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 مستوي الرضا الوظيفيعلى جودة الحياة الوظيفية أثر أبعاد 

بمنطقة الحدود  ريادة األعمال" دراسة ميدانية على المرأة العاملة بقطاع  

 الشمالية"

 د / سامر أحمد محمد طلبه النجار

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية -العامة دكتوراه اإلدارة 

 الملخص

مستوي على جودة الحياة الوظيفية أثر أجريت هذه الدراسة بهدف تحليل دراسة 

 بقطاع ريادة االعمال بوصفة احد روافد القطاع الخاصالرضا الوظيفي للمرأة العاملة 

بمدينة عرعر قطاع ريادة األعمال من خالل إجراء دراسة ميدانية على العامالت ب

بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، وتم استخدام أسلوب المنهج 

( 191الوصفي التحليلي، كما تم جمع البيانات من خالل استبانة وزعت على )

تحليل    SPSS V.20 وقد تم استخدام الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ،مبحوثة

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن  ،.ات واختبار فرضيات الدراسةالبيان

مستوى اتجاهات العامالت نحو جودة الحياة الوظيفية كان متوسطاً حيث حصل على 

، وأن مستوى اتجاهاتهن بالنسبة إلى بعد التوازن بين الحياة %77.66وزن نسبي 

، أما %67.67على وزن نسبي  الوظيفية والحياة األسرية كان مرتفع حيث حصل

مستوى اتجاهاتهن  بالنسبة إلى بعد المشاركة في اتخاذ القرار كان منخفض حيث 

، في حين كان مستوى اتجاهاتهم بالنسبة لباقي %72.06حصل على وزن نسبي 

االستقرار  –األجور والمكافآت والمزايا الوظيفية  -األبعاد )خصائص وظروف العمل 

تطوير القدرات البشرية( كان متوسط حيث حصلت على أوزان  -واالمان الوظيفي 

، كما أن مستوى الرضا الوظيفي للمبحوثات %79.69 -77.56نسبية تراوحت بين

، وأخيراً توجد عالقة ذات داللة %79.95كان متوسط حيث حصل على وزن نسبي 
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قطاع العاملة باحصائية بين أبعاد جود الحياة الوظيفية ومستوي الرضا الوظيفي للمرأة 

 .بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشماليةريادة االعمال 
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Abstract 

This study was conducted with the aim of analyzing the study of 

the impact of the quality of the career on the level of job 

satisfaction for women working in the entrepreneurial sector as 

one of the tributaries of the private sector through conducting a 

field study on workers in the entrepreneurship sector in Arar in 

the northern border region in the Kingdom of Saudi Arabia the 

analytical descriptive method was used. The data were collected 

through a questionnaire distributed to 191. The statistical 

package for social sciences SPSS V.20 was used to analyze the 

data and test the hypotheses of the study.  

He most important results of the study were that the level of 

attitudes of workers towards the quality of the career was average 
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with a relative weight of 66.73%. That the level of their attitudes 

dimensions the balance between career and family life was high 

with a relative weight of 75.75%. The level of their attitudes 

dimension to the post-decision participation was low, with a 

relative weight of 50.23%, while their level of direction for the 

other dimensions (Characteristics and working conditions - 

wages, bonuses and functional benefits - stability and job 

security - human capacity development) was average where the 

relative weights were obtained between 65.43 and 69.79%. The 

level of job satisfaction of respondents was average with a 

relative weight of 68.94%. Finally, There is a statistically 

significant relationship between the dimensions of having a 

career and the level of job satisfaction for women working in the 

entrepreneurial sector as one of the tributaries of the private 

sector in the northern border region. 

  :مقدمة

العمل مهم للرجل والمرأة على حد السواء، وذلك ألنه يحقق لهما فوائد    

إشباع الحاجة لألمن عن طريق األجر المادي الذي يحصل كثيرة، ومن خالله يتحقق 

االقتصادي والتخلص من التبعية، ويحقق أيضا عليه العامل، كما أنه يعنى االستقالل 

الشعور بالقدرة على اإلنجاز لعامل ويمنحه المكانة االجتماعية، كما يحقق األهمية ل

(، ولقد أمرت به آيات قرآنية كثيرة منها قوله تعالى:" َوقُِل 0217)ليلى البهنساوي: 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُون" )سورة التوبة األية  (، وقد أدى 127اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

ى تعدد التخصصات المتاحة لتعليم الفتاة على انتشار تعليم الفتيات في المملكة إل

المستوى العالي والجامعي إلى التوسع من فرص العمل لهن في مجاالت عديدة )سهام 



 
" دراسة ميدانية على المرأة العاملة بقطاع ريادة   أثر أبعاد جودة الحياة الوظيفية على مستوي الرضا الوظيفي

 سامر أحمد محمد طلبه النجارد/                                                            األعمال بمنطقة الحدود الشمالية"

 0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد 
321 

 
 

(، فالمتابع لعدد الخريجات من اإلناث من الجامعات 0211الزهراني ومحمد الغامدي: 

تحتل  من إجمالي عدد الخريجين مما  يؤهلهن ألن %72يجد أن نسبتهن أكثر من 

مكانة كبيرة في سوق العمل )غالية شرف(، وعمل المرأة ليس ترف بل ضرورة 

فالتحديات االقتصادية تزداد والمتطلبات المعيشية أيضا ترتفع والعائلة السعودية 

أصبحت أكثر تطلبا، كما أن عمل المرأة يسهم في زرع ثقافة العمل والتعاون 

 ائشة الصالح(.واالحترام المتبادل بين أفراد العائلة)ع

ويعد االهتمام بجودة الحياة الوظيفية من قبل المنظمات من األمور التي تحقق العديد 

من األهداف والمزايا اإليجابية على مستوى األفراد العاملين في المنظمة وتبعاً لذلك 

(،حيث 0210على مستوى المنظمة ككل )فاطمة الربابعة وغازي رسمي أبو قاعود: 

والعمالء قلب أي منظمة، لذلك برز االهتمام الكبير بهم لضمان  يشكل العاملين

(، كما أن جودة الحياة الوظيفية 0210استمرارية ونجاح المنظمة )أسامة البلبيسي: 

إلى تحقيق مزايا وسيلة لتعزيز القدرات التنافسية للمنظمات المعاصرة التي تسعي 

لتحسينات المستمرة على تنافسية معتمدة على مواردها البشرية وأن تجرى ا

الداخلية معتمدة على المداخل الحديثة في تحسين الحياة الوظيفية )مها الزيادي: بيئاتها 

بالرضا الوظيفي مما يدفع الى (، االمر الذى يتحقق معه تلقائياً احساس العاملين 0217

ارة المنظمة إداالرتقاء بمستوى أداء المورد البشري واحداث التفاعل الجيد بينه وبين 

( حيث 0226(، وقد أكد على ذلك )سعد العنزي وسما الفضل: 0211)مرفت قاسم: 

ذكرا أن جودة الحياة الوظيفية تتمثل في جانبين أساسيين هما اإلمكانات البشرية وبيئة 

العمل مما يؤدي لزيادة اإلنتاجية ويتحقق ذلك بشعور العاملين بحالة من الرضا. 

