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:مستخلص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى صوغ بعض اآلليات واإلجراءات التي يمكف مف خبلليا توظيؼ
، مدخؿ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي
 وذلؾ مف خبلؿ عرض األسس النظرية لمجاؿ جودة، مستخدمة المنيج الوصفي التحميمي
 وتحميؿ أبعادىا المحدِّدة ليا ومعاييرىا الحاكمة، الحياة الوظيفية واألدبيات ذات الصمة
 واستخبلص متطمبات التحقيؽ البلزمة ؛ توصبل في النياية إلى كيفية، ومؤشراتيا الدالة
، إسياـ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ المعايير ذات االرتباط بالبعد المادي واالقتصادي
 تبعا لوظائؼ الجامعة ومياـ المعمـ،  والبعد اإلداري والتعميمي، والبعد النفسي واالجتما عي
.الجامعي فييا
 المعمـ-  التكنولوجيا الحديثة- جودة الحياة الوظيفية: الكممات المفتاحية
. إسيامات- معايير- الجامعي
The Contributions of Modern Technology in Achieving Quality of
work Life of a faculty member "An Analytical Study"
ABSTRACT
The study aimed to formulate some mechanisms and procedures
through which The Contributions of Modern Technology can be used in
Achieving Quality of work Life of a faculty member, using the descriptive
analytical approach, by presenting the theoretical foundations for the field of
Quality of work Life and the relevant literature, and analyzing its specific
dimensions and its governing standards and indicators, and extracting the
necessary investigation requirements; finally reached how modern technology
contributes in achieving standards related to the physical and economic
dimension, the psychological and social dimension, and the administrative and
educational dimension, depending on the functions of University and the tasks
of the faculty member there.
Key words : Quality of Work Life (QWL) - Modern technology – a
faculty member - standards – contributions.
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مكدمة:
ظمت الجودة حقبة مف الزمف موطئا ألقبلـ كثير مف الباحثيف في مجاؿ التربية  ،وال
زالت محبل الىتماـ غالبية العامميف في حقوليا ؛ بفضؿ ما حققتو مف إنجازات ووجيت إليو
مف غايات  ،انعكست عمى المنتج التعميمي في مياراتو وعمى المعمـ في ممارساتو وعمى
المسؤوؿ في ق ارراتو وعمى الموظؼ في أداءاتو وعمى المنظمة بكفاءتيا وعمى المجتمع بتميزه
؛ فاقتحمت منظمات التعمـ عمى إثرىا جدار التنافسية  ،وولجت بفضميا معايير التميز ،
وحصدت في ضوئيا مراكز الكفاءة  ،وقفزت  -بناء عمييا – إلى مؤشرات التصنيؼ محميا
وعالميا.
ويسيـ المعمـ الجامعي في تقدـ المجتمع بحظ وافر لما لو مف أدوار منوطة
ومتشابكة ذات فاعمية في خدمة التنمية المجتمعية المنشودة مف خبلؿ عممية التدريس
والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع ؛ لذا فإف كثي ار مف المجتمعات تحرص عمى تطوير
جامعاتيا  ،وتحقيؽ معايير الجودة فييا كما وكيفا باتخاذ تدابير مف بينيا أداء أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة بتقديـ البرامج المينية ؛ إلكسابيـ كفايات معرفية وقدرات مينية
واتجاىات إيجابية وميارات عممية تعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع برمتو.
وفي ىذا الصدد تحرص كثير مف الجامعات عمى توفير الوسائؿ واألدوات والتسييبلت
لممعمـ الجامعي باعتباره المدخؿ الرئيس في إحداث التغيير اإليجابي  ،في ظؿ واقع يشعر
الجميع بتدني مستوى المنتج التعميمي وغرقو في المشكبلت التي تعيؽ مسيرة التقدـ ؛ فعكفت
تمؾ الجامعات عمى دراسة العبلقات اإلنسانية لممعمـ الجامعي  ،والحالة االجتماعية
واالقتصادية لو  ،وطبيعة المياـ التي يقوـ بيا خاصة بعد تحقيؽ مردود إيجابي عمى عمميتي
التعميـ والتعمـ لدى كثير مف الجامعات المتقدمة  ،وثبوت صحة العبلقة الطردية بيف جودة
حياتو الوظيفية وحياتو االجتماعية مف جانب  ،واإلنجاز األكاديمي لطبلبو مف جانب
آخر(المخبلفي  ،ٕٓٓٛ ،ص.)ٖٙٙ
وتحظى قضية جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي بنصيب مف االىتماـ في أروقة
الجامعات وعمى صفحات البحث العممي ؛ لموقوؼ عمى مستوياتيا وبناء إطار مفاىيمي ليا ،
يسيـ بشكؿ مباشر في وضع المعايير والمؤشرات الدالة بصدؽ عميو ؛ لما ليا مف تأثير قوي
عمى جودة عممية التعمـ بصفة عامة  ،انطبلقا مف مسممة مؤداىا التفاعؿ اإليجابي بيف
المتغيرات الداخمية والخارجية التي تحيط بمنظمة التعمـ تؤثر في تحديد مستوى جودة الحياة
الوظيفية ألفرادىا (خوقير ،ٕٓٔٛ ،صٖ ، )ٙٚوالتي تمثؿ األساس الذي يحقؽ الرضا
والتوافؽ النفسي واالجتماعي ويساعد عمى تحسيف األداء ؛ فنجاح المنظمة مرىوف بجودة
الحياة الوظيفية ألفرادىا  ،ورغباتيـ وقدراتيـ عمى العمؿ  ،وكفاءتيـ عند القياـ بو (عبلـ ،
ٕٕٔٓ  ،صٕٗٗ).
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ومع ظيور األىمية الممحة في ترشيد الموارد البشرية في منظمات التعمـ ؛ والذي
أدى بدوره إلى ظيور االستثمار في العنصر البشري الذي انبثؽ عف جودة الحياة الوظيفية
في مجاالت متعددة ال سيما مجاؿ التعميـ وبصفة خاصة المعمـ سواء كاف في المرحمة
الجامعية أو ما دوف التعميـ الجامعي  ،حيث كشفت بعض الدراسات أف القيمة االستثمارية
في رأس الماؿ البشري تعدؿ ثبلثة أضعاؼ االستثمار في اآلالت والمعدات الفيزيقية مف حيث
المردود اإليجابي (خوقير  ، ٕٓٔٛ ،ص صٖ.)ٙٚٗ-ٙٚ
وعمى الرغـ مف أف جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي أمر في غاية األىمية ؛ إال
أف الشعور بيا يعد أم ار نسبيا نظ ار الرتباطو بحاالت الرضا والسعادة التي غالبا ما تتأثر
بعوامؿ كثيرة ومتشابكة بعضيا يرجع إلى الفرد ذاتو  ،والبعض اآلخر يرجع إلى الظروؼ
المحيطة بو عمى مستوى المنظمة والمجتمع المحمي كمييما(عبلـ  ، ٕٕٓٔ ،صٕٗٗ).
واذا كاف ىذا يشكؿ تحديا لموقوؼ عمى مستوى جودة الحياة الوظيفية لممعمـ
الجامعي ؛ إال أنو يدعونا إلى الخوض في تمؾ القضية لمكشؼ عف ماىيتيا  ،والوقوؼ عمى
تبعا لوظائؼ المعمـ الجامعي  ،خاصة وأف كثي ار
محدداتيا في ظؿ مداخؿ تسيـ في تحقيقيا ً
مف البحوث والدراسات السيما العربية منيا قد تعرضت إلى الواقع كاشفة عف جودة الحياة
الوظيفية لو مف وجية نظره ؛ والتي أسفرت عف تدني المستوى في بعضيا أو عدـ وصوليا
إلى المستوى المطموب في البعض اآلخر كدراسة عبلـ  ،ٕٓٔٛودراسة عبلـ ٕٕٔٓ ،ودراسة
ٍ
مرض في جودة
المغربي ٕٗٓٓ وغيرىا ؛ ومف ثـ تعددت المداخؿ لتحقيؽ مستوى مرتفع أو
الحياة الوظيفية  ،كاف مف بينيا الرضا الوظيفي  ،وبرامج التنمية المينية  ،واالحتراؽ
الوظيفي  ،والموارد البشرية  ،والمقاربة التقنية االجتماعية  ،والعدالة التنظيمية  ،وأنماط
اإلدارة  ،واالستغراؽ الوظيفي وغيرىا(خالد وبو حفص  ، ٕٓٔ٘ ،صٕٔٔ).
وقد اختارت الدراسة مدخؿ التكنولوجيا الحديثة لتوظيفو في تحقيؽ جودة الحياة
الوظيفية لممعمـ الجامعي ؛ لما ليا مف دور بارز في نقؿ وتداوؿ المعرفة ؛ ففاعمية ىذه
التقنية أصبحت أم ار مؤكدا ال يمكف إغفالو  ،كما أف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات االتصاؿ
تساعد في توفير الظروؼ البيئية المناسبة لمعممية التعميمية وتوظيفيا فيما يناسب الظروؼ
بارز في زيادة اإلتاحية العممية
دور ًا
المحيطة(حميدات  ،ٕٓٔ٘،ص .)٘ٗٛفضبل عف أف ليا ًا
التي يبني المعمـ الجامعي مف خبلليا البحوث والدراسات التي يجرييا أو يشترؾ في إعدادىا ،
وتزوده بالحديث والمعاصر في مجاؿ تخصصو عمى المستوييف النظري والتطبيقي في عممية
التعميـ  ،وتوفر لو الوقت والجيد عند الرغبة في خدمة الجامعة والمجتمع ؛ ومف ثـ كانت تمؾ
الدراسة إلبراز الدور المتوقع لمتكنولوجيا الحديثة عند توظيفيا في مياـ الجامعة ومردودىا
عمى المعمـ الجامعي بشكؿ تفصيمي يصؼ ىذا الدور  ،ويقؼ عمى آليات التوظيؼ  ،ويتجاوز
المعوقات  ،ويخطو خطوات تقترب مف جودة الحياة الوظيفية لو بغض النظر عف تخصصو
واىتماماتو  ،وفي ضوء وظائفو وميماتو.
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مشكلة الدراسة:
يتسـ الواقع المعاصر بتغير متسارع يشكؿ طبيعة األمـ  ،ويراىف عمى مصير األفراد
باستجابتيـ لمتطمباتو ومواجية مشكبلتو ومسايرة منجزاتو ومواكبة تطوراتو  ،والتي مف بينيا
نمط التربية في ثوبو المتجدد ؛ لما لو مف موقع بارز ومكانة متميزة في إحداث النقمة
المعرفية التي ينجـ عنيا بالضرورة نقمة مجتمعية  ،ويعد التعميـ الجامعي جزءا ال يتج أز مف
التربية في الم جتمع الذي شممتو رياح التغيير والتجديد ؛ ليخرج مف عباءة الثبات النسبي
معا.
إلى فضاء متسع يمثؿ صي ًغا متعددة ولغة لمتواصؿ والعيش في الجامعة والمجتمع ً

رئيسا في الجامعة ؛ لما لو مف دور منوط بو يتجاوز
ضمعا
ويشكؿ المعمـ الجامعي
ً
ً
في تأثيره حدود المكاف وبيئة العمؿ إلى المجتمع بأسره  ،في مستويات متشعبة نظريا بالبحث
العممي وعمميا بالدراسة وخدميا بخدمة الجامعة والمجتمع واداريا بشغؿ المناصب واسناد
المياـ واتخاذ التدابير وصنع القرار ؛ ومف ثـ فإف الجامعات المتقدمة تسعى بحرص شديد
وخطى منتظمة نحو توفير جو مريح ومناخ مبلئـ لتحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ
الجامعي ؛ حتى يتسنى لو القياـ بالمياـ  ،فأخذت عمى عاتقيا المعايير والمؤشرات ذات
االرتباط بتمؾ القضية ؛ لتقؼ مف خبلليا أماـ المرآة المعبرة عف مكانيا مف تمؾ المعايير
واستيفائيا لمؤشراتيا.
وتمثؿ التكنولوجيا الحديثة أداة فاعمة وعنص ار قويا في تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية
لممعمـ الجامعي ؛ لما تتمتع بو مف سيطرة عممية تتسـ بالشمولية لكافة عناصر العممية
التعميمية والتعممية عمى حد سواء  ،حيث فرضت التكنولوجيا الحديثة نفسيا في الواقع بشكؿ
أزاح ليا ستائر التقميدية وم ّكف ليا في بيئة التعمـ ؛ ومف ثـ كانت ىذه الدراسة الوصفية ؛
لتبرز دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي تبعا لمنيج
ارتباطي تظير معو اإلسيامات ويتحقؽ بو التوظيؼ.
وعميو يمكف صوغ أسئمة الدراسة فيما يمي:
ٔ-

ما األسس النظرية لجودة الحياة الوظيفية بالجامعة؟

ٕ-

ما معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي ومؤشراتيا؟

ٖ-

ما أىـ متطمبات تحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي؟

ٗ-

ما دور التكنولوجيا الحديثة في البيئة الجامعية؟

٘-

كيؼ يمكف أف تسيـ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية
لممعمـ الجامعي؟
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ٍدف الدراسة:
استيدفت الدراسة صوغ بعض اآلليات واإلجراءات التي يمكف مف خبلليا توظيؼ
مدخؿ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي.

أٍنية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف الدور االستراتيجي لممعمـ الجامعي في إحداث النقمة النوعية
والتنمية في المجتمع بوضع بصمتو فييا  ،استنادا إلى مسممة مفادىا التأثير اإليجابي في
أحد عناصر عممية التعمـ يؤثر بالضرورة عمى العناصر األخرى ؛ لما بينيا مف عبلقة تبلزمية
 ،خاصة إذا كاف ىذا العنصر يمثؿ المحرؾ الرئيس في الدائرة كميا بما تحويو مف مدخبلت
وعمميات ومخرجات ؛ لذا كاف مف األىمية بمكاف النظر إلى ما يحقؽ لو الجودة في الحياة
الوظيفية واالنسجاـ مع البيئة الجامعية باستخداـ مدخؿ التكنولوجيا الحديثة.
ومف المتوقع لمدراسة أف توافي المعنييف ببعض اآلليات واإلجراءات التي يتـ بيا
توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي ؛ كي ينظر
إلييا المجتمع بدقة عند الرغبة في بناء بيئة عمؿ جامعية فعالة تسيـ التكنولوجيا بدور بارز
تيديدا  ،كما يأمؿ الباحث جراء الدراسة تحقيؽ أعمى فائدة مرجوة
فييا وال تعتبرىا عائقا أو
ً
بكؿ عنصر مف عناصر منظمة التعمـ سواء كاف ماديا أو بشريا مع الكشؼ عف أىمية
التكامؿ بينيما.
تكوف لديو ما
وتعد الدراسة ذات صمة بالممارسة التربوية لممعمـ الجامعي والتي ّ
يعرؼ بالرفاىة األكاديمية والتوازف بيف الواجبات الشخصية والواجبات الوظيفية  ،كما أنيا
تسيـ بتأثير غير قميؿ في صنع سياسات عامة في منظمات التعمـ الجامعية  ،وعمى نطاؽ
أوسع يكوف إرىاصا لق اررات وليدة تغير مسار الحياة الوظيفية والشخصية لممعمـ الجامعي.
وتأتي الدراسة استجابة طبيعية لتحفيز بعض الدراسات مثؿ (Sirgy & Lee, 2015, pp.1-
 )Ngcamu, 2017,p.123( )2عمى تناوؿ الجانب بدقة وربطو بمتغيرات أخرى لمتعرؼ عمى
التداعيات.

حدود الدراسة:
حدود ا بينت فييا االقتصار عمى الدراسة الوصفية التحميمية التي
وضعت الدراسة
ً
تعنى بتكويف إطار مفاىيمي يشتمؿ عمى األسس النظرية لجودة الحياة الوظيفية بالجامعة
وأبعادىا لممعمـ الجامعي بصفة خاصة  ،ومعايير تحقيقيا  ،والمتطمبات البلزمة لذلؾ  ،وكيفية
إسياـ التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ تمؾ المعايير في صورة آليات واجراءات مقترحة تنتيي
عندىا الدراسة.
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مصطلخات الدراسة:
تعني " التكنولوجيا الحديثة " بالجامعة  :المصادر اإللكترونية لممعرفة ووسائميا
وأدوات االتصاؿ الذكية بتطبيقاتيا وممارساتيا  ،والخدمات المتاحة لممورد البشري داخؿ
الوسط الجامعي مف خبلليا  ،والتي تـ توفرىا لتحقيؽ أىداؼ محددة ناتجة عف بحوث في
مجاؿ العبلقات اإلنسانية والرفاىة العامة.
وتعرؼ الدراسة مصطمح " إسيامات التكنولوجيا الحديثة " إجرائيا بأنو :استخداـ
جممة مف اآلليات واإلجراءات والتدابير المرتبطة بالجانب التطبيقي لمدخؿ التكنولوجيا الحديثة
في بيئة العمؿ الجامعية.
قصد بمصطمح " تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي " إجرائيا  :توفر
ُ
وي َ
المعايير والمؤشرات التي يستدؿ مف خبلليا وفي ضوئيا عمى خاصية االنسجاـ والمواءمة
منجزا.
اقعا
ً
بيف المعمـ الجامعي وبيئة العمؿ بجعؿ مظاىر تمؾ الخاصية و ً

ميَج الدراسة:
تحقيقا ليدؼ الدراسة ولئلجابة عف أسئمتيا فإف الباحث استخدـ المنيج الوصفي
التحميمي باعتباره األنسب لطبيعتيا والمبلئـ ليا.

