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 : لخصمال
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر ابعاد جودة الحياة الوظيفية المؤثرة في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة جدة؛ واعتمدت الدراسة       

موظف وموظفة بجامعة جدة. ودلت النتائج على أن جودة الحياة   40المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باستخدام استبانة وزعت على  
ضرورة قيام جامعة جدة بتطوير األنماط    لدى العاملين بها بدرجة متوسطة، كما تم تقديم بعض التوصيات التي من أهمها:  الوظيفية تتوفر

ا القيادية اإلدارية السائدة فيها، والتي تدعم تطبيق جودة الحياة الوظيفية وأبعادها المختلفة، وهذا يؤدي الى تحقيق تميزها في أعماله
كما على إدارة جامعة جدة أن تركز   ،ن قيام جامعة جدة بالتعامل مع العاملين بمعاملة تسودها المحبة واالحترامالمختلفة. كما البد م

اهتمامها في تحسين جودة الحياة الوظيفية لموظفيها من خالل العمل دائمًا على تحقيق العدالة في األجور والمكافآت لدى موظفي جامعة 
 جدة.

 
 الفصل األول 

 مدخل إلى الدراسـة 
ة وتساؤالتها، وأيضًا متغيرات الدراسة، ونموذجها كما ويتناول يمثل هذا الفصل المدخل إلى الدراسة، والذي يوضح مشكلة الدراس      

 الفصل أهداف وأهمية الدراسة وفرضياتها ومن ثم حدودها، وأخيرًا توضيح مفاهيم الدراسة.  
  المقدمة:

نظرًا لما تشهده مؤسسات التعليم الجامعي من تحوالت كبيرة في اآلونة األخيرة، والذي كان أحدثها "نظام الجامعات الجديد" 
األمر الذي جعلها مطالبة أكثر من أي وقت مضى باالندماج في آليات السوق القائمة على أسس االقتصاد الحر والمنافسة وغيرت من 

. وألن المحافظة على  2030والبيئة الوظيفية المالئمة للتعامل مع هذه المستحدثات التي تسيرًا وفق رؤية    طبيعتها في أساليب اإلدارة
جودة الحياة الوظيفية للعاملين تتصدر قائمة اهتمامات وأولويات المسؤولين في شتى المنظمات، فهم يسعون باستمرار وبشتى الوسائل 

وظيفية لدى األفراد العاملين بها لكونها أداء أساسية لزيادة دافعية العاملين لإلنجاز واالرتقاء الممكنة إلى تحسين مستوى جودة الحياة ال
 بمستوى المنظمة ككل وتحقيق أعلى مستويات األداء والجودة   

يتمتعون بجودة حياة ولقد أصبحت جودة الحياة الوظيفية العبًا هامًا ورئيسًا في تطوير وتحسين أداء العاملين والمنظمة، فاألفراد الذين  
وظيفية مريحة ومميزة يكونوا أصحاب أداء عالي وتكون لديهم القدرة على مساعدة المنظمة في تحقيق اهدافها االستراتيجية، وفي المقابل 

التنافسية لها.   فإن المنظمة التي تحاول أن توفر برامج جودة حياة وظيفية فعالة للعاملين فإنها تمتلك األدوات القادرة على تحقيق الميزة
 ( 15م، ص2014)أحمد، 

وتعتبر جودة الحياة الوظيفية من المفاهيم التي تعبر عن سياسات التغيير والتطوير التنظيمي ولتخفف من حاالت التوتر والقلق  
رهم بجانب حرص تلك التي سادت بين العاملين خوفًا من االستغناء عنهم أو تخفيضًا للمزايا االجتماعية المقدمة لهم، او تخفيضًا ألجو 

المنظمات على تحقيق الرضا الوظيفي المؤثر على التزام العاملين ومن ثم تعظيم أهمية استخدام وترشيد أداء الموارد البشرية واعتبارها 
 (9م، ص2016أحد االستراتيجيات الفعالة في تدعيم التميز التنافسي لمنظمات األعمال. )ماضي،  

من المواضيع اإلدارية الهامة في إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي، لما لهذا المفهوم من تأثير  وُتعد جودة الحياة الوظيفية  
مباشر على الروح المعنوية للعنصر البشري، وبالتالي على اداء المؤسسة، فاألفراد الذين يتمتعون بجودة حياة وظيفية مميزة يكون لديهم 

القدرة على مساعد االهتمام أداء عالي، ولديهم  إلى  التي تسعى  المؤسسات  المقابل  االستراتيجية. وفي  أهدافها  في تحقيق  المؤسسة  ة 
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 بالعنصر البشري كونه يمّثل أحد المؤثرات القوية التي تقوم عليها الميزة التنافسية بين تلك المؤسسات من خالل توفير برامج جودة حياة 
 ( 9، 2016، وظيفية تتسم بالجودة والفاعلية للعاملين. )ماضي

يسعون  فهم  المنظمات،  في شتى  المسؤولين  وأولويات  اهتمامات  قائمة  للعاملين  الوظيفية  الحياة  على جودة  المحافظة  تتصدر  حيث 
ين باستمرار وبشتى الوسائل الممكنة إلى تحسين مستوى جودة الوظيفية لدى األفراد العاملين بها لكونها أداء أساسية لزيادة دافعية العامل

 (   15،  2015نجاز واالرتقاء بمستوى المنظمة ككل، وتحقيق أعلى مستويات األداء والجودة. )أحمد،  لإل
  وتمثل الميزة التنافسية جوهر أداء للمؤسسة وقاعدة أساسية ترتكز عليها لتحقيق النجاح في الميدان التنافسي، ولكي تكون المؤسسة ناجحة

نافسة نظرًا ألن النجاح في المستقبل سوف يعتمد على قدرة المؤسسة في البحث عن مصادر  ومتفوقة البد أن تتبنى األساس الحقيقي للم
إلى  جديدة للميول التنافسية نظرًا لتطورات المشاركة التي يشهدها العالم والمتمثلة في ظاهرة العولمة واالندماج وسياسات االنفتاح إضافة 

 الت.التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصا
لذا هدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم جودة الحياة الوظيفية وأهميتها، وكذلك مفهوم الميزة التنافسية وأهميتها وأهدافها،   

 والكشف عن دور ابعاد جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة جدة. 
 مشكلة الدراسة:      

لوظيفية تعتبر من أكثر المجاالت اهتمامًا وقيمه في هذا العصر، وخاصة في المنظمات القائمة على الرُّغم من أّن جودة الحياة ا
على المعرفة والمورد البشري، ال سيما أّن هناك عددًا من أوجه القصور التي ترتبط بتحديد وقياس وتوفير أبعاد جودة الحياة الوظيفية، 

أداء العاملين لديها، ومن ثّم األداء الكلي لها، وبالتالي يؤدي إلى ضعف قدرتها  األمر الذي حد من قدرة هذه المنظمات على تطوير  
 على مواجهة المنافسة اإلقليمية والعالمية بمختلف مجاالت المعرفة والتعلم.  

للبحث عن كيفية  الجامعات تسعى  الجامعات في ظل زيادة حدة المنافسة، أصبحت معظم  التي تواجهها  للتحديات  ونتيجًة 
ير بيئتها وكفاءاتها بشكل مستمر، والتي من شأنها ان تمنحها أفضلية عن غيرها من الجامعات من خالل االستجابة الفعالة لحاجات تطو 

 كوادرها البشرية. 
 وُيعتبر مفهوم جودة الحياة الوظيفية من المفاهيم الحديثة التي نمت األدبيات والدراسات المرتبطة بها كما ونوعًا. ولم يحظ الربط

بين جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية باهتمام كاف من قبل المنظمات والجهات الحكومية، ومن هنا تبرز مشكلة البحث في 
 التعرف على أثر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة جدة.

ومية والشركات الخاصة بأهمية النظر في تحسين جودة الحياة الوظيفية وتأتي هذه الدراسة كنتيجة لتزايد اهتمام المنظمات الحك
البيئة المناسبة لبروز مظاهر اإلبداع والريادة، مما يمّكنها من االستغالل األمثل لمورده ا  لدى موظفيها والعاملين لديها؛ وذلك لتوفير 

 لمجتمع. البشري، ولكونهم ُيناط بهم تحسين صورة هذه المنظمات أمام المواطن وا
 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل التالي: 

 ما أثر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة جدة؟"
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 متغيرات الدراسة:   
 جودة الحياة الوظيفية.  المتغير المستقل:

الوظيفية، بحيث تشمل األبعاد التي اتفقت عليها الدراسات السابقة والتي ُتالئم عينة الدراسة،  تم اعتماد ثمانية أبعاد تمثل ابعاد جودة الحياة  
 وتكون بمثابة المتغير المستقل للدراسة كالتالي: 

 األجور والمكافئات العادلة.  ▪
 االستقرار واألمان الوظيفي ▪
 التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية.  ▪
 ظروف العمل.   ▪
 القرارات.   المشاركة في اتخاذ  ▪
 التقدم والترقي الوظيفي.  ▪
 برامج التدريب.  ▪
 التكنولوجيا المستخدمة.  ▪

 اإلبداع واالبتكار(  -المرونة - المتغير التابع: تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها المختلفة )الجودة
 نموذج الدراســة:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جودة الحياة الوظيفية 
 األجور والمكافآت العادلة. -1
 االستقرار واألمان الوظيفي.-2
 .والوظيفية الشخـصية الحــياة بين التوازن -3
 ظروف العمل. -4
 المشاركة في اتخاذ القرارات.-5
 التقدم والترقي الوظيفي. -6
 برامج التدريب. -7
 التكنولوجيا المستخدمة -8

 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 التنافسيةتحقيق الميزة 
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 أهداف الدراسة: 
 تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي: 

 التعرف على أثر جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة جدة. ويتفرع من ذلك الهدف عدة أهداف فرعية؛ كالتالي:  
 التعرف على مفهوم وأبعاد جودة الحياة الوظيفية.  .1
التوازن بين الحــياة   -ألمان الوظيفياالستقرار وا  -التعرف على أثر كل من أبعاد جودة الحياة الوظيفية )األجور والمكافآت العادلة  .2

 التكنولوجيا المستخدمة(.   -برامج التدريب  -التقدم والترقي الوظيفي  -المشاركة في اتخاذ القرارات   -ظروف العمل  -الشخـصية والوظيفية
الميزة التنافسية للمنظمة( تعزى  التوصل إلى الفروق اإلحصائية بين إجابات المبحوثين حول )أثر جودة الحياة الوظيفية في تحقيق   .3

 للمتغيرات الشخصية )الجنس، الفئة العمرية، المسمى الوظيفي، المؤهل التعليمي، عدد سنوات الخبرة(.
 التوصل إلى توصيات ومقترحات تفيد موضوع الدراسة.    .4

 تساؤالت الدراســة: 
 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 

 ما أثر جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة جدة؟
 وينثبق منه عدة تساؤالت فرعية؛ كالتالي:  

 ما مفهوم وأبعاد جودة الحياة الوظيفية لجامعة جدة؟   .1
التوازن بين الحــياة الشخـصية    -االستقرار واألمان الوظيفي  -فآت العادلةما أثر كل من أبعاد جودة الحياة الوظيفية )األجور والمكا  .2

التكنولوجيا المستخدمة( في تحقيق   -برامج التدريب  -التقدم والترقي الوظيفي  -المشاركة في اتخاذ القرارات  -ظروف العمل  -والوظيفية
 الميزة التنافسية لجامعة جدة؟  

ال  .3 إجابات  بين  الفروق اإلحصائية  ُتعزى ما  للمنظمة( والتي  التنافسية  الميزة  في تحقيق  الوظيفية  الحياة  )أثر جودة  مبحوثين حول 
 للمتغيرات الشخصية )الجنس، الفئة العمرية، المسمى الوظيفي، المؤهل التعليمي، عدد سنوات الخبرة(؟

 ما التوصيات والمقترحات التي تفيد موضوع الدراسة؟    .4
 فرضيات الدراسة:  

 لة الدراسة وتساؤالتها، تتمكن الباحثة من صياغة الفرضيات على النحو التالي:  من خالل مشك
 الفرضية الرئيسة األولى: 

 ( هناك أثر ذو داللة إحصائية بين جودة الحياة الوظيفية والميزة التنافسية للمنظمة. 1
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:      

 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين األجور والمكافآت وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.   .أ
 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين االستقرار واالمان والوظيفي وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.  .ب
 نافسية للمنظمة.  هناك أثر ذو داللة إحصائية بين التوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية وتحقيق الميزة الت .ج
 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين ظروف العمل وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.   .د
 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين المشاركة في اتخاذ القرارات وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.  .ه
 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين التقدم والترقي الوظيفي وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.   .و
 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين برامج التدريب وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.   .ز
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 هناك أثر ذو داللة إحصائية بين التكنولوجيا المستخدمة وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.   .ح
 الدراسـة:  أهمية 

 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين أساسيين: 
 األهمية العلمية:) النظرية(  

عات تنبع أهمية هذا البحث بحداثة االهتمام بمفهوم جودة الحياة الوظيفية وربط عالقتها بتحقيق المزة التنافسية التي تسعى لها جميع الجام 
والتي من اهم أهدافها أن تصبح خمس جامعات سعودية على األقل من 2030كة  بعد نظام الجامعات الجديد، وتماشيها مع رؤية الممل

 م، وتزداد أهمية الدراسة على الفوائد التي ستعود جامعة جدة على وجه الخصوص. 2030جامعة دولية في   200أفضل 
 األهمية العملية: )التطبيقية( 

ة الحياة الوظيفية السائدة في منظمات القطاع الحكومي وأثرها تفيد هذه الدراسة منظمات القطاع الحكومي في أنها تبحث في جود (1
ر  في تحقيق الميزة التنافسية، وبالتالي بيان أفضلها وأكثرها إيجابية وتقديمها إلى المسؤولين المعنيين لالستفادة منها وتحقيق أعلى قد

 من التطوير واألداء.  
الذهنية والزيادة من  (2 العلمية، وتوسيع مداركهما  المنهجية  البحثية وفق  الباحثتان  قدرات  في تطوير  الدراسة ولدرجة كبيرة  ستسهم 

حصيلتهما المعرفية والعلمية، وساعدتهم على االنطالق في عالم البحث عن األسباب دون الرضا بتفسير اآلخرين، اعتمادًا على  
  مهارتي التفسير والتحليل.