عض إلى أن مؤشرات جودة الحياة الوظيفية ترتبط ارتباط وثيق وبشكل مشابه أشار الب

 .(0212بالرضاء الوظيفي )سهيلة عباس وعلي الزاملي:

ويعد الرضا الوظيفي موضوعاً مهماً لكل من يعمل في المنظمات، ويعد من أكثر 

(، كما إن المفهوم Ayranci: 2011المتغيرات تكراراً في بحوث السلوك التنظيمي )
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ي للرضا هو شعور العامل إزاء وظيفته، وال يعتمد الرضا على طبيعة المهمة التقليد

 (.Sowmya & Panchanatham: 2011فحسب، بل توقعات العامل من وظيفته 

  :أوال: التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

  :جودة الحياة الوظيفية •

العديد من االختالفات  Quality of work Life لقد شهد مفهوم جودة الحياة الوظيفية

بين الباحثين بشأن ترجمته وتعريفه وتحديد مكوناته، فعلى مستوى الترجمة فله عدة 

ترجمات ومن أبرزها: جودة الحياة الوظيفية، جودة حياة العمل، نوعية حياة العمل، 

تحسين نوعية الحياة، وجودة نوعية بيئة العمل )فاطمة الربابعة وغازي رسمي أبو 

( أن جودة الحياة 0226(، ومن هذه التعريفات، تعريف محمد العتيبي)0210قاعود: 

الوظيفية تتضمن تصورات وإدراكات العاملين لمستوي البيئة المادية والمعنوية للعمل 

والمؤسسة، وتتمثل مكونات البيئة المادية والمعنوية في مجموعة من العوامل من 

والمكافآت، واألمن الوظيفي، والمشاركة في أهمها: المزايا والفوائد، أنظمة الحوافز 

 Pavithra & Barani صناعة القرارات، والرضا الوظيفي، كما عرف كل من

جودة الحياة الوظيفية بأنها توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمنظمة   (2012)

لمساعدتهم على بناء عالقات طيبة والنهوض بصحتهم ورفاهيتهم ورضاهم الوظيفي 

كفاءاتهم والتوازن بين العمل والحياة خارج نطاق أعمالهم مما يؤثر على األداء  وتنمية

 .الوظيفي الكلي

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يرى الباحث أنه يمكن تعريف جودة الحياة 

الوظيفية على أنها عملية ضرورية تعتبر المحرك االساسي والفعال لتحقيق الرضا 

داث توازن بين حياتهم الوظيفية واألسرية وتهدف لتحقيق الوظيفي للعاملين وإح

العدالة الوظيفية واحترام حقوق العاملين بما يتفق مع القواعد والقرارات القانونية 

والعادات والتقاليد للمجتمع وكذا االهداف العامة للمنظمة وذلك من خالل توفير  البيئة 

ستقرار واالمان الوظيفي من أجل رفع التنظيمية المالئمة لظروف العمل مع تحقيق اال
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مستوى كفاءة العاملين الذى ينعكس بدوره على تحقيق المنظمة ألهدافها وزيادة 

 .معدالت االنتاج

 :أبعاد جودة الحياة الوظيفية •

لم يقتصر االختالف بين الباحثين حول مفهوم جودة  الحياة الوظيفية على ترجمته أو 

ألبعاد األساسية، حيث يرى بعض الباحثين أن جودة تعريفه فقط إنما شمل تحديد ا

الحياة الوظيفية مصطلح يحدد نفسه في القضايا الداخلية في المنظمة ويركز على 

المشاكل التي تواجه خلق بيئة عمل إنسانية يعمل في إطارها الموظفين)فاطمة الربابعة 

ة ألخرى حيث (، لذا فأن األبعاد تختلف من دراس0210وغازي رسمي أبو قاعود: 

( أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية تتمثل في توفير بيئة عمل 0227يرى محمد صديق )

صحية وآمنة مدعمة ألداء العاملين، توفير متطلبات االمان واالستقرار الوظيفي، 

وإعادة تصميم الوظائف إلشباع طموحات العاملين، والمشاركة الفعلية في صنع 

ور والمكافآت والحوافز، وإتاحة فرص الترقي والتقدم القرارات، وعدالة نظم االج

الوظيفي، وإتاحة الظروف المالئمة لتحسين االنتاجية والكفاءة وتشكيل فرق عمل 

متكاملة في ظل توفير العدالة االجتماعية والحفاظ على كرامة العاملين وخصوصيتهم، 

الوظيفية والحياة على أهمية عنصر التوازن بين الحياة  Repa (2010) كما أكد

   & Kaiser االسرية كأحد العناصر الهامة لجودة الحياة الوظيفية، كما أشار

Ringlstetter (2011)   أن للتوازن بين الحياة والعمل أحد أبرز أبعاد جودة الحياة

الوظيفية حيث لها أثر ايجابي على المنظمة والموظفين فهو يؤدى إلى زيادة الرضا 

داء العاملين، واالرتقاء بالحالة االقتصادية للمنظمة من خالل زيادة الوظيفي وتحسين أ

 .االنتاجية

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يرى الباحث أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية 

تتمثل في التوازن بين الحياة الوظيفية والحياة األسرية، والمشاركة في اتخاذ القرار، 

جور والمكافآت والمزايا الوظيفية، واالستقرار وخصائص وظروف العمل، واأل

  .واالمان الوظيفي، وتطوير القدرات البشرية
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  :الرضا الوظيفي •

( الرضا الوظيفي بأنه شعور 0227عرف موسى المدهون، عبد الحميد البلداوى )

انفعالي داخلي لدى الفرد العامل تسببه عدة عوامل وممارسات داخل بيئة العمل. 

( بأنه درجة اشباع الفرد التي تجعله راضيا عن عمله 0229د جاد الرب )ويعرفه سي

مقبال عليه ومحققا لطموحاته ورغباته وميوله المهنية ومتناسباً مع ما يريده الفرد من 

بأنه تقييم شامل  Sirca et. al. (2012) عمله وما يحصل عليه في الواقع، كما عرفه

وظيفة الفرد، وتشمل مشاعر وسلوكيات  لجميع الميزات المختلفة المرتبطة مع

مجموعة من العواطف  بأنها     Baseri (2013)       وتوقعات األفراد، كما عرفها

 Millan et al. (2013) والمعتقدات التي لدى الناس عن وظائفهم الحالية. ويشير

لومات إليها بأنها الدرجة التي يحب فيها الناس عملهم، ويتم تحديد ذلك عن طريق المع

  .الذاتية

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة يرى الباحث أن الرضا الوظيفي هو الوصول 

 لدرجة يقبل فيها الناس عملهم الحالي ويرغبوا في االستمرار به.