الدراسات السابكة:
أوضحت دراسة  Osiban et al 2019العبلقة بيف جودة الحياة الوظيفية
وااللتزاـ التنظيمي بيف التخصصات األكاديمية في التعميـ العالي حيث تناولت التقدـ الوظيفي
واألمف الوظيفي والمستحقات المالية لمموظؼ والمشاركة في اتخاذ القرار كأبعاد لمجودة ،
واستخدمت المنيج الوصفي المسحي عمى عينة قواميا (ٖ )ٕٜموظفا في الجامعة الخاصة
بنيجيريا  ،وأظيرت نتائج المسح وجود عبلقة سمبية بيف التقدـ الوظيفي واألمف الوظيفي
وااللتزاـ التنظيمي لدى العينة محؿ الدراسة  ،ووجود عبلقة إيجابية بيف المشاركة في اتخاذ
القرار والرضا الوظيفي لدى العينة وااللتزاـ التنظيمي  ،وأوصت بضرورة تحديد األولويات في
تمؾ األبعاد المحددة لجودة الحياة الوظيفية لتطبيقيا سريعا كجزء ال يتج أز مف الجودة الكمية
لممنظمة مع عدـ تغافؿ بقية األبعاد لتحقيؽ أىداؼ المنظمة والمعايير العالمية المنشودة .
وجاءت دراسة  Fontinha and Van Laar 2019كتمديد لمعرفة الدور الذي
يصنعو التوازف بيف العمؿ والحياة في صورة مقارنة لتحميؿ العمؿ اإلضافي وجودة الحياة
الوظيفية بيف األكاديمييف وغير األكاديمييف  ،حيث تألفت عينة الدراسة مف (ٗ )ٔٗٚأكاديميا
مف أعضاء ىيئة التدريس و(ٖ٘ )ٜٔمف غير األكاديمييف العامميف في تسع مؤسسات
لمتعميـ العالي في المممكة المتحدة  ،وأظيرت النتائج أف جودة الحياة الوظيفية لدى
األكاديمييف جاءت في مستوى منخفض عف غير األكاديمييف بسبب ارتفاع عدد ساعات
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العمؿ اإلضافية عمى مدار ا ألسبوع وضعؼ التنسيؽ بيف المستمزمات الحياتية والمستمزمات
الوظيفية والضغوط النفسية في الترقيات مف وجية نظر الدراسة  ،كما أف غير األكاديمييف
الذيف يعمموف لمدة تصؿ إلى عشر ساعات إضافية في األسبوع أكثر ارتياحا مف الذيف
يعمموف إضافيا أكثر مف ذلؾ ؛ لعدـ القدرة عمى التحكـ في العمؿ إلحداث التوازف بيف
الواجبات الشخصية والواجبات الوظيفية.
وكشفت دراسة ميا خوقير  ٕٓٔٛعف مستوى جودة الحياة الوظيفية في جامعة
الممؾ عبدالعزيز مف منظور أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف  ،حيث استخدمت مدخميف مف
مداخؿ المنيج الوصفي وىما  :المدخؿ الوثائقي ومدخؿ المسح االجتماعي بالعينة  ،وبناء
عميو تـ إعداد استبانة مكونة مف ستة أبعاد لجودة الحياة الوظيفية طبقت عمى عينة قواميا
(ٕ٘ٔ) مفردة منيـ (ٖ )ٛإداريا  ،وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى جودة الحياة الوظيفية
مرتفع  ،كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لصالح الذكور ،
ولصالح األساتذة المشاركيف ومديري اإلدارات  ،كذا مف لدييـ خبرة تتراوح ما بيف (٘)ٔٓ-
سنوات  ،باإلضافة إلى الذيف شاركوا في ثبلث دورات تدريبية فأكثر مقارنة بنظرائيـ  ،وأوصت
الدراسة بضرورة تبني الجامعة الجودة في األداء وتقميؿ األخطاء.
وقدمت دراسة  Chatteriee 2018تحميبل اجتماعيا ألبعاد جودة الحياة الوظيفية
في كميات التدريس الجامعي بجامعة كالكوتا  Calcuttaباليند حيث استيدفت فئة المعمـ
الجامعي مف أجؿ تحقيؽ التوازف بيف حياتو العممية وحياتو الشخصية خاصة بعد شيوع
ظاىرة الضغوط النفسية وتصاعد حاالت اإلجياد األمر الذى أثر سمبا عمى المنتج التعميمي
بالجامعة  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي الذى أفضى إلى وجود عبلقة
تبلزمية بيف اإلجياد الناتج عف الضغوط النفسية وضغوط العمؿ مع األداء التدريسي لممعمـ
الجامعي ومف ثـ ضعؼ في مستوى جودة الحياة الوظيفية لديو ،فأوصت بوجوب تغيير أنماط
العمؿ لتحقيؽ جودة الحياة الوظيفية عمى النحو األمثؿ والتخفيؼ مف حدة الضغوط والتوتر،
وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ مف جانب السمطات اإلدارية مع المعمـ الجامعي وتعزيز األنشطة
الترفييية وغير المنيجية والسير في طريؽ التنمية الشاممة.
ووضعت دراسة عبلـ  ٕٓٔٛقائمة بمتطمبات تفعيؿ جودة الحياة الوظيفية ألعضاء
ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة األزىر  ،وكيفية تطبيقيا مف خبلؿ تحديد درجة توافر
وأىمية أبعاد جودة الحياة الوظيفية مف وجية نظر عينة الدراسة التي بمغت (ٕٓٔ) عضوا ،
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي بأداتيا االستبانة لمتعرؼ عمى الواقع واستخبلص
المتطمبات  ،وتوصمت إلى جممة مف النتائج منيا التواضع الشديد في متطمبات تفعيؿ جودة
الحياة الوظيفية المتاحة مف حيث توافرىا عمى الرغـ مف التأكيد عمى أىميتيا  ،وفي ضوء
ذلؾ تـ وضع مجموعة مف التوصيات كي تؤخذ في االعتبار.
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وىدفت دراسة  Al-Shawabkeh and Hijjawi, 2018إلى تطوير نموذج تأثير
جودة الحياة الوظيفية عمى األداء التنظيمي (باستخداـ بطاقة األداء المتوازف) .واعتمدت عمى
المنيج الوصفي التحميمي  ،وتـ تطبيقو في الجامعات األردنية الخاصة الموجودة في عماف ،
مدير .
ا
حيث تـ تطبيؽ أداة االستبانة عمى عينة عشوائية طبقية متساوية مف (ٓٗٔ)
ميما لجودة حياة العمؿ
تأثير
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف ىناؾ ًا
ً
إحصائيا ً
عمى األداء التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة  ،وأوصت بضرورة تعديؿ البعد اإلداري
لمحصوؿ عمى تأثير أكبر مف جودة الحياة الوظيفية عمى األداء  ،وانفاؽ المزيد مف الوقت
والجيد في التطوير والتدريب والتحفيز لجميع العامميف حتى يصموا إلى مرحمة التمكيف.
وتوجيت دراسة الصميبي  ٕٓٔٛنحو الكشؼ عف واقع جودة الحياة الوظيفية ودورىا
في الحد مف االحتراؽ الوظيفي لدى العامميف في جامعة القدس مستخدمة المنيج الوصفي
التحميمي  ،حيث استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة قدرىا (٘ٔٔ) مفردة ،
والتي أفضت إلى نتائج منيا أف مستوى جودة الحياة الوظيفية متوسط بصفة عامة  ،كما أنو
يوجد بدرجة أعمى بيف األكاديمييف منو إلى اإلدارييف  ،فأوصت مف أجؿ ذلؾ بضرورة تعزيز
األبعاد برمتيا المادية منيا والنفسية واالجتماعية والتعميمية وتنشيط البحث العممي.
وحاولت دراسة  Tamini and senior 2018التأكد مف وجود عبلقة بيف
الذكاء العاطفي وجودة الحياة الوظيفية لدى العامميف بالجامعة  ،حيث أجريت مقارنة بيف
موظفي الجامعة اإليرانية والجامعة اليندية  ،وكانت عينة الدراسة (ٓٓٗ) موظفا بالجامعة
مف جامعة سيستاف  sistanوبالوشيستاف  Baluchistanوعددىـ (ٕٓٓ) ومف جامعة
دليي  )ٕٓٓ( Delhiأيضا  ،تـ اختيارىـ عشوائيا وتطبيؽ االستبانة الخاصة بالذكاء
العاطفي  ،ومقاييس جودة الحياة الوظيفية  ،وأظيرت النتائج ارتباط درجات عالية مف الذكاء
العاطفي مع ارتفاع جودة الحياة الوظيفية التي تتمثؿ في طبيعة الوظيفة وظروؼ العمؿ
والجودة الشاممة لبيئة العمؿ  ،لكف الذكاء العاطفي لـ يكف مرتبطا بشكؿ واضح بالرفاىة
العامة واإلجياد في العمؿ والتحكـ فيو والمقاييس الفرعية والوجاىة االجتماعية لموظيفة
والعمؿ المنزلي  ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف موظفي الجامعة في إيراف عف موظفي
جامعة اليند لصالح األولى مف حيث النتائج اإلجمالية في الذكاء العاطفي.
واىتمت دراسة  Dahie and others, 2017بالتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمى
جودة الحياة الوظيفية بالنسبة لممحاضريف في جامعة الصوماؿ بمقديشيو ،حيث حاولت
التوصؿ إلى مستوى الرفاىية العامة التي يعيشيا المحاضروف بجامعة الصوماؿ ،ومدى
الرضا الوظيفي ليؤال ء المحاضريف ،والتعرؼ عمى تأثير ظروؼ العمؿ عمييـ .وتـ تطبيؽ أداة
محاضر بجامعة الصوماؿ بمقديشيو ،وكاف اليدؼ مف االستبانة قياس
ا
االستبانة عمى (٘)ٜ
مستوى الرفاىية ،ومدى الرضا الوظيفي ،وظروؼ العمؿ ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج مف
أىميا أف مستوى الرفاىية وكذلؾ تحقي ؽ الرضا الوظيفي لممحاضريف والعمؿ في ظروؼ
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مواتية كاف لو تأثير كبير عمى المناخ العاـ لدى ىؤالء المحاضريف .كما توصمت الدراسة إلى
ضرورة أف توفر جامعة الصوماؿ فرصة لمنمو الوظيفي في بيئتيا قد تؤدي إلى أداء أفضؿ
وبالتالي كفاءة أفضؿ .عبلوة عمى ذلؾ  ،ستزيد إدارة المشاركة مف حماسة المحاضريف حيث
تتاح ليـ الفرصة لممشاركة بأفكارىـ .أيضا ىناؾ حاجة لتحسيف بيئة العمؿ مف توفير عمؿ
الموظفيف في ظؿ ظروؼ آمنة وصحية .ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تطوير سياسات مينية
وصحية عالية المستوى تضمف سبلمة جميع الموظفيف في العمؿ ،وتزويدىـ باألدوات
المناسبة التي ستمكنيـ مف أداء عمميـ بكفاءة.
وركزت دراسة كسنة وقييري  ٕٓٔٛعمى العبلقة بيف العدالة التنظيمية بجوانبيا
الثبلث العدالة التوزيعية والعدالة اإلجرائية والعدالة التعاممية  ،وجودة الحياة الوظيفية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
الجمفة  ،فتـ تصميـ استبانة طبقت عمى عينة قواميا (ٕ٘) مفردة  ،أثبتت في نتائجيا تمؾ
العبلقة الجوىرية بصفة عامة عمى الرغـ مف عدـ وجود أثر في جانب العدالة التوزيعية.
وبينت دراسة  Ngcamu, 2017أف جودة الحياة الوظيفية موضوع حيوي في
الجامعات في ىذه الحقبة اإلدارية التي أثرت بشكؿ مباشر عمى بيئات مكاف العمؿ .فقد ركزت
معظـ البحوث الموجودة عمى تطوير العبلقة بيف جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس .حتى اآلف بذلت محاوالت قميمة في مراجعة األدبيات المتعمقة بجودة
الحياة الوظيفية كمفيوـ وأبعادىا وتأثيرىا عمى الجوانب المتنوعة لمموظفيف .لذا ىدفت ىذه
الدراسة إلى وضع إطار تفسيري مف منظور فمسفي ليذا الموضوع  ،وقد أشارت مراجعة
األدبيات الخاصة بجودة الحياة الوظيفية في الجامعات إلى أف جودة الحياة الوظيفية ىي
نموذج متعدد األوجو مبني عمى جوانب أصيمة وجوانب فرعية مختمفة تيدؼ إلى ضماف
رفاىية الموظفيف .كما أف جودة الحياة الوظيفية مرتبطة بتعدد العوامؿ التي تنطبؽ عمى
ال موظفيف بما في ذلؾ رضاىـ عف العمؿ والتقدـ الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي والوالء واالحتفاظ
بالموظفيف والكفاءة والتطوير الوظيفي وزيادة األداء واالستقبللية وعبء العمؿ واإلنتاجية.
ويرتبط توازف الحياة الوظيفية ب الحفاظ عمى االستقرار في كؿ مف الحياة المينية
والشخصية ،حيث يعد ذلؾ مفتاح الحصوؿ عمى الرفاىية والرضا الوظيفي ،في ضوء ىذا
الفيـ استطمعت دراسة  Adebayo, 2016الطريقة التي ينظر بيا أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة الجوس إلى توازف الحياة الوظيفية بجامعة الجوس .واتبعت الدراسة منيج دراسة
الحالة .وتـ جمع البيانات باستخداـ المقاببلت .وقد تـ اختيار عينة عشوائية مكونة مف ()ٕٙ
غالبا ما
مف األساتذة والمحاضريف بجامعة الجوس ،وأظيرت النتائج أف مخرجات الموظفيف ً
تتضاءؿ عندما يشعروف بالممؿ مف أداء وظائؼ روتينية .وقد وجد أف معظـ المحاضريف
تعبوا مف القياـ بنفس األداءات الوظيفية  ،وىذا يمكف أف يؤدي إلى انخفاض جودة الخدمة
وزيادة معدؿ الخطأ .وأوصت الدراسة بضرورة أف تقدـ جامعة الجوس سياسة التناوب في
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الدورات في مختمؼ مجاالت الكفاءة وذلؾ لتمكيف المحاضريف مف أف يكونوا أكثر كفاءة
وحداثة في وظائفيـ .مع ضرورة أف تقوـ الجامعة بمساعدة أعضاء ىيئة التدريس في تحقيؽ
التوازف بيف عمميـ والحياة خارج العمؿ  ،حيث ينبغي لمجامعات أف تسعى إلى مكافأة
موظفييا وترقيتيـ عند االستحقاؽ ،األمر الذي يحقؽ الرضا الوظيفي لدى ىؤالء العامميف
بالجامعة.
وبناء عمى مراجعة األدبيات حدد كؿ مف  Sirgy and Lee, 2015أربعة عوامؿ
تمعب د و ار ميما في تحقيؽ التوازف بيف الحياة الوظيفية والحياة الشخصية الذي ىدفت إليو
الدراسة  ،وىذه العوامؿ ىي  :االلتزاـ بالدور  ،واالمتداد اإليجابي في الوظيفة والترقي  ،ومدى
تضارب األدوار  ،واالغتراب االجتماعي ؛ وفي ضوء التحميؿ تـ وضع نموذج متكامؿ مف
وجية نظر الدراسة لتحقيؽ التوازف بيف العمؿ والحياة.
وأجرى  Srivastava and Kanpur 2014دراسة عف جودة الحياة الوظيفية مف
خبلؿ التعرض إلى العناصر الرئيسية التي يحوييا الموضوع مثؿ األمف الوظيفي واألداء
الوظيفي ورضا الموظؼ مؤكدة عمى أف جودة الحياة الوظيفية كقضية البد وأف تشغؿ الجميع
ألف الجميع يعمؿ والكؿ يحتاج إلى الراحة والبعد عف مصادر اإلجياد والتعب .وتوصمت
الدراسة التحميمية إلى أف تحديد مقاييس جودة الحياة ىو في الواقع عممية صعبة عمى الرغـ
مف وجود قواسـ مشتركة مف بينيا الرفاىة لمعامميف ،كما أف ىناؾ عوامؿ كثيرة تمعب دو ار
مؤث ار في القضية كالعوامؿ السياسية وأسموب اإلدارة والعوامؿ االقتصادية والتصميـ الفيزيقي
لممنظمة بيياكميا ووحداتيا.
وحاولت دراسة  Pandey and Jha, 2014التعرؼ عمى جودة الحياة الوظيفية
واعادة التعريؼ ليا بمؤسسات التعميـ العالي  ،وتقديـ تصور عف الموظفيف في مؤسسة
التعميـ العالي نحو ظروؼ عمميـ داخؿ تمؾ المؤسسات  ،وقياس الواقع الحالي لمدى جودة
الحياة الوظيفية في التعميـ العالي .واعتمدت الدراسة عمى طريقة البحث المكتبي لمراجعة
واعادة تعريؼ األدبيات المتعمقة بجودة الحياة الوظيفية لمعامميف في المجاؿ التعميمي.
واستمدت البيانات الثانوية مف الكتب والمجبلت والتقارير المختمفة التي تنشرىا الوكاالت
العاممة في ىذا المجاؿ .وتوصمت الدراسة إلى أف جودة الحياة الوظيفية ضرورية لتعزيز ثقافة
العمؿ القوية ،كذا المناخ الجيد لمموارد البشرية  ،لما في ذلؾ مف تحفيز وتشجيع الموظفيف
عمى أداء واجباتيـ وبذؿ أقصى جيد ممكف ،وىذا بالضرورة سيحقؽ الرضا الوظيفي .
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف المقترحات أىميا :ضرورة أف تتمتع البيئة التي يعمؿ بيا
الموظفوف باالستقبللية والمحاسبية  ،وتبادؿ الزيارات بيف المؤسسات التعميمية والصناعية
لفيـ المتطمبات الجديدة لمصناعة ،وتعزيز العمؿ البحثي  ،واالىتماـ ببرامج تعزيز التأىيؿ مثؿ
ورشة العمؿ والتدريب لممعمميف والموظفيف عمى التقنيات والمعايير والعمميات الجديدة ،
والتركيز عمى برامج تبادؿ الخبرات بيف الموظفيف في الجامعات المحمية والدولية لفيـ
- ٜٔٓٔ -

إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق معايير جودة الحياة الوظيفية ...............................................

االحتياجات العالمية والمتطمبات واالختبلفات الثقافية .وأوضحت الدراسة أف المنظمات تفتقر
إلى عممية تقييـ عادلة وشفافة لفيـ حاجة الموظفيف ،والمكافآت  ،وخطط الترقية ،ومعالجة
المظالـ وآليات المشورة الشخصية.
وسعت دراسة  Zare and others 2014إلى التعرؼ عمى مكونات جودة
الحياة الوظيفية وقياسيا لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة طيراف بإيراف ،واستخدمت
الدراسة المنيج الوصفي بتطبيؽ (استقصاء) يشتمؿ عمى معايير ومؤشرات جودة الحياة
الوظيفية عمى عينة قواميا (ٖٕ٘) عضو ىيئة تدريس  ،وتوصمت إلى نتائج مف بينيا :
التوازف بيف العمؿ والحياة االجتماعية بدرجة متوسطة  ،والعوامؿ االقتصادية غير مرغوب
فييا ألنيا حصمت عمى درجة ضعيفة  ،والعوامؿ ذات االرتباط بمحتوى الوظيفة والعوامؿ
االجتماعية حصمت عمى درجة مرتفعة  ،وفي ضوء ذلؾ أوصت بإعادة النظر في رواتب
أعضاء ىيئة التدريس واصبلح النظاـ االقتصادي المعموؿ بو في الجامعة.
وأرادت دراسة  AFŞAR,2014أف تقؼ عمى اال رتباط بيف جودة الحياة الوظيفية
والمسمى األكاديمي واألجور واجمالي عدد سنوات المؤسسة  ،إجمالي عدد سنوات الوظيفة ،
نوع العمؿ  ،نوع ترتيب العمؿ (دواـ كامؿ  ،بدواـ جزئي  ،وما إلى ذلؾ)  ،العمؿ اإلضافي ،
والتصورات حوؿ الطبيعة الوقائية لممنظمة  ،كذلؾ الخصائص الديموجرافية مثؿ العمر
والجنس والحالة االجتماعية  ،وتأثير ىذه المتغيرات عمى جودة الحياة الوظيفية .وقد تـ
استخداـ مقياس تـ تصميمو بواسطة سيرجي عاـ ٕٔٓٓـ طبؽ عمى عينة مف (ٓ)٘ٚ
أكاديميا مف أربع جامعات في أنقرة مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في كميات العموـ
ً
واآلدا ب والتعميـ واليندسة واالقتصاد والعموـ اإلدارية ،وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة
إيجابية قوية بيف جودة الحياة الوظيفية والمسمى األكاديمي  ،إجمالي عدد سنوات المؤسسة
 ،إجمالي عدد السنوات في الوظيفة واألجور والعمر والجنس  ،كما أظيرت وجود عبلقة سمبية
كبيرة بيف جودة الحياة الوظيفية ونوع العمؿ والحالة االجتماعية والطبيعة الوقائية لممنظمة.
وسارت دراسة  Mejbel, et.al , 2013نحو الموجيات الرئيسة لجودة الحياة
الوظيفية والتي تتمثؿ في المكافآت والمزايا والتعويضات  ،والرضا الوظيفي  ،والتطوير
الوظيفي  ،ومشاركة اإلدارة في صنع واتخاذ القرار  ،واالتصاالت  ،والتماسؾ بيف الموظفيف ،
والسبلمة واألمف  ،وعميو فإف ىذه الموجيات تتطمب جيدا منتظما لمسير فييا عمى بصيرة مف
قبؿ المنظمات مف خبلؿ تقديـ الدعـ والمساندة لمموظفيف ؛ كي تحتفظ بيـ داخؿ المنظمة
وتحقؽ ليـ التنمية الشاممة باعتبار أف ذلؾ وسيمة فعالة لجذب الكفاءات  ،وتوصمت الدراسة
إلى أف كثي ار مف المنظمات ما زالت تحبو في طريؽ جودة الحياة الوظيفية لكثير مف العامميف
بيا خاصة وأف الذيف يتقدموف في وظيفتيـ ىـ غالبا ما يحصموف عمى المكافآت ويتحقؽ
لدييـ الرضا الوظيفي ويشاركوف في الق اررات ويتواصموف مع اآلخريف ؛ وىؤالء ثمة قميمة
بالنسبة ألقرانيـ عمى مستوى المنظمة ككؿ.
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وأظيرت دراسة  Boas and Morin,2013كيفية مقارنة جودة الحياة الوظيفية
لؤلساتذة العامميف في الجامعات العامة في بمد ناشئ مثؿ البرازيؿ مع األساتذة العامميف في
بمد متقدـ مثؿ كندا؟ حيث ىدؼ المسح إلى تقييـ جودة الحياة الوظيفية لؤلساتذة العامميف
في الجامعات العامة في ىاتيف الدولتيف واختبار اختبلفاتيـ ،وتكونت العينة مف ٖٗ٘ أستا ًذا
كنديا .تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة أيضا عبر اإلنترنت لتقييـ
ازيميا و ٖٔٚأستا ًذا ً
بر ً
مؤشرات جودة الحياة الوظيفية التالية :اليدؼ مف وراء العمؿ ،العوامؿ السيكولوجية المتعمقة
بمستوى الرفاىية والشعور بالضيؽ  ،واإلجياد المرتبط بالعمؿ وااللتزاـ  ،والشعور العاطفي
واالستمراري تجاه الجامعة ،والتوازف بيف العمؿ والحياة  ،وأظيرت النتائج أنو بشكؿ عاـ يشعر
األساتذة بأنيـ يتمتعوف بنوعية جيدة مف الحياة الوظيفية .يجد األساتذة البرازيميوف معنى
أكبر في العمؿ  ،وىـ ممت زموف بشكؿ أكثر فاعمية مع مؤسساتيـ الخاصة  ،ولدييـ توازف في
تأدية الحياة الوظيفية أعمى مف الكندييف .ومف ناحية أخرى فإنيـ أقؿ في اإلجياد المرتبط
بالعمؿ  ،وااللتزاـ العاطفي واالستمراري مقارنة بالزمبلء الكندييف عمى حد زعـ نتائج الدراسة.
وفي ضوء تطبيقات األيزو في المؤسسات التعميمية ىدؼ بحث الزعيبر ٕٕٔٓ إلى
التعرؼ عمى مدى فعالية التنمية المينية مف خبلؿ برنامج لتحسيف جودة الحياة الوظيفية
لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المجمعة بالسعودية  ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
 شبو التجريبي -مف خبلؿ مجموعتيف األولى ضابطة والثانية تجريبية بإجمالي (ٖٓ) مفردةتبعا ألداتيف ىما برنامج التنمية المينية ومقياس جودة الحياة الوظيفية  ،وتوصمت الدراسة
إلى نتائج مف بينيا وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجموعتيف في القياس البعدي بمقياس
جودة الحياة الوظيفية لصالح المجموعة التجريبية  ،وأوصت الدراسة بضرورة استمرارية
التحسف في جودة الحياة الوظيفية بأبعادىا المتعددة.
وحممت دراسة  Kaur and Sharma,2012العوامؿ التي تؤثر عمى جودة الحياة
الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس العامميف في القطاعيف العاـ والخاص بجامعات بنجاب.
واعتمدت الدراسة ع مى أداة االستبانة التي طبقت عمى أعضاء ىيئة تدريس بست جامعات
بوالية البنجاب اليندية (ثبلث جامعات حكومية وثبلث جامعات خاصة) ،وتوصمت الدراسة إلى
عدد مف النتائج مف بينيا أف ىناؾ بعض العوامؿ التي تحفز موظفي القطاعيف عمى العمؿ
بكفاءة ىي الرواتب والمكافآت وخطط اإلجازات األفضؿ وساعات العمؿ المعقولة وفرص
نفور بيف الموظفيف ؛ منيا الكثير مف عبء العمؿ ،
الترقية .وىناؾ بعض العوامؿ التي تخمؽ ًا
وسموؾ اإلدارة العميا  ،وساعات السفر الطويمة والسياسة الداخمية غير المرنة.
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إجراءات الدراسة:
تتمثؿ إجراءات الدراسة في خمسة محاور:
 األسس النظرية لجودة الحياة الوظيفية بالجامعة.
 معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي ومؤشراتيا.
 المتطمبات البلزمة لتحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي.
 التكنولوجيا الحديثة ودورىا في البيئة الجامعية.
 إسيامات التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ معايير جودة الحياة الوظيفية لممعمـ
الجامعي.

احملور األول  :األسس اليعرية جلودة احلياة الوظيفية باجلامعة
تتضمف األسس النظرية لجودة الحياة الوظيفية بالجامعة ما يمي:

أوال  :ماٍية جودة احلياة الوظيفية باجلامعة
لـ يعد مفيوـ منظمة العمؿ الجيدة يعتمد بشكؿ رئيس عمى اإلنتاجية فقط بقدر
اعتماده عمى إشاعة جو مف االرتياح الوظيفي والرضا عف العمؿ ؛ ومف ثـ زيادة اإلنتاج
بصورة طبيعية عندما يصبح العنصر البشري أكثر مبادرة وايجابية  ،ويغدو قاد ار عمى الدخوؿ
في معترؾ التنافسية وجذب العمبلء والمستفيديف وتعبئة العامميف والمنتجيف في بيئة عمؿ
ميثاؽ
سديا  ،ويربط أعضاءىا
تحوي بداخميا كؿ عناصر األمف والسبلمة المينية
ُ
نفسيا وج ً
ً
االلتزاـ الذي يكفؿ ليا صفة البقاء واالستمرارية في غمرة الحياة المتغيرة والمعاصرة ،
أرقاما قياسية عف قريناتيا  ،وتمكنيا مف
ويساعدىا عمى إيجاد ميزة تنافسية تحطـ بيا
ً
الرفاىة األكاديمية ألعضائيا (.)Arif and Ilyas ,2013 ,p.293
والجامعة كبيئة لمعمؿ تحوي في عناصرىا أعضاء ليـ وظائؼ معينة ومياـ محددة
يناط بيـ القياـ بيا ؛ أولى أف يشيع فييا مبدأ الحياة الوظيفية اآلمنة والمستقرة ألعضائيا
جميعا  ،في زمف يزداد فيو االىتماـ بالريادة والتميز والتصنيؼ العالمي لمجامعات عمى ضوء
ً
معايير تضع في اعتبارىا جودة الحياة الوظيفية والرضا عف العمؿ  ،وبعض المزايا االجتماعية
التي ليا مردود إيجابي ومؤثر بشكؿ مباشر عمى التزاـ العامميف  ،وترشيد االستيبلؾ
واستثمار الموارد البشرية ال سيما المعمـ الجامعي الذي يقع عمى عاتقو ميمة التدريس
والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع المحيط  ،فضبل عف الميمات اإلدارية التي تُسند
إليو  ،وبالتالي فإف االىتماـ بو ليس مف قبيؿ الفضؿ أو الرفاىة بؿ مف قبيؿ اإللزاـ ًا
نظر
إيجابا.
لمتأثير الشديد في العمؿ برمتو سمبا أو
ً
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وتعج كثير مف األدبيات في مجاالت العمـ وفروعو بالحديث عف جودة الحياة
 Quality of lifeمنيا عموـ الطب واالقتصاد والسياسة واالجتماع لتتسع الدائرة حديثا
فيدخؿ في مجاؿ عمـ النفس والتربية واإلدارة التربوية بمسميات مختمفة منيا جودة التعميـ ،
وجودة حياة العمؿ  ،وجودة العمؿ  ،والرضا الوظيفي  ،وااللتزاـ التنظيمي  ،والمناخ التنظيمي
أخير جودة الحياة الوظيفية ؛ واف كانت جميعيا تيدؼ إلى أمر واحد وىو قمة التوتر
 ،و ًا
وخفض حدتو بيف العامميف في المنظمة  ،والبحث عف مستوى االنسجاـ ودرجة االرتياح فييا
واشباع الرغبات المعنوية والمادية ليـ (الزعيبر ،ٕٕٓٔ،ص.)ٜٔ
وترجع جذور البحث في مجاؿ جودة الحياة الوظيفية إلى الفمسفة اإلنسانية في عمـ
اإلدارة بالمنظمة والتي انطمقت مع التيار اإلنساني بمدرسة العبلقات اإلنسانية إللتوف مايو (
كبير مع المدرسة السموكية لماجريجور ( McGregor
اجا ًا
 ) Mayo 1933والقت رو ً
)  ، 1960وىو ما يمثؿ الحركة األولى في بمورة البحث في موضوع جودة الحياة الوظيفية
واالىتماـ بو  ،وىذا ما لخصو  Bergeron 1982في رسالة الدكتوراه بعنواف ( Qualité
 ) de vie au travail, p. 21حيث ذكر أف ىناؾ محاور تعالجيا جودة الحياة في العمؿ
 ،أما الحركة الثانية فقد ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية عمى أساس النظريات
االجتماعية التي تيتـ بإنسانية المحيط الميني  ،ومع بداية عاـ ٓ ٜٔٚكانت ىناؾ
محاوالت بحثية متواترة لمتنقيب عف مفيوـ واضح لو قواعد مسطرة عف جودة الحياة  ،والتي
بمغت تمؾ المحاوالت ذروتيا في االجتماع الدولي الذي انعقد في سبتمبر ٓ ٜٔٚبالواليات
قبؿ الباحثيف
المتحدة األمريكية ؛ حيث وضع ضمف توصياتو تنسيؽ الجيود وتوحيدىا َ
والمنظمات المعنية لبناء إطار نظري قوي حوؿ جودة الحياة الوظيفية ؛ مما تمخض عف
االجتماع في إجراءاتو العممية تأسيس مجمس دولي معنى بجودة الحياة الوظيفية ميمتو
الرئيسية اإلشراؼ وتشجيع البحث وتبادؿ المعارؼ في مجاؿ الصحة العقمية في العمؿ باعتباره
محور مف محاور جودة الحياة فيو (خالد وبو حفص  ، ٕٓٔ٘ ،ص.) ٜٔٔ
ًا
توالت المحاوالت تترى لوضع تعريؼ شامؿ لمفيوـ جودة الحياة الوظيفية منذ
نظر لمشروط التي يشترطيا
السبعينات حتى الثمانينات  ،ولكف تعذر األمر عمى الكثير ًا
المفيوـ مف حيث شمولو لجوانب عدة  ،واتسامو بخصائص فضفاضة  ،وافتقار قياسو
بوسائؿ وقواعد مسطرة ودقيقة  ،وتشابؾ عبلقاتو مع جوانب وبرامج أخرى ؛ مما حدا بالجميع
في تمؾ الفترة المذكورة اعتباره مذىبا أو عقيدة أو طريقة ومنيجا في حياة العمؿ يتعذر مع
نسبيا  ،ومنذ منتصؼ الثمانينات وحتى منتصؼ
طبيعتو الوصوؿ إلى تعريؼ متوافؽ ولو
ً
التسعينات تقريبا زاد االىتماـ ببرامج جودة حياة العمؿ في الشركات والمؤسسات األمريكية
ألسباب بعضيا داخمي يرتبط بحالة العامميف والقوانيف الفيدرالية السائدة في أمريكا  ،وبعضيا
خارجي يعد استجابة لمنجاح الذي حققتو بعض النظـ اإلدارية في الياباف وبعض دوؿ أوروبا
مف باب التأسي بيا (المغربي  ، ٕٓٓٗ ،صٗ).
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اجا في جعبة الباحثيف  ،ومف ثـ تطبيؽ برامجو وبعض أساليبو
وأخذ المفيوـ يجد رو ً
في الواقع مف بعض النظـ اإلدارية ؛ الرتباطو بالموارد البشرية التي يقؼ خمؼ دواعي
االىتماـ بيا كثير مف األسباب والمبررات والتي مف بينيا كثرة الشكاوى وارتفاع نسب الغياب
بيف العامميف وانقطاعيـ عف العمؿ  ،ومشكبلت الجودة في المنتج ومطابقتو لممواصفات
ورضا المستفيديف  ،وانخفاض معدالت اإلنتاج  ،وتدني األداء  ،وطغياف العولمة االقتصادية
وزيادة التنافسية بيف القرناء  ،والتحوؿ االقتصادي  ،ودخوؿ التكنولوجيا واألدوات الحديثة في
العمؿ ؛ والذي أثر بشكؿ أو بآخر عمى طبيعتو  ،والنظرة الجديدة والمتجددة إلى العامميف عمى
أنيـ أفراد ذوو احتياجات فريدة مف نوعيا وخاصة لمغاية تحتاج إلى تمبية ومزيد مف االىتماـ
 ،وتغييرات ثقافة العمؿ ذاتو  ،والتركيبة السكانية لمقوى العاممة  ،والتغيير في تعريؼ معنى
التقدـ الوظيفي (.)Li, Jessica And Yeo ,2011 , p.203
ووفقًا لمعبلقة بيف تحسيف ظروؼ المعيشة والعمؿ الذي يقوـ بو الفرد أو الوظيفة
التي يشغميا فإنيا تعرؼ بأنيا :وظائؼ أفضؿ وطرؽ أكثر توازنا لمجمع بيف الحياة العممية مع
الحياة الشخصية) ،(Connell and Hannif, 2009, p.365ويؤكد كؿ
مف  Rathamani and Ramchandraعمى أف مفيوـ جودة الحياة الوظيفية يعني
التوافؽ أو عدـ التوافؽ بيف الفرد وبيئة العمؿ التي يعمؿ فييا  ،كما يشير إلى مدى تمتع
الموظفيف بالرضا في حياتيـ الشخصية أثناء تواجدىـ في المنظمة ( Rathamani and
 .)Ramchandra, 2013,p.55وبالنظر إلى ذلؾ تضيؽ مساحة القضية لتنحصر في
بيئة العمؿ  ،رغـ أف دائرة المصطمح توحي بتضميف الجوانب المادية والتكنولوجية والنفسية
واالجتماعية لمعمؿ المقا ِبمة لمبادئ المنظمات الصحية  ،إنيا نظرة مستقبمية لممنظمة فيما
ٍ
مستداـ في األداء التنظيمي
يتعمؽ بضماف الرفاىة الكمية لمموظفيف نحو تحقيؽ
(.)Osibango and others, 2019, p.419
نسبيا في
وعمى إثر ذلؾ يمكف القوؿ بأف مفيوـ جودة الحياة الوظيفية مفيوـ حديث
ً
قياسا إلى غيره مف المفاىيـ األخرى ،
أدبيات اإلدارة التربوية (الزعيبر ،ٕٕٓٔ ،ص،)ٜٔ
ً
واف كاف لو جذور في أدبيات اإلدارة بمجاالت العمـ األخرى  ،كما أنو مفيوـ واسع االنتشار
يستوعب بداخمو توفير بيئة آمنة وصحية لمعامميف ؛ ليصؿ إلى مشاركتيـ في اتخاذ القرار
وادارة المنظمة  ،مع الحفاظ عمى كرامتيـ وخصوصياتيـ  ،وشيوع العدؿ في نظاـ األجور
والمكافآت ؛ ومف ثـ يمكف تعريؼ جودة الحياة الوظيفية بأنيا  :مجموعة مف العمميات
المتكاممة المخططة والمستمرة والتي تؤثر عمى الحياة الوظيفية لمعامميف بالمنظمة  ،وتسيـ
بدورىا في تحقيؽ أىداؼ المنظمة والعامميف فييا والمتعامميف معيا (خوقير ، ٕٓٔٛ ،
ص ، )ٙٚٚكما أنيا  :العممية التي تستجيب بيا المنظمة الحتياجات العامميف عف طريؽ
وضع آليات تسمح بالمشاركة الكاممة في اتخاذ الق اررات المتعمقة بالعمؿ ( Alqarni, 2016,
.)p.123
- ٜٔٓٙ -

إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق معايير جودة الحياة الوظيفية ...............................................

وتعرؼ جودة الحياة الوظيفية عند ) Afsar (2014بأنيا بناء دينامي متعدد األبعاد
يتضمف مفاىيـ مثؿ األمف الوظيفي والرضا عف العمؿ وأنظمة المكافآت وفرص التدريب
والتطوير الوظيفي والمشاركة في صنع القرار( .)p.7وعند تخصيص المفيوـ لعضو ىيئة
التدريس بالجامعة يمكف تعريؼ جودة الحياة الوظيفية بأنيا :مدى شعور عضو ىيئة
التدريس بالرضا والسعادة أثناء أدائو لعممو ولؤلعماؿ التي تتميز بالجودة  ،وشعوره
بالمسئولية الشخصية واالجتماعية والتحكـ الذاتي والفعاؿ في حياتو وبيئتو  ،واشباع حاجاتو
النفسية بطرؽ فعالة ومسئولة  ،وقدرتو عمى حؿ مشكبلتو  ،وارتفاع مستوى الدافعية الداخمية
 ،والقدرة عمى اتخاذ الق اررات(.عبلـ  ، ٕٕٓٔ ،صٕٗٗ).
أيضا إلى حالة التوافؽ التي يشعر بيا عضو ىيئة التدريس ما بيف
ويشير المفيوـ ً
عممو وتحقيؽ أىدافو الشخصية المتغيرة  ،وىذه الحالة تضيؽ الفجوة الحاصمة بيف عضو
ىيئة التدريس وتحقيؽ ىذه األىداؼ ؛ األمر الذي ينعكس إيجابا بشكؿ عاـ عمى حياة الفرد
واألداء التنظيمي ؛ وبالتالي زيادة رفاىة المجتمع ( Martel and Dupuis , 2006,
.)p.133
ويخمُص مفيوـ جودة الحياة الوظيفية إلى المعنى المركب مف عدة أبعاد تشير في
بعض األحياف إلى العوامؿ المترابطة التي تحتاج إلى فحص دقيؽ مف أجؿ بناء نسؽ
مفاىيمي قابؿ لمقياس والمتعمؽ بالرضا الميني  ،والمشاركة في العمؿ والتحفيز  ،واإلنتاجية ،
والسبلمة واألمف في العمؿ والراحة والسعادة والخصائص الشخصية لمعامميف ضمف محيط
المنظمة  ،وتطوير القدرات  ،والتوافؽ بيف الحياة في العمؿ وخارجيا(خالد وبو حفص ،
ٕ٘ٔٓ  ،ص .)Muindi & K’Obonyo, 2015, p.225.()ٜٔٔوىذا المعنى المركب
مف األبعاد المتشابكة والعوامؿ المترابطة قد تبنتو الدراسة في تناوليا جودة الحياة الوظيفية
لممعمـ الجامعي لتشريح المفيوـ وتحديد األبعاد.

ثاىيًا  :أٍداف جودة احلياة الوظيفية باجلامعة وأٍنيتَا
تشير جؿ الدراسات والبحوث في مجاؿ جودة الحياة الوظيفية إلى أف اليدؼ الرئيس
ليا ىو إحداث التوازف واالنسجاـ قدر اإلمكاف بيف الحياة الوظيفية داخؿ العمؿ لؤلفراد وبيف
حياتيـ الشخصية والعائمية خارجو ؛ وبالتالي ينعكس ذلؾ عمى مبدأ الثقة بيف العامميف ،
واالنخراط في حؿ مشكبلت المنظمة بكؿ أريحية  ،وينمي الدافعية والفعالية لتحسيف المنتج
وزيادتو وتقميص المشكبلت الفردية والتنظيمية سواء بسواء بتحقيؽ مستوى ٍ
ٍ
ومرض مف
عاؿ
الرضا الوظيفي يضمف المشاركة وينمي ويفعؿ االتصاؿ ويقوي الروابط ويشعر بالمسئولية
ويحقؽ الرفاىة (خوقير  ، ٕٓٔٛ ،ص ، )ٙٚٚويعزز التعمـ المتبادؿ ويتيح الفرص
لبلنطبلؽ والرقي ،ويوفر مستوى مف العدالة  ،ويحسف األداء  ،ويرفع الروح المعنوية  ،وينمي
- ٜٔٓٚ -

إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق معايير جودة الحياة الوظيفية ...............................................

القدرات ويستثمر الميارات  ،ويزيد مف فرص المشاركة في اتخاذ القرار (عبلـ  ،ٕٓٔٛ ،ص
ص.)ٕٛ-ٕٚ
ويرى Srivastava, and Kanpurأف أىداؼ جودة الحياة الوظيفية تكمف في:
زيادة اإلنتاجية الفردية والمساءلة وااللتزاـ  ،وتحسيف العمؿ الجماعي ودعـ التواصؿ ،
وتحسيف معنويات الموظفيف  ،وتقميؿ الضغط لدييـ  ،وتحسيف العبلقات داخؿ المنظمة
وخارجيا  ،وتحسيف مقومات العمؿ مف األمف والسبلمة والصحة المينية  ،وتوفير برامج
كافية لمتطوير وتنمية الموارد البشرية  ،وزيادة الرضا وتعزيز التعمـ في مكاف العمؿ  ،وادارة
التغيير واالنتقاؿ المستمر  ،والتشاركية اإلدارية في المستويات والمياـ بالمنظمة
).(Srivastava, and Kanpur, 2014, p.56
وتظير أىمية تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية بعد النظر في أىدافيا مف خبلؿ التوازف
واالنسجاـ بيف الحياة الشخصية وحياة العمؿ  ،وشيوع العدؿ بيف األفراد  ،والبحث عف سبؿ
بعيدا عف الخبلفات وبمعزؿ عف الصراعات  ،مع إعطاء
الراحة ليـ في جو ديمقراطي ومرف ً
مساحة مف الحرية والتعبير عف الذات كافية وكافمة إلبراز المشاعر واألحاسيس واالتجاىات ،
وداعمة لؤل ْكفاء وحافظة لثقافة العمؿ (.)Raj, and et . al, 2010 , pp . 64-69

وتتبمور أىمية تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية في توفير ظروؼ عمؿ بيئية صحية
وآمنة تعموىا قيـ الوفاء والرضا والوالء واالنتماء وحسف التعامؿ مع اآلخر وتقديره واحترامو
والتسامح  ،وتبادؿ المنافع والحرية في حدود المسئولية دوف المساس بحرية اآلخريف أو
شخصا أو منظمة ؛ وبناء عميو يمكف القوؿ أف نقطة
إلحاؽ الضرر بيـ سواء كاف اآلخر
ً
االنطبلؽ في المنظمة وبذرة النجاح ليا وجذر الميزة التنافسية بعد القدرة عمى الخوض في
معتركيا ىو تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية ألفرادىا عمى مستوى الذات والمنظمة  ،واضفاء
ال طابع اإلنساني بمجاؿ العمؿ داخؿ المنظمة  ،وتوفير مناخ لعبلقات عمؿ وبيئة داعمة لحؿ
المشكبلت (السيد  ، ٕٓٔٛ ،ص.)Zare, et.al,2014, pp.43-44( )ٕ٘ٙ
وتبعا لكتابات  Fontinhaتظير أىمية تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية بيف الجوانب
ً
األكاديمية والمينية في مجاؿ التعميـ خاصة التعميـ العالي  ،حيث إف كثي ار مف الجامعات
يعمؿ فييا أعضاء ىيئة التدريس عمبل إضافيا  Over timeغير مدفوع األجر أكثر مف
غيرىـ  ،كما أف أعداد الطبلب بالجامعات في حالة ت ازيد ينـ عف حاجتيا إلى قطع شوط كبير
في ىذا الموضوع تجنبا لحدوث عواقب وخيمة ليـ (.)Fontinha, 2019, p.7
ميما في مكاف العمؿ ألسباب
وفي ضوء ذلؾ أصبح برنامج جودة الحياة الوظيفية ً
منيا  :زيادة المطالب في العمؿ  ،وفقداف ضمانات الموظفيف عمى المدى الطويؿ  ،والحاجة
الممحة إلى تعزيز ميارات مكاف العمؿ  ،وزيادة المنافسة عمى المواىب  ،وزيادة النساء في
قوة العمؿ ؛ مما يستدعي تسريع وتيرتو والبحث في قضايا جودة الحياة الوظيفية عمى
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المستوى المحمي والدولي واإلقميمي والعالمي  ،كما يعرج عمى الفوائد جراء التطبيؽ لمبرنامج
مبي ًن ا أنو يؤدي إلى التنمية البشرية وتطوير عمؿ المنظمة  ،وزيادة الميزة التنافسية ليا في
معترؾ ال تنافس بيف القرناء  ،وتحقيؽ الشراكة النقابية بيف التخصصات المناظرة  ،والقياـ
بعمؿ جيد وتحسيف وتوجيو أعماؿ الجودة بيا  ،وزيادة درجة االنتماء والوالء لممنظمة ،
وترسيخ عممية التطوير في أذىاف أعضاء المنظمة وتطبيقيا فك ار وممارسة( Srivastava,
.)and Kanpur, 2014,pp.56-57

ثالجًا  :أبعاد جودة احلياة الوظيفية للنعله اجلامعي
بمطالعة األدبيات في مجاؿ جودة الحياة الوظيفية بصفة عامة وجودة الحياة
طا
الوظيفية لممعمـ الجامعي بصفة خاصة تبيف أف ىناؾ بعض المحددات التي ترتبط بو ارتبا ً
وثيقًا أكثر مف غيره مف بقية أعضاء المجتمع الجامعي  ،مع التأكيد عمى تداخؿ تمؾ
تبعا لمتفكير المنظومي وفي إطار منظومة
المحددات أو بعضيا مع أعضاء المنظمة ككؿ ً
التكامؿ  ،وتركز الدراسة الحالية عمى تمؾ المحددات ذات االرتباط بجودة الحياة الوظيفية
لممعمـ الجامعي فقط مف ج انب وعبلقة تمؾ المحددات بالتكنولوجيا الرقمية مف جانب آخر ،
وعميو يمكف حصر تمؾ المحددات لقياس مدى تحقيقيا بعد عرض الدراسات والبحوث التي
تناولت محددات جودة الحياة الوظيفية.
فقد أجريت دراسة لكؿ مف  Royuela, Lopez and Surinachوتوصمت إلى أف
أبعاد جودة الحياة الوظيفية في الجامعة عشرة ىي  :القيمة المتأصمة لمعمؿ  ،والتدريب ،
والتطوير  ،وصحة وسبلمة الموظفيف  ،والشمولية في التنمية  ،واالتصاؿ الشبكي  ،والحوار
االجتماعي  ،واستثمارات الموظفيف  ،والتنوع وعدـ التمييز  ،وادارة األداء( Royuela,
 .)Lopez and Surinach, 2007, pp.4-5ويقر كؿ مف Mirkamalia & Thanib
أف جودة الحياة الوظيفية لدييا ىيكؿ متعدد األوجو واألبعاد يتكوف مف مصطمحات مثؿ :
األماف الوظيفي  ،وأنظمة التعويض  ،وسير العمؿ  ،وفرص التنمية لمميارات  ،والمشاركة في
صنع القرار( .)Mirkamalia and Thanib, 2011,p.180وأوضح " الزعيبر" أف أبعاد
جودة الحياة الوظيفية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس في دراسة استطبلعية حوؿ تصوراتيـ
نحوىا تتمثؿ في  :الرضا الوظيفي  ،وأنشطة المشاركة المجتمعية  ،والمياـ والعمؿ ،
والعبلقات االجتماعية  ،والتعمـ والتدريب (الزعيبر  ،ٕٕٓٔ ،ص صٕ٘.)ٕٙ-
وتشتمؿ أبعاد جودة الحياة الوظيفية بالجامعة عمى االستقبللية في مكاف العمؿ ،
والقدرة عمى ممارسة الحرية األكاديمية  ،وأىمية الق اررات  ،وآفاؽ التعمـ  ،واالستفادة مف
الميارات  ،ومعايير إدارة األداء  ،والعقبات في مكاف العمؿ  ،والمسئوليات المتنوعة ،
والعبلقات الشخصية  ،والتقدير واالعتراؼ باألداء  ،وانجاز األنشطة والمياـ  ،والمساىمة
الوظيفية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة  ،واشراؾ الجميع في عممية صنع واتخاذ القرار( Boas
- ٜٜٔٓ -

إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق معايير جودة الحياة الوظيفية ...............................................

 .)and Morin, 2013,p.68بينما يحدد كؿ مف " خالد وبو حفص" أبعاد ومؤشرات جودة
الحياة الوظيفية في أربعة أبعاد ىي  :ن وعية العبلقات االجتماعية  ،ونوعية منظمة العمؿ ،
وامكانية اإلنجاز والتطور الميني  ،والتوافؽ بيف حياة العمؿ وساعات العمؿ  ،وتـ وضع
بعض المؤشرات واألدلة والشواىد عمى تحقيؽ تمؾ األبعاد (خالد وبو حفص ، ٕٓٔ٘ ،
صٕٕٔ) .ويذكر " كسنة وقييري" أبعاد جودة الحياة الوظيفية في ستة ىي  :األجور
والمكافآت  ،وخصائص الوظيفة  ،وفرؽ وجماعات العمؿ  ،وظروؼ بيئة العمؿ المعنوية ،
ونمط اإلشراؼ  ،والمشاركة في الق اررات (كسنة وقييري  ، ٕٓٔٚ ،ص صٗ.)ٔٚ٘-ٔٚ
وتصب دراسة  Ngcamuالتتبعية كامؿ جيدىا في تحديد األبعاد منذ القرف الثامف
عشر حتى بداية القرف الحادي والعشريف ؛ لتبيف أف مف خصائص القرف الثامف عشر في
تناولو لؤلبعاد أنو تـ ربطيا باألماف الوظيفي وثقة اإلدارة في العامميف  ،بينما ركز القرف
التاسع عشر عمى ُبعد السبلمة والصحة في مكاف العمؿ  ،وفي القرف العشريف ىيمنت
التنمية المينية المستدامة واإلدارة الذاتية والمشاركة في الق اررات ومعايير األداء عمى كتابات
الباحثيف  ،ومع بداية القرف الحادي والعشريف ظيرت قضايا التوازف بيف الحياة الشخصية
والحياة الوظيفية والعبلقات اإلنسانية والظروؼ المادية والمعنوية لتطفو في ىذا المجاؿ عمى
الساحة التربوية .وتشمؿ األبعاد أيضا استخداـ العامميف لمموىبة  ،والقدرة عمى مواجية
التحديات التي تتطمب اإلبداع واالستقبلؿ الذاتي  ،والمشاركة الفردية في األنشطة  ،وفيـ
الدور والمسئوليات التي يجب أف يقوـ بيا الفرد لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية  ،واالعتزاز عند
القياـ بمتطمبات الوظيفة وممارسة المياـ (.)Ngcamu, 2017,p.120
ويحصر " عبلـ" أبعاد جودة الحياة الوظيفية الجامعية في خمسة ىي  :ظروؼ العمؿ
المادية والمعنوية  ،وتحقيؽ الذات  ،وعبلقات العمؿ  ،والتوازف بيف الحياة الشخصية
والوظيفية  ،واألمف والسبلمة المينية(عبلـ  ،ٕٓٔٛ ،ص صٖ٘ .)٘ٚ-وتشير كؿ مف "
برويس ونجاة " إلى أبعاد جودة الحياة الوظيفية إجماال في  :االستقرار واألماف الوظيفي ،
والتوازف بيف العمؿ والحياة  ،والنمط القيادي واإلشرافي  ،والتقدـ والترقي الوظيفي (برويس
ونجاة  ، ٕٓٔٛ ،ص  .)ٕٗٓ – ٕٖٜويرى " الصميبي" أف أبعاد جودة الحياة الوظيفية
بالجامعة تتمثؿ في  :الوضع االقتصادي ( أجور ورواتب ومكافآت نياية الخدمة  ،األمف
الصحي )  ،والوضع االجتماعي  ،والوضع اإلداري ( الق اررات – سبؿ المعمومات – المشاركة
في اتخاذ الق اررات )  ،العدالة في الترقيات والمراكز اإلدارية  ،واألمف الوظيفي  ،والعمؿ
الجماعي ( الصميبي  ، ٕٓٔٛ ،ص  .)ٔٙوتتبنى "سماح السيد" تقسيما ألبعاد جودة الحياة
الوظيفية يتكوف مف أربعة أبعاد :العبلقات اإلنسانية  ،والمشاركة في اتخاذ القرار  ،والشعور
بالرضا الوظيفي  ،وتوفير بيئة مادية وصحية بالمنظمة (السيد  ، ٕٓٔٛ ،ص ص – ٕ٘ٚ
.)ٕٜ٘
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سعيا حثيثًا لموصوؿ
واذا كانت معظـ الجامعات في ظؿ التصنيفات العالمية تسعى ً
إلى درجة مف التميز والريادة في أعماليا ومنتجاتيا ومكانة عممية بيف نظرائيا ؛ فإف ذلؾ
يمزـ القياـ بمياـ ومسئوليات ووظائؼ جديدة ومتجددة بأعمى مستوى مف الكفاءة والفعالية ؛
األمر الذي يجعؿ الجامعة تضطمع إلى الوصوؿ إليو مف خبلؿ العنصر البشري فييا ال سيما
مباشر بمياميـ ووظائفيـ
ًا
أعضاء ىيئة التدريس الرتباط جميع معايير التميز والريادة ارتباطًا
المسندة مف عممية التدريس وتأىيؿ األفراد واعدادىـ لمحياة العممية في شتى المجاالت ،
بداعا وما يرتبط بيا مف اقتصاد المعرفة ،
ًا
إعدادا
وعممية البحث العممي
ً
ونشر وتسويقًا وا ً
وعممية خدمة الجامعة والمجتمع المحيط ووضع بصمة مف التغيير اإليجابي فيو بتقديـ
االستشارات والتأليؼ والترجمة في مجاؿ التخصص والمشاركة في الق اررات المصيرية ؛ لدفع
عجمة التقدـ إلى األماـ وفي المسار الصحيح.
ومف ثـ تحولت األنظار واألقبلـ إلى الحديث عف ىيئة التدريس مركزة عمييا في إطار
مف االىتماـ عمى المستوى النظري عمى األقؿ إف لـ يكف عمى المستوى العممي خاصة في
الدوؿ العربية  ،واف كانت الدوؿ المتقدمة قد اىتمت بالمستوييف عمى حد سواء فوصمت إلى
درجة مرضية مف جودة الحياة الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعاتيا  ،انعكست عمى
مكانة الجامعة ومنزلتيا ككؿ بيف التصنيفات العالمية فصححت مف أوضاعيـ المادية
تبعا لتوجيات جديدة ومداخؿ
واالقتصادية  ،والنفسية واالجتماعية  ،واإلدارية والتعميمية ً
حديثة مف بينيا مدخؿ التكنولوجيا بتطبيقاتو المعاصرة التي أدت إلى إحداث نقمة معرفية
وتطبيقية في بيئة العمؿ والتنظيمات الجماعية فييا وطبيعة العبلقات وتوحيد الجيود وغير
ذلؾ مف اإلسيامات الفعالة ذات الصمة ؛ والتي تسيـ بشكؿ ممحوظ في تحقيؽ أبعاد جودة
الحياة الوظيفية.
وانطبلقا مما سبؽ فإف الدراسة تتناوؿ أبعاد جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي
تبع ا لوضعيتو وطبيعة عممو وميامو المسندة إليو في الجامعة مف حيث البعد المادي
ً
واالقتصادي لو  ،والبعد النفسي واالجتماعي  ،والبعد اإلداري والتعميمي عمى النحو التالي:

(أ) البعد املادي واالقتصادي
يمثؿ ىذا البعد كؿ الجوانب المادية واالقتصادية لممعمـ الجامعي مف حيث األجور
تبعا لمدرجات
والمكافآت والحوافز المادية واالستحقاقات المالية في ترقياتو وتقدمو الوظيفي ً
الوظيفية المتبعة والمتعارؼ عمييا  ،والخصائص المالية ذات االرتباط بطبيعة العمؿ بالجامعة
كاإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية ومناقشتيا والمستحقات المالية لمجاف الفرعية والمجالس
والدعـ المالي لبعض البحوث المنشورة واإلعارات والبعثات العممية وغيرىا.
نظر ألنيا تمثؿ أىمية
وتعد األجور أىـ البنود ذات الصمة بالبعد المادي واالقتصادي ًا
كبرى في تحديد أداء العامميف بالمنظمة وتوجييو وزيادة دافعيتيـ نحو اتجاه معيف في اإلنتاج
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رئيسيا لدى العامميف في البقاء بالمنظمة أو
مقوما
إيجابا  ،بؿ يعد األجر المتقاضى
سمبا أو
ً
ً
ً
ً
االنتقاؿ منيا واإلعراض عنيا والبحث عف بدائؿ غيرىا ؛ الحتبللو مكانة بالنسبة لمفرد تكمف
خمفيا أسباب عدة مف بينيا ما يمي(:برويس ونجاة  ، ٕٓٔٛ ،ص ٕٖٕ – ٖٖٕ)
 يشكؿ األجر المصدر األساسي لؤلفراد وأسرىـ خاصة في البمداف النامية ( دوؿ العالـ
رئيسيا لمستوى الفرد االقتصادي
محددا
الثالث) الرتفاع نسبة اإلعالة مما يجعؿ األجر
ً
ً
غالبا.
ً
 يعبر األجر المتقاضى في العمؿ عف المركز االجتماعي لمفرد داخؿ منظومة المجتمع
تبعا لتمبية االحتياجات لو.
الذي ينتمي إليو ؛ وذلؾ ً
 لؤلجر دور ميـ في ارتفاع الحالة المعنوية والنفسية لمفرد أو انخفاضيا كما أنو مقياس
لقيمة الفرد وتقدير مادي لعممو بالمنظمة.
ومف ثـ يجب مراعاة العدالة الداخمية والخارجية لؤلجور وربطيا مباشرة بالجيد
كبير مف الكفاءات البشرية التي ليا دور مسيـ
عددا ًا
المبذوؿ واال فستفقد الجامعة كمنظمة ً
في تميزىا وريادتيا وىو ما يعرؼ بيجرة العقوؿ البشرية ؛ فميس ىناؾ مبرر يجعؿ الكفاءات
والمتخصصيف في مجاؿ معيف وأصحاب الميارات يمكثوف في العمؿ داخؿ الجامعة دوف عائد
ٍ
مرض ومناسب لمجيد واإلمكانات التي يتمتعوف بيا  .وفي ضوء الميارات المكتسبة
مادي
والقدرات الفائقة واالجتياد في العمؿ والكفاءة والفاعمية تكوف الحوافز إضافة إلى األجور لمف
يمتمكوف ذلؾ والجزاءات لممقصريف في واجباتيـ كي تتحقؽ التنافسية الشريفة والمشاركة
اإليجابية تجاه العمؿ ذاتو  ،فالمقابؿ المادي المقدـ إلى الفرد في عممو كتعويض لؤلداء
المتميز ىو الحافز المادي  ،في حيف أف ما يقدـ لو كتعويض لؤلداء فقط ىو األجر (ماىر ،
ٕٓٔٓ  ،ص.)ٕٗٛ

(ب) البعد اليفسي واالجتناعي
يندرج تحت ىذا البعد كؿ الجوانب النفسية واالجتماعية التي تتعمؽ بعضو ىيئة
التدريس بالجامعة مف حيث المكانة االجتماعية التي يتمتع بيا داخؿ الجامعة وخارجيا بيف
أفراد المجتمع الذى يعيش فيو  ،ومدى التوافؽ النفسي بيف الوظيفة والمعيشة  ،والعوامؿ
النفسية جراء التقدـ الوظيفي والترقيات  ،واالحساس بالعدالة االجتماعية والتنظيمية ،
والخصائص االجتماعية والنفسية لوظيفتو وأدواره وميامو  ،والظروؼ االجتماعية والنفسية
ببيئة العمؿ  ،والعبلقات بينو وبيف اإلدارة والزمبلء والطبلب والموظفيف وجميع أعضاء منظمة
التعمـ  ،والشعور بقيمتو عند المشاركة في الق اررات واإلشراؼ العممي واإلمكانات النفسية
واالجتماعية التي تسيـ في اإلنجاز األكاديمي في الجوانب الثبلث (التدريس -البحث العممي-
خدمة الجامعة والمجتمع) والتطور الميني ووسائؿ تحقيؽ الذات  ،ودرجة الدافعية ومستواىا
ودرجة اإلحساس باألماف الوظيفي واالىتمامات والرغبات والحاجات ومدى إشباعيا مف خبلؿ
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الوظيفة  ،ودرجة الوالء و االنتماء المؤسسي  ،وروح األلفة والمودة وعبلقات العمؿ الجماعي
والتواصؿ  ،والصحة النفسية والفخر واالعتزاز بالوظيفة التي يشغميا بالمجتمع.
وفي ىذا الصدد يؤكد "عبلـ" عمى أنو لكي يتـ تحسيف جودة الحياة الوظيفية لممعمـ
الجامعي بعد تحقيقيا لديو ؛ فإنو البد مف تنفيذ البرامج التي تمكنو مف روح المشاركة
وااللتزاـ والتعاوف والعمؿ الجماعي  ،وتقديـ المشورة المينية وتطبيؽ مبادئ العدالة أو
اإلنصاؼ والنزاىة والشفافية في كافة اإلجراءات  ،والجمع بيف تحسيف كؿ مف البيئة المادية
والبيئة المعنوية لو وليس إلحداىما دوف األخرى لتشابكيما وتأثير وتأثر كؿ منيما باألخرى
(عبلـ  ، ٕٓٔٛ ،ص صٖٓ.)ٖٕ-
ومقوما مف مقومات ىذا
رئيسا
عنصر
ًا
ويشكؿ االستقرار النفسي واألماف الوظيفي
ً
ً
البعد ألف فكرة األماف الوظيفي تقوـ عمى رفع مستوى الطمأنينة والراحة تجاه مستقبؿ عضو
ُ
ىيئة التدريس مما ينتج عنو تركيز كامؿ الطاقة الفكرية ومنتيى الجيد العقمي لو واستفراغو
في مياـ وظيفتو  ،مع تقميؿ حاالت التوتر والصراع النفسي والضغوط  ،ورفع الروح المعنوية
والرضا الداخمي وازالة ىاجس ودرجات الخوؼ عمى المستقبؿ التي تنتاب أغمب الموظفيف في
القطاع العاـ ومف بينيـ عضو ىيئة التدريس بالجامعة (برويس ونجاة  ، ٕٓٔٛ ،ص
.)ٕٖٜ
بعضا وبينيـ وبيف
وتشير جؿ البحوث في طبيعة العبلقات بيف الزمبلء بعضيـ
ً
تبعا لطبيعتيا فإذا قامت عمى
رؤسائيـ في العمؿ إلى أف العبلقات تبادلية تنشأ وتتطور ً
االحتراـ والتقدير والثقة والوالء وااللتزاـ بيف كافة األطراؼ المعنية فإنيا تنعكس عمى األفراد
العامميف مف خبلؿ الدعـ والثقة والتشجيع والتقدير األدبي (المعنوي) مف الرؤساء ؛ مما
يحقؽ الرضا الوظيفي ويسيـ في جودة الحياة الوظيفية .وجدير بالذكر أف ظروؼ بيئة العمؿ
المعنوية بالجامعة تتضمف اتجاىات نفسية ليا مردودىا عمى عضو ىيئة التدريس مف حيث
تحقيؽ مناخ تنظيمي أسري يتسـ بعبلقات تسودىا الصداقة والحرية (العمري واليافي ٕٓٔٚ ،
 ،ص.)ٜٙ

(ج) البعد اإلداري والتعليني
يشير ىذا البعد إلى الجوانب اإلدارية لعضو ىيئة التدريس مف حيث تمثيمو في
المجالس (مجمس القسـ – مجمس الكمية) وتقمده لممناصب اإلدارية والمجاف الفرعية المنبثقة
عف مجمس القسـ أو مجمس الكمية  ،ومشاركتو الرسمية في الق اررات بالمنظمة عمى مستوى
القسـ والكمية والتفويضات اإلدارية منو ولو  ،واشراكو في إدارة المنظمة  ،كما أنو يشمؿ
الجانب التعميمي وىو التدريس لمطبلب وتبادؿ المعارؼ والمعمومات مع زمبلئو والتأليؼ
والترجمة واعداد الكتب والمحاضرات  ،والمشاركة في الدورات العممية التي مف شأنيا تنمية
الميارات المينية والتدريسية لديو  ،وأنماط اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية ومناقشتيا وتحكيمو
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لمبحوث العممية  ،واإلرشاد األكاديمي لمطبلب  ،فكؿ ما يتعمؽ ببيئة العمؿ الفيزيقية بالجامعة
البعد سواء عمى مستوى ممارسة العمؿ (التدريس) داخؿ البيئة أو
يندرج ضم ًنا تحت ىذا ُ
إدارتيا واإلشراؼ فييا  ،كذلؾ الجوانب التكنولوجية التي تخدميا.
والمدقؽ في وظائؼ عضو ىيئة التدريس بالجامعة يجدىا ىي المحرؾ األساس
لوظائؼ الجامعة ذاتيا فبغير عضو ىيئة التدريس ال يكوف ىناؾ جامعة بكؿ ما تشممو مف
عممية التدريس والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع  ،وكما ىو معموـ لدى الجميع أف
عضو ىيئة التدريس يقوـ بالدور األساس في التعميـ ويساعد طبلبو عمى اكتساب المعارؼ
والمعمومات والميارات التي يتطمبيا سوؽ العمؿ الخارجي  ،ويؤىميـ لممستقبؿ الذي يدفعيـ
تبعا الحتياجاتو (آؿ ناجي  ، ٜٜٜٔ ،صٗ٘).
إلى المجتمع ً

ولعؿ تمكف عضو ىيئة التدريس مف مادتو العممية والميارات الفنية والتكنولوجية ىو
أولى خطوات النجاح لو ولطبلبو الذيف يتمقوف عنو ويقوموف باألنشطة ويتشاركوف المعرفة
ويتبادلونيا ؛ لذا فإنو ال نبالغ عند التأكيد مر ًارا عمى أف البعد التعميمي واإلداري ىو أىـ
جميعا ؛ ومف ثـ تعالت الصيحات ونادت البحوث والدراسات بتمكيف عضو
األبعاد رغـ أىميتيا
ً
داريا ومين ًيا لبلنطبلؽ وفقا لممتطمبات الممموسة ووفاء لبلحتياجات
ىيئة التدريس
أكاديميا وا ً
ً
عبلجا ووقاية ؛ فظيرت مفاىيـ عدة كالمعمـ الجيد ،
المطموبة واستجابة لمتحديات المفروضة
ً
وخصالو  ،ومعمـ القرف الحادي والعشريف  ،والتمكيف المعرفي في عصر التعمـ الرقمي وتحوؿ
المعرفة وغيرىا مما يدعـ التنمية المينية المستدامة لعضو ىيئة التدريس.
ولتوفير المكونات المادية واألجيزة الفنية والتكنولوجية دور كبير في نجاح عضو
ىيئة التدريس بالجامعة في ىذا ال ُب عد النعكاسيا مباشرة عمى العممية التعميمية والتعممية
برمتيا مع تيسير سبؿ ووسائؿ االتصاؿ واتاحتيا داخؿ قاعات الدرس وفي الحرـ الجامعي بؿ
وخارجو  ،كما أف األماكف غير الرسمية وفضاءات التعمـ ليا دور بارز في عممية التعمـ مثؿ
المكتبات ومقاىي اإل نترنت وأماكف المأكوالت والمشروبات والخدمات الطبلبية والمعامؿ وغرؼ
مصادر التعمـ والتجييزات اإللكترونية وعناصر األمف والسبلمة والصحة لمجميع (عبلـ ،
 ، ٕٓٔٛص صٖٗ.)ٗٗ-
وتجدر اإلشارة إلى أف العدالة في توزيع الجدوؿ الدراسي لعضو ىيئة التدريس
واالشتراؾ في وضع الخطة التدريسية والقياـ بمياـ الوظيفة وساعات العمؿ ومقدارىا بالنسبة
لؤلجر المتقاضى والمرونة في الجداوؿ الدراسية وقمة الرتابة ؛ كؿ ذلؾ مف صميـ الجانب
البعد أو عدـ
ًا
التعميمي واإلداري لعضو ىيئة التدريس  ،ويعد
مؤشر مف مؤشرات تحقيؽ ىذا ُ
تحقيقو في المنظمة (كسنة وقييري  ،ٕٓٔٚ ،صٗ.)ٔٚ
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احملور الجاىي  :معايري جودة احلياة الوظيفية للنعله اجلامعي ومؤشراتَا
اجتيد كثير مف الباحثيف في مجاؿ جودة الحياة الوظيفية والمعنييف بيا في تصميـ
إحصائيا لقياس مستوى جودة الحياة الوظيفية مف
مقاييس تتمتع بالصدؽ والثبات المقبوؿ
ً
خبلؿ معايير معينة تنبثؽ منيا مؤشرات تدؿ عمييا  ،ويندرج تحت كؿ مؤشر مجموعة مف
البنود التي تمثؿ الشواىد واألدلة عمى المؤشر ذاتو مف بينيا  :مؤشر الوالء التنظيمي ،
والرضا الوظيفي  ،والرضا االجتماعي والنفسي  ،ومعدالت األداء  ،وكفاءة جماعة العمؿ
والرضا عنيا  ،والتعاوف مع أعضاء مجتمع التعمـ الميني ومنظمات العمؿ وبيئتو وما تحويو
مف ساعات العمؿ والعبء الوظيفي  ،واالستقبللية لمعامميف والتمكيف المعرفي والوظيفي ليـ ،
واألماف الوظيفي ونظاـ المكافآت والعقاب والجزاءات والصراع الوظيفي  ،ورفاىة العامميف
ودرجة االلتزاـ والخصائص التنظيمية لموظيفة  ،والخصائص النفسية واالجتماعية لشاغمييا
وصحتيـ وسبلمتيـ المينية  ،وبيئة العمؿ الفيزيقية والبرامج اإلضافية المقدمة  ،والضغوط
المينية ودرجة االنضباط في العمؿ(خوقير  ، ٕٓٔٛ ،ص ص.)ٜٙٚ-ٙٚٛ
جديدا لجودة الحياة يتكوف
ففي ىذا الصدد أشار  Schalockإلى أف ىناؾ تحميبل
ً
مف ( )ٛمعايير ولكؿ معيار منيا (ٖ) مؤشرات ىي كما يمي( :عراقي ورمضاف ، ٕٓٓ٘ ،
ص)ٗٚٛ
-

السعادة االنفعالية  :الرضا  /مفيوـ الذات  /انخفاض الضغوط .
العبلقات الشخصية  :التفاعبلت  /العبلقات  /المساندة .
السعادة المادية  :الحالة المالية  /العمؿ  /السكف .
النمو الشخصي  :التعميـ  /الكفاءة الشخصية  /األداء.
السعادة البدنية  :الصحة  /أنشطة الحياة اليومية  /وقت الفراغ .
تقرير المصير  :االستقبللية  /األىداؼ والقيـ الشخصية  /االختيارات .
االندماج االجتماعي  :التكامؿ والترابط االجتماعي والمشاركة  /األدوار المجتمعية /
المساندة االجتماعية.
الحقوؽ البشرية  :القوانيف  /الحقوؽ  /الواجبات.

ويحكـ  Roseوزمبلؤه مؤشرات جودة الحياة الوظيفية في ثبلثة عناصر ىي  :الرضا
الوظيفي  ،واإلنجاز الوظيفي  ،والرصيد الوظيفي حيث أضفى عنص ار جديدا لممكونات وىو
رصيدا لدى المنظمة واألفراد العامميف فييا خاصة منظمات التعمـ
الخبرة السابقة التي تمثؿ
ً
(.)Rose and others, 2006,p.62
ويجري  Mirkamali and thaniدراسة مقارنة بيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
طيراف وجامعة شريؼ لمتكنولوجيا اعتمد فييا عمى ثمانية فئات مفاىيمية تتعمؽ بجودة الحياة
الوظيفية وىي  :الكفاءة والعدالة في التعويضات  ،وظروؼ العمؿ األمنية والصحية  ،وأف
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وفرصا لمنمو واألماف
فرصا فورية وحقيقية الستخداـ وتطوير القدرات البشرية ،
ً
تُتيح المنظمة ً
المستمر  ،واالندماج االجتماعي في العمؿ لدى الييئة التدريسية والدستورية في تنظيـ
العمؿ  ،واجمالي مساحة الحياة مقارنة بالعمؿ  ،وأىمية العمؿ االجتماعية  ،وىو ما يسمى
بالمكانة االجتماعية لموظيفة( .)Mirkamali and thani, 2011,p.181ويعتمد نفس
التقسيـ  Chatterjeeعاـ .(Chatterjee, 2018,p.39) ٕٓٔٛ
وتقسـ معايير جودة الحياة إلى  :ميمة متعمقة بالعمؿ ومؤشراتيا استقبللية العمؿ ،
أىمية المياـ  ،التغذية الراجعة عمى العمؿ  ،أىمية العمؿ  ،والبيئة التنظيمية ومؤشراتيا:
روح الفريؽ  ،العبلقات الشخصية  ،أسموب اإلدارة  ،وعمـ النفس االجتماعي ومؤشراتو :
الدعـ االجتماعي  ،الدعـ النفسي ،االحتراـ المتبادؿ  ،الصورة االجتماعية في المؤسسة ،
الوضع االقتصادي لؤلفراد (.)swamy,2012, p.1055
وقاـ " الزعيبر" ٕٕٔٓ بإعداد مقياس لجودة الحياة الوظيفية يشتمؿ عمى خمسة
محاور وىي  :الرضا الوظيفي  ،والمشاركة المجتمعية  ،والمياـ والعمؿ  ،والعبلقات
االجتماعية  ،والتعمـ والتدريب بإجمالي (ٖٕ) عبارة في المقياس كامبل في صورتو النيائية
بعد تحكيمو مف لدف الخبراء وعددىـ (ٓٔ) محكميف(الزعيبر ،ٕٕٓٔ ،ص صٕ٘.)ٕٙ-
وبيذه المعايير وما تشممو مف مؤشرات وشواىد وأدلة يود الباحث اإلشارة إلى أنيا تشتمؿ
عمى جميع جوانب جودة الحياة الوظيفية عمى مستوى العموـ واف كاف كؿ منيا يصمح ألف
يكوف محبل لمبحث مف حيث التعمؽ في محور واحد بما يحويو مف مؤشرات يمكف مف خبلؿ
شواىدىا وأدلتيا االستدالؿ عمييا ؛ ومف ثـ قياس مدى تحقؽ المعايير الجامعة لو ؛ وبناء
عميو فقد استندت الدراسة إلى ذلؾ التقسيـ وتبنتو متضمنة إياه في أبعاد جودة الحياة
تبعا لميامو ووفقًا لطبيعة عممو بالمزج بيف محاور المقياس
الوظيفية لممعمـ الجامعي ً
ووظائؼ الجامعة.
والمدقؽ في تمؾ المعايير بمؤشراتيا المصاحبة ليا والمعبرة عنيا يرى ويجد أف
افر فييا حيث إف تحقيؽ السعادة االنفعالية مف خبلؿ الرضا
نصيبا و ًا
لمتكنولوجيا الحديثة
ً
وانخفاض الضغوط خاصة تمؾ الضغوط الناجمة عف األعماؿ الكتابية لممعمـ الجامعي ربما يتـ
مف خبلؿ التكنولوجيا الحديثة  ،كما أف العبلقات الشخصية تنمو وتتطور وتزداد دائرتيا في
ظؿ التكنولوجيا بوسائؿ االتصاؿ الحديثة التي تتميز بيا  ،فضبل عف توفير كثير مف الجيد
والوقت والكمفة ؛ األمر الذي يحقؽ سعادة مادية لممعمـ الجامعي ويزيد مف كفاءتو ويحقؽ لو
تبعا ليا أوقات الفراغ ويقرر مصيره في ضوئيا مف خبلؿ بيانات
صحة عامة ويستثمر ً
واحصاءات دقيقة وواضحة  ،باإلضافة إلى أف التكنولوجيا الحديثة تسيـ في انخراطو
بالمجتمع وتحقيؽ االندماج والمشاركة والترابط والشراكة بكؿ ما تحممو األخيرة مف حقوؽ
وواجبات ومسئوليات وقوانيف منظمة ومبادئ حاكمة.
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وينوه  Zareوآخروف إلى أف قياس جودة الحياة الوظيفية مف خبلؿ معايير أربعة :
المشاركة في حؿ المشكبلت واعادة ىيكمة العمؿ وأنظمة المكافآت المبتكرة وتحسيف بيئة
العمؿ أو تحديثيا  ،ويستطرد مبينا أنو يمكف تقسيـ المعايير إلى فئتيف ىما  :االحتياجات
المنخفضة وتتألؼ مف احتياجات الصحة والسبلمة واالحتياجات االقتصادية واحتياجات األسرة
 ،واالحتياجات العميا وىي المعنية باالحتياجات االجتماعية واحتياجات التقدير واالحتياجات
النفسية واحتياجات التنفيذ واالحتياجات المعرفية واالحتياجات الجمالية  ،باختصار يمكف
القوؿ بقاعدة عامة مؤداىا أف تأسيس التكامؿ االجتماعي في المنظمة وحراسة الحقوؽ
الفردية بيف أعضائيا مف مؤشرات الجودة الوظيفية فييا .وتنزوي تمؾ االحتياجات في عوامؿ
عامة كشواىد ليا ىي  :محتوى الوظيفة وساعات العمؿ والتوازف بيف العمؿ والحياة األسرية
 ،وأسموب اإلدارة واإلشراؼ واالستراتيجيات (Connell & Hannif, 2009, pp.364-
.(Zare, et.al, 2014, p.47( )365
وبدمج تمؾ العناصر مع بعضيا البعض ووضعيا في منظومة واحدة واسقاطيا عمى
المعمـ الجامعي يمكف القوؿ بأنيا تشتمؿ عمى جميع عناصر الدعـ والمساندة والتمكيف لو في
مجاؿ العمؿ وخارجو كالدعـ المادي ( المالي )  ،والدعـ العممي ( التخصص )  ،والدعـ
اإلداري ( القيادة )  ،والدعـ الفني ( برامج التنمية المينية المستدامة )  ،والدعـ التكنولوجي
(قاعات الدرس والمحاضرات)  ،والدعـ النفسي (التوافؽ والتوازف بيف وظيفتو وحياتو
الشخصية)  ،والدعـ االجتماعي (الرفاىة االجتماعية ونظرة المجتمع)  ،وىو ما أكد عميو كؿ
مف  Dupuis and Martelمنذ زمف ؛ لما لو مف أىمية عظيمة في تحقيؽ جودة الحياة
تحديدا (.)Dupuis and Martel, 1994, pp.4-6
الوظيفية لممعمـ الجامعي
ً
وبالتالي ال يمكف قياس جودة الحياة الوظيفية مف جانب واىماؿ الجوانب األخرى لذا
تعددت المداخؿ التي في ضوئيا يتـ قياس جودة الحياة الوظيفية منيا ما ركز عمى البيئة
المعنوية فنظر إلى الوالء واالنتماء وااللتزاـ والرفاىة والتوافؽ والتوازف والصحة النفسية
والصراع والرضا  ،ومنيا ما ركز عمى البيئة المادية كساعات العمؿ والمكافآت والجزاءات
والرواتب والبيئة الفيزيقية والتكنولوجيا المتاحة رغـ أف الفصؿ بيف الجانبيف غير مقبوؿ
منطقيا – واف قبؿ بحثا – لتأثير وتأثر كؿ منيما باآلخر.
ً