كما حرصت الدراسة على إثراء المكتبة العلمية بمراجع تساعد الباحثين القادمين في دراساتهم عبر االطالع على النتائج والتوصيات،  (3
 وإمكانية تطبيق هذه الدراسة على عينات أخرى، أو في مجاالت ذلك عالقة بموضوع الدراسة.   

 حدود الدراســة:
 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 الحد الموضوعي: 
 يتمثل في التعرف أبعاد جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة جدة.  

 الحدود البشرية:  
 تتمثل في عينة من موظفات الكادر اإلداري بجامعة جدة.

 الحدود الزمنية:  
 م. 2020هـ/ 1441الدراسي  سيتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 الحدود المكانية: 
 سيتم تطبيق الدراسة في جامعة جدة.
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 مفاهيم الدراســة: 
 جودة الحياة الوظيفية: (1

( بأنها:" بيئة العمل التي تتوافر فيها العوامل المادية والمعنوية بمختلف أبعادها بشكل جيد، مما ينعكس 2016،9عرفها)البربري،
 موظف فيشعر بالرضا واألمان الوظيفي، فيبذل أقصى جهد ممكن في خدمة المؤسسة.  ذلك إيجابًا على ال

( بأنها: " مجموعة من األنشطة والبرامج المرتبطة بتحسين وتطوير الجوانب الخاصة برأس المال  2014،63كما يعرفها )ماضي،  
تهم االجتماعية والثقافية والصحية، والذي بدوره ينعكس  البشري للمنظمة، والتي من شأنها أن تؤثر على الحياة الوظيفية لألفراد وبيئ

العالقة   ذات  كافة  واألطراف  والفرد  المنظمة  أهداف  تحقيق  في  يساهم  ثم  ومن  للعاملين،  الوظيفي  األداء  مستوى  على  إيجابًا 
 بالمنظمة". 

التعريف اإلجرائي: تعرف الباحثة جودة الحياة الوظيفية بأنها: عبارة عن مجموعة من المؤشرات والعمليات المتكاملة التي تشارك 
فيها جميع اإلدارات واألقسام بجامعة جدة؛ وذلك من أجل تحسين الحياة الوظيفية والشخصية لدى العاملين فيها لتحقيق األهداف 

 المنشودة. 
 التنافسية: الميزة  (2

( على أنها: تنشأ أساسًا من القيمة التي تستطيع منظمة ما أن تخلقها لزبائنها بحيث يمكن أن تأخذ شكل  1990يعرفها )بورتو،
السعرية  الزيادة  المنتج تعوض بشكل واسع  في  تقديم منافع منفردة  أو  بمنافع متساوية،  المنافسين  بالنسبة ألسعار  أقل  أسعار 

 المفروضة.  
 إجرائيًا بأنها:" كل شيء يمّيز جامعة جدة عن منافسيها من الجامعات في نظر عمالئها أو المتعاملين معها". وتعرف 
 الفصل الثاني 

 أدبيات الدراســة
يتضمن هذا الفصل عرض أدبيات الدراسة، والذي يشمل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، والتعقيب عليها، ومن       

اض اإلطار النظري للدراسة، والذي يغطي على متغيرات الدراسة )المبحث االول: جودة الحياة الوظيفية، والمبحث الثاني: الميزة  ثم استعر 
 التنافسية( 

 أواًل: الدراسات السابقة:      
ات واألفكار التي  سيتم التطرق الى عدد من الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية والوقوف على أهم الموضوع

والتي تم ترتيبها تصاعديًا - على حد علم الباحثة-تناولتها حيث تم استخالص أهم النتائج التي تم التوصل اليها، ومن أهم الدراسات العربية
 من األقدم إلى األحدث: 

ية المتخصصة لجامعة المنصورة، (. والتي هدفت إلى التعرف على مستوى جودة حياة العمل في المراكز الطب2004دراسة )المغربي،    /1
ة وكذلك تحديد التباين واالختالف فيما بين آراء اإلداريين واألطباء والفنيين، كما هدفت إلى تحديد أثر عوامل جودة حياة العمل في تنمي

ن من فئات اإلداريين واألطباء االستغراق الوظيفي للعاملين بالمراكز الطبية محل الدراسة. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين الدائمي
( مفردة، وبلغت  350( مفردة، وقد بلغت العينة )3659والفنيين بالمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة، ويبلغ اإلجمالي للمجتمع )

 %.  79.50الردود الصحيحة بمعدل استجابة 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ االنخفاض النسي لمستوى جودة العمل في المراكز الطبية المتخصصة محل الدراسة، وكذلك 

س  عدم وجود اختالفات معنوية بين الفئات العاملة بتلك المراكز من اإلداريين واألطباء والفنيين إاّل في األجور والمكافآت وأسلوب الرئي
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اف. كما وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل جودة حياة العمل مجتمعة تؤثر في االستغراق الوظيف، وأن أهّم هذه الطرق تأثيرًا  في اإلشر 
 تتمثل في: األجور والمكافآت، وخصائص الوظيفة، وظروف بيئة العمل المعنوية، وأسلوب الرئيس في اإلشراف.  

ثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير إدارة ( بعنوان: " أ2010/دراسة )الفيومي؛ أحمد محمد،  2
الجودة الشاملة: دراسة مقارنة على عينة من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة " هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر األصول غير 

قاتى؛ ورأس المال المعلوماتي( في تحقيق الميزة التنافسية في  الملموسة )رأس المال البشرى؛ ورأس المال التنظيمي؛ ورأس المال العال
ظل تبني معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة وذلك من خلل التعرف على العالقات االرتباطية بين 

 متغيرات الدراسة.
بين االصول غير الملموسة ومعايير إدارة الجودة الشاملة في    واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلل وصف العالقة

 تحقيق الميزة التنافسية للجامعات االردنية الرسمية والخاصة وتحليل البيانات المجمعة واختبار الفرضيات المطروحة بين تلك المتغيرات.
يلية ألثر التحول إلى مجتمع المعرفة في دعم الميزة ( بعنوان" دراسة تحل2011/ دراسة )سليم؛ إيمان، وفلمبان؛ غدير، وشريف؛ وفاء،3

التنافسية لمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية" هدفت الدراسة إلى التحديد الموضوعي للتحديات التي تواجه التحول نحو 
في المملكة العربية السعودية والبحث عن    مجتمع معرفي بمؤسسات التعليم العالي و التكيف مع هذه التحديات في الدول العربية وخاصة 

استراتيجيات متميزة للتحول بذلك القطاع المهم لمجتمع المعرفة سعيا الى اكتساب ميزة تنافسية والوصول لمقترحات وحلول ممكنة التطبيق 
وتوصلت الدراسة إلى العديد من   لتحقيق تنمية مستدامة والتحول لمجتمع المعرفة بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

التنمية المستدامة للدول   -النتائج والتي من أهمها: العالي الذي يمثل قاطرة  التعليم  التنافسية بمثابة حجر الزاوية لتطوير نظم  أ. تعد 
ة ومحلية. ج. دعم االستثمار العربية. ب. يمثل مجتمع المعرفة السبيل لبناء ميزة تنافسية لمؤسسات التعليم العالي في ظل متغيرات عالمي

 في رأس المال الفكري.
( بعنوان:" التخطيط االستراتيجي والميزة التنافسية العالمية في جامعة الملك 2013/ دراسة )الصائغ؛ نجاة محمد وبادخن؛ ماجدة حسن،4

ك عبد العزيز من وجهة نظر مشرفات عبد العزيز" هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في جامعة المل
األقسام األكاديمية، والكشف عن العالقة بين درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي في جامعة الملك عبد العزيز ودرجة تحقيقها الميزة 

أ. وجود   -أهمها:    التنافسية العالمية من وجهة نظر مشرفات االقسام االكاديمية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي من
 عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي ودرجة تحقيق الميزة التنافسية العالمية في الجامعات ب. أنه كلما

العالمية   زادت ممارسة التخطيط االستراتيجي في جامعة الملك عبد العزيز كلما زاد تحقيق الحوكمة كعنصر من عناصر الميزة التنافسية
 بدرجة قوية.  

دراسة )ماضي،5 على  2014/  تطبيقية  دراسة  للعاملين"، وهي  الوظيفي  األداء  على مستوى  وأثرها  الوظيفية  الحياة  "جودة  بعنوان:   )
ن ( م344الجامعات الفلسطينية، والتي هدفت إلى التعرف على جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء من خالل عينة بلغت )

(، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض. وتوصلت الدراسة إحصائيًا بين أبعاد جودة 3254حجم المجتمع الكلي البالغ )
اد الحياة الوظيفية واألداء الوظيفي إلى عدة نتائج، منها: وجود عالقة دالة بين أداء العاملين، ووجود تأثير مهم ذي داللة إحصائية ألبع

حياة الوظيفية، وأّن من أهم األبعاد تأثيرًا في األداء الوظيفي، تتمثل في فرص الترقي والتقدم الوظيفي، والعالقات االجتماعية، جودة ال
 . واالستقرار واألمان الوظيفي، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وبرامج التدريب والتعلم، والتوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية

( بعنوان:" االستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين في القطاع الخاص" وهي دراسة ميدانية بالمؤسسة  2014)بن منصور،    /دراسة 6
بسطيف، حيث هدفت هذه الدراسة إلى كشف العالقة بين االستقرار واألداء الوظيفي في مؤسسات   -الخاصة صرموك للمشروبات الشرقية
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التنظيمية المادية، واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر في كال المتغيرين، ومحاولة التأكيد على أهمية القطاع الخاص، وتقصي العوامل 
( عاماًل، شملت كل 265( عاماًل من المجتمع الكلي البالغ) 53الموارد البشرية بالنسبة للتنظيمات، وطبقت الدراسة على عينة تكون من) 

راسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن هناك عالقة سببية بين االستقرار الوظيفي واألداء الوظيفي،  الفئات الفاعلة في المؤسسة. وتوصلت الد
وأن االستقرار الوظيفي في المؤسسة هو ظاهري، ألّن العمال لديهم سلوك سلبي نظرًا لعدم حصولهم على اإلشباع الكافي الذي يزرع  

ٍل من الفاعلية والتميز، بسبب سياسة اإلكراه وأسلوب الجزاء والعقاب الذي تضعه فيهم الرغبة نحو العمل والمؤسسة، وأن أداء العمال خا
البشرية للمؤسسة،   الدراسة بمجموعة من التوصيات والتي منها ضرورة المحافظة على الموارد  المؤسسة كاستراتيجية للعمل. وخرجت 

 خاصة ذوي الخبرة والكفاءة عن طريق التحفيز.  
)محمود،  7 دراسة  بالجامعات م2015/  الترويجية  النشطة  مسئولي  لدى  االداري  باإلبداع  وعالقتها  الوظيفية  الحياة  "جودة  بعنوان:   )

الوظيفية، و االبداع االداري لدى مسؤولي االنشطة   الحياة  الفعلي لكل من جودة  الواقع  التعر ف على  إلى  المصرية" هدفت الدراسة 
على العالقة بين جودة الحياة الوظيفية، و االبداع االداري لدى مسئولي األنشطة الترويجية الترويجية بالجامعات المصرية، وكذلك التعرف  

بالجامعات المصرية، والتعرف على التصور المقترح لجودة الحياة الوظيفية في ضوء االبداع االداري ، وقد استخدمت الدراسة المنهج 
وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: وجود عالقة   56ت على االستبانة.  الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث في عملية جمع البيانا

ارتباط بين جودة الحياة الوظيفية، واالبداع االداري لدى مسئولي األنشطة الترويجية بالجامعات المصرية، ووجود عالقة من أبعاد جودة 
معنوية لكل بعد المدعمة ألداء العاملين، فرص الترقي والتقدم الوظيفي، الحياة الوظيفية( المشاركة في اتخاذ القرارات، إتاحة الظروف ال

عدالة نظم المكافآت، توفير عمل متكاملة )واإلبداع اإلداري لدى مسئولي األنشطة الترويجية بالجامعات المصرية. وقد أوصت الدراسة  
رات، إتاحة الظروف المعنوية المدعمة ألداء العاملين، فرص بضرورة االهتمام بأبعاد جودة الحياة الوظيفية( المشاركة في اتخاذ القرا

عات الترقي والتقدم الوظيفي، عدالة نظم المكافآت، وتوفير عمل متكاملة )لعالقتها باإلبداع االداري لدى مسئولي االنشطة الترويجية بالجام 
 المصرية. 