 :ثانياً: الدراسات السابقة

  :الدراسات الخاصة بجودة الحياة الوظيفية - 1

العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظيفية دراسة  Sinha (2012)  استهدفت دراسة

من المؤسسات الهندية، وقد توصلت الدراسة إلى استخالص ثالثة عوامل 02لعدد 

مؤثرة بجودة الحياة الوظيفية للمدراء في المستوى المتوسط للمنظمة، وهي التوجه 

الذاتي نحو دعم العالقات في المنظمة، والتكيف المهني في المستقبل، وتحديد المصير 

 .والنظام الشامل للمنظمة

( التعرف على تأثير جودة حياة العمل كمتغير 0216استهدفت دراسة رجب رفاعي )

وسيط في العالقة بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي للممرضات العامالت في 

 المستشفيات الحكومية بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة
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إلى وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي، 

كذلك وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائي بين أبعاد العدالة التنظيمية وكل من 

  .أبعاد االلتزام التنظيمي، وجودة حياة العمل

ودة الحياة الوظيفية ( التعرف على مستوى ج0217استهدفت دراسة حسني الدحدوح )

لدى معلمي المرحلة األساسية بمحافظات غزة، ومستوي أداء المعلمين، وتوصلت 

الدراسة إلى انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد عينة 

الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة األساسية تعزي لمتغير 

مات، بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزي لمتغيري الجنس ولصالح المعل

 .المؤهل العلمي وسنوات الخدمة

( التعرف إلى أثر عناصر جودة 0217استهدفت دراسة محمد العمري ورندة اليافي )

الحياة الوظيفية المؤثرة في أداء موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، 

أن عناصر جودة الحياة الوظيفية األكثر تأثيراً على األداء وهي  وتوصلت الدراسة إلى

العالقة االجتماعية التي تجمع الموظف مع الرؤساء وزمالء العمل، الرضا الوظيفي، 

  .الحوافز المادية، وتقييم األداء

( التعرف على تأثير ضغوط العمل للموظفين 0217استهدفت دراسة خالد أحمد، )

لوظيفية بالتطبيق على وزارة اإلعالم في مملكة البحرين، وتوصلت على جودة الحياة ا

الدراسة إلى انه توجد عالقة ارتباط عكسية بين متغير ضغوط العمل ومتغير جودة 

 .الحياة الوظيفية بعينة الدراسة

( التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية 0217استهدفت دراسة محمود الشنطي )

التحويلية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، وكذلك  ودرجة ممارسة القيادة

الكشف عن أثر القيادة التحويلية بأبعادها األربعة على جودة الحياة الوظيفية، وتوصلت 

الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة الوظيفية ومستوى ممارسة القيادة التحويلية كما 
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أن القيادة التحويلية ذات التأثير يدركها العاملون بوزارة الصحة كانت متوسطة، و

  .الكاريزمي تؤثر تأثيراً ايجابياً على جودة الحياة الوظيفية

( التعرف على االسهام النسبي ألبعاد طبيعة 0217استهدفت دراسة جوهرة المرشود )

العمل في التنبؤ بجودة الحياة لدى موظفات جامعة القصيم في ضوء بعض المتغيرات 

توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية في طبيعة العمل  الديمجرافية، وقد

وجودة الحياة لدي الموظفات تعزى الختالف ســنوات الخدمة والحالة االجتماعية، كما 

أظهرت نتائج الدراسة عن وجود عالقات موجبة دالة إحصائية بين أبعاد طبيعة العمل 

  .وأبعاد جودة الحياة

( التعرف على جودة الحياة الوظيفية لدى 0217ن)استهدفت دراسة شريف سليما

أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية جامعة عين شمس، وجامعة الملك سعود، 

وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين ابعاد جود الحياة 

يتين، وبشكل الوظيفية وبين الدرجة الكلية لالستبانة لكل من عنصري المقارنة بين الكل

عام تبين ارتفاع مستوى الحياة الوظيفية بأبعادها الخمسة في الكليتين مما ينعكس 

  .ايجابياً على اعضاء هيئة التدريس بكل منهما

( أثر أبعاد جودة حياة العمل على فاعليه 0216واستهدفت دراسة هاشم أبو حميد )

ت الدراسة إلى وجود عالقة اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة، وتوصل

ذات داللة احصائية ايجابية بين أبعاد جودة حياة العمل، وفاعلية اتخاذ القرارات 

 .اإلدارية

( التعرف على أثر جودة 0216استهدفت دراسة رياض الهاشمي وعلي العضايلة )

وقد الحياة الوظيفية على الفاعلية التنظيمية في المستشفيات العسكرية بمنطقة الرياض، 

توصلت الدراسة الى أن مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجهه نظر العاملين كان 

بدرجة متوسطة، كما وجد أن مستوى الفاعلية التنظيمية في المستشفيات العسكرية 

  .كانت بدرجة متوسطة
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( التعرف على الضغوط النفسية وعالقتها بجودة 0219استهدفت دراسة وائل السيد )

ضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وتوصلت الدراسة إلى انه الحياة لدى أع

توجد عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية وجودة الحياة، بينما ال توجد عالقة 

ارتباطية مع كل من التفاعالت المهنية، التدريب المهني، توقعات العمل والراتب 

إدارة الوقت مع كل من والترقية، كما ال توجد عالقة ارتباطية بين بعد جودة 

 .التفاعالت المهنية، التدريب المهني، توقعات العمل والراتب والترقية

 :دراسات الرضا الوظيفي - 0

( إلى الكشف عن درجة 0216استهدفت دراسة يونس الشوابكة وحسن الطعاني)

الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لدى المبحوثين في ثالث جامعات أردنية رسمية، 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة الرضا الوظيفي كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج 

أن درجة الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر العاملين ال تختلف 

باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة، في حين تبين أنها تختلف 

 .باختالف متغيرات الوظيفة، والراتب الشهري

لتعرف على محددات الرضا الوظيفي ا  Hytti & Akola (2013) ستهدفت دراسةا

من خالل تحليل أثر أنماط وخصائص العمل على درجات الرضا الوظيفي باتحادات 

نقابات الموظفين في فنلندا، وتوصلت الدراسة إلى أن مستويات الرضا الوظيفي لدى 

كما أن خصائص العمل المؤثرة على العاملين بشكل حر أكبر من الموظفين العاديين، 

درجات الرضا الوظيفي هي االستقاللية وهوية العمل وتنوع العمل وأهمية العمل 

 .والتغذية العكسية

قياس أداء العاملين في قطاع Kazan & Gumus (2013)   سة استهدفت درا

في أداء الخدمات بأحد البنوك الحكومية في تركيا، والتعرف على أهم العوامل المؤثرة 

العاملين بالبنك، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها أنه ال يوجد تأثير إيجابي 
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لكل من الرواتب الممنوحة للعاملين، ومستوى الرضا الوظيفي، وعالقات العمل، 

 .والحوافز في اإلداء الوظيفي

 ( التعرف على الرضا الوظيفي لعضوات هيئة0217استهدفت دراسة حياة الحربي )

التدريس بكليات جامعة أم القرى في ضوء معايير الجودة الشاملة للهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد األكاديمي، وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية 

في تحديد الرضا الوظيفي بين عضوات هيئة التدريس تعزى لمتغير الكلية، والمرتبة 

 .العلمية، والخبرة بالجامعة

تحليل أثر العمل الحر على الرضا   Cueto & Pruneda (2016)هدفت دراسةاست

الوظيفي مع مقارنة مستويات الرضا الوظيفي بين العاملين بشكل حر والموظفين 

الذين يتقاضون رواتب منتظمة في أسبانيا، وتوصلت الى ان تحقيق الرضا الوظيفي 

 ..نمط العمللدى العاملين بشكل حر يختلف حسب تفضيل العاملين ل

( دراسة تأثير الرضا الوظيفي 2019) Sibhoko & Bayatاستهدفت دراسة 

للموظفين على الفعالية التنظيمية في كلية بافالو سيتي في شرق لندن بجنوب أفريقيا، 

وكشفت نتائج هذه الدراسة أن الموظفين كانوا غير راضين عن األجور واالعتراف 

 بوجود فرص للتقدم والترقي.