واذا كانت الدراسة قد اختارت التكنولوجيا الحديثة لمتعرؼ عمى مدى إسياماتيا في
تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي وكيفية توظيفيا بتطبيقاتيا المتعددة وتوجياتيا
الجديدة والمتجددة ؛ فبل يعني ذلؾ الفصؿ بيف الجوانب واألبعاد أو االعتراؼ ببعض المعايير
تحديدا والقاء الضوء عميو  ،فضبل عف أف تأثير
دوف بعض ؛ وانما لمتعمؽ في ىذا األمر
ً
عدا بعينو ليؤثر في جميع األبعاد لما لو مف عبلقة وثيقة بيا جميعا
التكنولوجيا يتعدى ُب ً
وطرقو ألبوابيا ؛ أل نو مدخؿ متكامؿ المنظومة يجسد الجوانب الثبلث البيئة الفيزيقية والعنصر
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البشري الذي يستخدميا والمنتج النيائي القادر عمى استثمارىا والذي مف أجمو وجدت البيئة
معا.
والعنصر البشري ً

ومما يؤكد عبلقة الترابط بيف الجوانب مقياس  Nimalathasan ,et.alالذي
اشتمؿ عمى شواىد أكثر إجرائية وىي  :الشعور باألماف البدني في العمؿ  ،وتوفير الوظيفة
لفوائد صحية جيدة  ،وبذؿ قصارى الجيد لمبقاء عمى المياقة البدنية أثناء العمؿ  ،والرضا عف
األجر المتقاضى مقابؿ العمؿ المبذوؿ  ،واإلحساس بأف الوظيفة مضمونة مدى الحياة ،
والتوازف بيف الرواتب واحتياجات األسرة  ،ووجود أصدقاء ِ
أح ّماء داخؿ المنظمة  ،واالستمتاع
ببعض األشياء في وقت الفراغ المتاح  ،واالحتراـ المتبادؿ بيف األشخاص  ،والخبرة العالية في
مجاؿ العمؿ  ،وسماح الوظيفة بتحقيؽ كامؿ الضرورات وبعض الطموحات  ،وتعمـ أشياء
جديدة طواؿ فترة العمؿ وباستمرار وصقؿ الميارات الفنية  ،ووجود اإلبداعات في فترة العمؿ
الخارجي بناء عمى ما يتمقاه الفرد مف معمومات وميارات داخؿ العمؿ( Nimalathasan
.),et.al , 2009, pp.16-17
وتجدر اإلشارة إلى أف التوازف بيف الحياة الوظيفية والحياة الشخصية ينبثؽ مف
حقيقة مفادىا مشاركة األفراد عمى قدـ المساواة في العمؿ وخارجو  ،ووجود وقت فراغ لمقياـ
بمياـ أخرى أو الترويح عف النفس واألسرة دوف إنياؾ في مقتضيات العمؿ  ،والتوافؽ بيف
قيـ الفرد الوظيفية والقيـ الشخصية  ،وتطبيؽ فقو األولويات واالرتياح النسبي لؤلسرة مف
شغؿ الفرد تمؾ الوظيفة  ،وتكريس الجيود في المجاالت الحياتية المختمفة دوف تعارض
(.)Sirgy & Lee, 2015, pp.1-2
وفي مقياس فريد مف نوعو أعده كؿ مف Easton and laar, 2018لقياس جودة
الحياة الوظيفية  ،وتـ ترجمتو إلى لغات عدة كالفارسية والصينية واإلسبانية والتركية
عمميا وداللتو الواضحة
والرومانية والفرنسية والبرتغالية والتايبلندية ( )pp.68-76لقوتو
ّ
عمى شواىد تعبر بصدؽ عف مؤشرات جودة الحياة الوظيفية وىي  :القدرة عمى التعبير عف
اآلراء والتأثير عمى التغييرات في مجاؿ الوظيفة  ،واتاحة الفرص الستخداـ القدرات  ،والحالة
الجيدة وقت شغؿ الوظيفة  ،وتوفير اإلمكانات والتسييبلت اإلدارية والمرونة الكافية التي
معا  ،وأنماط الشخصية التي يتعامؿ معيا  ،وقمة الضغوط
تناسب حياة الفرد المينية والعائمية ً
النفسية والشعور باالرتياح عند تقديـ الخدمة المطموبة  ،واإلحاطة المعرفية باإلنجازات
والمشاركة فييا  ،والتشجيع عمى اكتساب ميارات جديدة وفريدة  ،والفعالية في الق اررات
المعنية بالمنظمة وال مشاركة فييا  ،والمرونة في أنماط العمؿ والجداوؿ التشغيمية  ،وقرب
الحياة عامة مف النمط المثالي أو النموذجي  ،والبيئة اآلمنة  ،والسير اليومي بشكؿ جيد مف
الجميع  ،واتاحة الفرص  ،والرضا عف التدريب أثناء الخدمة والبرامج المقدمة  ،واالشتراؾ في
أخيرا الرضا عف الجودة
ق اررات معنية بالتعامؿ مع المستفيديف وأعضاء المجتمع المحمي  ،و ً
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الشاممة لمحياة الوظيفية واإلحساس بالفخر واالعتزاز كعضو في المنظمة (Easton & laar,
).2018, p.62
وىناؾ بعض العوامؿ ذات االرتباط بالتكنولوجيا تسيـ في نجاح جودة الحياة الوظيفية
سريعا يصمح أف تكوف مؤشرات لتحقيقيا مف أىميا  :نظـ االتصاالت الرسمية
وجني ثمارىا
ً
منيا وغير الرسمية  ،ونظـ المقترحات الرقمية وكيفية إدارتيا واالستماع إلييا وأخذىا في
االعتبار ومدى تنفيذىا وآليات التعبير عنيا  ،وجيود المنظمة التي تتمثؿ في تحديد المسارات
التكنولوجية والميكنة وتطبيؽ ىندسة الحاسبات ومقومات الذكاء االصطناعي  ،والعمؿ عمى
اإلصبلحات وتنفيذ المشروعات وتوحيد الجيود والكشؼ لمعامميف عف عوامؿ النجاح والفشؿ ،
والمقومات المتاحة وكيفية االستثمار األمثؿ لمموارد واتخاذ التدابير حياليا(خالد وبو حفص ،
ٕ٘ٔٓ  ،صٖٕٔ).
ويثبت  Dahieوزمبلؤه التأثير اإليجابي لجودة الحياة الوظيفية وتقميؿ ضغوط العمؿ
؛ وبالتالي اإلنتاج األفضؿ مف خبلؿ ورش العمؿ التدريبية أثناء الخدمة  ،وخطط التنمية
الشخصية بالجامعة  ،والتقدـ الوظيفي بناء عمى معايير واضحة ودقيقة ( Dahie, et.al,
.)2017, p.75
ويعرض  swamyبعض العناصر التي تدؿ بقوة عمى سوء الحياة الوظيفية
كمؤشرات مف بينيا  :بيئات العمؿ الفقيرة  ،والعدواف والعبلقات السيئة بيف أفراد منظمة التعمـ
 ،وعبء العمؿ  ،وعدـ القدرة عمى تقديـ نوعية رعاية مفضمة لؤلعضاء أو المستفيديف ،
وصعوبة التوازف بيف العمؿ واألسرة  ،وطبيعة التناوب داخؿ المنظمة  ،وعدـ المشاركة في
صنع القرار  ،والعزلة المينية  ،وعدـ اعتراؼ البعض بالبعض  ،والعبلقات السيئة بيف األفراد
والرؤساء المباشريف  ،والتضارب في األدوار  ،وعدـ وجود فرصة لتعمـ ميارات جديدة ،
ويضيؼ عمييا البعض بيئة العمؿ  ،والمكافآت  ،وطبيعة العمؿ  ،والتطوير والتدريب وأسموب
القيادة  ،واالتصاالت  ،والموائح التنظيمية والمناخ الثقافي داخؿ المنظمة  ،والوقت أي
ساعات العمؿ مقارنة باألجور(.)swamy,2012,p.1054
وتُن ِبئ بعض األدبيات بأف االحساس بالغربة في العمؿ سبب في تدني مستوى جودة
الحياة الوظيفية كما أف تدني مستوى جودة الحياة الوظيفية سبب في اإلحساس بالغربة في
العمؿ لدى مقاومي التغيير  ،فعمى سبيؿ المثاؿ عندما دخمت التكنولوجيا الحديثة في عمميات
الصناعة بالياباف شعر بعض الموظفيف بأف المنظمة ربما تستغني عنيـ خاصة وأف
التكنولوجيا أدت إلى وجود بدائؿ وجودة عالية وتكمفة منخفضة وانتاج أكثر فانخفضت جودة
وتدرب
الحياة الوظيفية لدى البعض  ،أما مف تمقى المنجزات العممية وآالت الصناعة بإيجابية ّ
مصدر لمحصوؿ
ًا
عمييا فقد أخذىا كوسيمة لزيادة الكفاءة في العمؿ وتحقيؽ أرباح وجعميا
عمى المكافآت والحوافز المادية وبالتالي جودة الحياة الوظيفية ( Erdem, 2014,
.)p.536
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وطفقت بعض الحكومات عمى سبيؿ المثاؿ دولة اليند تتخذ تدابير في جودة الحياة
الوظيفية كعبلمة متميزة في التعميـ تدؿ مف خبلؿ معاييرىا ومؤشراتيا عمى مؤشر جودة
التعميـ بشكؿ عاـ ؛ فاتخذت خطوات لمتحسيف متسارعة ومتواترة في جودة الحياة الوظيفية مف
خبلؿ التدريب عمى التكنولوجيا الحديثة لمييئة التدريسية  ،وبرامج التطوير لمعامميف في
منظمات التعمـ  ،وتطبيؽ نظاـ اإلدارة بالمشاركة واالعتراؼ باألعماؿ الجماعية  ،وادارة التغيير
 ،وحرية االتصاؿ  ،ووضع آليات معالجة الشكاوى وغيرىا مف المؤشرات التي أخذتيا
الحكومات ووضعتيا موضع األولويات في أعماليا ؛ مف أجؿ إصبلح منظومة التعميـ كاممة
(.)Pandey & Jha, 2014, p.40
ومما سبؽ يتبيف بإلحاح شديد دور الحكومات في دعـ قضية جودة الحياة الوظيفية
لمييئة التدريسية في منظمات التعمـ  ،خاصة إذا كاف مف بينيا ولعؿ أىميا جودة الحياة
الوظيفية لممعمـ الجامعي في منظمات التعمـ الجامعية التي تُعنى مباشرة بتخريج جيؿ يسيـ
في عممية التقدـ ويشغؿ وظائؼ في المجتمع تخدـ األفراد واألجياؿ المتعاقبة عمى اختبلؼ
أعمارىا وقدراتيا.

احملور الجالح  :املتطلبات الالزمة لتخكيل معايري جودة احلياة الوظيفية للنعله اجلامعي
تستدعي جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي متطمبات مف أىميا  :قيادة رشيدة
تدعـ المعمـ وتسانده كي يشعر بالثقة في النفس كمورد بشري ال يمكف االستغناء عنو ،
وتقديـ مساىمات ذات قيمة معنوية ومادية لو  ،ومعاممتو بكرامة واحتراـ وتقدير  ،وقياس
ويستدؿ عمى
الرضا الوظيفي لديو باستمرار لتدارؾ األمر عند شعوره بالتضجر أو التذمر ُ ،
ذلؾ بقمة الغياب والجزاءات وكثرة المكافآت والحوافز  ،والتحفيز الشديد لو والمشاركة الفعالة
لئلدارة  ،واالتصاالت بيف الزمبلء ،وتماسؾ العمؿ والتوازف في الحياة  ،والسبلمة واألمف
) .)meibel and others,2013,p399كما أف العدالة التوزيعية والعدالة التفاعمية تعد
ويرجع البعض
مؤش ار داالّ عمى تحقيؽ الجودة لدى المعمـ الجامعي مع مشاركتو اإليجابية ُ ،
جنبا إلى جنب مع المؤشرات النفسية
تحقيؽ الجودة إلى المؤشرات المالية لمعامميف بالمنظمة ً
لتأثير وتأثر كؿ منيما باآلخر(.)Sinha,2012,pp.36-37
ولمزيد مف االىتماـ حوؿ متطمبات تحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي
معا فقد تـ دمج الحركات المتعاقبة لتطوير
لتحقيؽ التوازف في حياتو االجتماعية والمينية ً
رأس الماؿ البشري ورأس الماؿ االجتماعي لدى المنظمات المعنية بالجودة ليتفؽ معظميا
حوؿ جودة الحياة الوظيفية ؛ لتحقيؽ نوع مف التوازف لدى المشتغميف والعامميف في مجاؿ
التعميـ  ،حيث صار ذلؾ تحديا يواجو األفراد والمنظمات في عصر يتسـ بسرعة التغير في
كافة القطاعات مما يؤدي إلى صعوبة إدارة الوقت ؛ لذا كاف البد مف التدريب عمى كيفية إدارة
األنشطة الميمة في الحياة لمحفاظ عمى الشعور بالجودة والتوازف  ،وتتطمب ىذه اإلدارة
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الفعالة تشكيؿ المواقؼ والتحكـ فييا أكثر مف تعمـ ميارات جديدة حيث إف تعمـ الميارات فقط
ال يؤدي إلى المحاؽ ألف رياح التغيير أسرع مف عممية التعمـ ؛ ومف ثـ توفر لنا جودة الحياة
كميا ُيجمي لنا حقيقة كائنة وىي عدـ القدرة عمى
ًا
الوظيفية بمشتقاتيا ومكوناتيا
لماما ّ
منظور وا ً
الفصؿ بيف المسئوليات الشخصية والعمؿ في مواقؼ واقعية( Arif & Ilyas, 2013,
.)p.283
ولتطبيؽ برامج جودة الحياة الوظيفية فإف ذلؾ يتطمب بيئة مواتية يتوفر فييا العدالة
اإلدارية والتنظيمية واألمف الوظيفي ونظاـ واضح لبلقتراح واجراءات التظمـ وجدارة الترقيات
وكفاية الموارد والمرونة في جداوؿ العمؿ ومشاركة الموظفيف في القرار واختيار
المصير( .)Srivastava & Kanpur, 2014, p.58وتظير أبعاد تمؾ البيئة في  :البعد
المادي والبعد االجتماعي  ،والدعـ االجتماعي مف زمبلء العمؿ وكبار اإلدارييف وذوي الخبرة ،
واليياكؿ التنظيمية البلمركزية والعمؿ الجماعي واليياكؿ الموازية ودوائر الجودة وثقافة
الشراكة األخبلقية  ،وساعات العمؿ والتعويض واالستفادة  ،والموارد المادية والمعرفية
والعاطفية كمتطمبات إلنجاز العمؿ .ولكي تتحقؽ جودة الحياة الوظيفية فبلبد مف اشتماؿ
البيئة عمى تمؾ األبعاد بصورة إيجابية جممة وتفصيبل ( Abdul Razak, et. Al,2016,p.
.)521
وفي ذات الجانب ذكر  Nimalathasan, et.alأنو لكي تكوف عممية التحسيف
شاممة بالجامعات لتتحقؽ جودة الحياة الوظيفية ألعضائيا فإنو يجب تطوير ظروؼ عمؿ
سيؿ عمى المينييف األكاديمييف القياـ بعمميـ بشكؿ فعاؿ  ،وتحفيز
جيدة ألف ذلؾ سوؼ ُي ّ
الموظفيف مف خبلؿ األداء الجيد مف خبلؿ المكافآت والدوافع والمزايا األخرى  ،والتدريب
الجيد عمى اعتماد تكنولوجيا جديدة أو تطوير الحياة المينية  ،وتقديـ عروض غير متحيزة
ميما وتنفيذا
في نمط الترقية كي تتسـ بالموضوعية والشفافية  ،وتوفير بيئة عمؿ مناسبة تص ً
مثؿ المعدات وفواصؿ العمؿ وغيرىا (.)Nimalathasan, et.al , 2009, p.13
وال ترتبط جودة الحياة الوظيفية بجانب واحد أو مكوف فريد حتى واف كاف ىذا ىو
اقتصاديا ومزدىرة
المكوف المادي  ،ودليؿ ذلؾ وجود كثير مف المنظمات في ببلد متقدمة
ً
وتجاري ا وعند قياس جودة الحياة الوظيفية بيا كشفت عف ضعؼ في مستواىا ؛ وقد
صناعيا
ً
ً
يعزى ذلؾ إلى كثرة اإلجياد وتكثيؼ العمؿ والسيطرة المتفشية والتحكـ الزائد وضعؼ
االستقبللية  ،وافتقار األمف الوظيفي  ،وتناقص السبلمة العقمية والجسدية أو غير ذلؾ مف
التفسيرات ( )Hannif, et.al, 2008, p.272؛ ولعؿ ىذا يضع بصمة واضحة في أىمية
المكونات جميعيا دوف إىماؿ ألحدىا.
وتبعا لما تـ تناولو مف معايير
بتسميط الضوء عمى ما تـ عرضو سمفا مف متطمبات ً ،
ومؤشرات؛ فإنو يمكف لمدراسة أف تضع قائمة بالمتطمبات البلزـ توفرىا لتحقيؽ جودة الحياة
الوظيفية لممعمـ الجامعي عمى النحو التالي:
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{قائنة املتطلبات}




















توفر التسييبلت لتحسيف الذات والتنمية المستدامة ليا.
إتاحة الفرص لممعمـ الجامعي إلنتاج وتسويؽ وترويج المعرفة التي يمتمكيا.
تحديث المرفقات الجامعية وفضاءات التعمـ الرسمية وغير الرسمية.
اتصاؼ برامج التشغيؿ والخطط باإلنصاؼ والشفافية.
االطبلع والمشاركة في العمميات اإلدارية بحيث يصبح القرار جماعيا.
شيوع الموقؼ اإليجابي مف اإلدارة تجاه المعمـ الجامعي وعدـ تصيد األخطاء.
اإلشادة بالجيد المبذوؿ دوف بخس أو إجحاؼ.
إرجاع البصر م ار ار في رواتب الييئة التدريسية.
االىتماـ بقضايا التحسيف والتطوير بحيث تتـ بشكؿ فردي وجماعي.
إزالة أنواع التوتر والضغط النفسي في ترقية المعمـ الجامعي وأعماؿ الكنتروؿ.
العمؿ عمى تحسيف السبلمة الجسدية والصحية بتوفير مقوماتيا.
وضوح المياـ لدى جميع أعضاء منظمة التعمـ الجامعية ومف بينيـ عضو ىيئة
التدريس.
شيوع االحتراـ المتبادؿ بيف عضو ىيئة التدريس واإلدارة والزمبلء والموظفيف والطبلب.
الثقة في القيادة الجامعية نحو موضوعية التقييـ ونزاىتيا  ،وتنوع وسائؿ التحفيز.
متابعة القيادة الجامعية لعمميات التحديث المستمر لمبيئة الجامعية التي يعمؿ بيا
المعمـ الجامعي.
توفر الخدمات العامة والمتكاممة داخؿ الحرـ الجامعي.
األخذ بعيف االعتبار كؿ االقتراحات والتعميقات دوف تسفيو ألصحابيا أو التقميؿ مف
شأنيا.
سمبا عمى األداء والتشاركية.
خمو بيئة العمؿ مف الخبلفات الشخصية التي تؤثر ً
تكريس الجيود لتعزيز المكانة االجتماعية لممعمـ الجامعي.