مؤسسات الحكومية وعالفته بأخالقيات العمل" هدفت الدراسة الى  (؛ بعنوان: "واقع جودة الحياة الوظيفية في ال2016/ دراسة)الشنطي،8
التعرف على واقع جودة الحياة الوظيفية في وزارة االشغال العامة واالسكان، وعالقتها باألخالقيات لدى موظفي وزارة االشغال العامة 

ستخدم اسلوب الحصر الشامل على االستبانة كأداة واإلسكان، واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. كما ا
لجمع البيانات. لجميع مجتمع الدارسة من العاملين في الوازرة، وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها: توفر جودة الحياة الوظيفية في  

 وزارة.وزارة االشغال العامة بدرجة متوسطة وهناك عالقة بينها وبين أخالقيات العمل لدى العاملين بال
م(؛ بعنوان: "أثر جودة الحياة الوظيفية على الفاعلية التنظيمية في المستشفيات العسكرية بمنطقة 2017/دراسة )الهاشمي والعضايلة، 9

الرياض من وجهة نظر العاملين فيها" هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية، وتأثيرها على الفاعلية التنظيمية 
لمستشفيات العسكرية بمنطقة الرياض بالسعودية من وجهه نظر العاملين فيها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،  في ا

وقد اختار الباحث عينة عشوائية طبقية من العاملين في هذه المستشفيات، واستخدم في عملية جمع البيانات االستبانة كأداة رئيسية، 
انة. وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: أن مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجهه نظر العاملين استب  450حيث تم توزيع  

كامن بدرجة متوسطة، كما وجد أن مستوى الفاعلية التنظيمية في المستشفيات العسكرية كانت بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج الى 
المبحوثين لجودة الحياة الوظيفية تعزى لمتغير الجنسية والخبرة، وعدم وجود فروق تعزى   وجود فروق ذات دالله إحصائية في تصورات

 للمتغيرات العمر وجهه العمل، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية، وطبيعة العمل والنوع.
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 أهم الدراسات األجنبية:  
1( دراسة   /(Daud, 2010  Investigating the Relationship between Quality of work life and 

Organizational Commitment among " Firms Malaysian in employees  

رف العالقة بين مجموعة من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي في أوساط العاملين في الشركات الماليزية. وهدفت إلى التع
على العالقة بين مجموعة من األبعاد لجودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي في أوساط العاملين في الشركات الماليزية من خالل  
والحوافز،   واألجور  والتطوير، واإلشراف  النمو  القرار،  في صنع  المشاركة  الوظيفية: وهي  الحياة  لجودة  رئيسية  متغيرات  عدة  اختبار 

تماعية، وعالقتها بااللتزام التنظيمي والتعرف على مستوياته من خالل اختبار مكونات وأنواع االلتزام التنظيمي والعاطفي والعالقات االج
(  500( منظمة أعمال في ماليزيا بعينة مكونة من )60والمعياري واالستمراري القائم على قلة البدائل. وقد طبقت الدراسة على عدد ) 

افية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المختلفة في ماليزيا. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود موظف في المستويات اإلشر 
والمشاركة  االجتماعية،  العالقات  العاطفي، وهي  التنظيمي  وااللتزام  الوظيفية  الحياة  أبعاد جودة  ثالثة من  بين  إيجابي  وتأثير  عالقة 

وجود عالقة ارتباط إيجابي بين أربعة من أبعاد جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي االستمراري   واألجور والمكافآت. وأيضًا أظهرت
 المرتبط بالبدائل، وهي العالقات االجتماعية واألجور والمكافآت والمشاركة. وكذلك وجود عالقة ارتباط إيجابي بين ثالثة من أبعاد جودة 

 االستمراري المرتبط بالتكلفة، ووعي المشاركة والنمو والتطوير واإلشراف.   الحياة واإلشراف وااللتزام التنظيمي
" العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظيفة" " دراسة    "Factors Affecting Quality of Work"بعنوان:    Shinha,2012)/ دراسة )  2

لهندية، وهدفت إلى تعريف العوامل المؤثرة في جودة حياة تطبيقية على المؤسسات الهندية". وقد طبقت هذه الدراسة على المؤسسات ا
( مدير 100الوظيفة من واقع المؤسسات الهندية، ومكونات كل عامل من هذه العوامل لجودة الحياة الوظيفية من خالل عينة مكونة م )

صفي للتعرف على أهم العوامل التي تعلب من المستوى المتوسط لإلدارة بالمؤسسات المختلفة في الهند. واستخدمت الدراسة األسلوب الو 
ل  دورًا هامًا بين الموظفين، والعوامل األهم واألبعاد المكونة لها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها استخالص ثالث عوام

دعم العالقات في المنظمة، والتوجه    مؤثرة بخبرات جودة الحياة الوظيفية للمدراء العاملين في المستوى المتوسط للمنظمة: هي التوجه نحو 
نحو التكيف المهني في المستقبل، والتوجه نحو تحديد المصير الذاتي والنظام الشامل للمنظمة. وخلصت لترتيب هذه العوامل حسب 

 األهمية في إشباع حاجات ورغبات العاملين.      
نافسية في المغرب. فالغرض من هذه الدراسة هو ( بعنوان: الميزة التA.S.A  DU TOIT AND SEWDASS,2014دراسة )/  3

ثير دراسة الوضع الراهن فيما يتعلق بأنشطة الميزة التنافسية في المغرب، والمغرب يفتقر إلى القدرة التنافسية، ومنذ فترة طويلة تركز الك
اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أّن  من قاعدتها الصناعية على إحالل الواردات، بداًل من التركيز على الصادرات التنافسية ومن  

العديد من الشركات التي تشارك في تنفيذ الميزة التنافسية، ومع ذلك فإّن معظم الشركات أشارت إلى أّنها لن تستخدم الميزة التنافسية 
اة لإلدارة االستراتيجية يجب أن ألغراض صنع القرار. ويتضح من الدراسة أّنه من الضروري بالنسبة للبلدان النامية مثل المغرب كأد

تشكل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز السلوك التنافسي بين الشركات المغربية، وذلك يتطلب االلتزام والدعم من القيادات الحكومية 
ألبحاث التي ُأجريت في والمنظمات المهنية. وتوصلت الدراسة إلى أن المغرب كبلد ال تحتل مرتبة منخفضة في عالم التنافسية، وتركز ا

هذا المجال عن تنفيذ الميزة التنافسية في مختلف المنظمات في المغرب، وترى كيف تستخدم الميزة التنافسية في تحسين الوضع التنافسي  
 لهذه الشركات ومساعدتها في صنع القرار.   
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( بعنوان:" القدرة على استيعاب التكنولوجيا كمصدر من الميزة التنافسية  Glabiszewski & Zastempowski,2016/ دراسة )  4
 للشركات المالية في بولندا".  

عاملة  هذه الدراسة تجريبية في طبيعتها ومحاولة لتقييم تأثير القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المكتسبة من قبل الشركات المالية ال
افسية في السوق. وقد أثبتت نتائج هذا البحث الذي أجري وجود هذه العالقة ووجدت أنها قوية. وهذا يعني في بولندا وكسب المزايا والتن

أن تطوير هذه القدرات داخل الشركات وضمن القدرة االستيعابية ينبغي أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في المزايا التنافسية في السوق وزيادة 
تي حققتها لهم. وقد تم تحديد األثر القوي في مجموع الموظفين الذين تم تحليلهم والمكونات العامة إمكانات الشركات المالية والمزايا ال

 والتنظيمية لقدرات االستيعاب، وفيما يتعلق بمكونات التحليل األولية المحتملة، فإّن النتائج التي تم الحصول عليها هي بالتأكيد أكثر
 تنوعًا. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي أجريت حول موضوع" جودة الحياة الوظيفية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة"؛  

 وبعد مسح واستعراض الدراسات السابقة يتبين للباحثتان ما يلي:
أبعاد   -1 أهمية  الى  واألجنبية  والعربية  المحلية  الدراسات  نتائج  كما توصلت بعض  التنافسية،  الميزة  تحقيق  في  العمل  حياة  جودة 

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تعزيز الدراسة الحالية، وذلك خالل التعرف على مجموعة من الجوانب منها المنهجية  
 األصلية في هذا المجال.  العلمية، واألدوات العلمية المستخدمة فيها، واألساليب اإلحصائية، وطرق معالجة المعلومات، والمراجع

اتفاقًا مع الدراسة الحالية في أهمية موضع الدراسة الحالية،" جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الميزة  -2 سجلت الدراسات السابقة 
 التنافسية"، وذلك بتركيز معظمها على أحد متغيراتها )جودة الحياة الوظيفية(.

 وانب، واتفقت معها في أخرى؛ فكانت على النحو التالي:اختلفت الدراسات السابقة عن الحالية في ج  -3
( بينما الدراسة 2017( وحتى عام )2004من ناحية المجال الزمني: أجريت الدراسات السابقة التي تم عرضها في الفترة من عام ) −

 م(  2019هـ الموافق ) 1441الحالية تطّبق في العام 
الدراسات السابقة   − المنهج المستخدم:  الدراسة الحالية التي تستخدم ذات من ناحية  استخدمت المنهج الوصفي كما هو الحال في 

 المنهج.
 من حيث المتغيرات: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الموضوع في المتغير المستقل جودة الحياة الوظيفية".  −
من ناحية المجال الموضوعي: تعّرضت الدراسات السابقة إلى موضوعات متباينة عن جودة الحياة الوظيفية كمتغير مستقل؛ بينما   −

 تخصص الدراسة الحالية البحث عن جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الميزة التنافسية للمنظمة. 
كل دراسة من الدراسات السابقة عن األهداف التي تسعى إليها الدراسة    من ناحية األهداف: اختلفت األهداف التي سعت إلى تحقيقها −

 الحالية، بسبب اختالف بعض المتغيرات في الدراسات السابقة عن موضوع الدراسة الحالية. 
 من كل ما سبق تتضح أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.  −

 ت السابقة في صياغة المشكلة البحثية ووضع األهداف والتساؤالت الخاصة بالدراسة الحالية،  وقد استفادتا الباحث من الدراسا
 إضافًة إلى التعرف على عرض ومناقشة نتائج الدراسات السابقة، والوقوف على ما توصلت إليه. 
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 ثانيًا: اإلطار النظــري: 
 المبحث االول: جودة الحياة الوظيفية:

 الحياة الوظيفية: اواًل: مفهوم جودة 
لقد تعّددت التعاريف التي تناولت هذا المصطلح واختلفت احيانًا باختالف وجهة النظر إلى موضوع جودة الحياة الوظيفية، وان  

 (  19، 2016كان مضمونها واحد يصب في تحسين بيئة العمل وحياة العاملين فيها. )ماضي، 
( بأنها: مجموعة من االنظمة والبرامج المرتبطة بتحسين وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برأس المال 63،  2014وعرفها )ماضي،   

يجابًا البشري للمنظمة، والتي من شأنها أن تؤثر على الحياة الوظيفية لألفراد وبيئتيهم االجتماعية والثقافية والصحية، والذي بدوره ينعكس إ
 األداء الوظيفي للعاملين، ومن ثم يساهم في تحقيق أهداف المنظمة والفرد واألطراف كافة ذات العالقة بالمنظمة"على مستوى 

بالرضا عن تأمين مجموعة االحتياجات    Nguyenكما رأى   التي ترتبط  العاملين  الوظيفية تتعلق برفاهية  الحياة  أن "جودة 
االحتياجات والصحي،  الوظيفي،  األمان  اإلدراك،   اإلنسانية  واحتياجات  الذات،  تقدير  وحاجات  واالجتماعية،  والعائلية  االقتصادية 

والئهم  واالحتياجات المعرفية واالحتياجات الجمالية، نتيجة المشاركة في العمل، إذ ترتبط جودة الحياة الوظيفية بأداء العاملين وإنتاجيتهم و 
 الوظيفي. 

تناوله تم  التي  السابقة  التعريفات  بأنها عبارة عن مجموعة من  وفي ضوء  الوظيفية:  الحياة  أن تعرف جودة  للباحثة  ا يمكن 
المؤشرات والعمليات المتكاملة التي تشارك فيها جميع اإلدارات واالقسام داخل المنظمة، من أجل تحسين الحياة الوظيفية والشخصية لدى  

 العاملين فيها، لتحقيق االهداف المنشودة للمنظمة.
 وأبعاد جودة الحياة الوظيفية:  ثانيًا: مؤشرات

بالرغم من وجود توافق بين أغلب الباحثين والمهتمين بموضوع جودة الحياة الوظيفية حول ضرورة االهتمام بها داخل المؤسسة،   
 (  217،  2015غير أن االختالف بين هؤالء تمثل في تحديد أبعادها. )قريشي وباديسي، 

ومؤشرات جودة الحياة الوظيفية التي تم استخدامها كمتغيرات مستقلة، في حين يرى  ومن خالل ما سبق سيتم تناول أبعاد  
 الباحث أن هذه العناصر والمؤشرات هي األكثر شيوعًا من خالل بحثه في الدارسات السابقة. 