  :اً: أهمية الدراسةثالث

ترجع أهمية الدراسة من الناحية النظرية إلى ندرة الدراسات السابقة التي تربط بين 

أثر جودة الحياة الوظيفية على مستوي الرضا الوظيفي للمرأة العاملة بقطاع ريادة 

االعمال وهو تابع للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، كما أن ما قد تسفر عنه 

تائج يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة إلجراء مزيد من البحوث في نفس المجال في مناطق الن

أخرى بالمملكة العربية السعودية، في حين تتمثل األهمية التطبيقية لهذا الدراسة فيما 

يمكن أن تسفر عنه من نتائج تتعلق بتحليل طبيعة البيئة الوظيفية التي تعمل بها المرأة 

ع الخاص من أجل توفير حياة أفضل لها بحيث تحقق إشباع السعودية في القطا
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حاجاتها ورغباتها،  مما يكون له األثر الفعال في رفع معدالت الرضا الوظيفي لدى 

يؤدي إلى ارتفاع مستوى أدائها وقدرتها على تقديم اضافات مبتكرة المرأة العاملة مما 

مستدامة داخل المجتمع، لذا فإن في التنمية الوكبيرة للعمل الذى تقوم به، ودورها 

دراسة الحياة المهنية للمرأة العاملة بالمملكة ومدى رضاها الوظيفي مفتاحاً أساسياً 

الوظيفي والمهني وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية، ومدى قدراتهن لفهم أدائهن 

كة العربية والمشاركة الفعالة لبناء الوطن داخل المملعلى تقديم اإلضافة اإليجابية 

الذي تهدف  0202التحول الوطني وبرنامج  0262السعودية في ظل رؤية المملكة 

ومتطورة المملكة العربية السعودية من خالله االنتقال إلى آفاق عالمية غير مسبوقة 

 تنافس بها الدول المتقدمة اقتصادياً وتنموياً.

 :اً: مشكلة الدراسةرابع

تتمثل مشكلة الدراسة في مدى وجود عالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية والرضا 

الوظيفي، وإلى أي مدى تساهم أبعاد جودة الحياة الوظيفية في رفع مستوى الرضا 

الخاص ريادة االعمال بوصفة احد روافد القطاع الوظيفي لدى المرأة العاملة بقطاع 

 .ع معدالت األداء لهنوالذي بدوره يساعد على تحسين ورف

 :: أهــداف الدراسةخامساً 

مستوي على وجودة الحياة الوظيفية أثر الدراسة بصفة رئيسية دراسة "  ههذ تاستهدف

  ." بمنطقة الحدود الشمالية ريادة األعمالالرضا الوظيفي للمرأة العاملة بقطاع 

 :ة اآلتيةويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خالل تحقيق األهداف الفرعي

لمستوي جودة الحياة  ريادة األعمالرصد وتحليل استجابات المرأة العاملة ب .1

 .الخاص بمنطقة الحدود الشمالية وصفه أحد روافد القطاع الوظيفية للمرأة العاملة ب

لمستوي الرضا الوظيفي رصد وتحليل استجابات المرأة العاملة بريادة األعمال  .0

 .أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشماليةبوصفه للمرأة العاملة 
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تحديد العالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية ومستوى الرضا الوظيفي للمرأة  .6

 .بريادة االعمال بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشماليةالعاملة 

 :سابعاً: فروض الدراسة

" ال يوجد إختالف معنوى بين أراء العامالت بريادة األعمال بوصفه  الفرض األول :

أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية حول ترتيب األهمية النسبية  

 "ألبعاد جود الحياة الوظيفية

ال يوجد إختالف معنوى بين أراء العامالت بريادة األعمال بوصفه  الفرض الثانى:

الخاص بمنطقة الحدود الشمالية حول ترتيب األهمية النسبية  أحد روافد القطاع 

 "لمستوي الرضا الوظيفي

ال يوجد إختالف معنوى بين أراء العامالت بريادة األعمال بوصفه "  : الفرض الثالث

 " أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية

 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أبعاد جود الحياة الوظيفية ال  :لرابع االفرض 

ريادة األعمال بوصفه أحد روافد القطاع  ب العامالتلدى  ومستوي الرضا الوظيفي

 .الخاص بمنطقة الحدود الشمالية

ويوضح الشكل التالي النموذج المقترح للعالقات بين متغيرات البحث وفقاً لفروض 

 .الدراسة
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 :ثامناً: أسلوب الدراسة

استخدم الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي الميداني منهج الدراسة: - 8/1

 :واعتمدت الدراسة على المصادر التالية

تتمثل باستخدام المراجع والمصادر المتوفرة في المصادر الثانوية: - 8/1/1

والمكتبات الرقمية السعودية، ومواقع األنترنت وذلك لبناء اإلطار  المكتبات،

 .النظري لهذا الدراسة

استمارة استبيان مخصصة لهذه الغاية طورها المصادر األولية:  - 8/1/2

 .الباحث

تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء العامالت في مجتمع الدراسة والعينة:  - 8/2

( بناء على إحصائيات وزارة العمل 6696ود الشمالية )القطاع الخاص بمنطقة الحد

(، وقد تم اختيار عينة عشوائية من مدينة 0219بالمملكة العربية السعودية لعام )

من  %7عرعر في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، بما نسبته 

يع استمارة ( مفردة، حيث قام الباحثان بتوز191مجتمع الدراسة وبلغ عددها )

 خصائص وظروف العمل
األجور والمكافآت والمزايا 
 االستقرار واالمان الوظيفي
 تطوير القدرات البشرية
التوازن بين الحياة 

 المشاركة في اتخاذ القرار الوظيفية والحياة األسرية

أبعاد جودة الحياة الوظيفية
 

في
وظي

ا ال
رض

ال
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استمارة لعدم  05مفردة، وقد تم استبعاد عدد  017االستبيان على عينة قوامها 

صالحيتها ونقص المعلومات فيها، واعتمدت استمارات االستبيان الباقية والبالغ عددها 

( من مجموع استمارات االستبيان %99.6، ويشكل هذا الرقم ما نسبته )191

 .الموزعة

 .0216/0219شهور من العام الجامعي  6مدة العمل الميداني  وقد استغرقت الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على استخدام االستبيان بالمقابلة الشخصية  أداة الدراسة: - 8/3

 :لجمع البيانات المتعلقة بها، وقد أشتمل االستبيان على ثالثة محاور رئيسية هي

يث يحدد فيها السن، والمؤهل تضمن البيانات األولية للمبحوثات ح المحور األول:

 .العلمي، وسنوات الخبرة، والحالة الزواجية

عبارة لمعرفة مدى إدراك المبحوثات ألبعاد  76أشتمل على عدد  المحور الثاني:

جودة الحياة الوظيفية، والذي تكون من ستة أبعاد هي تطوير القدرات البشرية، 

وظروف العمل، واالستقرار واألجور والمكافآت والمزايا الوظيفية، وخصائص 

 .واألمان الوظيفي، والتوازن بين الحياة االسرية والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار

 .عبارة لمعرفة درجة الرضا الوظيفي للمبحوثات 10أشتمل على عدد  المحور الثالث:

وقد تدرجت وجهات النظر فيه بين موافق بشدة، وموافق، ومحايد، وغير موافق، 

افق بشدة، وقد تم إعداد ذلك المقياس بعد االطالع على الدراسات والبحوث وغير مو

  .السابقة

 :صدق استمارة االستبيان - 8/4

الصدق الظاهري الستمارة االستبيان: بعد تحديد المحاور الثالثة المستخدمة  - 9/5/1

في هذا البحث تم صياغة عدد من العبارات التي تدور حول كل محور، ثم تم عرض 

من األساتذة في مجال اإلدارة واإلحصاء، وقد تم تعديل  12العبارات على عدد 

لتي عرضها المتخصصون، وحذف وإضافة بعض العبارات في ضوء المالحظات ا
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وإعادة صياغة بعض العبارات وإعادة تنظيم بعض البنود والتي تم وضعها في 

االعتبار أثناء كتابة عبارات  المحاور الثالثة الخاصة باالستبيان في صورتهما 

النهائية، وذلك بهدف التحقق من صدق محتوى عبارات المحاور الثالثة المستخدمة 

 .حقيق ألهداف الدراسةوأبعادها المختلفة لت

صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: للتحقق من صدق االتساق البنائي  - 9/5/0

لمحاور الدراسة تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين معدل كل محور من محاور 

( أن جميع 1الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبيان، ويتضح من جدول )

ي الدراسة دالة إحصائياً، وبدرجة قوية عند مستوى داللة معامالت االرتباط لمحور

2.27≤ α  وبذلك تعتبر جميع محاور االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه. 

جدول )1( يوضح معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبيان 

 والدرجة الكلية لالستبانة

 α ≥2.27االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 

 ثبات االستبانة:   - 8/5

تم حساب معامل الثبات لكل من المحورين بطريقة التجزئة النصفية حيث تم تقسيم 

)ذات األرقام الفردية والفقرات ذات األرقام الزوجية(، الفقرات االستبيان إلى جزئيين 

وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام 

 :معامل سبيرمان براون للتصحيح حسب المعادلة التالية

 r+1             معامل االرتباط r    حيث      0rمعامل الثبات =  

 

اطمعامل بيرسون لالرتب العنوان المحور  مستوى الداللة 

*2.222 2.996 جودة الحياة الوظيفية األول  

*2.222 2.906 الرضا الوظيفي الثاني  
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 جدول )0( يوضح طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبيان

 

 معامل االرتباط العنوان المحور
معامل االرتباط 

 المعدل

 2.796 2.762 جودة الحياة الوظيفية األول

 2.659 2.799 الرضا الوظيفي الثاني

 2.766 2.566 الدرجة الكلية لالستبانة

)سبيرمان براون للتصحيح( ( أن قيمة معامل االرتباط المعدل 0يتضح من جدول )

مرتفع ودال إحصائياً، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة للتطبيق على 

 .عينة الدراسة

 .ومما سبق تمكن الباحث من التأكد من صدق وثبات االستبيان

عبارة(، وكذا  56وللحكم على مستوى اتجاهات العامالت نحو جودة الحياة الوظيفية ) 

( 1، 0، 6، 5، 7عبارة(، وضعت درجات رقمية )10لرضا الوظيفي )مستوى ا

إلجابات المبحوثات وفقاً لنوع اإلجابة، حيث قسمت المبحوثات تبعاً للدرجة التي 

حصلن عليها إلى ثالث فئات هي فئة ذات مستوى منخفض وهن الحاصالت على أقل 

، %67 – 72 ، وفئة ذات مستوى متوسط وهن الحاصالت على نسبة%72من نسبة 

 .%67وفئة ذات مستوى مرتفع وهن الحاصالت على أعلى من نسبة 

تم معالجة البيانات إحصائياً وذلك من خالل استخدام  المعالجة اإلحصائية: - 8/6

لتحليل البيانات واختبار  SPSS V.20 برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

الحسابي واالنحراف المعياري لوصف وتوزيع باستخدام النسب المئوية والمتوسط 

لقياس صدق الفقرات والختبار  (r) البيانات، كما تم االستعانة بمعامل االرتباط البسيط

قوة العالقة بين بعض المتغيرات المستقلة والتابع، كذلك تم استخدام معامل سبيرمان 

 .براون للتصحيح وذلك لقياس ثبات االستبيان
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 والمناقشة:عاشراً: النتائج 

 . البيانات األولية:12/1

جدول ) تائج ب شير الن لى أن6ت مر  %97.9( إ من الع هرت  07يبلغن  كذلك أظ سنة، 

مطلقة(، في  %7.9عزباء و %67.5مالنتائج أن أكثر من ثلثي العينة غير متزوجات )

سوى  سباب  %9.9حين لم تتعدى أي مبحوثة خبرة الثالث سنوات  جع أ قد تر قط، و ف

شمالية، تلك  حدود ال النتائج السابقة إلى حداثة عمل المرأة في القطاع الخاص بمنطقة ال

بل  صة ق خاص وخا طاع ال جال الق مل بم قط للع صغيرات ف وكذلك إلى ميول الفتيات ال

لزواج. ترة ا فع  ف ثات مرت لدى المبحو مي  ستوى التعلي تائج أن الم هرت الن يراً أظ وأخ

جة الب عة حيث أن جميعهن حاصالت على در من الجام كالوريوس  سواء ب كالوريوس 

ية  77.5% ية التقن من الكل كالوريوس  جود %55.7أو ب عدم و لك ل سبب ذ جع  ، وير

فرص عمل أخرى بالقطاع الخاص تتناسب مع مستوى تعليمهن، وبصفة عامة نجد أن 

 نتائج البيانات األولية تشير إلى تجانس العينة بصورة كبيرة.

