؤسييع وزمالء العسل، ومجؼ شعػرىع باالستقاللية في العسل

ومجؼ انتذار سمػكيات السػاششة بالسدتذفيات التي يعسمػن بيا، وقج اسفخت نتائج الجراسة 
 االستصالعية عغ الخخوج ببعس مطاىخ السذكمة، ومغ ابخزىا مايمي:

% مغ افخاد العيشة بالسدتذفيات مػضع الجراسة مغ كثخة االعباء الػضيفية 24يعاني اكثخ مغ  -
عجد شجيج مغ العامميغ بالسدتذفيات ، مسا يؤدؼ الي قيام بعزيغ  السمقاة عمي عاتقيغ مغ وجػد

 بالعسل بسفخدىا في احجؼ الػرديات بالقدع كمو، االمخ الحؼ يشعكذ سمبًا عمي حياتيغ االسخية.
%( مغ افخاد العيشة مغ سػء السعاممة مغ رؤساء االقدام، وعجم التعاون مغ 20يعاني اكثخ مغ ) -

 بعس زمالء العسل.

                                                 
1
ن  -  تم اجراء دراسة استطالعية ميدانية عن طريق مجموعة من االسئلة المفتوحة ، للتعرف علي اراء العاملي 

ات الدراسة ، وتم تطبيقها علي عينة قوامها ) ن بالمستشفيات الجامعية 05الخاصة ببعض متغي  ( مفردة من العاملي 
ي خالل شهر ديسمر 

ن
ي ادارة االعمال. وتم مراجعة االس  6502بالقاهرة، وتم ذلك ف

ن
 ئلة والنتائج مع بعض االساتذة ف
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( مغ مفخدات العيشة ذكخوا انيع غيخ قادرات عمي احجاث تػازن 22ضيخت الجراسة ان حػالي )ا - 
 بيغ الحياة الذخرية واالسخية  والجياة السيشية .

% مغ افخاد العيشة بعجم الخغبة في السذاركة في سمػكيات السػاششة التشطيسية نحػ 22يذعخ   -
 زمالئيع والسشطسة .

الجراسات الدابقة ونتائج الجراسة االستصالعية يسكغ صياغة وبشاء عمى االشالع عمى 
 مذكمة البحث في مجسػعة التداؤالت اآلتية: 

ما أثخ السػارد الػضيفية عمي االلتدام التشطيسي لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية محل  (0)
 الجراسة؟ وما نػع ىحا األثخ إن وجج؟ 

ياة والعسل  لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية ما أثخ مػارد الػضيفة عمي التػازن بيغ الح (8)
 محل الجراسة؟ وما نػع ىحا األثخ إن وجج؟

ما أثخ التػازن بيغ العسل والحياة عمى سمػكيات السػاششة التشطيسية  لجؼ العامميغ  (2)
 بالسدتذفيات محل الجراسة؟ وما نػع ىحا األثخ إن وجج؟

ىل يتػسط التػازن بيغ العسل والحياة العالقة بيغ مػارد الػضيفة وسمػكيات السػششة  (0)
 التشطيسية لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية محل الجراسة؟      

 أهداف  البحث: -ثانياً 

 ييجف البحث إلي ما يمي :
 السباشخ لمسػارد الػضيفية عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية. اختبار مجؼ التاثيخ -

 اختبار التاثيخ السباشخ لسػارد الػضيفة عمي التػازن بيغ الحياة والعسل . -

 اختبار مجؼ التاثيخ السباشخ لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية. -

ػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل الستغيخ اختبار التاثيخ الغيخ  لسػارد الػضيفة عمي سم -
 الػسيط التػازن بيغ الحياة والعسل.

 ثالثًا: أهمية البحث
اثبتت البحػث العمسية والجراسات الدابقة ان قزية التػازن بيغ الحياة والعسل مغ القزايا  -

ت في اليامة التي تالقي اىتسام كبيخ عمي السدتػؼ الجولي وقج القت العجيج مغ االىتساما
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الفتخة األخيخة مغ قبل الجول والسشطسات ، ومغ ثع تسثل تمظ القزية قزية ىامة وحخجة 
لمغاية بالشدبة لمسدئػليغ في السدتذفيات الجامعية ألنيا قج تؤدؼ في بعس األوقات إلي 
تخك العسل نيائيًا، ومغ ثع يدعي قادة السدتذفيات إلي تحديغ التػازن بيغ الحياة والعسل . 

سثل الجراسة الحالية إضافة إلي السكتبة العخبية والي الباحثيغ والجارسيغ في مجال لحلظ ت
 الدمػك التشطيسي وإدارة السػارد البذخية.

الجور اليام الحؼ تمعبو السدتذفيات الجامعية في خجمة مالييغ السخضي وبخاصة انيا تقجم  -
يغ ، وبجانب ذلظ الجور خجماتيا إلي الفئة العخيزة مغ جساىيخ السخضي مغ غيخ القادر 

 اإلنداني والحيػؼ الحؼ يقجمو العامميغ بالسدتذفيات الجامعية لمبذخية.

 رابعًا: الفرضيات والمخطط الفرضي للدراسة:
 تدعى الجراسة إلى اختبار الفخوض التالية: 

ايجابي ذو داللة احرائية ومعشػية لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات السػاششة  يػجج تاثيخ ✔
 التشطيسية لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع التصبيق. 

يػجج تاثيخ ايجابي ذو داللة احرائية ومعشػية لسػارد الػضيفة عمي التػازن بيغ الحياة  ✔
 لتصبيق. والعسل لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع ا

يػجج تاثيخ ايجابي ذو داللة احرائية ومعشػية لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػكيات  ✔
 السػاششة التشطيسية لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع التصبيق. 

يػجج تاثيخ ايجابي ذو داللة احرائية ومعشػية لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات السػاششة  ✔
لتػازن بيغ الحياة والعسل لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع التشطيسية مغ خالل ا

 التصبيق . 