 وسنتناول أهم المؤشرات واألبعاد لجودة الحياة الوظيفية في هذا البحث على النحو التالي: 
 افآت العادلة:• األجور والمك

(،  16،  2006وتشير إلى مدى كفاية نظام األجور والتعويضات وعدالتهما )الرضا عن المردود المادي في العمل( )النجار،  
ومعظم العاملين في المنظمات يعملون للحصول على عوائدهم مقابل جهودهم وعملهم، ووجود نظام مكافئات عادل يؤثر على أداء  

هم، وألصحاب العمل، كما يقلِّل من معدل الدوران، ويحسن من أداء وإنتاجية المنظمة، وتكمن العدالة فيما يقدمه ونظرات العاملين لوظائف
الشخص من جهد، وما يعود عليه نظير ذلك، كما يحكم األفراد على عدالة التعويضات والمكافئات من خالل مقارنة جهودهم وأدائهم 

 مع أداء اآلخرين.   
ئات بالمنظمة من أكثر االدوات التحفيزية فعالية فيها، وتتضمن المكافئات التنظيمية أو الخارجية التي يحصل  وُيعد نظام المكاف

عليها الفرد من المنظمة. ويؤثر نظام المكافئات في المنظمة على مستوى شعور الفرد بالرضا، فإن الفرد الذي يحصل على المكافأة 
 (  36،  2001زه، مما يزيد المنفعة الداخلية المتحققة من المكافأة. )حسن،سوف يشعر على أنه حصل عليها نتيجة انجا
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 • االستقرار واألمان الوظيفي:
يعبر مفهوم األمن واالستقرار الوظيفي عن بقاء العامل موظفًا في نفس المؤسسة بدون انتقاص من األقدمية أو األجر أو  

د جودة الحياة في العمل، فهو محدد مهم لصحة العاملين ورفاهيتهم الجسدية والنفسية. المعاش، هذا ويعتبر االستقرار الوظيفي من أهم أبعا
فيرفع درجة الطمأنينة لدى العامل على مستقبله الوظيفي، وانهاء جميع صور القلق على ذلك المستقبل، ينتج عنه شعور العامل بالراحة  

 (   178،  2015ى أدائه. )قريشي، وباديسي،واالستقرار النفسي بما يرفع من معنوياته وينعكس إيجابا عل
ويعتبر االستقرار واألمن الوظيفي في اإلدارة اليابانية هو ضمان الوظيفة للموظف مدى الحياة، إذ ال تلجأ المؤسسات اليابانية 

 ( 90،  2012إلى االستغناء عن األفراد حتى في أصعب الظروف االقتصادية مما كان له أكبر األثر على إبداعه وإنتاجيته. )دودين، 
 الشخصية والوظيفية:• التوازن بين الحياة 

عرفت منظمة األمم المتحدة التوازن بين الحياة الوظيفية على أنها مجموعة من ترتيبات العمل التي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل  
ي زيادة مناسبة تتسم بمرونة أكبر، وتتمثل االهداف النهائية في إيجاد التوازن األمثل بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية، مع اإلسهام ف

 (   45،  2010كفاءة المنظمة. )رومان، وأورتيز،
وُيعبر بعد التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية عن مدى قدرة الفرد على مواجهة التزامات العمل واألسرة معًا. وللموازنة  

ت نتيجة  وهذا  العمل،  داخل  الحياة  جودة  على  ايجابي  تأثير  والوظيفية  الشخصية  الحياة  للفرد بين  النفسية  الصحة  على  أثيرها 
(، حيث تساهم في تحقيق رضاه والرفع من معنوياته، والذي من شأنه أن يجدد من نشاطه، ويجعله يقبل على  65،  2012)الحصيف،

 عمله بدافعية، كما ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه في العمل، وأكثر انسجاما مع زمالئه في العمل. 
 وف العمل )بيئة عمل آمنة صحية(• ظر 

المكاتب والتهوية" التي يعمل بها   المتمثلة بـ “اإلضاءة واألثاث وتنظيم  المادية للعمل  البيئية  والمقصود بذلك ظروف العمل 
إلى حدوث العاملين في المنظمة، السيما بأّن عدم توفر بيئة عمل سليمة للعاملين في المنظمة يؤثر على سلوك العاملين، وهذا يؤدي  

 (   14، 2010اإلحباط الذي يؤثر سلبًا على إنتاجية الفرد في المنظمة. )البقمي، 
 • المشاركة في اتخاذ القرارات:  

المجهودات المشتركة من اآلراء  إن عملية اتخاذ القرارات تشّكل محورًا أساسيًا في نشاط المنظمات، وتعتبر نتاج العديد من  
 واألفكار والتقييم الذي يقيم به العديد من العاملين بالمنظمة، فعملية اتخاذ القرار عملية جوهرية في حياة المؤسسة في جميع اإلدارات

عليا، ألنها تمس كل الفاعلين في التنظيم، ومن الصعب في المنظمات المعاصرة أن يكون إدارة المنظمة من خالل فرد  وخاصة اإلدارة ال
 ( 2013واحد، ولهذا فإنه من الضرورة التعاون بين المدير ومرؤوسيه التعاون في اتخاذ القرار حتى تحقيق أهداف المنظمة. )عواد، 

 • فرص الترقي والتقدم الوظيفي: 
تتم عملية الترقيات في إطار الترقيات الرسمية، أو برامج تطوير الوظيفة، أو فرص التدريب، حيث ان المنظمات تعمل    حيث

على توسيع نطام المسؤوليات لموظفيها من خالل وضع الترقيات المناسبة والعادلة لكل موظف يعمل في المنظمة على أساس العدل،  
في المنظمة، ويولد شعور قوي بالوالء تجاه المنظمة التي يعمل بها، وهذا ينتج عنه احتفاظ المنظمة   مما يولد روح المنافسة لدى العاملين
 بالعاملين وإعطائهم فرصة للترقية.   

وُتعتبر الترقية من أهم القرارات التي تأخذها المنظمة المتعلمة الناجحة بعين االعتبار، إذ أن وجود فرص الترقي المتاحة عبر  
لوظيفية المختلفة باإلضافة إلى مراعاة الموضوعية في نظام الترقية في تحسين مستوى الرضا الوظيفي، وتحفيز العمال على  المسارات ا
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العمل بروح معنوية مرتفعة تساهم بخلق جو من التنافس بينهم بهدف الحصول على الترقية الالزمة من قبل مديري المنظمات. )أحمد، 
2008   ) 

 • برامج التدريب:
التدريب جهد مخطط ومنظم يهدف إلى اكساب المشاركين معارف جديدة أو إنعاش معارف قديمة ومهارات جديدة، وتغيير أو  

(، ويعتبر التدريب أحد أهّم أبعاد وعوامل جودة الحياة الوظيفية في المؤسسة، حيث 264،  2003بناء اتجاهات لدى المشارك.) ديسلر،  
مهارات البشرية وتطويرها واالرتقاء بها من خالل التدريب المستمر والمنظم والغير العشوائي، مع العلم بأّن يلعب دورًا أساسيًا في تنمية ال

التدريب يجب أن يتم تنفيذه بناًء على التخطيط لهذا التدريب والمبني على أساس االحتياجات للعاملين في المنظمة، والتي تعتبر من 
 (.  16، 2002إلنجاز المستهدف.) حمود، أكثر االستثمارات نجاحًا في تحقيق ا

 • التكنولوجيا المستخدمة:
مضافة، وفي الوقت الحقيقي وبطريقة   يمثل االستخدام الكفؤ لتوليفة تكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى إنتاج معلومات ذات قيمة

ظم المنظمات هي النقص في بعض األدوات التكنولوجية فإّن اإلشكالية التي تواجه مع  تحقق للمنظمة الميزة التنافسية والذكاء التنافسي، لهذا
 الحديثة التي قد تساعد العاملين والمنظمة على األداء واإلنتاجية المطلوبة. 

لحياة وظيفية مالئمة لألفراد  العوامل توفيرًا  أكثر  العمل ومن  بيئة  الهامة في  العناصر  التكنولوجية تعتبر من  التطورات  أّن 
ت، فهي تؤدي إلى تغيير في حياة األفراد، وكذلك حياة التنظيمات اإلدارية من حيث البقاء واالستمرارية ومواكبة العاملين في المنظما

 (  35، 2008المستجدات والتطورات في البيئات المحيطة للعمل. )جاد الرب،  
 ثالثا: أهمية تطبيق مؤشرات وأبعاد جودة الحياة الوظيفية: 

الوظيفية من خالل تأثيرها المباشر وغير المباشر على الظواهر والسلوكيات اإلدارية داخل المنظمات،  تكمن أهمية جودة الحياة  
وما يمكن أن تأثره على مجمل أنشطة ومهام هذه المنظمات سواء في أداءها لمهامها أو عالقاتها بالبيئة الخارجية كأفراد أو منظمات 

ير من البحوث والدراسات التطبيقية التي أجريت في بيئات مختلفة على أن تحسين جودة وبالتالي تحقيق أهدافها، وهذا ما أكدته الكث
الحياة الوظيفية لها تأثير على الكثير من المخرجات التنظيمية الهامة للمنظمات، مما أوجد عالقات معنوية مباشرة بين طبيعة جودة 

لباحثين على أن درجة نجاح أي منظمة تتوقف إلى حّد كبير على القدرة البيئة السائدة ومخرجات هذه المنظمات، لهذا فقد أكد جمهور ا
 ( 14،  2005على خلق بيئة عمل مالئمة بهذه المنظمات. )القحطاني،

 المبحث الثاني: الميزة التنافسية: 
 اواًل: مفهوم الميزة التنافسية:

وّفر البيئة المناسبة لبروز مظاهر اإلبداع والريادة، وتقوم  تعتبر الميزة التنافسية نتيجة طبيعية لممارسات اإلدارة السليمة والتي ت
إنما تستثمر في   الممارسة  لكافة موظفيها، وهي بهذه  المستمر  بالتعليم والتدريب  الكفاءة وتلتزم أخالقيًا  الموظفين على أساس  بتعيين 

 ي تمارسه.اإلنسان وهو أسمى المخلوقات، ويدرُّ عليها دخاًل ُيضاف إلى دخلها من النشاط الذ
ة أن  وُطرح مفهوم الميزة التنافسية بتسميات متعددة من أبرزها القدرة التنافسية، التفوق التنافسي، وتشير إلى الكيفية التي تستطيع المنظم
لميزة تميز نفسها على منافسيها وتحقق التفوق، وأن إدراك واكتشاف المنظمات للطرق الجديدة للمنافسة في موقع السوق يعزز من تطور ا

 التنافسية التي تقع في قلب االستراتيجية التنافسية، وأن تطورها يتطلب اختيار االستراتيجية المناسبة، ومن ثم تحقيق النجاح واألهداف
 ( 2012المرجوة. )الصالح، 

http://www.ajsp.net/


  
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  –  يارأ –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

68 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

قليدها أما  كما توصف الميزة التنافسية بأنها هدف تسعى المنظمة إلى تحقيقه بشكل يميزها عن غيرها من المنظمات ويصعب ت
بطريقة تقديم الخدمة أو بشكل المنتج أو من ناحية السعر أو بكل ذلك معًا، وقدرة المنظمة على اختيار الطريقة التي تحقق فيها ميزتها  

ل في التنافسية والتي تنبع من تحليلها لبيئتها الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ومعالجتها من أجل الدخو 
 المنافسة.   

