الموازنة بين الحياة والعمل وأثرها على ارتباط العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت في األردن
إعداد
المساد
إسراء محمود ّ
إشراف
الدكتور غسان عيسى العمري
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر الموازنة بين الحياة والعمل على ارتباط العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاا اااالت في اورعتم واعلمدت الد ارساا ااة االسا ا االول الوم ا االي اللحليلي لللعامل م البيانات
وتص اانيل ان من تص تص ااميا اس االبانة أعمدت للري جم البيانات من المو لينن ليل تا تحليل ا ض اامن
الحزمة اإللص ا ا ا ااامية للعلوي االجلماعية (Statistical Package for Social Science )SPSS.v22
وتا بعدها معالجل ا وفق اال لبارات اللي تحقق غري الد ارس ا ا ا ا ااةم وقد تمثل مجلم الد ارس ا ا ا ا ااة الحالية في
ش ا ااركات تكنولوجيا المعلومات واالتص ا اااالت الموجوعة في مجم الحس ا ااين ل عماص في اورعتن في والوقت
الذي تمثلت فيه عينة الدراسة من ( )61شركة مخلارة عشوامياًن وكانت ولدة المعاينة مكونه من المو لين

في اإلعارتين الوس ا ا ا ا اايى والدنيا في ش ا ا ا ا ااركات تكنولوجيا المعلومات واإلتص ا ا ا ا اااالت في اورعت وبلغ عدعها
( )346عامتًم
ا رت نلامج الدراسة وجوع أثر كبير وذو عاللة إلصامية عالية للموازنة بين الحياة والعمل بأبعاعها (الوفاء
بمليلبات اوسرةن ضلط العملن ساعات العمل المرنةن العمل عن بعد) على ارتباط العاملين بأبعاعه
(االنخراطن رضا العاملينن الحماس) لدى شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اورعتم
وأومت الدراسة بمجموعة من اللوميات لشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اورعت من ا ضرورة
الحلاظ على المسلوى الحالي الملحقق من الموازنة بين الحياة والعملن والعمل على تيويره باسلمرارن
صوماً في مجاالت اللقليل من ضلط العملن واعلماع العمل عن بعدن وتوفير برامج العمل المرنةم كما
أومت بضرورة االهلماي بجمي المجاالت اللي تعمل على زياعة قدرة العاملين على اإليلاء بالواجبات
الم نية والشخصية سوية.
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Abstract
This study aimed to measure the impact of work-life balance on
employees’ engagement at information technology and communication
companies (ITCC) in Jordan. The study used descriptive and analytical
methodology to deal with and classifying data, by designed and developed
a questionnaire to be a study tool, in order to collect data from a study
sample, then analyzed through the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS v.22). The study population consisted of ITCC in Jordan, the study
sample was (61) randomly selected companies and the sampling unit
involved (346) employees from mid and lower managerial levels at
information technology and communication companies (ITCC) in the
Business Park in Jordan, while the study sample was (61) companies
selected randomly, and the sampling unit consisted from the employees in
the middle and lower managerial levels, they were (346).

The study found that there is an impact of work-life balance in all if
its dimensions (satisfying family’s needs, work pressure, flexible working
hours and remote work) on employees engagement in all if its dimensions
(involvement, employees’ satisfaction and enthusiasm) at ITCC in Jordan.
The study recommended a group of recommendations for ITCC in
Jordan; the importance of maintaining the current level of work-life
balance, and working on developing it in a regular basis, especially in
reducing work pressures, depending more on remote work and providing
flexible work programs. Moreover, the study recommended the importance
of giving more attention to all of the dimensions that related to increase
employees’ capacity to meet their professional and personal duties at the
same time.