 خامدًا: ترميم البحث

اعتسج الباحث عمذ االسمػب االستشباشي في تحميل االسذ الشطخية ، ام السشيج فكان     
لتحقق السشيج الػصفي اذا يخكد بالبجء بفخضيات الجراسة وبعج ذلظ وضع استخاتيجية اختبارىا وا

 مشيا وبشاء عمي نتائجيا يتع تحجيج قبػليا او رفزيا وبحلظ يتع وصف السذكمة واسبابيا.
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 طرق جمع البيانات: -1
 االعتساد عمي الكتب والسقاالت والخسائل في جسع البيانات وكتابة الجدء الشطخؼ.  -0
القائسة مغ  الجانب السيجاني تع االعتساد عمي قائسة االستقراء لجسع البانات ، وقج تالفت  -8

عبارة غصت اربع متغيخات رئيدية ، وتع االعتساد عمي مقياس ليكخت الخساسي ، والحؼ  00
، ال اوافق 8، ال اوافق2،اوافق الي حج ما0، اوافق 2يتجرج وفق االجابات التالية ) اوافق تساما 

 تساما.
 مجتمع وعينة البحث : -2

تع تصبيق البحث عمي العامميغ بالسدتذفيات الجامعية بالقاىخة بفئاتيع السختمفة الثالثة)          
االشباء، السسخضيغ، الفشييغ(، حيث اقترخت الجراسة عمي اربع جامعات فقط لتكمفة الػقت 
والجيج ،وىي مدتذفيات جامعة ) القاىخة ، عيغ شسذ، االزىخ، حمػان(، وكان مجتسع البحث 

مفخدة، مغ  220عامل بالسدتذفيات الجامعية وبحلظ بمغت عيشة البحث =  02222سثل ي
 خالل السعادلة 

 وبالتعػيس في السعادلة الدابقة فان عيشة البحث ىي

    
       (    )      (     )

       (   )   (    )     (     )
 

وث خصا العيشة مفخدة بشاء عمي السعادلة الدابقة، وتجشبا لحج 220بمغ حجع العيشة 
مفخدة مغ العامميغ بأحجؼ الفئات الثالث الدابق  044قخر الباحث زيادة حجع العيشة إلي 

تحجيجىا بالسدتذفيات الجامعية محل الجراسة، وقج كانت ندبة االستجابة ما يقخب 
%( وىي ندبة جيجة في مثل ىحه البحػث. ولدحب عيشة البحث تع استخجام 20مغ)

ذػائية الصبقية لتسثيل كل فئة في السدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة ، إجخاءات العيشة الع
حيث تع تػزيع العجد اإلجسالي لعيشة العامميغ وفقًا لقاعجة التخريز الستشاسب مع حجع 

 (.0الصبقة ، كسا ىػ مػضح بالججول رقع )
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 ( تػزيع عيشة البحث0ججول رقع )

السدتذفيات 
الجامعية 
محل 
 الجراسة

 عيشة الجراسة الجراسة مجتسع
القػائع 
 السػزعة

القػائع 
 السجسعة

القػائع 
 السدتبعجة

القػائع 
الرالحة 
 لمتحميل

معجل 
االستجا

 بة

 % العجد العجد العجد العجد % العجد % العجد

جامعة 
 القاىخة

7205 42.5 170 42.5 170 168 4 164 41 

جامعة عيغ 
 شسذ

4654 27.4 110 27.5 110 107 3 104 26 

جامعة 
 األزىخ

4898 28.8 115 28.75 115 110 4 106 26.5 

جامعة 
 حمػان

208 1.2 5 0.01 5 5 0 5 0.01 

 94.7 379 11 390 400 100 400 100 16965 اإلجسالي

السرجر مغ اعجاد الباحثان بشاء عمي البيانات الػاردة مغ مخكد السعمػمات بالجامعات وادارة 
 االحراء 

 اداة واسلهب جمع البيانات:  -3
تع جسع البيانات مغ الفئات الثالثة مػضع الجراسة باستخجام اداة االستقراء، وتزسشت     

القائسة عبارات لقياس تقجيخات مفخدات العيشة لسرادر الزغػط الػضيفية، ومدتػؼ التػازن بيغ 
إلي انو تع تجسيع البيانات الحياة والعسل ، ومدتػيات االلتدام لجييع، وبججر اإلشارة ىشا، 

الخاصة باالستقراء عغ شخيق السقابالت الذخرية مع السدتقري مشيع، ونطخًا لعجم تػافخ 
إشار محجد ودقيق لسفخدات مجتسع الجراسة فقج اعتسج الباحث عمي اختيار مفخدات العيشة مغ 
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تي تعكذ روح كل شبقة عغ شخيق أسمػب العيشة االعتخاضية مع االلتدام ببعس الزػابط ال
 (.8408العيشات العذػائية ) إدريذ ،

 متغيرات البحث وأساليب القياس: -4

: لقياس الستغيخ السدتقل )مػارد الػضيفية( والحؼ يتكػن مػارد الػضيفة) متغيخ مدتقل( -0/0
( عبارة تقيذ االبعاد الثالثة لمسػارد الػضيفية الثالثة والتي تزع كل مغ) دعع السذخف، 02مغ)

( Karatepe&  Kilic, 2007الدمالء، االستقالل الػضيفي( ، تع االستعانة بجراسة )دعع 
( لقياس بعج دعع 8442( عبارات، ودراسة )عػيذ،2لقياس بعج دعع السذخف والحؼ يزع )

( لقياس  بعج االستقالل Ahuja et al., 2007( عبارت، ودراسة )2الدمالء والحؼ يزع)
ارات ،وقج تع االستعانة بسقياس ليكخت والستجرج مغ خسذ ( عب2الػضيفي والحؼ يتكػن مغ)

(، حيث ان الجرجة االعمي 2( الي مػافق تسامًا)0نقاط والحؼ يتخاوح ما بيغ غيخ مػافق تسامًا )
 تذيخ الي اعمي مدتػيات الزغػط الػضيفية والعكذ صحيح. 

تع االستعانة بسقياس  التػازن بيغ الحياة والعسل )متغيخ وسيط(: -0/8
(Greenhaus,Collin,Shaw,8442 لقياس التػازن بيغ الحياة والعسل بأبعاده الثالثة التػازن )

( عبارة . وقج تع االستعانة بسقياس ليكخت 20في الػقت ، والخضا، والسذاركة، والحؼ يزع )
(، حيث 2ػافق تسامًا)( الي م0والستجرج مغ خسذ نقاط والحؼ يتخاوح ما بيغ غيخ مػافق تسامًا )

 ان الجرجة االعمي تذيخ الي اعمي مدتػيات التػازن بيغ الحياة والعسل والعكذ صحيح.
ولقياس سمػكيات السػاششة التشطيسية  سمػكيات السػاششة التشطيسية لمعامميغ ) متغيخ تابع(: -0/2

بارات ،وقج تع ( ع2( ، والحؼ يزع )Lee & Allen,8448لمعامميغ اعتسج الباحث عمي مقياس )
( الي 0االستعانة بسقياس ليكخت والستجرج مغ خسذ نقاط والحؼ يتخاوح ما بيغ غيخ مػافق تسامًا )

 (، حيث ان الجرجة االعمي تذيخ الي اعمي مدتػيات االلتدام والعكذ صحيح. 2مػافق تسامًا)
 اساليب تحليل البيانات واختبار الفروض: -5

 االعتساد عمي االساليب االحرائية التالية: في ضػء بيانات البحث ، وفخوضو، تع
كالستػسصات واالنحخاف السعيارؼ لستغيخات الجراسة, وذلظ   السقاييذ اإلحرائية الػصفية ●

 لتحميل ووصف استجابات السدتقري مشيع.

 وذلظ لقياس درجة الثقة واالعتسادية لستغيخات الجراسة.معامل الفا كخونباخ:  ●
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 عامل ارتباط بيخسػن : لتحجيج نػع وقػة العالقة بيغ متغيخات الجراسة.باستخجام متحميل االرتباط  ●

لقياس التاثيخات السباشخة وغيخ السباشخة لمستغيخات   نسحجة السعادالت الييكمية: وذلظ  ●
 السدتقمة عمي الستغيخ الػسيط ، والستغيخ التابع .