 مصادر الميزة التنافسية وخصائصها: 
يعتبر إيجاد الميزة التنافسية بالمقارنة مع ما يقدمه المنافسون جوهر االستراتيجية التسويقية وذلك ألّن الميزة التنافسية تساهم في  

 (  2013تحقيق ما يلي:) جبر وآخرون، 
 تحقيق قوة سوقية من خالل السيطرة على الحصة السوقية للسلع او العالمات التي تطرحها في األسواق المستهدفة.   -
 تطوير سلع وخدمات جديدة، وإيجاد أسواق متخصصة وجديدة، وتخفيض التكاليف للسلعة أو العالمة التجارية.   -

 مصادر الميزة التنافسية: 
( الميزة التنافسية إلى مصادر (Lamb,1989  Jeanتعددت مصادر الميزة التنافسية لمنظمات األعمال، ويرجع الباحثون ومنهم  

 (. وفيما يلي شرح لهذه المصادر:  262، 2004داخلية وخارجية )الداوي، 
  Penroseافسية، حيث قام االقتصادي  المصادر الداخلية: ُتعتبر الموارد من أهم المصادر الداخلية وكمصدر رئيس للميزة التن -

نظرية الموارد، حيث ربط بين أداء المنظمة ونموها بالموارد التي تمتلكها، وتتمتع بخصائص استراتيجية مما يجعلها    1959عام  
وجيا ( والموارد تضم المعرفة والمال والكفاءة والجودة وتكنول116،  2003تساهم في األفضلية االقتصادية لها )عبد المليك،  

 المعلومات. 
المصادر الخارجية: تعتبر استراتيجيات التنافس مصدر من مصادر الميزة التنافسية، حيث تعّددت التعريف الستراتيجية التنافس  -

على أنها إعداد األهداف والغايات األساسية طويلة األجل، واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات 
الموردين  8،  2001)عدون،   المشتريات والمحافظة على كبار  للتكاليف، وضبط  (، ويندرج ضمن هذه االستراتيجية خفض 

 والشروط المثلي للشراء.  
 ثانيًا: أبعاد الميزة التنافسية: 

 اتفقت العديد من الدراسات على أن اهم أبعاد الميزة التنافسية هي كالتالي: 
 الجودة:  ▪

فنتيجة لزيادة حدة المنافسة األمر الذي فرض على المؤسسات التي ترغب في البقاء واالستمرار العمل على توفير منتجات/ 
خدمات ذات جودة عالية، ومن ثّم االهتمام بتلبية رغبات المستهلكين والحرص على إرضائهم في الوقت الذي لم يعد فيه السعر وحده  

،  2008ك؛ حيث أصبحت القيمة التي يريد الحصول علها والجودة االهتمام األول له. )شارل هيل،  العامل المحّرك لسلوك المستهل
208  ) 

 المرونة:  ▪
ففي ظل األوضاع التي تعيشها المؤسسات اليوم أضحي التكيف السريع للمؤسسة مع مستجدات المحيط مسألة أساسية يتحدد  

 ت وتعقدها غّيرت كل المعطيات التي حكمت أنظمة العمل والتسيير، وفرضت على أساسها البقاء واالستمرار، كما أن سرعة التغيرا
 قواعد عمل جديدة تتسم بالقابلية للتكيُّف، المرونة، التفتح، االستقاللية.   
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 اإلبداع واالبتكار: ▪
جديدة مميزة، أما يميل بعض الكتاب المتخصصين إلى ضرورة التفرقة بين المصطلحين، فاالبتكار يتعلق باستكشاف فكرة  

 ( 259،  2005اإلبداع فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة. )بلمهدي، 
 الميزة التنافسية في الجامعات: 

المتغيرات العالمية ، والتي  ُينظر لمؤسسات التعليم العالي باعتبارها محورًا رئيسيًا في الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة في ظل  
أدت إلى انفتاح مجتمعات العالم بعضها على البعض، وقد أدى هذا االنفتاح إلى سعي مؤسسات التعليم العالي لتحسين وتجويد مخرجاتها 

تقديم خدمات متطورة    للمنافسة والتميز حيث أنها تعمل في بيئة تتسم بالتطور المتصاعد للمتغيرات البيئية السريعة كالعولمة والمنافسة في
وهو االمر الذي أدى إلى ايجاد تحديات ومتطلبات جديدةً  سواء كانت خدمية أو إنتاجية ومن ثم استخدام الجامعات لجميع مواردها  

سـية الوطنية، كأدوات لتحقيق الميزة التنافسية، ومن هنا يتضح أن التعليـم الجامعـي هو االكثر أهمية االن بالنسـبة للفرد أو للقدرة التناف
ففي الوقت الذي تختلف فيها الضغوط عبر مجموعات أصحاب المصلحة، فإن قادة الكليات والجامعات وصانعـي السياسـات العامـة 
والطالب وأسرهم يسعون إلى إيجاد طـرق جديدة لتوفير الحصول علـى تعليم جامعي ذو جودة وتميز عالمي. إن الميزة التنافسية في  

جموعة المتغيرات المتعلقة باالبتكار والتجديد وجودة التخطيط واالهتمام بالعنصر البشرى والتكنولوجيا وتقديم قيم إضافية  الجامعة هي م
للطالب مثل الخدمة المناسبة واالستجابة لحاجات الطلبة وغيرها والتي تكسب الجامعة القدرة على مواجهة حدة المنافسة مع غيرها من 

 ( 2012الجامعات. )الصالح،  
 المبحث الثالث: جامعة جدة:  

 : تمهيد
تعد الجامعات من المعالم الرئيسة ذات التأثير االجتماعي في المجتمع، لما لها من دور كبير في تنمية قدرات طالبها الجامعيين 

 واتجاهاتهم، ونشر المعرفة والنهوض بالمستوى العلمي والثقافي واالجتماعي.
كبة التطورات والتقدم العلمي من خالل إعداد جيل قادر على التغيير واإلصالح والبناء وتحرص الجامعات والدول على موا

والتطوير خاصة الجيل الجامعي؛ لذا ينظر إلى الجامعات في الوقت الحاضر على أنها إحدى رموز النهضة الفكرية لألمم، وعنوان  
 (  55م، ص 2016للحضارة وشعار للتقدم والرقي. )عاشور، 

جدة إحدى أحدث مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة العربية السعودية، وستستعرض الباحثتان خالل  وتعد جامعة  
 هذا المبحث نبذة تعريفية عن جامعة جدة، من حيث النشأة والتطور، والرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي، واهم ما يميز الجامعة.

 النشأة والتأسيس:  
م، حيث صدر القرار  2014هـ الموافق    1435لمملكة العربية السعودية الحديثة والتي تأسست عام  جامعة جدة إحدى جامعات ا

هـ والقاضي بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته )الثانية والسبعين(   6/1435/ 2بتاريخ    20937السامي رقم  
 هـ على إنشاء جامعة جدة.4/6/1434المنعقدة بتاريخ 

 الرؤية:
 االختيار األول لقادة المستقبل.

 الرسالة:
 الريادة في تبنى تخصصات ومهارات المستقبل إلعداد جيل من العلماء والقادة يساهم في تنمية االقتصاد والمجتمع والوطن. 
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 الهيكل التنظيمي: 
المستقبل عبر هيكلة جديدة تتناغم مع جميع تستشرف المستقبل، قررت جامعة جدة أن يكون طالبها قادة هذا    2030الن رؤية  

 وتسعى جامعة جدة من خالل الهيكلة الجديدة إلى:  2030األهداف االستراتيجية العامة لرؤية 
 تحقيق التفرد والتميز في تقديم برامج أكاديمية تتوافق مع التوجهات والتطورات المستقبلية. •
 تحتاجها المسارات المهنية الفريدة في مختلف مجاالت العمل بالسوق.  ضمان أن امتالك الخريجين المعارف والمهارات التي •
توفير المقررات الجديدة وتطوير محتوى المقررات القائمة واالستيفاء الكامل لمعايير هيئات االعتراف األكاديمي الدولية وذلك بعد   •

 استيفاء المعايير الوطنية السعودية. 
 لتمويل القائمة االستثمار األمثل للموارد المتاحة لدى الجامعة.تقديم برامج نوعية جديدة لتطوير فرص ا •
 بشكل يعزز ثقة المجتمع.  2030المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة  •
 اهم ما يميز جامعة جدة:  
 . 2030كلية بتخصصات حديثة تدعم سوق العمل وفق رؤية  22عدد   •
 تخصصات نوعية تتفرد بها الجامعة. •
 جامعة حكومية تتبنى فكرة التسريع األكاديمي للموهوبين )برنامج التسريع األكاديمي(. أول  •
 كوادر أكاديمية متميزة من خريجي أفضل الجامعات العالمية. •
 أول جامعة حكومية تتيح للطالب والطالبات تسجيل مواد السنة التحضيرية خالل الدراسة الثانوية )برنامج التسجيل المزدوج(. •
 تتيح لك فرصة لحجز مقعدك في الكلية التي ترغبها خالل السنة التحضيرية وبدون مفاضلة )برنامج التخصيص المباشر(.   الجامعة •
 وفروع تخدم المحافظات المجاورة )محافظتي خليص والكامل(.  – مقرات موزعة على أهم المناطق في شمال ووسط محافظة جـدة  •
 والتأهيل المهني يساهم في تدريب الطالب والطالبات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. لدى الجامعة مركز للتدريب  •

 الفصل الثالث 
 منهجية الدراسة 

يعتبر هذا الفصل تمهيدًا للدراسة الميدانية، حيث يستعرض منهجية وإجراءات الدراسة؛ مستعرضًا المنهج المستخدم، ومجمع 
بيانات الدراسة، ثم أداة الدراسة، وأساليب المعالجة اإلحصائية، وكيفية بناء أداة الدراسة، ثم صدق وثبات البحث، والعينة، ومصادر جمع  
 أداة الدراسة، وإجراءات تطبيقها. 

 المنهج المستخدم: 1-3
إلى أن هذا   تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في اإلجابة على التساؤالت التي تم وضعها من قبل الباحثتان اللتان توصلتا

المنهج هو األنسب لتحقيق أهداف البحث، حيث أن المنهج الوصفي يهتم بدراسة المشكالت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية واالجتماعية،  
الباحث بجمع معلومات دقيقة عن ظاهرة معينة موضوع الدراسة، ويقوم بوصف تلك الظاهرة وتفسيرها تفسيرًا دقيقًا بداللة   وفيه يقوم 

قائق المتوفرة، ومن ثم يعبر عنها تعبيرًا كيفيًا بوصف الظاهرة وتوضيح خصائصها، أو تعبيرًا كميًا بوصف الظاهرة وصفًا رقميًا  الح
 (. 135م،  2013يوضح مقدار الظاهرة، أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى المختلفة )المزجاجي، 

 مجتمع البحث: 2-3
 م. 2020هـ/ 1441جميع الموظفين العاملين بجامعة جدة من الكادر االداري خالل العام يتكون مجتمع الدراسة من 
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 مصادر جمع البيانات: 3-3
 المصادر الثانوية:   -أ

بغرض وضع التأصيل النظري   –وتتمثل في الكتب والمراجع والدوريات العلمية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة   
 للدارسة.  

 المصادر األولية:  -ب
واختبار صحة    الدراسة،  تساؤالت  على  لإلجابة  الالزمة  المعلومات  على  للحصول  الدراسة  مجتمع  إلى  الرجوع  في  وتتمثل 

 يات.الفرض
 عينة البحث: 4-3

 ( من الموظفين العاملين بجامعة جدة.40تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث بحجم )
 ( 40(. الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة )ن=3- 1الجدول ) 
 النسبة % التكرار فئات المتغير  المتغير 

 الجنس
 %  45.0 18 ذكر
 %  55.0 22 أنثى

 العمريةالفئة 

 %  22.5 9 سنة  30> – 20
 %  37.5 15 سنة  40> – 30
 %  27.5 11 سنة  50> – 40
 %  12.5 5 سنة فأكثر 50

 المؤهل العلمي
 %  15.0 6 ثانوي وما يعادلها

 %  55.0 22 جامعي / بكالوريوس 
 %  30.0 12 دراسات عليا

 المسمى الوظيفي

 %  12.5 5 موظف 
 %  45.0 18 إداري 

 %  35.0 14 مدير قسم / إدارة
 %  2.5 1 مدير عام

 %  5.0 2 أخرى 

 عدد سنوات الخبرة
 %  17.5 7 سنوات  5أقل من  

 %  25.0 10 سنوات  10> -  5
 %  57.5 23 سنوات فأكثر 10

 %  100.0 40 المجموع
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 اآلتي: من خالل الجدول السابق والذي يوضح الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة، نجد 
%(. والشكل البياني التالي يوضح هذه  45.0%( من العينة هن إناث، وأن نسبة الذكور بلغت ) 55.0بالنسبة للجنس، نجد أن نسبة ) 

 النسب:

 
 (. توزيع العينة وفقًا للجنس3-1شكل رقم )

- 40%( في الفئة العمرية )   27.5بة )سنة(، وأن نس  40> -30%( من العينة في الفئة العمرية )  37.5بالنسبة للعمر، نجد أن نسبة )
سنة فأكثر(.   50%( في الفئة العمرية )  12.5سنة(، وأن نسبة )   30> -20%( في الفئة العمرية )  22.5سنة(، وأن نسبة )   50>

 والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب:

 
 (. توزيع العينة وفقًا للعمر3-2شكل رقم )

%( مؤهلهم   30.0%( من العينة مؤهلهم العلمي )جامعي / بكالوريوس(، وأن نسبة )  55.0ة )بالنسبة للمؤهل العلمي، نجد أن نسب
 %( مؤهلهم )ثانوي وما يعادلها(. والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب: 15.0العلمي )دراسات عليا(، وأن نسبة )

 
 (. توزيع العينة وفقًا للمؤهل العلمي 3-3شكل رقم )

%( في وظيفة )مدير قسم/ إدارة(،   35.0%( من العينة في وظيفة )إداري(، وأن نسبة )  45.0يفي، نجد أن نسبة )بالنسبة للمسمى الوظ
 %( في وظيفة )موظف(. والشكل البياني التالي يوضح هذه النسب: 12.5وأن نسبة ) 

 
 (. توزيع العينة وفقًا للمسمى الوظيفي3-4شكل رقم )

%( تبلغ    25.0سنوات فأكثر(، وأن نسبة )   10%( من العينة تبلغ سنوات خبرتهم )  57.5ن نسبة )بالنسبة لعدد سنوات الخبرة، نجد أ
سنوات(. والشكل البياني التالي يوضح هذه   5%( تبلغ سنوات خبرتهم )أقل من    17.5سنوات(، وأن نسبة )  10>-5سنوات خبرتهم )