 (191وفقاً للبيانات األولية )ن = ( توزيع المبحوثات 3جدول )

 

 

 

 

 % عدد الخصائص % عدد الخصائص

 السن بالسنوات
 المستوى التعليمي

 7.0 12 سنة 07

 55.7 97 بكالوريوس من كلية التقنية 97.9 177 سنة 07

 77.5 127 بكالوريوس من الجامعة 6.9 17 سنة 06

 سنوات الخبرة الحالة الزواجية

 10.7 05 واحدةسنة  67.5 105 عزباء

 69.7 172 سنتان 19.9 67 متزوجة

 9.9 16 ثالث سنوات 7.9 11 مطلقة
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 . أبعاد جودة الحياة الوظيفية:12/0

هي Sirgy et. al. (2001يذكر ) عدد مصطلح أن جودة الحياة الوظيفية  عاد مت  األب

 عن العاملين رضا عن وتعبر والمنظمة، العاملين الضمنية بين العالقة تلك إلى يشير

 ومن هذه األبعاد تم دراسة ستة أبعاد هي:، وخدمات  موارد من تقدمه المنظمة ما

 التوازن بين الحياة االسرية والعمل: -12/0/1

في  تزام  لى االل يؤدى ا هو  لى المنظمة، ف جابي ع ثر إي له أ التوازن بين الحياة والعمل 

ياة  بين الح عارض  صراع والت ياب وال المنظمة ويقلل من ضغوط العمل، ومعدالت الغ

لة  قاء بالحا عاملين، واالرت سين أداء ال لوظيفي وتح ضا ا الشخصية والعمل، وزيادة الر

خالل ال من  مة  صادية للمنظ ية االقت يادة االنتاج قد (Kaiser et. al.: 2011)ز ، و

جدول ) تائج ب هرت الن عامالت 5أظ لزم ال لى "ال ت صت ع تي ن هي ال قرة  لى ف ( أن أع

قدره  سبي  بوزن ن لى  بة األو لت المرت بأعمال اضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي" واحت

مملكة العربية ، ويرى الباحثان أن ذلك قد يرجع لقوة تطبيق قوانين العمل بال91.02%

ها  قد علي مل المتعا السعودية التي تلزم المنظمات والمؤسسات بالعمل خالل ساعات الع

مع  ضائه  ياً لق تاً كاف عامالت وق جد ال لى " ت صت ع تي ن قرة ال فقط، في حين احتلت الف

قدره  سبي  بوزن ن يرة  بة األخ سرهم "المرت قد %62.22أ لك  ثان أن ذ يرى الباح ، و

سم على يرجع إلى أن طبيعة ا سعودية مق ية ال كة العرب خاص بالممل طاع ال لعمل في الق

مع  كافي  فترتان صباحية ومسائية مما ال يجعل هناك متسع من الوقت في قضاء وقت 

 األسرة سوى في اإلجازات.

( أن مستوى اتجاهات العامالت نحو بعد التوازن بين 5وقد أظهرت النتائج بجدول )

فع حيث حصلت المبحوثات على وزن نسبي مرتفع بلغ الحياة االسرية والعمل كان مرت

، ويرى الباحثان أن هذا مؤشر جيد للعامالت بمناسبة طبيعة عملهن مع 67.67%

)رينيه ماجد وماليسيا كودكيند: ، وهو يتفق مع ما ذكره ممارسة أمور حياتهن الطبيعية

والمجتمع، بل  هناك عالقات متبادلة بين الحياة الخاصة للعامل والعملبأن  (.0229

إن ازدهار المجتمعات وانتعاشها ال يقوم إال على نوعيّة وجودة العمال التي تستطيع 

 .Dhaka et. alالحياة االسرية والعمل، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) الموازنة بين
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التي اظهرت توازن مقبول بين الحياة  Azman et. al. (2010( ودراسة )2008

 :Saraji & Dargahiنما اختلفت تلك النتيجة مع دراسة )الشخصية والعمل، بي

2006.) 

( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف 4جدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التوازن بين الحياة االسرية والعمل 

 (191وترتيبها )ن = 
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ال تلزم العامالت بأعمال اضافية بعد انتهاء 

 الدوام الرسمي 
961 5.77 2.796 91.02 1 

توجد مرونة بنظام العمل لتحقيق التوازن بين 

 العمل والحياة األسرية
677 6.97 2.956 69.11 0 

 6 66.77 1.207 6.79 626 يتناسب الراتب مع متطلبات الحياة األسرية

تسطيع العامالت عند حدوث أمر طارئ 

 شخصي لهن بمغادرة العمل 
625 6.79 1.072 66.67 5 

تسمح نظم العمل بالحصول على اجازة للعناية 

 بأحد افراد اسرهن
792 6.71 1.261 60.07 7 

الظروف الشخصية للعامالت  تراعى اإلدارة

 لديها عند تقييم أداءهن 
760 6.70 1.299 62.62 7 

 6 62.22 1.019 6.72 779 تجد العامالت وقتاً كافياً لقضائه مع أسرهم 

 67.67 7.266 07.70 7277 اإلجمالي

 

 خصائص وظروف العمل: -12/0/0 

تي العمل تعد ظروف بي المناسبة من األمور ال سية تل جات النف ية الحا عاملين والماد  لل

كنهم تي تم يق من وال ية ) تحق هدافهم الوظيف سة Sirgy et. al.: 2001أ ند درا ( ، وع

قرة 7خصائص العمل وظروف العمل أظهرت النتائج بجدول ) هي الف ( أن أعلى فقرة 
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ل قد احت مل " و جاز الع مة إلن مل االدوات الالز قر الع توافر بم صت على " ت تي ن ت ال

قد  %67.0المرتبة االولى بوزن نسبي  لك  ثان أن ذ يرى الباح فع، و وهو مستوي مرت

ئة  توافر البي يز ب تي تتم سعودية ال ية ال كة العرب سات بالممل مل المؤس عة ع جع لطبي ير

تي  قرة ال هي الف قرة  ني ف ما ان أد واالدوات الالزمة إلنجاز العمل بشكل جيد وفعال، ك

لت  نصت على " تتناسب حجم االعمال جازه " واحت حدد إلن قت الم مع الو المكلف بها 

لك  %75.7المرتبة التاسعة واالخيرة بوزن نسبي بلغ  وهو مستوي متوسط، ويرجع ذ

طاع  مات الق مل بمنظ سعودية للع مرآة ال مل ال ثة ع لى حدا ثان إ ظر الباح هة ن من وج

مات ا عن المنظ صة  مات الخا مة، الخاص وسرعة ايقاع العمل التي تتميز به المنظ لعا

مال  جاز االع صص إلن قت المخ نة الو لى مواز وبالتالي يحتجن لوقت أطول للتكيف ع

 المكلفين بهن.

( أن مستوى اتجاهات العامالت نحو بعد خصائص 7كما أظهرت النتائج بجدول )

، ويرى %79.69وظروف العمل كان ذو وزن نسبي متوسط عالي نسبياً حيث بلغ 

ارتفاع مستوى ظروف العمل وشدة الرقابة من  الباحثان أن هذا مؤشر يشير إلى

توفر بيئة عمل جيدة تساعد على مما يؤدي إلى الجهات الرقابية المختصة بالمملكة 

(، 0226دراسة عبد العزيز التويجري)، وهذه النتيجة تتفق مع االرتقاء بمستوى العمل

د (، ودراسة عب0229(، ودراسة إيهاب عويضة )0225ودراسة مرفت المرنخ )

ودراسة جوهرة المرشود  Azman et. al. (2010(، ودراسة )0229القادر بنات )

( ، في حين 0219ودراسة وائل السيد ) (0217شريف سليمان )( ودراسة 0217)

 (.0217ودراسة خالد أحمد ) Kheradmand et. al. (2010اختلفت مع دراسة )
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( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات 5جدول رقم )

واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات خصائص وظروف العمل 

 ( 191وترتيبها )ن = 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
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 1 67.0 1.992 6.91 606 توجد نظم رقابية للتأكد من انجاز العمل