، وجسع ىحه االساليب T-testوبالشدبة الختبار فخوض الجراسة : تع مغ خالل اختبار  ●
SPSS/PC(V.80 ، )باستخجام الحدمة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية متػفخة في حدم البخامج 

 AMOS(V.80..)مع بخنامج 

  -تقييم االعتمادية والمرداقية لمقاييس الدراسة :  -6
:  لمتاكج مغ تستع السقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية بجرجة  تقييع ثبات السقاييذ -0

عالية مغ الثبات ، تع استخجام اسمػب معامل االرتباط الفا باعتباره اكثخ اساليب تحميل 
االعتسادية داللة في تقييع درجة التشاسق الجاخمي بيغ محتػيات او بشػد مقاييذ متغيخات 

عبارة لقياس مػارد الػضيفة تذكل في مجسػعيا ثالثة  02البحث الخاضعة لالختبار) 
عبارات لقياس دعع الدمالء( و )  2عبارات لقياس دعع السذخف( ، و )  2مػارد رئيدية ) 

 20عبارات لقياس االستقالل الػضيفي( ، كسا تع قياس التػازن بيغ الحياة والعسل )  2
عبارة لقياس التػازن بيغ الحياة والعسل ( تذكل في مجسػعيا ثالثة ابعاد رئيدية لمتػازن 

قياس سمػكيات السػاششة التشطيسة( ، وفي تحجيج مجؼ عبارات ل 2بيغ الحياة والعسل، و)
تسثيل محتػيات او بشػد السقاييذ لمبشية االساسية السصمػب قياسيا وليذ شيئا اخخ. ووفقًا 
لمسبادغ العامة لتشسية واختبار السقاييذ في البحػث االجتساعية يدتبعج أؼ متغيخ مغ 

معامل ارتباط اجسالي بيشو وبيغ  الستغيخات الخاضعة الختبار معامل الفا يحرل عمي
وبفحز نتائج الثبات السػضح  4.24الستغيخات االخخؼ في نفذ السقياس اقل مغ 

( فقج تع استبعاد عبارة واحجة مغ االستقالل الػضيفي وتدع عبارات لمتػازن 2بالججول رقع )
،  مسا  (4.280( الي )4.228بيغ الحياة والعسل، وبحلظ تتخاوح معامالت الفا ما بيغ )

يجل عمي ان السقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية تتستع بجرجة عالية مغ الثبات 
 واالعتسادية.
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 لتقييع صجق السقاييذ اعتسج الباحث عمي ما يمي :تقييع صجق السقاييذ : -8
شخيقة صجق السحكسيغ وذلظ بعخض قائسة االستقراء برػرتيا الشيائية عمي عجد مغ  -

ادارة االعسال، وكحلظ عجد مغ السدتقري مشيع بالسدتذفيات محل الجراسة مػضع  اساتحه
الجراسة. وقج ابجؼ معطع السحكسػن مػافقتيع عمي وضػح عبارات السقياس وتساسكيا 

 وتكامميا، في حيغ تع تعجيل بعس العبارات وفقًا الرائيع .

جراسة والتي تداوؼ الجحر معامل الرجق: تع حداب معامل صجق السقاييذ السدتخجمة في ال -
( 4.222التخبيعي لقيسة معامل الثبات، وتذيخ الشتائج الي ان معامل الرجق يتخاوح بيغ )

 ( وىػ ما يجل عمي تستع مقاييذ الجراسة بجرجة عالية مغ السرجاقية.4242و)

 ( تقييع الثبات والسرجاقية لسقاييذ الجراسة 8ججول رقع )                
العبارة  السحاولة الثانية السحاولة االولي اسةمتغيخات الجر 

 السححوفة
قيسة 

معامل 
 الرجق

معامل 
الثبات 

(Alpha) 

عجد 
 العبارات

معامل 
الثبات 

(Alpha) 

عجد 
 العبارات

 0.807 ----- 5 0.652 5 0.652 دعع السذخف
 0.833 ----- 5 0.695 5 0.695 دعع الدمالء

 0.857 15 4 0.736 5 0.602 االستقالل الػضيفي
 0.876 عبارة واحجة 14 0.768 15 0.715 مػارد الػضيفية

 0.857 30،35 6 0.735 8 0.743 التػازن في الػقت
 0.818 38،43 8 0.670 10 0.612 التػازن في السذاركة 

 55،56،57 8 0.693 13 0.179 التػازن في الخضا
،58،59 

0.832 

معامل الثبات الكمي لمتػازن 
 والعسل بيغ الحياة

 0.906 عبارات 2 22 0.821 31 0.780

سمػكيات السػاششة 
 التشطيسية

0.691 6 0.691 6 ----- 0.779 

 السرجر مغ اعجاد الباحثان  
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الثبات واالعتسادية والسرجاقية في السقاييذ  في ضػء الشتائج الدابقة ، والخاصة بتييع    
السدتخجمة في ىحه الجراسة، يتزح امكانية االعتساد عمي السقاييذ السدتخجمة في الجراسة الحالية، 

 حيث تتسستع جسيعيا بجرجة عالية مغ الثبات والسرجاقية.
 سادسًا: نتائج الدراسة الميدانية 

 االحراء الهصفي لمتغيرات الدراسة: -1
لمػقػف عمي شكل وشبيعة البيانات والتعخف عمي قيع الستػسصات الحدابية واالنحخافات    

السعيارية، وعالقات االرتباط بيغ متغيخات الجراسة ، وفقًا الراء العامميغ بالسدتفيات محل الجراسة، 
ا مغ (، ويتزح لشSpss V 88تع اجخاء التحميل الػصفي لمبيانات باستخجام البخنامج االحرائي)

 ( االتي:2الججول رقع)
سجل الستػسط الحدابي لستغيخات الجراسة وىي مػارد الػضيفية والتػازن بيغ الحياة والعسل  -

( والتي تسثل 2وسمػكيات السػاششة التشطيسية قيسا متقاربة، وكانت اكبخ بقميل مغ الجرجة )
 8.282بيغ  مشترف السقياس بقميل، حيث تخاوح الستػسط الحدابي لستغيخات الجراسة

، وحرل متغيخ سمػكيات السػاششة التشطيسية عمي اعمي وسط حدابي 2.200و
(، وتعشي تمظ الشتيجة ان العامميغ في السدتذفيات الجامعية محل الجراسة 2.242والبالغ)

يذعخون بسدتػؼ مقبػل الي حج ما مغ التػازن بيغ الحياة والعسل وبالتالي كانت ىشاك اقبال مغ 
القيام ببعس سمػكيات السػاششة التشطيسية نتيجة ادراكيع لمسػارد التي تػفخىا  العامميغ عمي

 الػضيفة ليع والتي نتج عشيا مدتػؼ مقبػل مغ التػزن بيغ الحياة والعسل.