 النسب:

ذكر
أنثى45.0%

55.0%

سنة30> –20
22.5%

سنة40> –30
37.5%

سنة50> –40
27.5%

سنة فأكثر50
12.5%

ثانوي وما يعادلها
15.0%

بكالوريوس/ جامعي 
55.0%

دراسات عليا
30.0%

موظف
12.5%

إداري 
45.0%

إدارة/ مدير قسم 
35.0%

مدير عام
2.5%

أخرى 
5.0%
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 (. توزيع العينة وفقًا للخبرة3-5شكل رقم )

 أداة البحث: 5-3
لتحقيق أهداف الدراسة قمتا الباحثتان بإعداد استبانة بهدف التعرف على أثر جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة 
جدة، وذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي واألدب النظري. وقد مرت االستبانة في إعدادها  

 لمراحل التالية: با
 الصورة المبدئية لالستبانة: 

 تكونت االستبانة في صورتها األولية من جزأين رئيسين هما:
عدد سنوات    - المسمى الوظيفي    - المؤهل العلمي    - الفئة العمرية    - يشتمل على البيانات األولية وتتمثل في )الجنس    الجزء األول:

 الخبرة(.
 لى النحو التالي: يتكون من محورين ع الجزء الثاني:

 ( عبارات لكل ُبعد.5( أبعاد بواقع )8عبارة مقسمة على ) 40المحور األول: جودة الحياة الوظيفية، ويتكون من 
 ( عبارات لكل ُبعد. 3( أبعاد بواقع ) 3عبارات مقسمة على ) 9المحور الثاني: الميزة التنافسية، ويتكون من 

 صدق األداة وثباتها:   
 اخلي:صدق االتساق الد

 لحساب صدق االتساق الداخلي تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون للعالقة بين كل عبارة ودرجة الُبعد الذي تتبع له: 
 (. االتساق الداخلي لعبارات أبعاد المحور األول: جودة الحياة الوظيفية3-2جدول )

 االرتباطمعامل  ت  معامل االرتباط ت  معامل االرتباط ت  معامل االرتباط ت 

الحــياة 3 . االستقرار واألمان الوظيفي2 . األجور والمكافآت العادلة 1 بين  التوازن   .
 . ظروف العمل 4 الشخـصية والوظيفية 

1 0.823 ** 1 0.817 ** 1 0.810 ** 1 0.690 ** 
2 0.789 ** 2 0.869 ** 2 0.842 ** 2 0.839 ** 
3 0.835 ** 3 0.808 ** 3 0.837 ** 3 0.815 ** 
4 0.826 ** 4 0.700 ** 4 0.813 ** 4 0.854 ** 
5 0.764 ** 5 0.839 ** 5 0.683 ** 5 0.892 ** 
 . التكنولوجيا المستخدمة 8 . برامج التدريب7 . التقدم والترقي الوظيفي6 . المشاركة في اتخاذ القرارات 5
1 0.762 ** 1 0.729 ** 1 0.855 ** 1 0.762 ** 
2 0.896 ** 2 0.712 ** 2 0.812 ** 2 0.815 ** 
3 0.636 ** 3 0.709 ** 3 0.863 ** 3 0.816 ** 

سنوات5أقل من 
17.5%

سنوات10> -5
25.0%

سنوات فأكثر10
57.5%
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4 0.844 ** 4 0.689 ** 4 0.888 ** 4 0.857 ** 
5 0.740 ** 5 0.742 ** 5 0.815 ** 5 0.800 ** 

من خالل الجدول السابق والذي يوضح نتائج اختبار معامل بيرسون لالرتباط لحساب صدق االتساق الداخلي ألبعاد المحور األول:  
 الحياة الوظيفية، فنجد اآلتي:جودة 

( هي قيم مرتفعة، 0.896  –  0.636نجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة الُبعد الذي تتبع له جاءت موجبة تتراوح بين )
 ل. ( مما يشير إلى توفر صدق االتساق الداخلي ألبعاد المحور األو 0.01وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 (. االتساق الداخلي لعبارات أبعاد المحور الثاني: الميزة التنافسية3-3جدول )
 معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت معامل االرتباط  ت
 . المرونة 3 . الجودة2 . االبداع واالبتكار1
1 0.823 ** 1 0.816 ** 1 0.811 ** 
2 0.824 ** 2 0.817 ** 2 0.743 ** 
3 0.842 ** 3 0.796 ** 3 0.766 ** 

من خالل الجدول السابق والذي يوضح نتائج اختبار معامل بيرسون لالرتباط لحساب صدق االتساق الداخلي ألبعاد المحور الثاني: 
 الميزة التنافسية، فنجد اآلتي:

( هي قيم مرتفعة، 0.842  –  0.766بين )نجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة الُبعد الذي تتبع له جاءت موجبة تتراوح  
 ( مما يشير إلى توفر صدق االتساق الداخلي ألبعاد المحور الثاني.0.01وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 ثبات االستبانة:
 لحساب معامل ثبات األداة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ وكما يلي:  

 كرونباخ للثبات لمحاور أداة الدراسة(. قيم معامالت ألفا 3-4جدول )
 ألفا كرونباخ  عدد الفقرات األبعاد  المحاور

جودة  األول:  المحور 
 الحياة الوظيفية

 0.814 5 . األجور والمكافآت العادلة 1
 0.862 5 . االستقرار واألمان الوظيفي 2
 0.854 5 . التوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية3
 0.810 5 العمل. ظروف  4
 0.836 5 . المشاركة في اتخاذ القرارات5
 0.760 5 . التقدم والترقي الوظيفي6
 0.829 5 . برامج التدريب7
 0.802 5 . التكنولوجيا المستخدمة8

 0.904 40 المحور األول ككل 
الميزة   الثاني:  المحور 

 التنافسية
 0.819 3 االبداع واالبتكار 

 0.737 3 الجودة 
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الجدول السابق الذي يوضح معامالت ألفا كرونباخ للثبات لكل ُبعد من أبعاد محوري أداة الدراسة. بالنسبة ألبعاد المحور األول فإن  
ألفا كرونباخ تراوحت بين ) الثاني فإن  0.904)( وللمحور األول ككل بلغت  0.862  -  0.760معامالت  (. بالنسبة ألبعاد المحور 
(، ونالحظ أن جميع هذه القيم مرتفعة 0.907( وللمحور الثاني ككل بلغت )0.819  -  0.737معامالت ألفا كرونباخ تراوحت بين )

 ( مما يشير إلى ثبات عالي ألداة الدراسة. 0.70)<
دها الفرعية تمتاز بالثبات بدرجة عالية، مما يجعل الباحثة مطمئنة من النتائج مما سبق فيمكن التوصل إلى أن أداة الدراسة بمحاورها وأبعا

 التي سيتم التوصل إليها من خالل هذه االستبانة.
 (: المتوسطات الحسابية المرجحة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي3- 5جدول رقم )

 مدى المتوسطات  الدرجة  الوصف 
 5 – 4.20 5 أوافق بشدة 

 4.20>   - 3.40 4 أوافق 
 3.40>  - 2.60 3 ال رأي لي

 2.60> - 1.80 2 ال أوافق 
 1.80>   - 1 1 ال أوافق بشدة 

تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبارة من عبارات مقياس الدراسة ومقارنتها مع المدى الموجود في الجدول السابق وتعطى 
 بداخله متوسط العبارة. اإلجابة المقابلة للمدى الذي يقع 

 منخفضة( ، وذلك وفقًا للمعادلة التالية:  -متوسطة  –ولتحديد درجة الموافقة، فقد تم تحديد ثالث مستويات هي )مرتفعة 
 الحد األدنى( ÷ عدد المستويات  –طول الفئة = )الحد األعلى 

 ي: ، وبالتالي فإن المستويات كاآلت1.33=   3÷  4=   3( ÷ 1  – 5= )           
 2.33 –  1.00الدرجة المنخفضة :  من 
 3.66 –  2.34الدرجة المتوسطة :  من  
 فأكثر.  3.67الدرجة المرتفعة :  من 

 األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة: 
 Statistical Package for Social Scienceسيتم تحليل بيانات هذه الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

- SPSS( اإلصدار )(، كما تمت االستعانة ببرنامج )24Excel لعمل الرسومات البيانية، وسيتم استخدام المعالجات واالختبارات )
 اإلحصائية التالية: 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموغرافية.  -1
 ( لقياس االتساق الداخلي ألداة الدراسة. Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -2
 ( إليجاد معامل الثبات.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -3

 0.762 3 المرونة 
 0.907 9 المحور الثاني ككل
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( لدرجات االستجابات تجاه Standard Deviation( واالنحراف المعياري )Meanالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي )  - 4
 ة على التساؤالت.محاور الدراسة لإلجاب

 تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار الفرضيات.  -5
( للفروق LSD( واختبار أقل فرق معنوي )ANOVAاختبار )ت( للفرق بين متوسطات العينات المستقلة وتحليل التباين األحادي )  -6

 في محاور االستبانة وفقًا للمتغيرات األولية الختبار الفرضيات.
 الرابعالفصل 

 نتائج البحث وتفسيرها 
يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي خرجت بها الدراسة، بناءًا على التحليل اإلحصائي للبيانات األولية التي تم جمعها 

 بواسطة االستبانة، واإلجابة على التساؤالت واختبار الفرضيات التي تم طرحها.
 لين بجامعة جدةأواًل: مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى العام

:  تم تحليل أبعاد المحور األول ألداة الدراسة، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ُبعد من أبعاد المحور األول
 جودة الحياة الوظيفية، وذلك كما يلي:

 على أبعاد المحور األول: جودة الحياة الوظيفية. (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 4- 1جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( السابق عبارة عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد المحور األول: جودة 4-1الجدول رقم )
والذي يشير إلى درجة الموافقة المتوسطة، مما يعني أن أفراد العينة من  (  3.18الحياة الوظيفية، فمن خالل المتوسط العام والذي بلغ ) 

 العاملين بجامعة جدة يرون أن جودة الحياة الوظيفية لديهم بشكل عام هي بدرجة متوسطة.
الحياة الوظيفية وبناءًا على المتوسطات الحسابية والتي من خاللها تم ترتيب األبعاد حسب درجة الموافقة، فنجد أن أكثر معايير جودة  

 من وجهة نظر أفراد العينة هي: 
 ( ومستوى موافقة )متوسطة(. 3.43/ )التكنولوجيا المستخدمة( بمتوسط حسابي )1
 ( ومستوى موافقة )متوسطة(.3.38/ )ظروف العمل( بمتوسط حسابي )2

 أبعاد جودة الحياة الوظيفية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتيب 

 متوسطة  3 1.22 3.37 . األجور والمكافآت العادلة 1
 متوسطة  5 1.25 3.10 . االستقرار واألمان الوظيفي 2
 متوسطة  6 1.24 3.09 الشخـصية والوظيفية . التوازن بين الحــياة  3
 متوسطة  2 1.16 3.38 . ظروف العمل4
 متوسطة  7 1.22 3.05 . المشاركة في اتخاذ القرارات5
 متوسطة  8 1.33 2.78 . التقدم والترقي الوظيفي6
 متوسطة  4 1.22 3.25 . برامج التدريب7
 متوسطة  1 1.19 3.43 . التكنولوجيا المستخدمة8

 متوسطة   1.23 3.18 الدرجة الكلية لجودة الحياة الوظيفية
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 ( ومستوى موافقة )متوسطة(. 3.37/ )األجور والمكافآت العادلة( بمتوسط حسابي )3
 جاءت معايير جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر أفراد العينة هي: بينما 

 ( ومستوى موافقة )متوسطة(.3.05/ )المشاركة في اتخاذ القرارات( بمتوسط حسابي )4
 ( ومستوى موافقة )متوسطة(. 2.78/ )التقدم والترقي الوظيفي( بمتوسط حسابي )5

 :ثانيًا: اختبار الفرضيات واإلجابة على التساؤالت
والتي تنص على "هناك أثر ذو داللة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية على الميزة التنافسية  النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى:

 للمنظمة" 
خالل اختبار الختبار هذه الفرضية فسيتم اختبار تأثير كل ُبعد من أبعاد جودة الحياة الوظيفية على الميزة التنافسية للمنظمة، وذلك من 

الفرضيات الفرعية التالية عن طريق استخدام اسلوب تحليل التباين األحادي لدراسة أثر كل متغير مستقل على المتغير التابع، وذلك كما  
 يلي:

 ( لألجور والمكافآت العادلة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -1
الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر األجور والمكافآت على تحقيق الميزة  

 التنافسية، وذلك كما يلي: 
 (. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر األجور والمكافآت على تحقيق الميزة التنافسية.4- 2جدول رقم )

 

الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية ( العالقة بين األجور والمكافآت العادلة وتحقيق  4- 2يوضح الجدول ) 
( وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة  0.749دالة إحصائيًا بين المكافآت واألجور العادلة وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )

( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير في  0.561( مما يعني أن ما قيمته )0.561إحصائيًا وقيمة معامل التحديد بلغت )
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع للمكافآت واألجور على  0.751المكافآت واألجور العادلة. كما بلغت قيمة درجة التأثير ) 