احملور الرابع  :التكيولوجيا احلديجة ودورٍا يف البيئة اجلامعية
تمتزج التكنولوجيا بمفيوـ العمـ الرتباطيا بالميداف التطبيقي لو حيث إف التكنولوجيا
تعبر عف الكيؼ أو الوسيمة  ،بينما العمـ صياغة لؤلسباب والنظريات والقوانيف العامة التي
تترجـ إلى تطبيؽ  ،وتتحوؿ إلى ممارسة في مختمؼ النشاطات ؛ فالعمـ مصدر المعرفة
األساسية ومرتكز التكنولوجيا (سيفوف وعيادي وميداوي  ،ٕٜٓٔ ،صٔ.)ٜ
المنسقة
وفي مجاؿ تحديد العبلقة بيف العمـ والتكنولوجيا  ،يعرؼ العمـ بأنو المعرفة
ّ
التي تنشأ عف المبلحظة والدراسة والتدريب األكاديمي  ،أي أنو الناتج الفكري لممعارؼ  ،في
حيف أف التكنولوجيا ىي االستخداـ التطبيقي لتمؾ المعارؼ  ،أي ىي مجموعة مف المعارؼ
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والخبرات والميارات التي تجسدت لصناعة إنتاج معيف ؛ وعميو فإف العمـ يمثؿ معرفة العمة
والسبب  ،في حيف تمثؿ التكنولوجيا معرفة وتحديد الوسيمة  ،وفي الوقت الذي يؤدي فيو العمـ
إلى نتاج المعمومات المعرفية  ،فإف التكنولوجيا تساعد عمى إنتاج الثروة ؛ ومف ىنا تظير
مصدر لممعرفة األساسية والفيـ ،
ا
العبلقة الوثيقة بيف العمـ والتكنولوجيا  ،حيث إف العمـ يعد
ومف ثـ يمثؿ المرتكز األساس لمتكنولوجيا (عمي وحميد  ، ٕٓٔٓ ،ص.)ٖ٘ٚ
فالعم ـ يمثؿ المعرفة المنظمة التي تيدؼ إلى اكتشاؼ الحقائؽ العامة  ،في حيف
تتناوؿ التكنولوجيا تطبيؽ النتائج العممية في مجاالت الحياة المختمفة لخدمة األغراض العممية
؛ وعميو يتعمؽ العمـ بفيـ ظواىر األشياء  ،بينما التكنولوجيا تتناوؿ االستعماؿ العممي
والتطبيقي ليا  ،وبيذا يعني أف المعرفة العممية بحد ذاتيا ال يمكف أف تعكس أية نتائج
اقتصادية واجتماعية ممموسة إال إذا تـ ترجمتيا إلى استخدامات تكنولوجية  ،وفي كثير مف
األحياف ال يوجد ىناؾ حد فاصؿ بيف العمـ والتكنولوجيا فالنقطة التي ينتيي عندىا العمـ لكي
نظر لتواتر االثنيف مع امتزاجيما وتفاعميما في ميداف
تبدأ التكنولوجيا قد ال تكوف واضحة ا
التطبيؽ(عمي وحميد  ، ٕٓٔٓ،ص ص.)ٖ٘ٛ-ٖ٘ٚ
وتجدر اإلشارة إلى أف العمـ في العصر الراىف يمكف إتاحتو لمجميع بيسر  ،في حيف
أف التكنولوجيا ال يمكف حيازتيا أو اقتناؤىا بسيولة الرتباطيا باقتصاد الببلد ومقدرات العباد
عالميا بينما تظؿ التكنولوجيا خاضعة
(عمي وحميد  ، ٕٓٔٓ ،ص ،)ٖ٘ٛلذلؾ فالعمـ يتغير
ً
استخداما  ،وىجرة العقوؿ والكفاءات البشرية برىاف واضح عمى
إنتاجا و
القتصاد األفراد والدوؿ
ً
ً
ذلؾ .وتكمف متطمبات التكنولوجيا وراء تطور العمـ الطبيعي وتنعكس النتائج العممية لمعمـ في
التكنولوجيا  ،ومف ناحية أخرى تمد التكنولوجيا العمـ بالمعدات واألدوات التجريبية  ،ويحدد
تطور التكنولوجيا والقوى اإلنتاجية بوجو عاـ البناء االقتصادي االجتماعي لممجتمع  ،فالعمؿ
ينظـ ويوزع طبقًا لماىية األدوات التي يمتمكيا المجتمع (روزنتاؿ ويوديف ،ب ت  ،ص.)ٖٜٔ
والتكنولوجيا كممة أصميا إغريقي مف شقيف تكنو أو تكنيؾ وتعني الطريقة أو
الوسيمة ولوجي أو لوجيا وتعني العمـ وىي بذلؾ تضـ معنى عمـ الوسيمة والذي يستطيع
اإلنساف بو أف يبمغ ما يرنو إليو مف أىداؼ (سيفوف وعيادي وميداوي  ،ٕٜٓٔ ،صٔ.)ٜ
وعرفت الموسوعة الفمسفية السوفيتية التكنولوجيا بأنيا  :مجموع اآلالت واآلليات واألنظمة
ووسائؿ السيطرة والتجميع والتخزيف ونقؿ الطاقة والمعمومات كؿ تمؾ التي تُص َنع ألغراض
اإلنتاج والبحث والحرب (روزنتاؿ ويوديف ،ب ت  ،ص.)ٖٜٔ
ويمكف تعريؼ التكنولوجيا بأنيا :مجموعة مف النظـ والقواعد التطبيقية وأساليب
العمؿ التي تستقر لتطبيؽ المعطيات المستحدثة لبحوث أو دراسات مبتكرة في مجاالت اإلنتاج
والخدمات  ،كونيا التطبيؽ المنظـ لممعرفة والخبرات المكتسبة التي تمثؿ مجموع الوسائؿ
واألساليب الفنية التي يستعمميا اإلنساف في مختمؼ نواحي حياتو العممية ؛ وبالتالي فيي
مركب قوامو المعدات والمعرفة اإلنسانية (النجار  ،ٕٜٓٓ ،صٗ( )ٜٗعبد الغني ،ٕٓٔٓ ،
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صٕٗ) .كما تـ تعريؼ التكنولوجيا كعممية عمى أنيا  :التطبيؽ المنظـ لممحتوى العممي أو
المعمومات  ،بغرض أداء محدد يؤدي في النياية إلى حؿ مشكمة معينة  .والتكنولوجيا كمنتج
 :محصمة تطبيؽ األساليب العممية ويظير في إنتاج اآلالت والخامات  ،والتكنولوجيا كمزيج
لمعممية والمنتج تتضح في عممية االختراع التي تصاحبيا عممية اإلنتاج ؛ وبالتالي ال يمكف
فصؿ التكنولوجيا كعممية عنيا كمنتج  ،وأوضح مثاؿ عمى ذلؾ ىو الحاسب اآللي فنفس
يصاحب دائما بتطور في إنتاج البرامج وتوسع كبير فييا (بولعويدات ،ٕٓٓٛ ،
الجياز
َ
ص( )ٜٔعبد الغني  ،ٕٓٔٓ ،صٕ٘).
فالتكنولوجيا باختصار ىي مجػمػوع الػوسػائػؿ الػتػي يستخدميا اإلنساف لبسط سمطتو
عمى البيئة المحيطة بو لتطويع ما فػيػيػا مف مواد وطاقة لخدمتو واشباع احتياجاتو المتمثمة
فػي الػغػذاء والػكػسػاء والتنقؿ  ،ومجموع السبؿ التي توفر لو حياة رغدة متحضرة آمنة .ىذه
الوسائؿ تشتمؿ عمى معارؼ وأدوات وميارات الزمة لتحقيؽ إنجاز معيف تشكؿ أسس أو
قواعد التكنولوجيا وىي بػطػبػيػعػتػيػا مػتػعػددة ومتباينة حتى عندما يكوف اإلنجاز المستيدؼ
مميز ،
ًا
مػحػدودا  ،ولكف مف األفضػؿ إجماليا والنظر إلييا كػمػا لػو كػانػت شػيػئػا واحػدا
ً
كثيػرا فػي درجػة تػعػقػيػدىػا وتػطػورىػا (عبد السبلـ  ،ٜٕٔٛ،ص
تختمؼ
ا
أيػض
ات
واألدو
ً
ً
صٗ٘.)٘٘-
واذا كاف الجميع يعترؼ بأف الزمف لف يعود إلى الوراء والعالـ يتغير مف حولنا
سريعا في
والتاريخ لف يعيد نفسو وانما األحداث ىي التي تتشابو ؛ فإف العالـ واألحداث تتغير
ً
الوقت الراىف عف ذي قبؿ ألنيا تنبع مف تطور تكنولوجي يتجدد ويتمدد.
وماىية التكنولوجيا قديمة قدـ المخترعات البشرية نفسيا حيث كانت وسيمة مف
الوسائؿ التي اكتشفيا اإلنساف عند تطويعو البدائي لمطبيعة  ،وما فتئت حتى غدت أداة
يستعمميا لخدمتو ومساعدتو لقضاء حاجياتو المتنامية  ،ثـ تطور استعماليا إلػى درجة
أصبحت ميمة جدا في حياتو العامة والخاصة ،مما حدا ببعض المفكريف أف يعتقدوا بأنيا
المسػئولة عػف معظـ التغيرات التي تحدث داخؿ المجتمع المعاصر(زماـ وسميماني ، ٕٖٓٔ ،
ص٘ .)ٔٙوىذا سر وصفيا في الدراسة بالحديثة نظ ار لجذورىا الممتدة عبر التاريخ.
عمودا في
ولقد تبوأت التكنولوجيا مكانة منذ زمف عتيؽ  ،وىا ىي قد أصبحت اآلف
ً
العممية التربوية ال يمكف االستغناء عنو أو عف مكوناتو كي يظؿ الطالب والمعمـ عمى دراية
بمجريات األمور في ساحة العمـ بالمجتمع العالمي كمو ؛ وعميو فإف التكنولوجيا الحديثة قادرة
عمى إيجاد نمط مف العبلقة بيف التعميـ والتعمـ يجعؿ األخيرة نتيجة لسابقتيا ويضفي سمة
التفاعمية عمى كؿ منيما (بوكريسة  ، ٕٓٓٛ ،صٕٕ٘).
فالتكنولوجيػا فكػر وأداء وحمػوؿ لممشكبلت قبؿ أف تكوف مجرد اقتناء معدات  ،كما
أنيا ليست مجرد عمـ أو تطبيؽ لنظريتو أو مجرد أجيزة بؿ ىي أعـ وأشمؿ مف ذلؾ بكثير ،
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فيي نشاط إنساني يشمؿ الجانب النظري والجانب التطبيقي  ،وفي ضوء ذلؾ يمكف تعريفيا
بأنيا :جيد إنساني وطريقة لمتفكير في استخداـ المعمومات والميارات والخبرات والعناصر
البشرية وغير البشرية المتاحة في مجاؿ معيف  ،وتطبيقيا في اكتشاؼ وسائؿ لحؿ مشكبلت
اإلنساف واشباع حاجياتو وزيادة قدراتو (زماـ وسميماني  ، ٕٖٓٔ ،ص٘.)ٔٙ
وتتأرجح التكنولوجيا بيف العموـ الطبيعية والعموـ اإلنسانية فيرى البعض أنيا تطبيؽ
لؤلولى ويرى اآلخر أنيا تطبيؽ لمثانية العتنائيا بالمبادئ األساسية مف التعميـ وفف التعمـ ،
ولكف التكنولوجيا منظومة متكاممة مف األجيزة والبرمجيات واإلجراءات والعمميات التي تؤدي
إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة بكفاءة وفعالية  ،وليا مقومات عدة ىي  :ازدياد مستوى
التعقيد لممشكبلت التي تواجو اإلنساف  ،وتنامي االستثمار غير المادي  ،واالعتماد عمى
اإللكترونيات وامكاناتيا الفائقة  ،واندالع ثورة الذكاء االصطناعي  ،وتحقيؽ ثقافة اإلبداع
مكتسب عما ىو موروث (عباس ،
ويقظة الفكر بأنماطو المتعددة  ،واعطاء األولوية لما ىو
َ
ٕٗٓٓ  ،ص.)ٜٔٗ
فعرفت بأنيا  :مجموع
وأخذ مفيوـ التكنولوجيا
ً
أبعادا عدة منيا البعد االجتماعي ّ
المعرفة المستخدمة والخبرة المكتسبة في إنتاج السمع وتقديـ الخدمات في نطاؽ اجتماعي
واقتصادي معيف مف أجؿ إشباع حاجة المجتمع (عبد الغني  ،ٕٓٔٓ ،صٕ٘).
جميا في تعريفيا بأنيا  :إف ارز لحالة اجتماعية
ويظير البعد االجتماعي والثقافي ً
ولثقافة قائمة  ،تعبر عف منظومة مف القيـ سائدة لحالة ذىنية ما لخاصية لغوية  ،وىي
تعبير عف مستوى محقؽ مف التمدف والحضارة ؛ لذا قيؿ عف التنمية ىي التكنولوجيا عندما
تصبح ثقافة(عبد الغني  ،ٕٓٔٓ ،صٕ٘).
والبعد األنثروبولوجي يبرز في تعريؼ التكنولوجيا بأنيا  :مساؽ ثقافي رئيس في
حياة الناس كالفمسفة والديف والتنظيـ االجتماعي والنظـ السياسية  ،وبالمعنى الواسع جميع
اح تكنولوجية  ،كما أنيا طريقة نظامية تسير وفؽ المعارؼ المنظمة
الجوانب اإلنسانية ىي نو ٍ
 ،وتستخدـ جميع اإلمكانات المتاحة مادية كانت أو غير مادية بأسموب فعاؿ إلنجاز العمؿ
المرغوب فيو بدرجة عالية مف اإلتقاف أو الكفاية(عبد الغني  ،ٕٓٔٓ،صٕ٘).
ويظير البعد اإلداري لمتكنولوجيا في تعريفيا بأنيا  :تمؾ األدوات التي تستخدـ لبناء
نظـ المعمومات التي تساعد اإلدارة عمى استخداـ تمؾ المعمومات في دعـ وتمبية احتياجاتيا
في اتخاذ الق اررات  ،وا لقياـ بمختمؼ العمميات التشغيمية في المنظمة  ،وتتضمف البرامج الفنية
وعالميا(سيفوف وعيادي
محميا
والبرامج الجاىزة وقواعد البيانات وشبكات الربط بيف األجيزة
ً
ً
وميداوي  ،ٕٜٓٔ ،ص صٔ.)ٜٕ-ٜ
تاما ؛ وانما العبرة بتوظيؼ
خير
وعمى كؿ فالتكنولوجيا ليست ًا
ً
خالصا وال ش ار ً
إمكاناتيا اليائمة وقدراتيا الفائقة لصالح األفراد والمجتمعات  ،ومما ال شؾ فيو أف أسموب
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حياتنا سوؼ يتغير أكثر وأك ثر نتيجة استخداـ التكنولوجيا بإطبلليا المتجدد  ،واألمؿ أف يكوف
التغيير نحو األفضؿ(مكاوي  ،ٜٜٔٚ ،ص )ٕٛٚ؛ ومف ثـ فبل غرابة في نشوء عبلقة قوية
بيف التكنولوجيا وقضية عممية أخرى لـ تكف تمؾ العبلقة واضحة مف قبؿ أو وقفت عمييا أقبلـ
أحد مف المتخصصيف الذيف
الباحثيف في العموـ البينية  ،أو سبر أغوارىا البعيدة عف كثب ٌ
يتعجبوف عند ظيور العبلقة في وضح النيار ظ ّن ا منيـ أف حدوث ذلؾ ضرب مف الخياؿ ؛
البوف بيف القضيتيف شاسع و ُّ
الشقة بعيدة.
ألف َ

نسبيا لمتكنولوجيا ال يمكف القطع بمستواه أو البت
ويمثؿ مصطمح " الحديثة " وصفا
ّ
في طبيعتو حيث ما زاؿ الغموض ينتابو والمبس يكتنفو ؛ ألنو يرتبط بطبيعة المجتمع
قديما عند غيرنا ،
وامكاناتو البشرية والفيزيقية واالقتصادية ؛ فما ىو حديث لدينا ربما يكوف ً
قديما في زمف آخر والماضي والحاضر والمستقبؿ
حتما ً
وما ىو حديث في زمف ما سيصير ً
رىاف عمى ذلؾ  ،وتعني الحداثة في التكنولوجيا لدى الدراسة الحالية  :المصادر الرقمية
لممعرفة ووسائميا وأدوات االتصاؿ اإللكترونية بتطبيقاتيا الخدمية وممارساتيا التفاعمية في
العصر الراىف والقرف المنصرـ.
حاليا في إنتاج المعمومة
والتكنولوجيا الحديثة ىي  :مختمؼ التقنيات التي تستعمؿ ً
(عبد الغني  ،ٕٓٔٓ،صٕٔ) .كما أنيا  :كؿ ما ىو جديد أو مستحدث مف الوسائؿ واألجيزة
والبرمجيات وأساليب العمؿ وزيادة فاعميتيا وكفاءتيا عمى أساس عممي لخدمة اإلنساف
ورفاىتو (نوري وميدي  ، ٕٜٓٔ ،صٖٓٔ).
ووفقًا لنتا ئج مراجعة األدب الدولي حوؿ التكنولوجيا الناشئة في التعميـ بيف عامي
 ٕٓٔٙ ، ٕٓٓٙ؛ فإف معظـ الدراسات تيدؼ باألساس إلى تحسيف العمميات التعميمية
المختمفة مف خبلؿ دمجيا في عمميتي التعميـ والتعمـ دوف الخروج عف ىذا المسار إال ما ندر
شيوعا ( Neira, Salinas, Crosetti, 2017,
 ،حيث كاف البحث النوعي ىو األكثر
ً
 .)p.131ثـ اىتمت البحوث خبلؿ الحقبة الماضية والبحوث اآلنية أيضا بمدى استخداـ
التكنولوجيا الحديثة  ،والتركيز عمى عمميات التواصؿ واإلفادة منيا في عممية التعمـ ،
والمشاركة في الق اررات وصناعة الرأي العاـ عف المنظمة  ،والتعرؼ عمى رضا المستفيديف ،
استخداما لدى شرائح مختمفة واألسباب الكامنة خمؼ تفضيميا عف غيرىا
وأي البرامج أكثر
ً
في زمف اإلنترنت وكثرة البرامج واستحداثيا (.)Vaculikova, 2019, pp.162-163
ولقد أثرت التكنولوجيا الحديثة في حياتنا اليومية وأصبحنا نعتمد عمييا في جميع
شئوف الحياة حيث أتحفتنا بيدايا ال تقدر بثمف في مجاؿ التعميـ والصحة والتواصؿ والنظافة
والزراعة والصناعة والنقؿ والسياسة ؛ بتوفير الوقت والجيد  ،ومواجية التموث  ،وتحقيؽ
النظافة العامة  ،واالتصاؿ مع اآلخريف  ،وأداء المياـ وانجازىا وزيادة اإلنتاج  ،والخدمات
التنموية وعمؿ المشاريع القومية ( .)Naikoo, Thakur, Guroo, Lone, 2018, p.7
وتمثؿ التكنولوجيا القطاع الرابع لبلقتصاد باإلضافة إلى الزراعة والصناعة والخدمات حيث
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جميعا ( .)Zoran, 2018, p.26وتساعد التكنولوجيا الحديثة عمى تقوية
يؤثر فييا
ً
المؤىبلت العقمية مثؿ القدرة عمى التفكير والبرىنة وحؿ المشكبلت والقدرة عمى التعمـ واإلنتاج
 ،كما أنيا تساعد اإلنساف في تفسير وتحميؿ الخبرة التي في عقمو واعادة استخداميا لتوليد
خبرة جديدة  ،وتناقؿ المعمومات والبيانات بيف المستويات المختمفة في المنظمة (عزيز وجاسـ
 ،ٕٖٓٔ ،صٕٕٕ).
وتقتصر النظرة الضيقة الستفادة التربية مف التكنولوجيا الحديثة وتزاوجيما في وليد
متمخض يسمى تكنولوجيا التعميـ الذي يكتسب مف كمييما خصائص ومكونات  ،عمى الرغـ
مف اتساع المجاليف الذي يجعؿ اإلفادة تتجاوز حدود عمـ مجرد أو تطبيؽ محدد.
والحقيقة أف التكنولوجيا الحديثة ال تقتصر عمى مجاؿ بعينو داخؿ المنظومة التربوية
؛ بؿ يتـ توظيفيا في الجانب التعميمي لمساندة التعميـ وتعزيز التعمـ بما يحقؽ األىداؼ
العامة  ،وفي الجانب اإلداري بأداء الميمات اإلدارية لتعزيز اإلدارة اإللكترونية  ،وفي الجانب
الفني بالتدريب والتعميـ المستمر لتعزيز التعمـ مدى الحياة  ،وفي الجانب األكاديمي بتوفير
فرص التعمـ الذاتي (الجمبلف  ،ٕٓٓٗ ،ص صٖٓٔ.)ٔٓٗ-
ويعد استخداـ التكنولوجيا الحديثة سمة مف سمات العصر الراىف واىتمامات الجيؿ
المعاصر الذي يكاد ال يستطيع االستغناء عنيا في كافة أوقاتو أثناء العمؿ أو في وقت الراحة
؛ فالتطور المعرفي اليائؿ الذي شيدتو األلفية الثالثة أدلى بدلوه وأسيـ بتأثيره في إحداث
تطورات ىائمة عمى المجتمعات في مختمؼ المياديف  ،ومنيا بطبيعة الحاؿ الميداف التعميمي
الذي تأثر بيذا التطور السيما منظمة التعمـ الجامعية (العمياف ،ٕٜٓٔ،صٕ.)ٕٚ
وفي ظؿ التكنولوجيا الحديثة تغيرت فمسفة التعميـ ليصبح متاحا لمجميع وباختيار
المتعمـ وفؽ قدراتو األكاديمية واستعداداتو النفسية ؛ مما نتج عف الفمسفة الحديثة تغيير في
دور المعمـ والمتعمـ وتحديث المناىج والمقررات الدراسية وتجويد المعالجات وتطوير الوسائؿ
واالستراتيجيات (سميـ  ، ٕٓٔٚ ،ص صٕٗ٘.)ٕ٘٘-
حيث أسفرت نتائج دراسة سميـ ( )ٕٓٔٚعف إمكانية توظيؼ التكنولوجيا الحديثة
في مجاؿ التعميـ في صور مختمفة كعرض النتائج ومعدالتيا  ،وسجبلت الحضور  ،ونتائج
التقييمات  ،وخطط التعمـ  ،كما أنيا تتيح خارج نطاؽ المنظمة الدخوؿ عف بعد لمبريد
اإللكتروني الخاص بالمنظمة  ،والدخوؿ عمى الوثائؽ الخاصة بالفرد  ،وبيانات الطبلب ،
والتعرؼ عمى البرامج  ،باإلضافة إلى النشر اإللكتروني وتحرير الصور والرسومات وبرامج
العروض والتقديـ ومواقع التواصؿ االجتماعي  ،واعداد نصوص مكتوبة  ،وانشاء صور
وخرائط ورسومات بيانية  ،وتعمـ الميارات الحسابية عمى الكمبيوتر  ،والمشاركة في المدونات
إحصائيا عمى الكمبيوتر  ،والتواصؿ الفردي
 ،واجراء التجارب والقياسات  ،وتحميؿ البيانات
ً
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والجماعي مف خبلؿ ( )groupوبرامج إعداد المعمـ والتنمية المينية والتعمـ الذاتي وغيرىا
(سميـ ، ٕٓٔٚ،ص ص.)ٕٜٙ-ٕ٘ٙ
والتكنولوجيا الحديثة مف أىـ السبؿ لتطوير العممية التعميمية بالجامعة حيث تمثؿ
البنية التحتية لتحديث البيئة فييا  ،ورأس الذكاء االصطناعي ليا  ،وقاطرة التحوؿ الرقمي
ومتطمب ا مف متطمباتيا  ،حيث شجعت عمى استخداـ طرائؽ
بيا  ،وأساس الميزة التنافسية
ً
مبتكرة ومتجددة مف شأنيا توفر المناخ التربوي الفعاؿ الذي يم ّكف المعمـ الجامعي مف تحقيؽ
نواتج التعمـ وتطويرىا (الزيف  ،ٕٓٔٗ ،صٖٖٔ).
ويبيف  Tantryأف التكنولوجيا الحديثة تتميز بالتفاعمية عف غيرىا مف التكنولوجيا
تحسف مف عمميتي التعميـ
التي ظيرت مع بداية القرف العشريف  ،فالتكنولوجيا الحديثة
ّ
والتعمـ  ،وتسطيع الوصوؿ إلى المستفيديف في المناطؽ جميعيا القريبة منيا والنائية
(.)Tantry, 2017, pp.986-987
كما أسيمت التكنولوجيا الحديثة في تحويؿ المحتوى التعميمي إلى محتوى إلكتروني
يتاح لمجميع وفي كؿ مكاف  ،وعقد الدورات التدريبية عف ُبعد خاصة في التعميـ العالي ؛ لذا
فإف ىناؾ دعوات ممحة عمى الساحة لتسخير الجزء األكبر مف الميزانية بالجامعات الناشئة
في التحوؿ الرقمي ( .)Javadekar, 2019, p.291والرقمنة تعني تحويؿ المعرفة
والمعمومات مف شكميا الطبيعي ( صوتي – ضوئي – حركي ) إلى إشارات كيربائية في صورة
أكواد لئلرساؿ  ،يستقبميا اآلخر عمى ىيئتيا الكودية ثـ يقوـ بفؾ األكواد التي تفصؿ اإلشارات
الطبيعية عف نظاـ اإلرساؿ الكودي لتعود إلى صورتيا األولى كي يتمكف مف قراءتيا والتفاعؿ
معيا  ،ويطمؽ عمى التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الرقمية مف خبلؿ حالة التحكـ في
التشغيؿ واإليقاؼ ( )On / offلتتحوؿ المعمومات المتمثمة في النبضات الكيربائية إلى أرقاـ
أو رموز كودية تعتمد عمى رقمي (الواحد والصفر) في تكويف الكود ذاتو (مكاوي ،ٜٜٔٚ،
صٗٗٔ) .وآثرت الدراسة مصطمح التكنولوجيا الحديثة عمى التكنولوجيا الرقمية لعمومية
األوؿ وشموليتو لمثاني مف جانب  ،ولطبيعة الدراسة وىدفيا مف جانب آخر.
ومما ال شؾ فيو أف تطبيؽ ونشر التكنولوجيا الحديثة في المجتمع المعاصر قد حقؽ
كثي ار مف اإلنجازات كالحكومة اإللكترونية والخدمات الرقمية العامة وتدوير المستندات وتبادليا
والبريد اإل لكتروني ؛ مما سمح بتحسيف األنشطة واليياكؿ التنظيمية  ،وصارت عمميات
التحديث إحدى الموارد الرئيسية لمتنمية فأدى ذلؾ إلى زيادة اإلنتاجية وتشكيؿ ميف جديدة
إحصائيا  ،وتوفير
كالمحمميف والمبرمجيف ومصممي المواقع اإللكترونية ومعالجي البيانات
ّ
دور ممحوظا في االستقرار النسبي بالمنظمة والتنمية المستدامة
الوقت والموارد  ،وأدى ذلؾ ًا
والرفاىة العامة لموظيفة (.)Isachenko, 2018, p.6
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وتذكر األدبيات في مجاؿ التكنولوجيا الحديثة كوسائؿ تعميمية بأنيا قد انتشرت عمى
نطاؽ متسع مما أدى إلى اضمحبلؿ التعميـ التقميدي كعممية وتبلشي وسائمو  ،واستبداليا
بوسائؿ تعتمد عمى التكنولوجيا في المقاـ األوؿ ؛ لما لؤلخيرة مف دور واضح في إعداد المياـ
وكتابة التقارير واجراء البحوث وتدويف الممحوظات وتشارؾ المعرفة واستحداثيا
باستمرار( Sivalingam, ( )Abdullah, Abdul Muait, Ganefri, 2019, p41
.)Subbaiyan, 2018, p.s3
ويزداد تأثير التكنولوجيا الحديثة في عبلقتيا بجودة المنتج التعميمي مف خبلؿ
التعرؼ عمى متطمبات سوؽ العمؿ وتعميـ الطبلب في ضوئيا وتحسيف المستوى العاـ ؛
فا لجودة والقدرة نقطة انطبلؽ ونياية في ذات الوقت لمتعميـ فالتعميـ الجيد ىو نتيجة لنظرية
التكنولوجيا الحديثة والنظرية بتضميناتيا ىي نيج ووسيمة التعميـ الجيد ( Lei,
.)2017,p.289
لقد غيرت التكنولوجيا الحديثة ثقافة التعميـ العالي فأممت عمى المعمـ الجامعي أدوا ار
م نوطة وميمات مرتقبة لـ تكف في الدور التقميدي الذي أخنى عميو الدىر ؛ كالتوجيو
واإلرشاد واالستماع والمشاركة والنقد والتحميؿ والتفسير واإلبداع والبحث واالستقصاء  ،وال
يعني ذلؾ معرفة كؿ شيء إنما يراد بو القدرة عمى معرفة مصادر التعمـ والدراية بكيفية حدوثو
بوسائط عدة ووسائؿ شتى (ميدي والعاصي  ، ٕٓٓٚ ،صٕٕ٘).
جيدا أف توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في
تعي ً
وفي ىذا الصدد يجب عمى الجامعة أف َ
البيئة الجامعية مف أجؿ تقديـ خدمة أفضؿ لممعمـ الجامعي والطالب عمى حد سواء ومف ثـ
جودة الحياة الوظيفية ؛ ليس ذلؾ مف باب النافمة أو االستيبلؾ وانما ىو استثمار في المقاـ
األوؿ انطبلقا مف أف التعميـ عممية استثمارية وتحقيؽ الجودة فيو عممية إلزامية إال أف العائد
ال يظير أثره إال عمى المدى البعيد كما أنو يمثؿ فر ًعا مف فروع المنظومة التي ينتمي إلييا
طبقا لممدخؿ المنظومي(العنقري  ، ٕٓٓٛ ،ص ص٘ٗٗ.)ٗٗٙ-
وتتميز التكنولوجيا الحديثة بتغمغميا حوؿ العالـ وتعويضيا فالجياز المتصؿ بالشبكة
العنكبوتية يقوـ بعمميات متعددة ومعقدة ومختمفة تتجاوز حدود الزماف والمكاف وتقفز إلى
جانبا ؛ مما يجعؿ المعمـ الجامعي يقوـ مف خبلليا بعمميات إنتاج
العالمية وتنحي المحمية
ً
المعرفة وصقميا وتبادليا ونشرىا وتسويقيا عمى مستوى ونطاؽ متسع مف خبلؿ االتصاؿ
وتبادؿ اآلراء العممية وارساؿ الوثائؽ  ،واإلشراؼ اإللكتروني عمى الرسائؿ العممية  ،وانجاز
مشروعات بحثية مشتركة أو جماعية  ،والنشر اإللكتروني بالمجبلت  ،وعقد الدورات والندوات
والمؤتمرات والتحضير ليا  ،باإلضافة إلى التحكيـ والتطبيؽ اإللكتروني ألدوات البحث
العممي(سيفوف وعيادي وميداوي  ،ٕٜٓٔ ،ص صٗ.)ٜٙ-ٜ
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ولقد وضع صاحب كتاب التكنولوجيا الرقمية في المقدمة تخيبل في المستقبؿ مفاده
جدا مثؿ رأس دبوس  ،وكمما تـ زيادة التواصؿ فيما
أف الكوكب الرقمي لمناس سيبدو صغي ار ّ
بيننا فإف كثي ار مف القيـ الخاصة بالوطف وقضاياه سوؼ تختفي لتحؿ محميا قيـ مجتمعات
االتصاالت اإللكترونية وساعتيا يمعب الزمف دو ار مختمفًا (نيجروبونت  ،ٜٜٔٛ ،صٗٔ).
ويعرض " العنقري " أسباب ومبررات توظيؼ المستحدثات التكنولوجية في التعميـ
العالي مبي ًن ا أف مف أىميا التغيير الذي ط أر عمى التركيبة االجتماعية ونظرة المجتمع إلى
الوظيفة القومية لمتعميـ  ،والتغير في تكويف مجتمع الطبلب مما يتطمب تغيي ار في األىداؼ
والمناىج وطرائؽ التعميـ والوسائؿ واألنشطة التربوية  ،وتطور المعارؼ التربوية والنفسية
وتدفؽ المعمومات والتحوؿ في نظريات التعميـ والتعمـ  ،وظيور وتوليد نظريات مستحدثة ،
وتطور البحث وأدواتو  ،وتشابؾ المشكبلت التعميمية وتعددىا  ،والتغير في متطمبات سوؽ
العمؿ وظيور وظائؼ جديدة  ،وحاجة األفراد إلى التعميـ مدى الحياة والتنمية المستدامة ،
وانخفاض مستوى التعميـ في الدوؿ العربية مقارنة بالدوؿ المتقدمة (العنقري  ، ٕٓٓٛ ،ص
صٕٗٗ.)ٕٗ٘-
وتجدر اإلشارة إلى أف نجاح المنظمات يتوقؼ عمى مواجية التحدي التعميمي
والتربوي نتيجة النتشار المستحدثات التكنولوجية  ،وما سنتخذه مف خيارات مصيرية إزاء ما
يتاح مف فرص ىائمة مف أجؿ التطوير ورفع الكفاءة واإلنتاجية لممعمـ الجامعي وزيادة فاعمية
إدارتو لمموقؼ التعميمي وتعظيـ عائده (العنقري  ،ٕٓٓٛ،ص .)ٕٗٙ
ويظير مؤشر الجانب التعميمي في جودة الحياة الوظيفية ودور التكنولوجيا الحديثة
م ف خبلؿ ميؿ غالبية الطبلب إلى النشاط التكنولوجي البلصفي فكيؼ يستطيع المعمـ الجامعي
أف يحتوي اىتمامات ورغبات المتعمميف أثناء عممية التعمـ ليـ ويحقؽ الجودة في التعميـ
دوف أف يربط ذلؾ بميوليـ التكنولوجية ( .)Soobik, 2012, p.300
أيضا مف
وتبرز عممية توظيؼ المعمـ الجامعي لمتكنولوجيا في الجانب التعميمي ً
خبلؿ مواكبة النظرة التربوية الحديثة التي تعد المتعمـ محور العممية التعميمية  ،ومعالجة
مشكمة الكـ اليائؿ مف المعرفة اإلنسانية المتدفقة (خير  ،ٕٓٔٗ،صٕٗ) .كما أنيا تؤثر في
الترجمة لمبحوث والدراسات ؛ ومف ثـ ينعكس ذلؾ عمى البعد االقتصادي بتقميؿ ال ُكمفة التي
يتحمميا المعمـ الجامعي في الترجمة التقميدية  ،والبعد االجتماعي بالتواصؿ مع اآلخريف
ولغويا  ،والبعد اإلداري بالعمؿ مع أعضاء المنظمة وخارجيا ( Patience,
ثقافيا
والمتعدديف
ً
ً
 .)2016, p.1120فضبل عف أنيا تدعـ الجمع بيف التعمـ والترفيو مف خبلؿ التعميـ
الترفييي الذي ال يشعر فيو المعمـ والمتعمـ بالنمطية الساذجة ؛ فالتكنولوجيا تساعد في
تجسير اليوة بيف التعميـ التقميدي والتعميـ الحديث ( Anikina& Yakimenko, 2015,
.)p.478
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وتطالب التكنولوجيا الحديثة جميع المعمميف أف يتعمموا كيفية استخداميا في حياتيـ
الوظيفية ؛ مما جعميا تفتح مجاال وتشؽ لنفسيا طريقا لـ يكف مف قبؿ ىو تدريب المعمميف
عمى التكنولوجيا وباستخداـ التكنولوجيا ؛ كي نصؿ إلى أف يكوف التدريب ذاتو عف ُبعد في
أغمب مواقفو وورش العمؿ الداعمة لو (.)Raja& Nagasubramani, 2018, p.s34
وبتركيز الدراسة عمى توظيؼ التكنولوجيا فإف" الشاماف والقحطاني والشريؼ" قد بينوا
أف إدارة الجامعة مف الممكف أف تدعـ استخداـ تكنولوجيا التعميـ مف خبلؿ توفر متطمبات
استخداـ اإلدارة اإللكترونية في الجامعة  ،ووضع امتيازات خاصة لمستخدمييا أثناء العمؿ
كتحفيز ليـ  ،وتوفير الوسائؿ المساعدة عمى التطبيؽ الرقمي  ،والعمؿ عمى تزايد الخدمة
المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس  ،وحث المجتمع المحمي عمى االستفادة مف التكنولوجيا ،
ونشر ثقافة الوعي بأىمية التكنولوجيا في عممية التعمـ  ،وتستطرد الدراسة موضحة أف
التدريب إلدارة تكنولوجيا التعميـ يسيـ في توفر الدعـ الفني بإعداد الكوادر الفنية لصيانة
األجيزة والوسائؿ (الشاماف والقحطاني والشريؼ  ،ٕٓٔٙ ،ص صٕٕٔ.)ٕٕٖ-
وعمى الرغـ مف السعي الحثيث لبعض القيادات الجامعية والجيد المبذوؿ مف أجؿ
تحسيف عمميتي التعميـ والتعمـ إال أف عممية التوظيؼ لمتكنولوجيا الحديثة ما زالت تحبو عمى
أرض الواقع وتسير ببطء لدى بعض أعضاء الييئة التدريسية بالجامعة والعامميف فييا ؛
الفتقارىا إلى معايير االستيعاب التكنولوجي والتمكف في استخداـ أدواتو ووسائمو (الياشمي ،
 ،ٕٓٓٛصٓ٘ٔ).
ويؤكد "حميدات" عمى أف ىناؾ معوقات إدارية وتنظيمية وأكاديمية تحوؿ دوف
توظيؼ التقنيات الحديثة في الجامعات ؛ فأوصى باتخاذ التدابير البلزمة لمتغمب عمى العقبات
وضرورة رفد الجامعة بالتقنيات الحديثة والبلزمة لبلرتقاء بمستوى التعميـ فييا ووضع الخطط
تبعا لنظاـ التدريس الحديث
واالستراتيجيات الكفيمة بالبدء في عممية التحوؿ التدريجي ً
(حميدات  ،ٕٓٔٓ ،ص ص.)ٖ٘ٙ-٘٘ٚ