اضيخت درجات االنحخاف السعيارؼ التي تقل عغ الػاحج الرحيح وجػد درجات عالية مغ  -
ل متغيخ مػارد الػضيفة والتػازن بيغ الحياة والعسل التػافق في االراء بيغ مفخدات العيشة حػ 

 4.282وسمػكيات السػاششة التشطيسية، حيث تخواح االنحخاف السعيارؼ لستغيخات الجراسة بيغ 
4.228. 

يػجج ارتباط معشػؼ ايجابي متػسط بيغ الستغيخ السدتقل )مػارد الػضيفة( بابعاده والستغيخ  -
( عشج مدتػػ 4.822ية( ، حيث بمغ معامل االرتباط)التابع )سمػكيات السػاششة التشطيس

 .4.40معشػية 
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تػجج عالقة ارتباط ايجابية متػسصة بيغ الستغيخ السدتقل )مػارد الػضيفة( وابعاده )دعع  -
االستقالل الػضيفي( والستغيخ الػسيط )التػازن بيغ الحياة والعسل(  -دعع الدمالء -السذخف

 .4.40( عشج مدتػػ معشػية 4.082االرتباط بيشيع )وابعاده، حيث بمغ معامل 

يػجج ارتباط معشػؼ إيجابي بيغ الستغيخ الػسيط )التػازن بيغ الحياة والعسل( بأبعاده )التػازن في 
الػقت، التػازن في السذاركة ، والتػازن في الخضا( وبيغ الستغيخ التابع )سمػكيات السػششة 

 .4.42( عشج مدتػػ معشػية 4.284بيشيع  ) التشطيسية( حيث بمغ معامل االرتباط
  نتائج اختبار الفروض: 2 -

لمتحقق مغ صحة / او عجم صحة فخض الجراسة الخسدة االوائل تع االستعانة باسمػب 
 ( نتائج التحميل االحرائي:0، ويػضح الججول رقع)Path Analysisتحميل السدار 

 ( ) مخخجات اسمػب تحميل السدار(0ججول رقع)

 السدار السباشخ م
قيسة 
معمسة 
 السدار

الخصا 
مدتػؼ  قيسة ت السعيارؼ 

 الجاللة
داللة 
 السعمسة

 غيخ دال 0.059 1.902 0.094 0.064 دعع السذخف    التػازن بيغ الحياة والعسل 1
 دال 0.000 4.713 0.036 0.171 دعع الدمالء     التػازن بيغ الحياة والعسل 2
التػازن بيغ الحياة   االستقالل الػضيفي   3

 والعسل
 دال 0.001 3.383 0.175 0.130

 دال 0.000 9.224 0.038 0.360 مػارد الػضيفة    التػازن بيغ الحياة والعسل 4
دعع السذخف       سمػكيات السػاششة  5

 التشطيسية
 دال 0.000 4.860 0.052 0.253

دعع الدمالء         سمػكيات السػاششة  6
 التشطيسية

 غيخ دال 0.551 0.594 0.056 0.030

االستقالل الػضيفي   سمػكيات السػاششة  7
 التشطيسية

 غيخ دال 0.603 0.518 0.599 0.030

مػارد الػضيفة      سمػكيات السػاششة  8
 التشطيسية

 دال 0.000 5.794 0.061 0.347
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 ( ) مخخجات اسمػب تحميل السدار(0ججول رقع)تابع 

 السدار السباشخ م
قيسة 
معمسة 
 السدار

الخصا 
مدتػؼ  قيسة ت السعيارؼ 

 الجاللة
داللة 
 السعمسة

التػازن في الػقت     سمػكيات السػاششة  9
 التشطيسية

 دال 0.001 3.266 0.064 0.205

التػازن في السذاركة      سمػكيات  10
 السػاششة التشطيسية

 غيخ دال 0.472 0.717 0.072 0.050

التػازن في الخضا       سمػكيات السػاششة  11
 التشطيسية

 دال 0.000 4.341 0.077 0.340

التػازن بيغ الحياة والعسل       سمػكيات  12
 السػاششة التشطيسية

 دال 0.000 6.915 0.071 0.485

 مغ اعجاد الباحث
 ( يتزح ما يمي :0رقع )4.22ومغ الججول الدابق 

معشػؼ مباشخ ايجابي لسػارد الػضيفة عمي التػازن بيغ الحياة والعسل ككل  وجػد تاثيخ -
 4.440وىي معشػية عشج مدتػؼ داللة  4.224حيث بمغت قيسة معامل السدار 

وجػد تاثيخ معشػؼ مباشخ ايجابي لعشاصخ مػارد الػضيفة ) دعع الدمالء، االستقالل الػضيفي  -
        4.020كل ، حيث بمغت قيسة معامل السدار( فقط عمي التػازن بيغ الحياة والعسل ك

في حيغ ال يػجج تاثيخ معشػؼ لجعع 4.440وىي معشػية عشج مدتػؼ داللة  4.024و 
 السذخف عمي التػازن بيغ الحياة والعسل ككل.

وبشاء عمي الشتائج الدابقة، يتزح صحة الفخض االول لمجراسة، وىحا يعشي وجػد تاثيخ معشػؼ 
سػارد الػضيفة عمي التػازن بيغ الحياة والعسل لجؼ مفخدات العيشة مػضع ايجابي مباشخ ل

 التصبيق.
وجػد تاثيخ معشػؼ مباشخ ايجابي لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية، حيث  -

 4.440، عشج مدتػؼ داللة 4.202بمغت قيسة معامل السدار 
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معشػؼ مباشخ ايجابي لجعع السذخف عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية، حيث  وجػد تاثيخ -
في حيغ ال يػجج تاثيخ مباشخ  4.440، عشج مدتػؼ داللة 4.822بمغت قيسة معامل السدار 

 لجعع الدمالء ، واالستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية.

لثاني لمجراسة، وىحا يعشي وجػد تاثيخ معشػؼ وبشاء عمي الشتائج الدابقة، يتزح صحة الفخض ا
ايجابي مباشخ لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات السػاششة التشطيسة لجؼ مفخدات العيشة مػضع 

 التصبيق.
وجػد تاثيخ معشػؼ مباشخ ايجابي لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػكيات السػاششة  -

 4.440ج مدتػؼ داللة ، عش4.022التشطيسية، حيث بمغت قيسة معامل السدار 

وجػد تاثيخ معشػؼ مباشخ ايجابي البعاد التػازن بيغ الحياة والعسل ) التػازن في الػقت ،  -
التػازن في الخضا( فقط عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية، حيث بمغت قيسة معامل السدار 

مباشخ لمتػازن في  في حيغ ال يػجج تاثيخ 4.440(، عشج مدتػؼ داللة 4.842،4.204)
 السذاركة عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية.