( مما يؤكد معنوية العالقة  0.000إحصائية )  ( بقيمة داللة48.6( والتي بلغت )Fتحقيق الميزة التنافسية، ومن خالل قيمة االختبار )
بين المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند  

 ( لألجور والمكافآت العادلة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 0.05مستوى معنوية )
 ( لالستقرار واألمان الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) هناك أثر  -2

الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر االستقرار واألمان الوظيفي على تحقيق  
 يلي:الميزة التنافسية، وذلك كما 

 (. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر االستقرار واألمان الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية.4- 3جدول رقم )

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
 الداللة اإلحصائية 

والمكافآت  األجور  أثر 
تحقيق  على  العادلة 

 الميزة التنافسية 
0.749 0.561 48.6 0.751 0.000 
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معامل   البيان
 ( Rاالرتباط )

التحديد  معامل 
(R2 ) 

االختبار   قيمة 
(F) 

معامل  
 ( βاالنحدار )

الداللة  
 اإلحصائية

واألمان   االستقرار  الوظيفي  أثر 
 على تحقيق الميزة التنافسية

0.803 0.645 69.2 0.746 0.000 

( العالقة بين االستقرار واألمان الوظيفي وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية 4-3يوضح الجدول )
( وهي قيمة موجبة مرتفعة 0.803التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )دالة إحصائيًا بين االستقرار واألمان الوظيفي وتحقيق الميزة  

( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير  0.645( مما يعني أن ما قيمته )0.645ودالة إحصائيًا وقيمة معامل التحديد بلغت )
ه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع لالستقرار واألمان ( وهذ0.746في االستقرار واألمان الوظيفي. كما بلغت قيمة درجة التأثير )

( مما يؤكد 0.000( بقيمة داللة إحصائية )69.2( والتي بلغت )Fالوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية، ومن خالل قيمة االختبار )
تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة  معنوية العالقة بين المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول الفرضية الفرعية الثاني والتي 

 ( لالستقرار واألمان الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05إحصائية عند مستوى معنوية )
التنافسية0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -3  ( للتوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية على تحقيق الميزة 

 للمنظمة.
فية الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر التوازن بين الحــياة الشخـصية والوظي

 على تحقيق الميزة التنافسية، وذلك كما يلي:
 حــياة الشخـصية والوظيفية على تحقيق الميزة التنافسية.(. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر التوازن بين ال 4-4جدول رقم )

( العالقة بين التوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود 4- 4يوضح الجدول )
(  0.807االرتباط )عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل 

( من التغيير في الميزة 0.651( مما يعني أن ما قيمته )0.651وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة إحصائيًا وقيمة معامل التحديد بلغت )
ير إلى  ( وهذه القيمة تش0.762التنافسية هو نتيجة للتغير في التوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية. كما بلغت قيمة درجة التأثير )

( والتي بلغت Fتأثير إيجابي مرتفع للتوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية على تحقيق الميزة التنافسية، ومن خالل قيمة االختبار )
( مما يؤكد معنوية العالقة بين المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة  0.000( بقيمة داللة إحصائية ) 70.9)
( للتوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية 0.05لتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )وا

 على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.
 
 

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
أثر التوازن بين الحــياة الشخـصية  
الميزة   تحقيق  على  والوظيفية 

 التنافسية
0.807 0.651 70.9 0.762 0.000 
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 .( لظروف العمل على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -4
الميزة  العمل على تحقيق  لدراسة أثر ظروف  البسيط  الخطي  فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار  الفرعية،  الفرضية  الختبار هذه 

 التنافسية، وذلك كما يلي: 
 (. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر ظروف العمل على تحقيق الميزة التنافسية.4- 5جدول رقم )

التحليل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا ( العالقة بين ظروف العمل وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج  4- 5يوضح الجدول )
( وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة إحصائيًا وقيمة معامل 0.814بين ظروف العمل وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )

ير في ظروف العمل. كما بلغت ( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغ0.662( مما يعني أن ما قيمته )0.662التحديد بلغت )
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع لظروف العمل على تحقيق الميزة التنافسية، ومن خالل قيمة 0.766قيمة درجة التأثير )

نه يمكن قبول ( مما يؤكد معنوية العالقة بين المتغيرين. ومما سبق فإ 0.000( بقيمة داللة إحصائية )74.6( والتي بلغت )Fاالختبار )
( لظروف العمل 0.05الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.
 الميزة التنافسية للمنظمة.( للمشاركة في اتخاذ القرارات على تحقيق 0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -5

 الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر المشاركة في اتخاذ القرارات على تحقيق 
 الميزة التنافسية، وذلك كما يلي:

 اتخاذ القرارات على تحقيق الميزة التنافسية. (. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر المشاركة في 4- 6جدول رقم )

العالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية (  4-6يوضح الجدول ) 
( وهي قيمة موجبة مرتفعة 0.715دالة إحصائيًا بين المشاركة في اتخاذ القرارات وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )

( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير  0.511( مما يعني أن ما قيمته )0.511ل التحديد بلغت )ودالة إحصائيًا وقيمة معام
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع للمشاركة في اتخاذ  0.707في المشاركة في اتخاذ القرارات. كما بلغت قيمة درجة التأثير )

( مما يؤكد 0.000( بقيمة داللة إحصائية ) 39.7( والتي بلغت )Fية، ومن خالل قيمة االختبار )القرارات على تحقيق الميزة التنافس
معنوية العالقة بين المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو  

 اتخاذ القرارات على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. ( للمشاركة في 0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 

 البيان
  معامل

 ( Rاالرتباط )
معامل التحديد 

(R2 ) 
االختبار  قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
الميزة  تحقيق  على  العمل  ظروف  أثر 

 التنافسية
0.814 0.662 74.6 0.766 0.000 

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
أثر المشاركة في اتخاذ القرارات 

 على تحقيق الميزة التنافسية
0.715 0.511 39.7 0.707 0.000 

http://www.ajsp.net/


  
   

     
 وأربعون  ثالث  العدد

 م2022  –  يارأ –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

80 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ( للتقدم والترقي الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -6
تقدم والترقي الوظيفي على تحقيق  الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر ال

 الميزة التنافسية، وذلك كما يلي:
 (. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر التقدم والترقي الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية.4- 7جدول رقم )

 

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
أثر التقدم والترقي الوظيفي على  

 تحقيق الميزة التنافسية 
0.700 0.490 36.5 0.689 0.000 

( العالقة بين التقدم والترقي الوظيفي وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية دالة  4- 7يوضح الجدول ) 
بين   )إحصائيًا  االرتباط  معامل  بلغ  التنافسية، حيث  الميزة  وتحقيق  الوظيفي  والترقي  ودالة  0.700التقدم  مرتفعة  قيمة موجبة  ( وهي 

( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير في التقدم 0.49( مما يعني أن ما قيمته )0.49إحصائيًا وقيمة معامل التحديد بلغت )
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع للتقدم والترقي الوظيفي على تحقيق  0.689غت قيمة درجة التأثير )والترقي الوظيفي. كما بل

التنافسية، ومن خالل قيمة االختبار ) ( مما يؤكد معنوية العالقة بين 0.000( بقيمة داللة إحصائية ) 36.5( والتي بلغت )Fالميزة 
الفرضية الفرعية السادسة والتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند  المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول  

 ( للتقدم والترقي الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05مستوى معنوية )
 ية للمنظمة.( لبرامج التدريب على تحقيق الميزة التنافس0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -7

الميزة  التدريب على تحقيق  لدراسة أثر برامج  البسيط  الخطي  الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار  الختبار هذه 
 التنافسية، وذلك كما يلي: 

 التنافسية.(. نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر برامج التدريب على تحقيق الميزة 4- 8جدول رقم )

التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا ( العالقة بين برامج التدريب وتحقيق الميزة  4-8يوضح الجدول ) 
( وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة إحصائيًا وقيمة معامل 0.811بين برامج التدريب وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )

الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير في برامج التدريب. كما بلغت  ( من التغيير في  0.657( مما يعني أن ما قيمته )0.657التحديد بلغت )
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع لبرامج التدريب على تحقيق الميزة التنافسية، ومن خالل قيمة 0.701قيمة درجة التأثير )

ة العالقة بين المتغيرين. ومما سبق فإنه يمكن قبول ( مما يؤكد معنوي0.000( بقيمة داللة إحصائية )72.8( والتي بلغت )Fاالختبار )
( لبرامج التدريب 0.05الفرضية الفرعية السابعة والتي تنص على أنه: يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
تحقيق  على  التدريب  برامج  أثر 

 الميزة التنافسية 
0.811 0.657 72.8 0.701 0.000 
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 ( للتكنولوجيا المستخدمة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 0.05هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  -8
الختبار هذه الفرضية الفرعية، فقد تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة أثر التكنولوجيا المستخدمة على تحقيق  

 الميزة التنافسية، وذلك كما يلي:
 البسيط لدراسة أثر التكنولوجيا المستخدمة على تحقيق الميزة التنافسية.(. نتائج تحليل االنحدار الخطي 4- 9جدول رقم )

( العالقة بين التكنولوجيا المستخدمة وتحقيق الميزة التنافسية. وقد أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباطية دالة  4- 9يوضح الجدول )
( وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة إحصائيًا 0.837إحصائيًا بين التكنولوجيا المستخدمة وتحقيق الميزة التنافسية، حيث بلغ معامل االرتباط )

( من التغيير في الميزة التنافسية هو نتيجة للتغير في التكنولوجيا 0.701( مما يعني أن ما قيمته ) 0.701يمة معامل التحديد بلغت ) وق
( وهذه القيمة تشير إلى تأثير إيجابي مرتفع للتكنولوجيا المستخدمة على تحقيق الميزة 0.775المستخدمة. كما بلغت قيمة درجة التأثير )

( مما يؤكد معنوية العالقة بين المتغيرين. 0.000( بقيمة داللة إحصائية ) 89.0( والتي بلغت ) F، ومن خالل قيمة االختبار )التنافسية
(  0.05ومما سبق فإنه يمكن قبول الفرضية الفرعية الثامنة والتي تنص على أنه: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. للتكنولوجيا المستخدمة على
 الفرضية الرئيسية الثانية: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول )جودة الحياة الوظيفية تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة( ُتعزى للمتغيرات 
 الخبرة(.الشخصية )الجنس، الفئة العمرية، المسمى الوظيفي، المؤهل التعليمي، عدد سنوات 

( ANOVAالختبار هذه الفرضية، سيتم إجراء اختبار )ت( للفرق بين متوسطات العينات المستقلة، واختبار تحليل التباين األحادي )
 لدراسة الفروق في محاور الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية، وذلك كما يلي:

ن حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا (. نتائج اختبار )ت( للفروق بين إجابات المبحوثي4-10جدول رقم ) 
 لمتغير الجنس 

( يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة 4- 10الجدول ) 
(  0.05وفقًا لمتغير الجنس، ومن خالل قيم االختبار والداللة اإلحصائية نجد أن قيم الداللة اإلحصائية جاءت أكبر من مستوى المعنوية )

 البيان
معامل  

 ( Rاالرتباط )
التحديد  معامل 

(R2 ) 
االختبار   قيمة 

(F) 
معامل  

 ( βاالنحدار )
الداللة  

 اإلحصائية
أثر التكنولوجيا المستخدمة على 

 تحقيق الميزة التنافسية 
0.837 0.701 89.0 0.775 0.000 

 فئات المتغير  المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االختبار   قيمة 
 )ت(

الداللة  
 االحصائية

 التفسير

الحياة   جودة 
 الوظيفية

 0.81 3.11 ذكر
-0.474 0.638 

دالة   غير 
 0.92 3.24 أنثى إحصائياً 

الميزة  تحقيق 
 التنافسية

 0.84 3.12 ذكر
-0.860 0.395 

دالة   غير 
 1.01 3.38 أنثى إحصائياً 
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دم معنوية الفروق وفقًا لمتغير الجنس، وبالتالي فإنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حول جودة مما يعني ع
 الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير الجنس.

بحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق ( للفروق بين إجابات المANOVA(. اختبار تحليل التباين األحادي )4-11جدول رقم ) 
 الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير العمر.

( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق  ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )4-11الجدول )
( نجد  0.05الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير العمر، ومن خالل قيم االختبار والداللة اإلحصائية ومقارنتها مع مستوى المعنوية )

 اآلتي:
( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمتغير العمر، حيث أن  0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد ف

 ( مما يعني عدم معنوية الفروق.0.05( وهي أكبر من )0.100قيمة الداللة اإلحصائية بلغت )
المبحوثين حول تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير العمر، ( بين إجابات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

سنة فأكثر( لصالح الفئة العمرية   50سنة( و)  30>-20( للمقارنات البعدية أن الفروق بين فئتي العمر )LSDوقد أظهرت نتائج اختبار )
 سنة( بالمتوسط الحسابي األعلى.  30>- 20)

( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق ANOVAتباين األحادي )(. اختبار تحليل ال4-12جدول رقم ) 
 الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير للمؤهل العلمي. 