احملور اخلامس  :إسَامات التكيولوجيا احلديجة يف حتكيل معايري جودة احلياة الوظيفية
للنعله اجلامعي
يرتبط رىاف أية منظمة خاصة منظمة التعمـ بكفاءة العنصر البشري فييا  ،ومياراتو
التي يمتمكيا  ،وقدرتو عمى أداء العمؿ باقتدار مف خبلؿ استثمار الموارد المتاحة واإلمكانات
التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ بفاعمية ؛ لذلؾ سعت قيادات منظمات التعمـ في توفير بيئة
مناسبة لمقياـ بالدور المنوط بالعنصر البشرى فييا  ،وتقديـ الخدمة وارضاء المستفيد قدر
اإلمكاف ال سيما إذا كاف العنصر البشري ىو المعمـ الجامعي والمستفيد ىو المجتمع والمنتج
ىو الطالب الجامعي ؛ فبرزت مداخؿ التحسيف لؤلداء  ،وانتشرت لتوفير بيئة تعمـ تتجاوز
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المعنى الضيؽ واألسموب التقميدي ؛ لتيتـ بأبعاد العنصر البشري وجميع جوانبو وخصائصو
قبؿ وأثناء وبعد ممارسة العمؿ  ،وركزت عمى الصفات البشرية الواجب معرفتيا واالعتناء بيا
ووضعيا في االعتبار .وتسيـ التكنولوجيا بحظ عظيـ ونصيب وافر في تمؾ البيئة وتزود
مجتمع التعمـ الجامعي بالصفات الفيزيقية كمعطيات لبلعتناء بالفرد داخؿ الجامعة كمنظمة
تعمـ وخارجيا لتحقيؽ جودة الحياة الوظيفية لو في جوانبو المتعددة مع المواءمة والتكامؿ
فيما بينيا.
واذا كانت الدراسة قد اتفقت عمى تقسيـ أبعاد جودة الحياة الوظيفية لممعمـ الجامعي
إلى ثبلثة أبعاد  :البعد المادي واالقتصادي  ،والبعد النفسي واالجتماعي  ،والبعد اإلداري
والتعميمي ؛ فإنيا تتطرؽ في السطور التالية إلى إسيامات التكنولوجيا في تحقيؽ معايير
جودة الحياة الوظيفية مف خبلؿ تمؾ األبعاد سالفة الذكر عمى النحو التالي:

 إسَامات التكيولوجيا احلديجة يف حتكيل املعايري ذات االرتباط بالبعد املادي واالقتصادي
للنعله اجلامعي:
ىناؾ مجم وعة مف اإلجراءات واآلليات والتدابير التي يمكف مف خبلليا توظيؼ
التكنولوجيا الحديثة في تحقيؽ المعايير ذات االرتباط بالبعد المادي واالقتصادي لممعمـ
الجامعي مف بينيا:
 صناعة الواقع االفتراضي لممعمـ الجامعي بتوفير مكاف لو عمى الشبكة العنكبوتية والمواقعاإللكترونية ؛ لمتواصؿ مع الجامعات والكميات التي يقوـ بالتدريس فييا خارج مقر العمؿ
 ،وكذا المناقشات العممية (ماجستير – دكتوراه – الترقيات) أو حمقات النقاش العممي
(سيمنار) بالجامعات المناظرة والكميات القرينة  ،دوف تحممو ألعباء مالية أو حدوث
وتفاديا لتواضع الخدمات المقدمة في وسائؿ
التعب والمشقة لو نتيجة الجيد المبذوؿ ،
ً
المواصبلت والسفر والتنقؿ.
 وضع معايير إلكترونية مف خبلؿ أجيزة التكنولوجيا لتقدير األجور والمستحقات الماليةتبعا لساعات العمؿ وطبيعة الوظيفة  ،وربط األجر بعممية التدريس
لممعمـ الجامعي ً
بأنماط معينة غير تقميدية في جميع األحواؿ  ،وزمف المحاضرات  ،وتقييـ األنشطة التي
يقوـ بيا مع الزمبلء أو الطبلب أو اإلدارة أو المجتمع الجامعي.
 تخفيؼ العبء المادي عمى المعمـ الجامعي في إعداد البحوث العممية ونشرىا ؛ حيث إنومف خبلؿ التكنولوجيا يمكف توفير أدوات اإلعداد والنشر لمبحث العممي باعتبارىا مف
مقومات العمؿ ومكوناتو.
 تقميص نسبة اليدر في األمواؿ والميزانية بالجامعة فيما يتعمؽ بنشر البحوث العممية فيالخارج بالمجبلت العممية العالمية والدولية أو بدالت االنتقاؿ والسفر ؛ حيث تسيـ
التكنولوجيا في توفير بنية تحتية داخؿ الجامعة أثناء تصميـ المباني فييا  ،ومزودة
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بسبؿ االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخر بأحدث أنواع التقنية ووسائؿ التكنولوجيا المتقدمة بدال
مف التواصؿ بشكؿ تقميدي.
 التقميؿ مف النفقات المالية التي يتحمميا المعمـ الجامعي في أعماؿ االمتحانات واعدادىاوالتصحيح ألوراؽ اإلجابة ونماذجيا ؛ بتزويد منظمة التعمـ (الجامعة) بالحاسبات اآللية
وما يمزميا مف االتصاؿ بشبكة اإلنترنت مما يجعؿ عممية كتابة االمتحانات ونماذج
اإلجابة سيمة وميسورة كما أف التصحيح ينتقؿ مف الشكؿ التقميدي إلى صورة إلكترونية.
 الحفاظ عمى بعض المقدرات المالية مف الميزانية المرتبطة بالحضور التقميدي لممعمـفرصا لمتواصؿ بدال مف الحضور
الجامعي ؛ حيث توفر التكنولوجيا فصوال افتراضية تتيح ً
التقميدي  ،مع االنسيابية والمرونة في األداء.
 تقميؿ الكمفة المالية لممعمـ الجامعي في تجميع المادة العممية لمبحث العممي الذي يقوـبو ؛ بتزويد المنظمة بقاعدة بيانات ومعمومات ومعارؼ واحصاءات  ،واتاحتيا لممعمـ
الجامعي وأعضاء منظمة التعمـ في كؿ وقت وفي أية مكاف.
 تحقيؽ عائد مادي وأرباح مالية لممعمـ الجامعي مف خبلؿ التسويؽ اإللكتروني والرقميلمبحوث العممية التي يقوـ بإعدادىا وتنفيذ المشروعات البحثية التي تتميز باإلبداع
واالبتكار ؛ فميمة التكنولوجيا توفير بيئة مواتية لتسويؽ البحوث وعرضيا في صورة
جاذبة مف خبلؿ وسائميا التي تُعنى بالتصميـ والتنفيذ والتقييـ والمتابعة والدقة واإلثارة.

 توفير ماكينات وأجيزة لصرؼ المكافآت المالية والشيكات والحوافز والبدالت دوف جيدمادي أو كمفة ؛ باستخداـ األدوات والوسائؿ الحديثة ( الفي از – الحسابات البنكية –
تحويؿ األمواؿ – الحواالت البريدية ) وغيرىا.
 الحد مف إصابات العمؿ التي قد تحدث لممعمـ الجامعي أثناء القياـ بميامو الوظيفية ،والتقميؿ مف التعويضات المقابمة لتمؾ اإلصابات  ،لما لمتكنولوجيا مف مزايا عدة يتمثؿ
أىميا في  :تعدد أجيزتيا ووسائؿ التقنية فييا  ،وكثرة أنشطتيا دوف حاجة إلى االتصاؿ
المباشر أو الوجود بالفعؿ.
 قياـ المعمـ الجامعي بوظيفة خدمة الجامعة والمجتمع دوف تحمؿ أعباء مالية في االنتقاؿوالتواصؿ ؛ وذلؾ مف خبلؿ تحكيـ أدوات البحث العممي واإلجابة عف التساؤالت وتمقي
إلكترونيا مف خبلؿ شبكة اإلنترنت العالمية  ،وتوفر بنية تحتية مزودة بيا ،
االستجابات
ً
واإلحبلؿ اإللكتروني بدال مف الطباعة الورقية ألدوات البحث.
 ترشيد استيبلؾ األدوية والوقاية مف األمراض التي قد يسببيا العمؿ في المعامؿ العمميةكمعمؿ الكيمياء ومعامؿ الزراعة ؛ حيث تضع التكنولوجيا بواقعيا االفتراضي مواصفات
ووضوحا وأقؿ خطورة لكيفية استخداـ األجيزة واآلالت داخؿ المعامؿ  ،مع
أكثر دقة
ً
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تحديد الشروط واإلجراءات الوقائية الواجب اتباعيا لدى المستخدـ  ،وكيفية العبلج منيا
إذا تمت اإلصابة مف خبلؿ دليؿ المستخدـ (الكتالوج).
 خفض التكاليؼ المالية التي يتحمميا المعمـ الجامعي عند التقدـ والمشاركة في المؤتمراتالعممية خارج الجامعة سواء كانت مؤتمرات دولية أو محمية ؛ حيث إف المشاركة بالبحث
تكوف إلكترونية في ضوء التكنولوجيا المتوفرة  ،كما أف أغمب الفعاليات واإلجراءات تكوف
أيضا خفض التكاليؼ المالية لو في إجراءات اإلعارات
مف خبلؿ الشبكة العنكبوتية ً ،
والبعثات العممية في الكميات واألقساـ األكاديمية المناظرة.
 رفع القيمة العممية في مجاؿ التخصص لدى المعمـ الجامعي والذي يعقبو رفع القيمةالمالية ألنشطتو وأدائو ؛ مف خبلؿ التمكيف المعرفي واإلتاحية في التنمية المينية
المستدامة التي تتوفر مقوماتيا ومكوناتيا بفضؿ التكنولوجيا الحديثة.
 إشراؾ المعمـ الجامعي وانضمامو إلى منظمات خدمية غير ىادفة لمربح أو اجتماعيةمقابؿ عائد مادي لبلستشارات والخدمات التي يقدميا  ،تمؾ المنظمات التي تيتـ بريادة
األعماؿ واعداد المدربيف ( )TOTوادارة الموارد البشرية والعبلقات اإلنسانية ()HR
وميسور في ضوء التكنولوجيا الرقمية
ًا
متاحا
والصحة العامة لمعامميف ؛ وىذا كمو قد صار ً
والمنجزات الحديثة.
 مساعدة المعمـ الجامعي عمى التأليؼ والترجمة واعداد الكتب والمذكرات التي تعود بالنفعالمادي عميو  ،وتحسف مف مستوى الدخؿ مف خبلؿ توفير ماكينات الطباعة وآالت
بل
التصوير والنسخ ( )Scannerذات القدرات الفائقة والتكنولوجيا الحديثة
تصميما وتشغي ً
ً
نتاجا في ضوء مدخؿ اليندسة البشرية.
وا ً
 خفض المبالغ المالية المستيمكة في عبلج المعمـ الجامعي نتيجة انحسار األمراضالجسمية التي قد تنتج عف الضوضاء وسوء التيوية وعدـ اتساؽ األلواف ودرجة حرارة
قاعات المحاضرات التقميدية واالتصاؿ المباشر ؛ حيث تسيـ التكنولوجيا في تصميـ بيئة
تبعا لمعايير الصحة العالمية والسبلمة المينية.
العمؿ وقاعات الدرس إلنشائيا ً

ماليا ،
 زيادة اإلنتاجية العممية التي يقوـ بيا المعمـ الجامعي مف البحوث المدعومة ّوالبحوث التي يتقدـ بيا في المسابقات والمؤتمرات ذات الجوائز المادية واألدبية لتشجيع
اإلبداع واالىتماـ بالبحث العممي وتحسينو.

 إسَامات التكيولوجيا احلديجة يف حتكيل املعايري ذات االرتباط بالبعد اليفسي واالجتناعي
للنعله اجلامعي:
ثمة تدابير تسيـ بيا التكنولوجيا الحديثة حياؿ المعايير ذات الصمة بالبعد النفسي
نفسيا
اجتماعيا ومتوافقة
واالجتماعي لممعمـ الجامعي وظيفتيا األساسية توفير بيئة مواتية
ّ
ّ
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مع شخصيتو ؛ يمكف ترجمة تمؾ التدابير في صورة إجراءات وآليات بشكؿ أكثر تفصيبلً عمى
النحو التالي:
بعيدا عف حاالت
 توفير حالة مف التوافؽ النفسي لممعمـ الجامعي تسيـ في قيامو بالمياـ ًالتوتر أو الصراع النفسي  ،أو االكتئاب الذي ينتاب اإلنساف عند اإلحساس بتدني
الخدمة أو تواضع اإلمكانات وانحسارىا أو وجودىا بالكاد.
 إزالة العوامؿ النفسية الناتجة عف االتجاه السمبي نحو عمميات التدريس والبحث العمميوخدمة الجامعة والمجتمع ؛ والتي مف الممكف أف تتسبب في عزوؼ المعمـ الجامعي عف
القياـ بيا عمى الوجو األمثؿ ؛ حيث إف التكنولوجيا بوسائؿ التواصؿ االجتماعي التي
تتضمنيا تدعـ بقوة العبلقات اإليجابية  ،وتحقؽ الذات البشرية  ،وترفع مف مستوى
ومنبر لعرض وجيات
ًا
اإلحساس االجتماعي  ،ويجد فييا الفرد نافذة لمتعبير عف آرائو
نظره.
 تحقيؽ العدا لة التنظيمية في توزيع الجداوؿ الدراسية والمستحقات المالية واألعباءالوظيفية ؛ حيث تسيـ التكنولوجيا في توفير اتصاؿ جيد ومناخ مبلئـ بيف رئيس القسـ
وأعضاء الييئة التدريسية بو.
 الرفع مف مستوى إحساس المعمـ الجامعي بقيمتو في المنظمة والمجتمع ككؿ ؛ مف خبلؿتوفير التكنولوجيا المتقدمة لوسائؿ السبلمة واجراءات األمف والصحة المينية ذات
المستوى العالي داخؿ منظمة التعمـ.
 رفع مستوى الدافعية لدى المعمـ الجامعي تجاه الوظيفة ذاتيا ؛ مف خبلؿ وضوح الرؤيةتبعا لمتكنولوجيا المتاحة وباستخداميا.
حوؿ المياـ واألدوار ً
 تنمية روح الفخر واالعتزاز والوالء واالنتماء المؤسسي لدى المعمـ الجامعي بوصفوعضوا في منظمة التعمـ ؛ مف خبلؿ إشراؾ الجميع في صنع الق اررات واتخاذىا بيسر
ً
وسيولة.
 تنأى التكنولوجيا عف تسريح العامميف حتى واف كانوا ضعافًا  -ألنيا تضع ليـ خطةلمتنمية يسيؿ معيا تنفيذىا  -مما يحقؽ لدى المعمـ الجامعي وغيره درجة مف االستقرار
النفسي.
 تعظيـ االستفادة مف اآلالت واألدوات واألجيزة التي يستخدميا المعمـ الجامعي داخؿتبعا لبلحتياجات البشرية واىتمامات أو رغبات المستفيديف ؛
قاعات الدرس وفي مكتبو ً
إيجابا عمى المنتج ككؿ ؛ وبالتالي يكوف لو مردود إيجابي ونفسي عمى
مما ينعكس
ً
المعمـ الجامعي.
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 إتاحة فرص التنمية الذاتية والتمكيف المعرفي لممعمـ الجامعي إلى جانب التنمية الجماعيةنفسيا قبؿ
إيجابا عمى اتزانو
ومساندتيا بتوفير اإلمكانات الفيزيقية ؛ األمر الذي ينعكس
ً
ً
إحساسو بو عمى أرض الواقع.
 تساعد التكنولوجيا المعمـ الجامعي في إتاحة مستوى مف الترفيو لو وألسرتو سواء كافذلؾ داخؿ الحرـ الجامعي أو خارجو ؛ السيما األندية الثقافية واالجتماعية كنادي أعضاء
ىيئة التدريس وغيره مف األندية التي يشارؾ فييا عمى المستوى الفردي واألسري.