 0 66.1 1.999 6.77 799 تتوافر بمقر العمل االدوات االزمة إلنجاز العمل 

 6 60.5 1.291 6.70 791 بيئة العمل صحية وآمنة 

تتناسب طبيعة العمل المنوط به مع امكانيات 

 وقدرت العامالت على انجازه 
792 6.77 1.121 61.0 5 

يتيح العمل فرصة اضافة مهارات وقدرات جديدة 

 للعامالت 
766 6.75 1.050 62.9 7 

 7 79.5 1.061 6.56 776 توجد مسؤوليات ومهام عمل محددة بوضوح

 6 77.0 1.091 6.07 706 تتميز مهام العمل بالتنوع

 9 77.0 1.090 6.07 700 تتميز مهام العمل بالتحدي

حجم األعمال المكلف بها مع الوقت تتناسب 

 المحدد إلنجازه
716 6.06 1.002 75.7 9 

 79.69 6.120 61.51 7999 اإلجمالي

 تطوير القدرات البشرية -12/0/6

قدرات  موارد وال ية ال جال تنم في م تعد جودة الحياة العملية من الميادين البحثية الهامة 

ضي، إذ  البشرية وتطوير المنظمات منذ ظهورها كمفهوم قرن الما في الستينيات من ال

جازات ) من إن مة  قه المنظ ما تحق باً ب طت إيجا (، Koomkee et. al.: 2010ارتب

( أن اعلى فقرة هي الفقرة التي نصت على "تشجع اإلدارة 7ويتضح من الجدول رقم )

بوزن  لى  بة االو لت المرت على الجودة والتحسين المستمر لحل مشاكل العمل" وقد احت

ثان  %60.5 نسبي وهو مستوي متوسط مرتفع نسبياً ويرجع ذلك من وجهة نظر الباح
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إلــى زيــادة قناعــة العــامالت بــان اإلدارة تحــرص علــى تقــديم خــدماتها بجــودة عاليــة 

ومرتفعة، وبالتالي تعمل على حل مشاكل وخالفات العمل حتى تسطيع المحافظة على 

شر بين ال قرة حصتها السوقية في ظل المنافسة الصعبة  ني ف ما ان أد سة، ك كات المتناف

هــي الفقــرة التــي نصــت علــى " يــتم تنميــة القــدرات البشــرية فــي مؤسســات تدريبيــة 

ستوي متوسط  %70.9متخصصة " واحتلت المرتبة االخيرة بوزن نسبي بلغ  هو م و

هن دورات  نسبياً ويرى الباحثان أن ذلك يرجع إلى قناعة العامالت بعدم تقديم االدارة ل

هم عن طري ضيف ل تي ت ني ال صص المه من التخ يرة  جة كب ق جهات تدريبية على در

 خبرات تساعدهم على اداء اعمالهن بشكل جيد ومتميز.

جدول ) تائج ب شير الن طوير 7وت قرات ت عد ف حو ب عامالت ن هات ال ستوى اتجا ( أن م

لغ  ثان أن %76.57القدرات البشرية كان ذو وزن نسبي متوسط حيث ب يرى الباح ، و

عامالت هذا مؤ قدرات ال طوير  حو ت مات ن شر يشير إلى وجود قصور نسبي من المنظ

لديهم سواء كانت تلك العامالت جدد أو من مر عليهن فترة في العمل مما قد يؤثر على 

كريم  بد ال كره ع ما ذ مع  هذا  فق  يب، ويت قت القر في الو عامالت  لك ال مل ت جودة ع

يـد، يكونـون بحاجـة إلـى دورات ( بـأن األفـراد عنـد التحـاقهم بعمـل جد0217جميـل)

ما أن الوظـائف  لت لهـم، ك يدة التـي أوك هام الوظـائف الجد صة؛ للقيـام بم ّة خا تدريبي

مال  لى األع تدريبهم ع عادة  ضروري إ من ال كون  لذا ي ستمر،  ير م في تغ مال  واألع

والوظائف التي يُشغلونها حالياً لضمان استمرارهم في أداء عملهم بنفس الجودة، وتتفق 

 .Koomkee et. al. (2010)النتيجة مع دراسة هذه 
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ً لمجموع االستجابات والمتوسطات 6جدول رقم ) ( توزيع المبحوثات وفقا

واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات تطوير القدرات 

 (191البشرية وترتيبها )ن = 
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على الجودة والتحسين المستمر لحل مشاكل  تشجع اإلدارة

 العمل

791 6.70 1.176 60.5 
1 

تتيح نظم العمل القدرة على زيادة القدرات الوظيفية 

 وتنميتها 

776 6.59 1.056 79.9 
0 

لتنمية القدرات بصورة البرامج التدريبية  تقدم اإلدارة

 متكافئة للجميع

779 6.57 1.056 79.2 
6 

أهداف ومعايير وأسس العمل واضحة ومعلومة لجميع 

 العامالت

776 6.55 1.206 79.9 
5 

تسمح اإلدارة بطرح أفكار العامالت لتنمية العمل وتحقيق 

 اهدافه 

771 6.51 1.000 79.0 
7 

جيدة للعامالت تسمح نظم العمل بنقل الخبرات بصورة 

 الجدد

706 6.07 1.076 77.0 
7 

 6 76.5 1.166 6.16 727 لتنمية مهارات العامالت ومنحهم الثقة  تسعى اإلدارة

يتم تنمية القدرات البشرية في مؤسسات تدريبية 

 متخصصة

799 6.15 1.007 70.9 
9 

 76.57 6.127 07.99 7110 اإلجمالي

 

 الوظيفي:االستقرار واالمان  -12/0/5

االستقرار واألمان الوظيفي يدفع الموظف إلى البقاء واالستمرار في العمل لدى 

المؤسسة وهو اختيار طوعي وإرادي، وهو ناتج لعديد من العوامل واإلجراءات التي 
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تتخذها المؤسسة بهدف االستبقاء على العاملين واالحتفاظ باألكفاء بها والذين هم 

(، ويتضح من الجدول رقم 0216السبب الجوهري في تحقيق أهدافها )أحمد طاحون: 

( أن اعلى فقرة هي الفقرة التي نصت على "تطبق اإلدارة سياسات لتقليص حجم 6)

وهو مستوي مرتفع جدا  %96.7 نسبيزن العمالة " وقد احتلت المرتبة االولى بو

ويرجع ذلك لزيادة قناعة العامالت بأن طبيعة العمل في بيئة العمل السعودية األن 

أصبحت تحرص على التخلص من العمالة االجنبية واالستعاضة عنها بالعمالة الوطنية 

الماهرة  التي تتطلب خبرات مميزة لتستطيع سد الفراغ الذي تتميز به العمالة االجنبية

وبالتالي فان المنظمات الخاصة تحرص على الحصول على افضل الخبرات الوطنية 

وتحاول الحصول عليها واالستغناء عن العمالة الغير مدربة أو التي ال تستطيع 

التدريب والعمل بشكل جيد حتى تستطيع الحفاظ على حصتها السوقية وجودة خدماتها 

ي فقرة هي الفقرة التي نصت على" تشجع االدارة المقدمة لعمالئها، في حين أن أدن

العامالت لديها على تملك بعض االسهم " واحتلت المرتبة السادسة واالخيرة بوزن 

وهو مستوي متدني جداً، ويرى الباحثان أن ذلك قد يرجع إلى  %67.22نسبي بلغ 

أداء قناعة العامالت بأن منظمات القطاع الخاص لم تتأكد من مدى قدراتهن على 

عملهن بشكل جيد نظراً لحداثة دخول المرآة السعودية سوق العمل ومدى قدرتها على 

( 0217ويتفق هذا مع ما ذكره كل من عائشة الصالح ) االستمرار في هذا العمل،

في ( 0219( ومحمد فرحات )0216( وإكرامي عبد َّللا )0217وغالية شرف )

لقطاع الخاص وضرورة أن تشعر تقريرهم عن حداثة عمل المرأة السعودية في ا

 باالستقرار واألمان الوظيفي لضمان استمرارها بالعمل.