وبشاء عمي الشتائج الدابقة، يتزح صحة الفخض الثالث لمجراسة، وىحا يعشي وجػد تاثيخ   
معشػؼ ايجابي مباشخ لمتػازن بيغ الحياة والعسل ككل عمي سمػكيات السػاششة التشطيسة لجؼ 

 مفخدات العيشة مػضع التصبيق.
بار الفخض الخابع الستعمق بالتاثيخ الغيخ مباشخ لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات السػاششة الخت 

التشطيسية مغ خالل التػازن بيغ الحياة والعسل كستغيخ وسيط ، تع استخجام نسحجة السعادالت 
، ولمتحقق مغ صحة / او عجم صحة الفخض الخابع ، واستشادا الي معشػية SEMالييكمية 

( نتائج التاثيخ غيخ مباشخ لسػارد الػضيفة عمي سمػكيات 2تخح يقجم الججول رقع )الشسػذج السق
 السػاششة التشطيسية مغ خالل التػازن بيغ الحياة والعسل كستغيخ وسيط.
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(   نتائج التحميل االحرائي لمعالقة غيخ السباشخة بيغ مػارد الػضيفة وسمػكيات 2ججول رقع )
 السػاششة التشطيسية  .

معامل  يخالستغ
السدار 
 السباشخ

معامل 
السدار غيخ 

 السباشخ

معامل 
السدار 

 الكمي

مدتػؼ 
 التابع الػسيط السدتقل الجاللة

دعع 
 السذخف

التػازن بيغ 
 الحياة والعسل

سمػكيات السػاششة 
 التشطيسية

0.254** 0.124* 0.382 0.018 

دعع 
 الدمالء

التػازن بيغ 
 الحياة والعسل

 سمػكيات السػاششة
 التشطيسية

0.031 0.068* 0.101 0.037 

االستقالل 
 الػضيفي

التػازن بيغ 
 الحياة والعسل

سمػكيات السػاششة 
 التشطيسية

0.030 0.051* 0.083 0.041 

مػارد 
 الػضيفة

التػازن بيغ 
 الحياة والعسل

سمػكيات السػاششة 
 التشطيسية

0.347** 0.0135** 0.484 0.001 

 عمي نتائج التحميل االحرائي مغ اعجاد الباحث بشاءا  
 ( يتزح ما يمي:2ومغ الججول الدابق رقع)  

معشػؼ لمتػازن بيغ الحياة والعسل في العالقة بيغ مػارد الػضيفة وسمػكيات  وجػد تاثيخ -
(، وقيسة معامل 4.202السػاششة التشطيسية ، حيث بمغت قيسة معامل السدار السباشخ )

 (.4.440( وذلظ عشج مدتػؼ معشػية )4.022السدار غيخ السباشخ)

قة بيغ عشاصخ مػارد الػضيفة )دعع وجػد تاثيخ معشػؼ لمتػازن بيغ الحياة والعسل في العال -
السذخف، دعع الدمالء، االستقالل الػضيفي( وسمػكيات السػاششة التشطيسية ، حيث بمغت 

( عمي التػالي، وقيسة معامل 4.424(،)4.420(،)4.820قيسة معامل السدار السباشخ )
 ( عمي التػالي ، وذلظ عشج مدتػؼ 4.420(،)4.422(،)4.080السدار غيخ السباشخ)

 (.4.440معشػية )
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وبشاء عمي الشتائج الدابقة، يتزح صحة الفخض الخابع لمجراسة، وىحا يعشي وجػد تاثيخ معشػؼ   
وسيط لمتػازن بيغ الحياة عمي العالقة بيغ مػارد الػضيفة وسمػكيات السػاششة التشطيسية لجؼ 

 مفخدات العيشة مػضع التصبيق . 
 ( 0شكل رقع )

 الشسػذج الشيائي لمجراسة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مغ اعجاد الباحث
 سابعًا: مناقذة نتائج الدراسة

 تػصل الباحث الي جسمة مغ االستشتاجات الي نتائج التحميل االحرائي وىي كاالتي: 
ايجابي لسػارد الػضيفة ككل  :افزت نتائج التحميل االحرائى عغ وجػد تاثيخ الشتيجة االولي

 ;Aryee et al.,2005في التػازن بيغ الحياة والعسل ، وىحه الشتيجة تتفق مع نتائج دراسة )
Baral & Bhargava, 2011; Selvarajan et al ,.8402.) 

: ال يػجج تأثيخ معشػؼ ايجابي مباشخ لجعع السذخف عمي مدتػؼ التػازن بيغ الشتيجة الثانية
سل لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة، وتختمف ىحه الشتيجة مع نتائج الحياة والع

 موارد الوظيفة

 

التوازن بيه 

 الحياة والعمل

سلوكيات 

المواطنة 

 التنظيمية

 

0.360 

0.064 
 دعم المشرف

 

0.485

0.22

0.171 
 دعم السمالء

 

0.130

 
 

 

االستقالل 

 الوظيفي
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 ;Thompson and Prottas,2005;Siu et al.,2010بعس الجراسات ، و مشيا دراسة )
Baral & Bhargava, 2011; Selvarajan et al ,.8402 التي وججت عالقة ايجابية ، )

 ن بيغ الحياة والعسل.بيغ الجعع السقجم مغ السذخف والتػاز 
ويسكغ أن تفدخ تمظ الشتيجة انو بالخغع مغ الجعع السقجم مغ السذخفيغ في السدتذفيات      

 الجامعية والحؼ كان لو تأثيخ عمي اتجاىات العامميغ وسمػكياتيع االخخؼ مثل سمػكيات السػششة
التشطيسية لجؼ العامميغ  إال أن ىحا الجعع لع يؤثخ عمي مدتػؼ التػازن السجرك بيغ الحياة 
والعسل لجؼ ىؤالء  وربسا يخجع ذلظ إلي اىتسام السذخفيغ بانجاز العسل السصمػب والتخكيد عمي 

آفاق أداء السيام وعجم التخكيد عمي الجػانب الذخرية والعالقات اإلندانية ، األمخ الحؼ يفتح 
 أمام الباحثيغ لسديج مغ الجراسة مدتقباًل لمتأكج مغ تمظ العالقة في القصاع الرحي. 

: يػجج تأثيخ معشػؼ ايجابي مباشخ لجعع الدمالء عمي مدتػؼ التػازن بيغ الحياة  الشتيجة الثالثة
ت والعسل لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع. وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج بعس الجراسا

 Aryee et al.,2005;Marcinku et al ., 2007; Karimiالدابقة، مشيا دراسة كل مغ )
& Nouri , 2009; Fatima, & Sahibzada  ,.8408 والتي وججت تأثيخات ايجابية )

لمجعع االجتساعي السختبط بالعسل مغ الدمالء والسذخفيغ والتػازن بيغ الحياة والعسل في مجاالت 
 مختمفة.