 إسَامات التكيولوجيا احلديجة يف حتكيل املعايري ذات االرتباط بالبعد اإلداري والتعليني للنعله
اجلامعي:
يحظى البعد اإلداري والتعميمي بنصيب األسد في تأثير التكنولوجيا الحديثة فيو
الرتباطو المباشر والوثيؽ بالبيئة الفيزيقية وقاعات الدرس وكيفية تصميميا ومعايير إنشائيا
وقواعدىا ؛ ولذلؾ فيناؾ كثير مف اآلليات واإلجراءات التي يمكف أف تبرىف عمى إسياماتيا
في تحقيؽ معايير ىذا البعد مف بينيا ما يمي:
 تقميص كثير مف الجيد والكمفة والتعب لدى المعمـ الجامعي ؛ ومف ثـ تحقيؽ الراحة لومف خبلؿ تزويد فضاءات التعمـ واألماكف غير الرسمية كالمطاعـ والمقاىي وغرؼ
المصادر والمعامؿ العممية بوسائؿ التقنية الحديثة والمتطورة  ،ووضع ذلؾ في االعتبار
عند التصميـ واإلنشاء أو اليندرة أو إعادة الييكمة.
 دعـ عممية األماف لدى المعمـ ال جامعي أثناء القياـ بميامو الوظيفية مف تدريس أو بحثعممي أو حضور ومشاركات لبلجتماعات عمى اختبلؼ أنواعيا ؛ وذلؾ مف خبلؿ أجيزة
األمف الصناعي والسبلمة المينية  ،والتحكـ في إدارة حاالت الطوارئ أو األزمات عمى
اختبلؼ مستوياتيا وأنواعيا بشكؿ عممي.
 التشجيع عمى عممية التأليؼ والترجمة واعداد الكتب والمذكرات العممية والمحاضراتاإللكترونية التي يقوـ بيا المعمـ الجامعي ؛ مف خبلؿ توفير كافة اإلمكانات واألدوات
واألجيزة البلزمة لذلؾ  ،واتاحتيا عمى المواقع اإللكترونية لتعظيـ االستفادة ونشرىا عمى
أوسع نطاؽ.
 توفر بنية تحتية بمنظمة التعمـ ذات مواصفات معينة ووسائط ووسائؿ معينة وشبكاتاتصاؿ حديثة ؛ مما يساعد المعمـ الجامعي في عممية التواصؿ البناء  ،واالتصاؿ بينو
وبيف طبلبو كمشرؼ ومرشد أكاديمي ليـ  ،وبيف طبلبو بعضيـ بعضا  ،وبيف الطبلب
واإلدارة الجامعية.
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 يحقؽ تصميـ البيئة الفيزيقية المعتمدة عمى التكنولوجيا والنظريات والمداخؿ الحاكمة لياخاصة قاعات المحاضرات التي يعمؿ بيا المعمـ الجامعي  ،ودرجة التيوية واإلضاءة
والضوضاء والمساحة ودرجة الحرارة  ،وعدد الطبلب ونصيب كؿ طالب مف المساحة
اإلجمالية لمقاعة  ،ودرجة الصوت عند الشرح ووضوحو لمجميع  ،وكيفية استخداـ
فيزيقيا
مكبرات الصوت والتعامؿ معيا ودرجة وضوحيا ؛ كؿ ذلؾ يحقؽ البيئة المثالية
ً
لمجميع ومنيـ المعمـ الجامعي.
 ال يمكف إغفاؿ الدور البارز لمتكنولوجيا في تحقيؽ مواصفات الورقة االمتحانية المثاليةمف حيث نمط الخط المستخدـ فييا  ،وأدوات الكتابة الرقمية ووضوح األسطر وتباعدىا ،
ومساحة اليوامش والحواشي  ،وطبيعة الورقة ذاتيا  ،ودرجة الموف واختبلؼ الخطوط
لؤلسئمة الرئيسية عف األسئمة الفرعية  ،كذلؾ نماذج اإلجابة ؛ حيث تساعد التكنولوجيا
اإلدارة الجامعية والمعمـ الجامعي عمى تطبيؽ المعايير العالمية والمواصفات الجيدة
والمثالية  ،وتوفير كافة المتطمبات البلزمة لذلؾ.
 تدلو التكنولوجيا في المؤسسات المعنية بالجودة واالعتماد المؤسسي والبرامجي (ومنيااالعتماد األكاديمي لممعمـ الجامعي) بنصيب وافر ؛ حيث إنو ال يمكف التغاضي عف
مقوما مف مقومات الجودة واالعتماد األكاديمي ،
تطبيقاتيا في منظمة التعمـ باعتبارىا
ً
ومكوًنا مف مكونات التميز والريادة في المجاؿ.
 تسيـ التكنولوجيا في التقميؿ مف األعباء الكتابية الخاصة بالمعمـ الجامعي عند تقمدهإداريا بالجامعة أو األعباء المرتبطة بوظيفة عضو ىيئة التدريس مف حيث إعداد
منصبا
ً
ً
اال متحانات وتصحيحيا  ،والرد عمى المكاتبات ؛ وذلؾ مف خبلؿ البيئة المزودة بالوسائؿ
الحديثة في االتصاؿ والتواصؿ  ،والتوجيات الحديثة في بعض االمتحانات اإللكترونية
المعتمدة عمييا.
 تنمي عممية الوعي بأىمية التكنولوجيا في منظمات التعمـ لدى المسئوليف بالعمؿالجامعي خاصة اإلدارة الجامعية مبدأ الصيانة الدورية لؤلجيزة واآلالت والتجييزات
المعممية كإجراء وقائي ليا قبؿ التمؼ أو التعطيؿ  ،وعبلجيا عند حدوث ذلؾ  ،وتزويدىا
بالحديث والجديد مما يدعـ عممية ترشيد االستيبلؾ وتقميؿ اليدر المادي والمعنوي.
 يتضمف استخداـ التكنولوجيا في منظمة التعمـ األسموب العممي المناسب في تدريبتبعا لطبيعة وظيفتو  ،منذ اختيار موعد عقد
المعمـ الجامعي وعقد الدورات العممية ً
الدورات وحتى عممية التقويـ ليا ؛ والتي تشتمؿ  -أي األخيرة  -عمى عنصر فيزيقي
يؤخذ في االعتبار؛ ومف ثـ تحقيؽ التنمية المينية المستدامة.
كثير مف مشكبلت
 يعالج استخداـ التكنولوجيا في عممية التدريس لدى المعمـ الجامعي ًاالفئات الخاصة مف الطبلب أو الضعاؼ بسبب وجود إعاقات لدييـ ؛ حيث يتـ تصميـ
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قاعة ذات طابع خاص لتعزيز الميارات والقدرات لذوي االحتياجات الخاصة (الموىوبيف –
المتفوقيف – الضعاؼ – المعاقيف) كغرفة المصادر أو غرفة الوسائط المتعددة والمزودة
بمستوى ٍ
عاؿ مف اإلمكانات أكثر مف غيرىا.
 يقدـ المعمـ الجامعي لممجتمع داخؿ الجامعة وخارجيا (المجتمع الخارجي) استشاراتعممية في مجاؿ التخصص  ،ويخدـ المجتمع بناء عمى الخمفية العممية التي يمتمكيا ؛
وذلؾ في جو مفعـ مف الراحة التامة مع المجتمع الذي يعيش فيو لتصميـ تمؾ األماكف
عمى أسس عممية (كقاعات االجتماعات في الجمعيات األىمية – مراكز االستشارات –
دور العبادة – المؤسسات الخدمية) تجعؿ مف التكنولوجيا عمودا في التصميـ والبناء.
محددا ؛ بؿ يمتد
عمر
 ال تترؾ التكنولوجيا المعمـ الجامعي عند بموغو س ًنا معينة أو ًاً
تأثيرىا اإليجابي بامتداد وظيفة عضو ىيئة التدريس بالجامعة  ،والتي ال تقؼ مع الزمف
أو ترتبط بالمعاش  /التفرغ ؛ وذلؾ باقتناء األدوات واألجيزة التي تساعده عمى أداء
المياـ رغـ كبر السف مثؿ المصاعد الكيربية – أجيزة العرض اإللكترونية – التحكـ عف
ُبعد أثناء القياـ بعممية التدريس وغير ذلؾ.
 تساعد التكنولوجيا الحديثة المعمـ الجامعي بشكؿ أصيؿ في تطبيؽ التعميـ عف بعد معطبلبو ؛ مف خبلؿ تطبيؽ برامجو التفاعمية مثؿ  Zoomو  Microsoft teamsوغير
ذلؾ مف البرامج والمنصات اإللكترونية التي أفرزتيا الثورة الصناعية الرابعة  ،والتي تدعـ
التواصؿ بيف عناصر العممية التعميمية أو تستخدـ في تخزيف المادة العممية في سحابة
رقمية لجميع المستفيديف في العصر الرقمي.

 ال يتسنى لممعمـ الجامعي أف يقوـ بتنفيذ برامج المحاكاة مع طبلبو في العصر الراىف ؛كي تكوف عالية المستوى ومثالية تحاكي الواقع جممة وتفصيبلً إال باستخداـ التكنولوجيا
الحديثة.
 تسيـ التكنولوجيا في تسييؿ عممية التفويض اإلداري لممعمـ الجامعي سواء كانتاألعماؿ المنبثقة عنو إلكترونية أو ورقية بتوفير األجيزة واآلالت المستخدمة  ،وتسييؿ
المشاركة في اتخاذ القرار  ،وتيسير إدارة العمؿ مف خبلؿ الشبكات .Network
 تساعد التكنولوجيا الحديثة المعمـ الجامعي في القياـ ببعض المياـ اإلدارية بشكؿ صحيحفي ضوء متطمبات الجودة والتميز المحمي والعالمي ؛ ككتابة التقارير عمى الكمبيوتر
وتدويف الممحوظات واإلدارة اإللكترونية عمى مستوى المنظمة.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
آؿ ناجي  ،محمد بف عبد اهلل ( . )ٜٜٜٔخصاؿ األستاذ الجامعي المرتبطة بدعـ التحصيؿ الدراسي
لمطبلب كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس والطبلب الجامعيوف  ،المجمة العربية لمتربية :
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ (تونس)  -إدارة التربية  ،العدد (ٔ)  ،المجمد (، )ٜٔ
يونيو ٜٜٜٔـ  ،ص صٕ٘.ٚٚ-
برويس  ،وردة وىادؼ  ،نجاة ساسي ( . )ٕٓٔٛأبعاد جودة حياة العمؿ وعبلقتيا بفاعمية اتخاذ
الق اررات اإلدارية بالمؤسسة  ،المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية  :المؤسسة العربية
لمتربية والعموـ واآلداب  ،العدد (٘)  ،أكتوبر  ، ٕٓٔٛص صٖٕٕ.ٕٗٗ-

بوكريسة  ،عائشة ( . )ٕٓٓٛتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في اإلعبلـ التربوي  ،مجمة العموـ التربوية
 :كمية الدراسات العميا لمتربية  ،جامعة القاىرة  ،المجمد ( ، )ٔٙالعدد (ٖ)  ،يوليو،ٕٓٓٛ
ص صٕٕٓ.ٕٖٓ-

بولعويدات  ،حورية ( . )ٕٓٓٛاستخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في المؤسسة االقتصادية
الجزائرية  .دراسة ميدانية بمؤسسة سونمغاز فرع تسيير شبكة نقؿ الغاز بالشرؽ GRTG
قسنطينة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية  ،جامعة
منتوري – قسنطينة (الجزائر).
الجمبلف  ،معيف حممي (ٕٗٓٓ)  .مدى إمكانية دمج تكنولوجيا التعميـ والمعمومات الحديثة في نظاـ
التعميـ بمممكة البحريف مف وجية نظر الدارسيف ببرنامج بكالوريوس تكنولوجيا التعميـ
والمعمومات بجامعة البحريف  ،مجمة العموـ التربوية والنفسية  :مركز النشر العممي  ،جامعة
البحريف  ،المجمد (٘)  ،العدد (ٕ)  ،يونيو ٕٗٓٓ ،ص ص.ٕٔٚ-ٜٙ
حميدات  ،محمود أحمد (ٕ٘ٔٓ)  .معوقات توظيؼ التقنيات الحديثة في الجامعات األردنية مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس :جامعة البمقاء التطبيقية نموذجا  ،مجمة العموـ التربوية
والنفسية  :مركز النشر العممي -جامعة البحريف  ،المجمد ( ، )ٔٙالعدد (ٗ)  ،ديسمبر
ٕ٘ٔٓ  ،ص ص٘ٗ٘.٘ٙ٘-
خالد  ،عبد الكريـ وبو حفص  ،مباركي ( ٕ٘ٔٓ )  .فمسفة إدارة جودة الحياة الوظيفية في المجاؿ
الميني  ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية  :جامعة قاصدي مرباح – ورقمة ( الجزائر ) ،
العدد (ٕٓ)  ،سبتمبر ٕ٘ٔٓ  ،ص ص .ٕٜٔ – ٔٔٚ
خوقير  ،ميا بنت جميؿ (  . ) ٕٓٔٛجودة الحياة الوظيفية في جامعة الممؾ عبد العزيز مف منظور
أعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف  ،مجمة كمية التربية  :كمية التربية  ،جامعة طنطا  ،العدد
(ٔ)  ،المجمد ( ، )ٜٙالجزء (ٔ)  ،يناير  ، ٕٓٔٛص ص ٓ.ٚٓٓ – ٙٚ
خير  ،النور عبد الرحمف محمد (ٕٗٔٓ)  .توظيؼ تقنيات التعميـ في معالجة بعض مشكبلت التربية
المعاصرة  ،مجمة جامعة بحري لآلداب والعموـ اإلنسانية  :جامعة بحري – السوداف  ،المجمد
(ٖ)  ،العدد ( ، )ٙديسمبر ٕٗٔٓ  ،ص صٔ.ٕٛ-
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روزنتاؿ  ،إـ ويوديف  ،بي (ب.ت)  .الموسوعة الفمسفية  :وضع لجنة مف العمماء واألكاديمييف
السوفياتييف  ،سمير كرـ (مترجـ)  ،مراجعة  :صادؽ جبلؿ العظـ  ،جورج طرابيشي  ،بيروت :
دار الطميعة لمطباعة والنشر.
الزعيبر ،إبراىيـ بف عبداهلل بف عبدالرحمف (ٕٕٔٓ)  .فعالية برنامج لمتنمية المينية قائـ عمى
تطبيقات االيزو بالمؤسسات التعميمية في تحسيف جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة المجمعة بالمممكة العربية السعودية  ،مجمة دراسات تربوية ونفسية  ،كمية
التربية  ،جامعة الزقازيؽ  ،العدد ( ، )ٚٙيوليو ٕٕٔٓـ  ،ص صٔ.ٚٓ-
زماـ  ،نور الديف وسميماني  ،صباح (ٖٕٔٓ)  .تطور مفيوـ التكنولوجيا واستخداماتو في العممية
التعميمية  ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية  :جامعة قاصدي مرباح – ورقمة (الجزائر) ،
العدد (ٔٔ)  ،يونيو ٖٕٔٓ  ،ص ص ٖ.ٔٚٗ – ٔٙ
الزيف  ،حناف بنت أسعد (ٕٗٔٓ)  .معايير تصميـ عروض تقديمية فعالة في التعميـ الجامعي مف
وجية نظر أعضاء الييئة التعميمية  ،مجمة التربية  :كمية التربية  ،جامعة األزىر  ،العدد
( ، )ٔ٘ٚالجزء (ٖ)  ،يناير ٕٗٔٓ  ،ص صٖٔٔ.ٕٔٙ-
سميـ  ،رانيو يوسؼ صدقة ( . )ٕٓٔٚواقع توظيؼ معممات المرحمة الثانوية لمستحدثات تقنيات
التعميـ في ضوء معايير الجودة الشاممة في مدينة جدة  ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ
النفس ) : )ASEPرابطة التربوييف العرب  ،العدد (ٓ ، )ٜأكتوبر  ، ٕٓٔٚص ص-ٕٕٙ
.ٕٚٚ
السيد  ،سماح السيد محمد ( . )ٕٓٔٛتحسيف جودة الحياة الوظيفية لمعممي مدارس التعميـ الثانوي
في ضوء مدخؿ اإلدارة بالمشاركة  ،مجمة كمية التربية  :كمية التربية  ،جامعة المنوفية  ،العدد
(ٔ)  ،المجمد (ٖٖ)  ،ص ص . ٕٜٓ – ٕٗٛ
سيفوف  ،بادية وعيادي  ،منير وميداوي  ،نصر الديف ( . )ٕٜٓٔإسيامات تكنولوجيا االتصاؿ
الحديثة في الرقي بالتعميـ الرقمي في المؤسسة الجامعية الجزائرية  :دراسة وصفية لعينة مف
األستاذة الجامعييف الجزائرييف  ،المجمة العربية لئلعبلـ وثقافة الطفؿ  :المؤسسة العربية
لمتربية والعموـ واآلداب  ،العدد ( ، )ٙفبراير  ، ٕٜٓٔص ص.ٜٔٓ-ٛٚ
سيفوف  ،باية وعيادي  ،منير وميداوي  ،نصر الديف ( . )ٕٜٓٔإسيامات تكنولوجيا االتصاؿ
الحديثة في الرقي بالتعميـ الرقمي في المؤسسة الجامعية الجزائرية  -دراسة وصفية لعينة مف
األستاذة الجامعييف الجزائرييف  ،المجمة العربية لئلعبلـ وثقافة الطفؿ  :المؤسسة العربية
لمتربية والعموـ واآلداب  ،العدد ( ، )ٙفبراير  ، ٕٜٓٔص ص.ٜٔٓ-ٛٚ
الشاماف  ،أمؿ سبلمة  ،والشريؼ  ،عمر أبو ىاشـ  ،والقحطاني  ،ضحى ( . )ٕٓٔٙدور التعميـ
العالي في توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في تنمية المجتمع  :جامعة تبوؾ أنموذجا  ،مجمة جرش
لمبحوث والدراسات  :جامعة جرش – األردف  ،المجمد ( ، )ٔٚالعدد (ٔ)  ،ٕٓٔٙ ،ص
ص.ٕٖ٘-ٕٜٓ
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الصميبي  ،عمر جبرائيؿ جبر ( . )ٕٓٔٛواقع جودة الحياة الوظيفية ودورىا في الحد مف االحتراؽ
الوظيفي لدى العامميف في جامعة القدس  ،مجمة الحقوؽ والعموـ اإلنسانية  :جامعة زياف
عاشور بالجمفة – الجزائر  ،المجمد (ٔٔ)  ،العدد االقتصادي – ٖ٘ (ٕٓ)  ،ممحؽ  ،يوليو
 ، ٕٓٔٛص صٗٔ.ٕٚ-
عباس  ،طارؽ محمود (ٕٗٓٓ)  .مجتمع المعمومات الرقمي  ،القاىرة  :المركز األصيؿ لمطبع
والنشر والتوزيع.

عبد السبلـ  ،محمد السيد (ٕ . )ٜٔٛالتكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطف العربي  ،عالـ
المعرفة  :المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب (الكويت)  ،العدد (ٓ٘)  ،فبراير ٕ.ٜٔٛ
عبد الغني  ،زغنوؼ (ٕٓٔٓ)  .المعمومة في ظؿ التكنولوجيا الحديثة لئلعبلـ واالتصاؿ " التمفزيوف
الجزائري أنموذجا" ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموـ السياسية واإلعبلـ  ،جامعة
الجزائر (بف يوسؼ بف خدة).
عراقي  ،صبلح الديف ورمضاف ،مصطفى عمي (ٕ٘ٓٓ)  .فعالية برنامج إرشادي لتحسيف جودة
الحياة لدى الطبلب المكتئبيف  ،مجمة كمية التربية  :كمية التربية  ،جامعة طنطا  ،العدد (ٖٗ)
ٕٓٓ٘ ،ـ ،ص ص.ٜ٘ٓ-ٗٙٛ
عزيز  ،إيناس فائؽ  ،وجاسـ  ،وفاء محمود (ٖٕٔٓ)  .واقع توظيؼ التقانات الحديثة في المناىج
الدراسية وفؽ معايير الجودة الشاممة  ،مجمة تنمية الرافديف  :كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة
الموصؿ  ،المجمد (ٖ٘)  ،العدد (ٗٔٔ)  ،ٕٖٓٔ ،ص صٕ٘ٔ.ٕٖٓ-
عبلـ  ،سحر فاروؽ ( ٕٕٔٓ )  .جودة الحياة وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة  ،مجمة دراسات عربية في عمـ النفس  :رابطة األخصائييف النفسييف المصرية ،
العدد (ٕ)  ،المجمد (ٔٔ)  ،إبريؿ ٕٕٔٓ  ،ص ص ٖٕٗ – . ٖٓٙ
عبلـ  ،ممدوح عبلـ معوض (  . ) ٕٓٔٛمتطمبات تفعيؿ جودة الحياة الوظيفية ألعضاء ىيئة
التدريس بكمية التربية جامعة األزىر  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة
األزىر بالقاىرة .
عمي  ،فياض عبد اهلل وحميد  ،عذاب مزىر (ٕٓٔٓ)  .نقؿ وتوطيف التكنولوجيا وأثرىا في تنمية
الموارد البشرية دراسة نظرية تطبيقية  ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة  :كمية
بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة بالعراؽ  ،العدد (ٕ٘)  ، ٕٓٔٓ ،ص صٖٖ٘.ٖٚ٘-
العمي  ،يسري يوسؼ ( . ) ٕٓٔٙواقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقساـ في كميات العموـ التربوية
مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية  ،مجمة دراسات – العموـ التربوية  :عمادة البحث
العممي  -الجامعة األردنية  ،المجمد (ٖٗ)  ،العدد (ٔ)  ، ٕٓٔٙ ،ص ص.ٙٙ-ٜٗ

العمياف  ،نرجس قاسـ مرزوؽ ( . )ٕٜٓٔاستخداـ التقنية الحديثة في العممية التعميمية  ،مجمة كمية
التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية  :جامعة بابؿ  ،العدد (ٕٗ)  ،فبراير ، ٕٜٓٔ
ص صٔ.ٕٛٛ-ٕٚ
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العمري  ،محمد بف سعيد واليافي  ،رندة سبلمة ( . )ٕٓٔٚأثر عناصر جودة الحياة الوظيفية عمى
أداء الموظؼ العاـ  :دراسة تطبيقية عمى موظفي الخدمة المدنية في المممكة العربية السعودية
 ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ  :عمادة البحث العممي  -الجامعة األردنية  ،العدد (ٔ) ،
المجمد (ٖٔ) ٕٓٔٚ ،ـ  ،ص ص٘.ٜٗ-ٙ
العنقري  ،عبد العزيز بف سمطاف عبد الرحمف ( . )ٕٓٓٛتطوير التعميـ العالي السعودي عمى ضوء
بعض المستحدثات التكنولوجية  ،المؤتمر القومي السنوي الخامس عشر -العربي السابع
(نحو خطة استراتيجية لمتعميـ الجامعي العربي)  ،مركز تطوير التعميـ الجامعي  :جامعة عيف
شمس  ٕٗ-ٕٖ ،نوفمبر  ، ٕٓٓٛص ص.ٗ٘ٙ-ٗٔٙ
كسنة  ،محمد وقييري  ،فاطنة ( . )ٕٓٔٚأثر العدالة التنظيمية عمى جودة الحياة الوظيفية :مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة
الجمفة  ،مجمة دفاتر اقتصادية  :كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير ،
جامعة عاشور زياف الجمفة – الجزائر  ،العدد (٘ٔ)  ،المجمد ( ، )ٛسبتمبر ٕٓٔٚـ  ،ص
صٜٔٔٛ-ٔٚ
ماىر  ،أحمد (ٕٓٔٓ)  .نظـ األجور والتعويضات "دليمؾ إلى الرواتب والحوافز ومزايا وخدمات
العامميف"  ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع.
المخبلفي  ،سمطاف سعيد عبده ( . )ٕٓٓٛالمشكبلت التي تؤثر عمى األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة
التدريس بجامعة تعز  ،مجمة كمية التربية  :جامعة أسيوط  ،المجمد (ٕٗ)  ،العدد (ٔ)  ،الجزء
(ٔ)  ،يناير  ، ٕٓٓٛص صٗ.ٗٓٙ-ٖٙ
المغربي  ،عبد الحميد عبد الفتاح ( ٕٗٓٓ )  .جودة حياة العمؿ وأثرىا في تنمية االستغراؽ الوظيفي
( دراسة ميدانية )  ،مجمة الدراسات والبحوث التجارية  :كمية التجارة  ،جامعة الزقازيؽ .
مكاوي  ،حسف عماد ( .)ٜٜٔٚتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في عصر المعمومات  ،القاىرة  :الدار
المصرية المبنانية  ،الطبعة الثانية .ٜٜٔٚ ،
ميدي  ،حسف ربحي والعاصي  ،وائؿ عبد اليادي ( . )ٕٓٓٚتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في تعميـ
الكبار كمدخؿ لضماف الجودة  :أنموذج مقترح  ،المؤتمر السنوي الخامس (اقتصاديات تعميـ
الكبار)  :مركز تعميـ الكبار  ،جامعة عيف شمس  ،إبريؿ  ، ٕٓٓٚص صٕٕٗ.ٕٚٙ-

النجار  ،حسف رضا ( . )ٕٜٓٓتكنولوجيا االتصاؿ  ..المفيوـ والتطور  ،جامعة البحريف  :أبحاث
المؤتمر الدولي اإلعبلـ الجديد  :تكنولوجيا جديدة  ..لعالـ جديد  ٜ-ٚ ،إبريؿ  ، ٕٜٓٓص
صٖ.٘ٔٓ-ٜٗ

نوري  ،زينب حمودي وميدي ،ضياء صالح ( .)ٕٜٓٔمعوقات استخداـ التكنولوجيا الحديثة في
التعميـ الثانوي مف وجية نظر المدرسيف  ،المجمة العربية لمعموـ التربوية والنفسية  :المؤسسة
العربية لمتربية والعموـ واآلداب  ،العدد ( ، )ٛمارس  ،ٕٜٓٔص ص.ٖٔٗ-ٕٔٚ
نيجروبونت  ،نيكوالس ( . )ٜٜٔٛالتكنولوجيا الرقمية .ثورة جديدة في نظـ الحاسبات واالتصاالت ،
سمير إبراىيـ شاىيف (مترجـ)  ،مؤسسة األىراـ  :مركز األىراـ لمترجمة والنشر.
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