 

المتوسط  فئات المتغير  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة االختبار  
(F) 

الداللة  
 االحصائية

 التفسير

 جودة الحياة الوظيفية

 0.59 3.43 سنة  30> – 20

2.244 0.100 
دالة   غير 

 إحصائياً 
 0.62 3.22 سنة  40> – 30
 1.04 3.31 سنة  50> – 40
 1.19 3.30 سنة فأكثر 50

 تحقيق الميزة التنافسية 

 0.84 3.80 سنة  30> – 20

 دالة إحصائياً  0.017 3.863
 0.50 3.19 سنة  40> – 30
 1.11 3.39 سنة  50> – 40
 1.05 2.22 سنة فأكثر 50

 فئات المتغير  المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة االختبار  
(F) 

الداللة  
 التفسير االحصائية

الحياة  جودة 
 الوظيفية

 0.76 2.51 ثانوي وما يعادلها
2.887 0.068 

دالة   غير 
 0.51 3.41 جامعي / بكالوريوس  إحصائياً 
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( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق  ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )4-12الجدول )
(  0.05المعنوية )الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي، ومن خالل قيم االختبار والداللة اإلحصائية ومقارنتها مع مستوى  

 نجد اآلتي:
( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمتغير المؤهل العلمي،  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ( مما يعني عدم معنوية الفروق.0.05( وهي أكبر من ) 0.068حيث أن قيمة الداللة اإلحصائية بلغت )
( بين إجابات المبحوثين حول تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير المؤهل  0.05لة إحصائية عند مستوى )توجد فروق ذات دال

( للمقارنات البعدية أن الفروق بين فئتي المؤهل )ثانوي وما يعادلها( و )جامعي / بكالوريوس( LSDالعلمي، وقد أظهرت نتائج اختبار )
 بكالوريوس( بالمتوسط الحسابي األعلى. لصالح المؤهل العلمي )جامعي / 

( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق ANOVA(. اختبار تحليل التباين األحادي )4-13جدول رقم ) 
 الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي.

 ( 4-13جدول رقم )

( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق  ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )4-13الجدول )
ة الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير المسمى الوظيفي، ومن خالل قيم االختبار والداللة اإلحصائية نجد أنها أكبر من مستوى المعنوي

 1.24 3.08 دراسات عليا

الميزة   تحقيق 
 التنافسية

 0.75 2.54 ثانوي وما يعادلها
 0.64 3.54 جامعي / بكالوريوس  دالة إحصائياً  0.047 3.317

 1.26 3.11 دراسات عليا

 فئات المتغير  المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة االختبار 
(F) 

الداللة  
 التفسير االحصائية

الحياة   جودة 
 الوظيفية

 0.87 2.44 موظف 

1.534 0.214 
دالة   غير 

 إحصائياً 

 0.57 3.26 إداري 
 1.11 3.19 مدير قسم / إدارة

 - 3.40 مدير عام
 0.74 3.52 أخرى 

الميزة  تحقيق 
 التنافسية

 0.86 2.44 موظف 

1.766 0.158 
دالة   غير 

 إحصائياً 

 0.66 3.44 إداري 
 1.13 3.16 مدير قسم / إدارة

 - 3.89 مدير عام
 1.02 3.05 أخرى 
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( بين إجابات المبحوثين حول 0.05إحصائية عند مستوى )   ( مما يعني عدم معنوية الفروق، وبالتالي: ال توجد فروق ذات داللة0.05)
 جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير للمسمى الوظيفي.

( للفروق بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق ANOVA(. اختبار تحليل التباين األحادي )4-14جدول رقم ) 
 تنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.الميزة ال

جودة الحياة الوظيفية وتحقيق  ( للفروق بين إجابات المبحوثين حول  ANOVA( يوضح نتائج تحليل التباين األحادي )4-14الجدول )
الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة، ومن خالل قيم االختبار والداللة اإلحصائية نجد أنها أكبر من مستوى المعنوية 

المبحوثين حول   ( بين إجابات0.05( مما يعني عدم معنوية الفروق، وبالتالي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 0.05)
 جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.

 الفصل الخامس 
 النتائج والتوصيات 

يتضمن هذا الفصل ملخصًا بأهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بناًء على التحليل اإلحصائي للبيانات األولية التي تم جمعها 
 االستبانة، والوقوف على التوصيات التي توصلت إليها الدراسة. بواسطة 

 أواًل: ملخص بأهم النتائج:
%( من العينة   55.0( من الموظفين العاملين بجامعة جدة من الكادر اإلداري، وتم التوصل إلى أن نسبة ) 40/ تتكون العينة من ) 1

%( مؤهلهم العلمي )جامعي / بكالوريوس(،   55.0سنة(، وأن نسبة )  40>- 30)%( في الفئة العمرية    37.5هن إناث، وأن نسبة )
 سنوات فأكثر(. 10%( تبلغ سنوات خبرتهم ) 57.5%( في وظيفة )إداري(، وأن نسبة )  45.0وأن نسبة ) 

 / جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين بجامعة جدة تتوفر لديهم بدرجة متوسطة، وذلك من خالل: 2
 بدرجة )متوسطة( –يا المستخدمة التكنولوج -
 بدرجة )متوسطة( –ظروف العمل  -
 بدجة )متوسطة(. –األجور والمكافآت العادلة  -
 ( لألجور والمكافآت العادلة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05/ يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )3

المتوسط  فئات المتغير  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االختبار   قيمة 
(F) 

الداللة  
 االحصائية

 التفسير

الحياة  جودة 
 الوظيفية

 0.82 3.21 سنوات  5أقل من  
0.012 0.988 

دالة   غير 
 إحصائياً 

 0.66 3.15 سنوات  10> -  5
 0.98 3.18 سنوات فأكثر 10

تحقيق الميزة  
 التنافسية

 1.07 3.60 سنوات  5أقل من  
0773 0.469 

دالة   غير 
 إحصائياً 

 0.72 3.36 سنوات  10> -  5
 0.98 3.12 سنوات فأكثر 10
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ذو د 4 إيجابي قوي  أثر  )/ يوجد  التنافسية 0.05اللة إحصائية عند مستوى معنوية  الميزة  الوظيفي على تحقيق  ( لالستقرار واألمان 
 للمنظمة.

( للتوازن بين الحــياة الشخـصية والوظيفية على تحقيق الميزة 0.05/ يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )5
 التنافسية للمنظمة.

 ( لظروف العمل على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05ي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )/ يوجد أثر إيجاب6
التنافسية 0.05/ يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )7 الميزة  ( للمشاركة في اتخاذ القرارات على تحقيق 

 للمنظمة.
 ( للتقدم والترقي الوظيفي على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05صائية عند مستوى معنوية ) / يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إح 8
 ( لبرامج التدريب على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة.0.05/ يوجد أثر إيجابي قوي ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )9

 ( للتكنولوجيا المستخدمة على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 0.05/ يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )10
( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية 0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 11

 للمنظمة وفقًا لمتغير الجنس. 
 ( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمتغير العمر.0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )12
( بين إجابات المبحوثين حول تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير  0.05/ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )13

سنة( بالمتوسط الحسابي   30>-20الح الفئة العمرية )سنة فأكثر( لص  50سنة( و )  30> -20العمر، وهذه الفروق بين فئتي العمر )
 األعلى. 

( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وفقًا لمتغير المؤهل  0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )13
 العلمي.

تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة وفقًا لمتغير  ( بين إجابات المبحوثين حول  0.05/ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )14
المؤهل العلمي، وهذه الفروق بين فئتي )ثانوي وما يعادلها( و )جامعي / بكالوريوس( لصالح المؤهل العلمي )جامعي / بكالوريوس( 

 بالمتوسط الحسابي األعلى.
ثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية ( بين إجابات المبحو 0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 15

 للمنظمة وفقًا لمتغير للمسمى الوظيفي. 
( بين إجابات المبحوثين حول جودة الحياة الوظيفية وتحقيق الميزة التنافسية 0.05/ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 16

 للمنظمة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.
 توصيات الدراسة: ثانيًا: 

 بنـــــاء على النتـــــائج الســـــابقة التـــــي توصلت إليها الدارســـــة، نقـــــدم عـــــدة توصـــــيات:
الوظيفية  ضرورة قيام جامعة جدة باالهتمام بالكادر اإلداري والعمل على تنميته من خالل التدريب والتطوير مما يعزز جودة الحياة  −

 لهم.
ضرورة تحقق األمان الوظيفي؛ وذلك باالهتمام بحقوق الكادر اإلداري بجامعة جدة مما ينعكس على إنتاجية جامعة جدة ونجاحها   −

 وتحقيق الميزة التنافسية. 
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لهم الوقت   البد من إتاحة الفرص أمام موظفي جامعة جدة حتى يتمكنوا من التوازن بين حياتهم الشخصية والوظيفية، بحيث توفر −
 المناسب الكافي ألداء مسؤولياتهم االجتماعية. 

ضرورة تحسين نوعية حياة العمل وظروفه التي تمثل عناصر النجاح، والسعي إلرضاء كافة األطراف العاملة بالجامعة من خالل   −
 تنمية روح التكامل والتفاعل االجتماعي بين العاملين.     

والمشاركة في اتخاذ القرارات لكافة الموظفين؛ مما يحقق رضاهم، وتحسين األداء واإلنتاجية   إتاحة الفرص الكافية للنمو الوظيفي −
 الذي يؤدي لتحقيق الميزة التنافسية.   

تحسين مستوى العدالة في نظام التقييم وتناسبه مع طبيعة العمل والعاملين، مما يحقق التقدم والترقي الوظيفي التي تحسن أداء   −
 العاملين وإنتاجية الجامعة، مما يحقق الميزة التنافسية لها. 

ج التدريبية الحديثة العالية والمتطورة، وأن  ضرورة أن تعتمد إدارة الموارد البشرية في بجامعة جدة خالل عملية تدريبها على البرام −
 تتضمن تنمية المهارات اإلبداعية للعاملين. 

العليا، واالستفادة مهنيًا من   − ضرورة تأهيل الموظفين علميًا ومهنيًا وذلك بإتاحة الفرص أمامهم للتحضير لنيل الشهادات العلمية 
 إنتاجية الجامعة.  تلقيهم لكثير من البرامج المهنية التي تحسن من أداء و 

ضرورة وضع الموظف المناسب في المكان المناسب في العمل، بمعنى أن يشغل كل موظف وظيفة تتناسب مع تخصصه ومؤهله   −
 وخبرته، حتى نتمتع بأداء متميز وإنتاجية عالية تساعد الجامعة في القدرة على التنافس مع الجامعات األخرى.

ات التي تدرس عالقة جودة الحياة الوظيفية وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية للجامعة خصوصًا في  االهتمام بإجراء المزيد من الدراس −
 ظل نظام الجامعات الحديثة.  

 الخـاتمة
التنافسية لجامعة جدة حيث كانت       الميزة  الدراسة، والتي هي بعنوان: أثر أبعاد جودة الحياة الوظيفية في تحقيق  وفي ختام هذه 

ف على قياس ابعاد جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين بالجامعة، ومن ثم الوصول إلى أهم التوصيات التي تهدف على  محاولة للوقو 
تحسين مستواها، وتحقيق أعلى مستويات الميزة التنافسية. فجودة الحياة الوظيفية هي عملية واعية ومخططة قصيرة األجل أو طويلة 

التمكين ومشاركة العاملين وتحقيق األجل منظمة جماعية تشاركية دينام التغير تمثل مدخاًل رئيسًا من مداخل  يكية شاملة هادفة إلى 
ن،  الفاعلية التنظيمية فهي تمثل الجهاز المسؤول عن تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وإحداث التوازن بين الحياة الوظيفة واألسرية للعاملي

كرامة العاملين بما يتفق مع االستراتيجية العليا في المنظمة ومع ثقافة المنظمة السائدة من   وتقوم على العدالة االجتماعية والحفاظ على 
خالل تأمين ظروف عمل مناسبة وآمنة من أجل رفع مستوى العاملين وتوفير البيئة التنظيمية المالئمة من أجل نقل المنظمة إلى وضعية 

ح والعمل بطريقة تؤمن المقدرة االستراتيجية واألداء التنافسي في المنظمة، لذا ومن مستقبلية متطورة تسمح لها بمزيد من التطور والنجا
الرضا   المشكالت وتحقيق مستوًى عاٍل من  العاملين واالندماج في حل  المتمثلة في زيادة ثقة  أهدافها  أهم  لنا  الدراسة تبين  واقع هذه 

يفي وزيادة الفاعلية التنظيمية وتحقيق العدالة االجتماعية ورفاهية ومتعة أكبر الوظيفي ومن ثم تحقيق الوالء التنظيمي وتوفير األمان الوظ
في العمل وتحقيق مستوًى عالِّ من رضا العميل، إذ أّن جودة الحياة الوظيفية ُتعد أساس والء العميل ومن أهدافها أيضا تحقيق ربحية 

ة وتمكين أكبر للعاملين وزيادة االنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية لجامعة عالية وتحقيق حساسية أكبر لقضايا العمل والعائلة وتحقيق مشارك
  جدة.
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