غ أن تفدخ تمظ الشتيجة انو كمسا زاد إدراك العامميغ بالجعع االجتساعي السقجم في ويسك     
مكان العسل مغ زمالء العسل زاد ذلظ مغ مدتػؼ شعػر العامميغ بتمظ السدتذفيات بالتػازن بيغ 

التي تؤكج عمي ان مػارد العسل  JD-Rالحياة والعسل، وىحه نتيجة مشصقية تتفق مع نسػذج  
جعع االجتساعي بالعسل تديج مغ االتجاىات االيجابية ) التػازن بيغ الحياة والعسل( مسثمة في ال

 وتخفس مغ الرخاعات.
يػجج تأثيخ معشػؼ لالستقالل الػضيفي عمي مدتػؼ التػازن بيغ الحياة والعسل  :الشتيجة الخابعة

بعس الجراسات لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة، وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج 
 ;Bhargava & Baral , 2009; Karim &Nouri , 2009الدابقة، مشيا دراسة كل مغ  )

Carvalh & Chambel,2014; Sufian et al  ,.8402 التي وججت أن االستقالل )
 الػضيفي يؤثخ ايجابيًا عمي التػازن بيغ الحياة والعسل.
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بالسدتذفيات التي تعتسج عمي إجخاءات  ويسكغ تفديخ ذلظ بانو بالخغع مغ  شبيعة العسل    
وىحه اإلجخاءات مػضػعة وتصبق في  –وخصػات محجدة سمفًا وشبقًا لمػائح والتعميسات الصبية 

جسيع الحاالت، اال ان العامميغ  العاممػن بتمظ الجامعات شعخوا ببعس االستقاللية في عسميع 
 مسا ادؼ الي شعػرىع بالتػازن .

مت الجراسة الي وجػد تاثيخ ايجابي لسػارد الػضيفة ككل في سمػكيات : تػصالشتيجة الخامدة
 ;(.Baral & Bhargava ,8400السػاششة التشطيسية،وىحه الشتيجة تتفق مع نتائج دراسة )

: يػجج تأثيخ معشػؼ ايجابي مباشخ لجعع السذخف عمي سمػكيات السػاششة الشتيجة الدادسة
امعية مػضع الجراسة ، وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج بعس التشطيسية لمعامميغ بالسدتذفيات الج
 ; Ladebo,2008; Yadav & Rangnekar, 2014الجراسات ، و مشيا دراسة دراسة )

Fiernaningsih et al ,.8402 التي وججت عالقة ايجابية بيغ دعع السذخف في مكان )
 العسل وسمػكيات السػاششة التشطيسية.

شتيجة انو شبقًا لشطخية التبادل االجتساعي فانو عشجما يذعخ العامميغ ويسكغ أن تفدخ تمظ ال    
بالجعع السقجم مغ السذخفيغ في السدتذفيات الجامعية ادؼ الي تأثيخ عمي اتجاىات العامميغ 

 وسمػكياتيع االخخؼ مثل سمػكيات السػششة التشطيسية لجؼ العامميغ  في القصاع الرحي. 
تأثيخ معشػؼ ايجابي مباشخ لجعع الدمالء عمي سمػكيات السػاششة : ال يػجج  الشتيجة الدابعة

التشطيسية لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة، وتختمف مع نتائج بعس الجراسات 
( التي تػصمت إلي وجػد عالقة ايجابية بيغ الجعع السقجم Chu et al,.8442ومشيا دراسة )

 طيسية .مغ الدمالء وسمػكيات السػاششة التش
ويسكغ تفديخ تمظ الشتيجة بان بالخغع العالقات الصيبة والجعع السقجم مغ السشطسة والدمالء     

إال أن ذلظ لع يؤثخ عمي إقبال العامميغ عمي سمػكيات السػاششة بالخغع مغ أدؼ إلي شعػر 
دتقبال لمتأكج مغ العامميغ بالتػازن بيغ الحياة والعسل، األمخ الحؼ يفتح آفاق لمباحثيغ لجراستيا م

 صحتيا.
يػجج تأثيخ معشػؼ لالستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية ال  :الشتيجة الثامشة

لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة، وتختمف مع نتائج بعس الجراسات ومشيا 
بيغ خرائز  ( التي وججت أن ىشاك عالقة ايجابية مباشخةKrishnan,et al,.8400دراسة )
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الػضيفة الثالثة ) التشػع، االستقالل الػضيفي، أىسية الػضيفة( عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية  
 لجؼ مػضفي الجعع اإلدارؼ العامميغ بسشطسات التعميع العالي بساليديا .

ويسكغ تفديخ تمظ الشتيجة بأنو بالخغع مغ انو عشجما يذعخ العامميغ بسديج مغ الحخية       
االستقالل ادؼ الي شعػرىع بسديج مغ التػازن بيغ الحياة والعسل إال ان ذلظ أدؼ ذلظ إلي و 

أقجاميع عمي سمػكيات مثل مداعجة زمالئيع وتقجيع الشرح ليع والتصػيخ وتحديغ صػرة 
 السدتذفيات أمام اآلخخيغ. 

عسل عمي سمػكيات يػجج تأثيخ معشػؼ ايجابي مباشخ لمتػازن بيغ الحياة وال : الشتيجة التاسعة
السػاششة التشطيسية لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة"، وىحا التأثيخ مػجب 
وبالخجػع إلي نتائج تحميل السدار، اتزح أن ىشاك تأثيخ ايجابي لكل مغ التػازن بيغ الحياة 

تائج بعس الجراسات والعسل وأبعاده عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية، وتتفق ىحه الشتيجة مع ن
 Bhargava & baral,2009; Amsted et al., 2011; Partonoالدابقة ، ومشيا دراسة )

Fiernaningsih,2020et al ., 2017 ; التي وججت أن التػازن بيغ الحياة والعسل يؤثخ )
  Pradhanايجابيَا عمي  األداء وسمػكيات السػاششة التشطيسية لمعامميغ بالسشطسات ، ودراسة )

et al ,.8402 التي وججت أن التػازن بيغ الحياة والعسل يؤثخ ايجابيَا عمي سمػكيات السػاششة )
( التي وججت تأثيخ ايجابي لمتفاعل بيغ العسل واألسخة عمي 8402التشطيسية، ودراسة )محجػب،

 أداء العامميغ .
الحياة والعسل عمي  ويسكغ تفديخ إضيار الشتائج وجػد تأثيخ ايجابي لمتػازن السجرك بيغ   

سمػك السػاششة التشطيسية لجؼ العامميغ بالسدتذفيات الجامعية مػضع الجراسة ، ويخجع ذلظ 
ألنو عشجما يػجج مدتػؼ مقبػل مغ التػازن بيغ الحياة والعسل لجؼ العامميغ فانو مغ السعقػل إن 

ية ، الن تمظ يؤثخ عمي مدتػؼ إقبال العامميغ عمي مسارسة سمػكيات السػاششة التشطيس
الدمػكيات كسا سبق تػضيحو تعتبخ مغ األدوار اإلضافية الغيخ مصمػبة مشيع، والتي يسارسػنيا 
شػاعية وبخغبتيع الخاصة نتيجة لتػافقيا مع قيسيع ولتبشييع لألىجاف والقيع التي تتػافق مع 

 واليػية واالعتداز بانتسائيع ووالئيع ليا.
التحميل االحرائي وجػد تاثيخ كبيخ غيخ مباشخ لمسػارد  : اضيخت نتائج الشتيجة العاشخة 

الػضيفية في تقجيع سمػكيات مػاششة تشطيسية مغ خالل الستغيخ الػسيط التػازن بيغ الحياة 
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والعسل ، فكمسا زاد السػرد الػضيفي انعكذ ايجابيًا بديادة التػازن بيغ الحياة والعسل لجؼ العامميغ 
ؤدؼ الي رفع سمػكيات السػاششة التشطيسية ، ويتفق ذلظ مع دراسة بالسدتذفيات الجامعية مسا ي

(Baral & Bhargava, 2011;Pradhan et al,.8402.) 
وتػصل الباحث الي اىسية الجور الحؼ يقجمو التػازن بيغ الحياة والعسل النو اليػجج تاثيخ    

لسػاششة التشطيسية ولكغ ايجابي مباشخ لجعع الدمالء واالستقالل الػضيفي في زيادة سمػكيات ا
ىشاك تاثيخ ايجابي لمجعع الدمالء واالستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ 
خالل الستغيخ الػسيط التػازن بيغ الحياة والعسل ومغ ثع كان ىشا لمتػازن بيغ الحياة والعسل دور 

كيات السػاششة التشطيسية في ادراك السػضف الي وجػد دعع مغ السشطسة ادؼ الي تقجيع سمػ 
 والدبب في ذلظ التػازن بيغ الحياة والعسل يدتشج الي اشخ نطخيات التبادل االجتساعي .

 ثامنا:االستنتاجات والتهصيات واالبحاث المقترحة
 في ضػء نتائج البحث تػصمت الجراسة الي االستشتاجات التالية: االستنتاجات: -0

االستشتاج االول: أشارت الشتائج أن إدراك العامميغ بالسدتذفيات الجامعية لمجعع االجتساعي 
السقجم مغ السذخف يؤثخ تأثيخًا مباشخًا ومػجبًا عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية، ويدتشتج مغ 
ذلظ انو كمسا ازداد مدتػؼ إدراك العامميغ لمجعع السقجم مغ السذخف كمسا زادت سمػكيات 

 السػاششة التشطيسية لمعامميغ بالسدتذفيات الجامعية ، والعكذ صحيح.  
االستشتاج الثاني: يتزح مغ نتائج الجراسة الحالية وجػد تأثيخ مػجب إلدراك العامميغ 
بالسدتذفيات الجامعية لسحجد الجعع االجتساعي السقجم مغ زمالء العسل واالستقالل الػضيفي 

مدتػؼ التػازن بيغ الحياة والعسل السجرك لمعامميغ وُيدتشتج مغ  كأحجؼ السػارد الػضيفية عمي
ذلظ انو كمسا كان ىشاك دعع معمػماتي وعاشفي مغ الدمالء في الػحجات واألقدام الصبية 
بالسدتذفيات الجامعية وشعػر العامميغ بالحخية والسذاركة في صشع القخارات كمسا أدؼ إلي 

 العسل لجؼ العامميغ.  زيادة مدتػؼ التػازن بيغ الحياة و 
االستشتاج الثالث: يتزح أيزا مغ نتائج الجراسة وجػد تأثيخ مػجب إلدراك العامميغ 
بالسدتذفيات الجامعية لمتػازن بيغ الحياة والعسل عمي سمػك السػاششة التشطيسية ، ويدتشتج مغ 
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فان ذلظ سػف  ذلظ انو كمسا ازداد مدتػؼ التػازن بيغ الحياة والعسل السجرك مغ العامميغ
 يشعكذ عمي سمػك السػاششة بالسدتذفيات.

االستشتاج الخابع: تػصمت الجراسة أيزا إلي وجػد تأثيخ غيخ مباشخلكل مغ الجعع السقجم مغ 
الدمالء واالستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل التػازن بيغ الحياة 

ن التػازن بيغ الحياة والعسل يؤدؼ دور الستغيخ والعسل كستغيخ وسيط ، وندتشتج مغ ذلظ أ
الػسيط وبالتالي يدداد تأثيخالجعع السقجم مغ الدمالء واالستقالل الػضيفي عمي سمػكيات السػاششة 

 مغ خالل الذعػر بالتػازن.
في ضػء نتائج التحميل االحرائي تع التػصل الي جسمة مغ التػصيات وىي : التهصيات -8

 كالتالي:
يجب أن تدعي إدارة السدتذفيات الجامعية إلي دعع العالقات االجتساعية بيغ السدتػيات    -

السختمفة سػاء عمي السدتػؼ األفقي ) بيغ زمالء العسل( او السدتػؼ الخاسي )بيغ الخئيذ 
والسخؤوس، وبيغ اإلدارة العميا، والسخؤوسيغ(،وتحديغ عالقة الفخد بخئيدو عغ شخيق تجعيع 

وفتح مجال لمحػارات البشاءة عمي كافة السدتػيات اإلدارية والعامميغ، مع  االتراالت
التخكيد عمي اختيار القيادات الجاعسة لمسخؤسيغ وتقجيع بخامج تثقيفية لتػعيتيع باىسية بخامج 

 الحياة والعسل وتبشي القيادات لتمظ الفكار بالسدتذفيات.

رات داخل السدتذفي مع مشحيع مديج مغ تقجيع مديج مغ السذاركة لمعامميغ في صشع القخا -
 الحخية والسخونة في ججاول العسل، وبخاصة االشباء التخاذ مديج مغ القخارات بحخية تامة.

تعديد قجرة السدتذفيات الجامعية السرخية عمي تحقيق التػازن االيجابي بيغ الحياة والعسل  -
طسة ) إدارة عامة مخترة لجؼ العامميغ مغ خالل األتي إنذاء كيان مدتقل داخل كل مش

تحت مدسي اإلدارة العامة لمحياة والعسل لمعامميغ( ،تكػن تبعيتيا اإلدارية مباشخة لسجيخ 
عام السدتذفي، وتدعي الي وضع بخامج التػازن بيغ الحياة والعسل السالئسة والسشاسبة 

اس مجؼ لمعامميغ والعسل عمي تشفيحىا ومتابعة مجؼ استفادة جسيع العامميغ بيا، وقي
رضاىع عشيا، باالضافة الي التػسع في انذاء مخاكد الخعاية لالشفال ودور الحزانة 
وبخامج التخفيو واالنذصة االجتساعية لمعامميغ والخعاية الرحية والصبية لمعامميغ 

 بالسدتذفيات.
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ضخورة العسل عمي زيادة سمػكيات السػاششة التشطيسية مغ خالل تقجيع الجعع السدتسخ مغ  -
تكخيع العامميغ األكثخ  -ذخفيغ لمسخؤوسيغ بحيث يتع نقل الخبخات لمسػضفيغ الججد، الس

التدامًا بالدمػكيات التصػعية والحيغ يقبمػن عمي تمظ الدمػكيات بيجف تذجيع اآلخخيغ 
 عمي انتياج ىحه الدمػكيات حتى تربح عامة في السشطسة.

 االبحاث المدتقبلية: -3
ف عمي دور التػازن بيغ الحياة والعسل في العالقة بيغ مػارد اىتست الجراسة الحالية بالتعخ 

الػضيفة ) دعع السذخف ، دعع الدمالء، االستقالل الػضيفي( وسمػكيات السػاششة التشطيسية، اال 
 ان ىشاك القزايا االخخؼ التي تدتحق الجراسة ، ومغ اىسيا:

،ويتػقع ان اختالف مجال شبقت الجراسة الحالية عمي العامميغ بالسدتذفيات الجامعية  -
التصبيق سػف يؤثخ عمي الشتائج وعمي متغيخات البحث والعالقة بيشيا، لحا يقتخح تصبيق 

 البحث عمي شاعت خجمية اخخؼ، وشخكات صشاعية.

يسكغ لمجراسات السدتقبمية ان تجرس اثخ التػازن بيغ الحياة والعسل في العالقة بيغ السػارد  -
خخؼ مثل االداء الػضيفي، الخضا الػضيفي ، االلتدام التشطيسي، الػضيفية ونتائج تشطيسية ا

 نية تخك العسل، االرتباط الػضيفي.

تشاول البحث التػازن بيغ لحياة والعسل كستغيخ وسيط ، ييسكغ لالبحاث السدتقبمية ان تبحث  -
 في محجداتو ونتائجو.

 تاسعًا :مراجع البحث
 المرجع العربية: -أ 
( ، بحػث التدػيق : أساليب القياس والتحميل واختبار 8408عبجالخحسغ) ادريذ ، ثابت  .0

 الفخوض ، الجار الجامعية، اإلسكشجرية ، جسيػرية مرخ العخبية.
( " دور 8402جالب، احدان دىذان،سعيج، شخوق عبجالخضا، الذخيف ، زيشب ىادؼ) .8

الراء عيشة مغ الجعع التشطيسي السجرك في تعديد االنغساس الػضيفي دراسة تحميمية 
تجريدي االكميات االىمية بسحافطات الفخات االوسط، مجمة الغخؼ لمعمػم االقترجية 

 .022-022(،ص 22( ، العجد )02واالدارية، السجمج )
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(. جػدة عالقات العسل االجتساعية وعالقتيا بسدتػؼ 8442الدغبي، مخوان شاىخ ) .2
ات العمػم اإلندانية واالجتساعية، السجمج االلتدام الػضيفي والخفاىة الشفدي لمسػضفيغ، دراس

 . 022-022، ص8، العجد22
( اثخ نسػذج متصمبات 8402الدمشتي ، لسياء الدعيج و عديدة ، شارق وججؼ عبجالخالق ) .0

مػارد الػضيفة في نػايا تخك العسل لجؼ العامميغ بالبشػك التجارية في محافطة دمياط ، –
 824-824، ديدسبخ ، ص 0ارة ، جامعة ششصا ، العجدمجمة التجارة والتسػيل ، كمية التج

( 8400سميسان، دمحم جالل صجيق،نجع، عبجالحكيع احسج، الفار ، ايسان الديج الشجار،) .2
العالقة بيغ ابعاد االحتخاق الػضيفي والستغيخات التشطيسية: دراسة تصبيقة عمي معاوني 

 .082-040،ص80،عجد 22اعزاء ىيءة التجريذ في جامعة السشرػرة، مجمج 
( " دراسة أثخ كل مغ العجالة التشطيسية وااللتدام التشطيسي 8442الرباغ، شػقي دمحم ) .2

عمي سمػك السػاششة التشطيسية بالتصبيق عمي مدتذفيات وزارة الرحة بجولة اإلمارات 
العخبية الستحجة ، مجمة آفاق ججيجة لمجراسات التجارية ، كمية التجارة، جامعة السشػفية، 

 شة الثامشة عذخ، العجد األول والثاني، ص .الد
( نتائج ومتصمبات مػاجية االحتخاق الػضيفي 8400عبجالػىاب ، دمحم ابػالقسران دمحم، ) .2

لجؼ ىيئة التسخيس بالسدتذفيات الحكػمية في محافطة كفخ الذيخ : دراسة ميجانية 
(،  22رػرة ، مجمج )،السجمة السرخية لمجراسات التجارية ، كمية التجارة ، جامعة السش

 02-0العجد األول ، ص 
( " دور االنغساس الػضيفي في 8402العصػؼ، عامخ عمي حديغ، زيششة ، فالح حسيج) .2

تفديخ العالقة بيغ مػارد الػضيفة وجػدة الخجمة السرخفية دراسة تحميمية الراءء عيشة مغ 
السثشي لمعمػم االدارية  العامميغ في السرارف التجارية الحكػمية في محافطة السثشي" مجمة

 .028-002( ص 0( العجد)2واالقترادية ، السجمج )
مػارد الػضيفة وعالقتو باالنذغال –( نسػذج متصمبات 8442عػيذ ، مسجوح ذكي احسج ) .2

بالعسل وأثخىا في سمػكيات السبادرة بالتصبيق عمي السدتذفيات والسخاكد الصبية بجامعة 
( كمية التجارة ، جامعة السشرػرة 0)22اسات التجارية ، مالسشرػرة ، السجمة السرخية لمجر 

 222-248، ص 
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( " نسػذج مقتخح لسدببات ونتائج التشافخ العاشفي 8402عػيذ ، مسجوح ذكي احسج ) .04
لمعامميغ في القصاع الرحي : دراسة تصبيقية في احجؼ الجامعات السرخية" السجمة 

 822-882، ص 8، عجد 82العخبية لمعمػم اإلدارية ، مجمج
( العػامل السؤثخة عمي مسارسة سمػكيات السػاششة 0222السبيس ، عمي محسػد ، ) .00

التشطيسية ، دراسة تصبيقية عمي العامميغ بإدارات شئػن الصالب بجامعة عيغ شسذ ، 
السجمة العمسية لالقتراد والتجارة ، كمية التجارة ، جامعة عيغ شسذ ، العجد الثالث 

 228-222،يػليػ، ص
(" اثخ الحكاء الػججاني لمقادة عمي 8402ب، إبخاىيع جسال الجيغ محسػد احسج )محجػ  .08

الشػاتج الػضيفية لمسػضف بتػسيط التفاعل بيغ األسخة والعسل :دراسة تصبيقية عمي مرمحة 
الزخائب بسشصقة شسال الجلتا، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة ، جامعة السشرػرة ، كمية 

 التجارة
(، محجدات سمػكيات السػاشغ التشطيسية دراسة تصبيقو 8448لسشعع  )السدجؼ ،عادل عبجا .02

عمي القصاع السرخفي بسحافطة الغخبية ، مجمة التجارة والتسػيل ) كمية التجارة ، جامعة 
  02-0ششصا ( العجد األول ، ص 
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