ستقرار 6كما يتضح من النتائج بجدول ) عد اال حو ب عامالت ن هات ال ستوى اتجا ( أن م

ثان أن %77.56واالمان الوظيفي كان ذو وزن نسبي متوسط حيث بلغ  يرى الباح ، و

لة هذا مؤشر يشير إلى صعوبة استمرار ع مدة طوي خاص ل طاع ال في الق مل العامالت 

سة )0225وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من دراسة مرفت المرنخ )  Enu(، ودرا

et. al. (2008 ( التي اقروا فيها إلى شعور العاملين 0229ودراسة عبد القادر بنات )

ما اخ فت باألمان الوظيفي بمنظمات القطاع الخاص بصورة ضعيفة أو متوسطة، بين تل
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التي أقرت بتوافر االمان الوظيفي في   Dhaka et al, (2008)تلك النتيجة مع دراسة

 مجال البنوك التجارية الخاصة.

( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف 7جدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات االستقرار واألمان الوظيفي وترتيبها 

 ( 191)ن = 
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 1 96.7 2.996 5.19 699 تطبق اإلدارة سياسات لتقليص حجم العمالة

الطالع العامالت على أي برامج  تسعى اإلدارة

 تغيير تطبقها
792 6.71 1.176 60.0 0 

برامج تدريبية إلكساب العامالت  تطبق اإلدارة

 مهارات جديدة

796 6.72 1.056 60.2 
6 

العديد من الفرص للوصول إلى  تتيح اإلدارة

 مراكز قيادية
707 6.06 1.169 77.5 5 

 7 76.5 1.019 6.16 727 للعامالت تتنوع برامج المزايا التي تقدمها اإلدارة

العاملين لديها على تملك بعض  تشجع اإلدارة

 األسهم
656 1.92 2.656 67.2 7 

 77.56 9.169 19.76 6659 اإلجمالي

 األجور والمكافآت والمزيات الوظيفية:  -12/0/7

تمثل االجور أهمية كبيرة عند الموظفين كونها مصدر دخل لهم، ومحدد مهم لمكانتهم 

االجتماعية داخل وخارج المنظمة، كما أن لها تأثير على قدرة المنظمة في الحصول 

ة في على أداء ذو كفاءة عالية من موظفيها، وبذلك ال تستطيع المنظمات المحافظ

الحصول على موظفيها إال بوجود نظام عادل لألجور داخلها، وفى حال عدم توافر 

، ويتضح من  Agarwal: 1983)ذلك يزداد عدم الرضا الوظيفي والشكاوي بينهم )

( أن أعلى فقرة هي الفقرة التي نصت على" تقدم اإلدارة مجموعة من 9جدول رقم )
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 نسبي " وقد احتلت المرتبة االولى بوزن الحوافز المتدرجة لمن يؤدي عمله بتميز

وهو مستوي متوسط مرتفع نسبياً ويرى الباحثان أن ذلك يرجع لزيادة قناعة  62.0%

العامالت بأن اإلدارة تقدم مجموعة من الحوافز المادية المتدرجة لتحفيزهم على أداء 

ة التي نصت عملهن بصورة جيدة ورفع مستواهن تدريجياً، كما ان أدنى فقرة هي الفقر

على" يتناسب الراتب مع مؤهالت العامالت وكفاءتهن وقدراتهن " واحتلت المرتبة 

وهو مستوي متوسط متدني نسبياً ويرجع  %71.5التاسعة واالخيرة بوزن نسبي بلغ 

ذلك من وجهة نظر الباحثان إلى قناعة العامالت بعدم عملهن بوظيفة تتناسب مع 

( الخاص بالبيانات األولية التي 1نتائج جدول )مؤهلتهن العلمية وهو يتفق مع 

أوضحت أن كل العينة ذو مؤهل علمي عالي، األمر الذي أدى الى تدنى مستوى ما 

يصبن له من رواتب تتناسب مع مؤهلتهن التي غالياً ما تكون أعلى من مستوي 

 الوظيفة التي يشغلنها.

ت نحــو بعــد األجــور ( أن مســتوى اتجاهــات العــامال9ويظهــر مــن النتــائج بجــدول )

لغ  يث ب يرى %75.61والمكافآت والمزايا الوظيفية كان ذو وزن نسبي متوسط ح ، و

الباحثان أن هذا مؤشر يشير إلى عدم رضا العامالت على أجورهن بدرجة كبيرة، وقد 

يز ) سة 0220اتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة كل من عبد العزيز عبد العز (، ودرا

ـــوي ـــز الت ـــد العزي ـــي )0226جري )عب ـــد المغرب ـــد الحمي ـــة 0225(، عب (، ودراس

Kheradmand et. al. (2010)  فآت ظام المكا عاملين بن بول ال عدم ق تي أظهرت  ال

 ، ودراسةEnu et. al. (2008)المتبع في القطاع الخاص، في حين اختلفت مع دراسة

 Dhaka et. al. (2008) ( سيد ئل ال سة وا ير0219ودرا ضا كب لذين وجدوا ر  ( ا

سب  فآتهم تتنا للعاملين بالمنظمات غير الحكومية، وشعورهم بأن دخلهم كافي وكذا مكا

شاط  عة الن ختالف طبي لى ا جع إ لك ير ثان ان ذ يري الباح مع العمل الذين يقمون به، و

 والعمل لعينات تلك الدراسات.
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( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف 8جدول )

ياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات األجور والمكافآت والمزايا الوظيفية المع

 ( 191وترتيبها )ن = 
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مجموعة من الحوافز المتدرجة لمن يؤدي  تقدم اإلدارة

 عمله بتميز
761 6.77 1.279 62.0 1 

 0 77.7 1.091 6.69 767 توفر اإلدارة مبدأ تكافؤ الفرص داخل العمل 

 6 77.5 1.062 6.69 767 يتناسب الراتب مع االعمال المناظرة في سوق العمل 

 5 77.9 1.622 6.65 709 يتناسب الدخل مع أعباء الحياة األسرية

 7 76.9 1.016 6.05 729 يتغير الراتب طبقا لتقدم معدل مهارة العامالت  

 7 76.0 1.092 6.01 726 يتناسب الراتب مع العمل الذي يتم القيام به

 6 70.7 1.061 6.19 796 هناك عدالة في توزيع الرواتب من قبل االدارة 

 9 70.5 1.019 6.16 797 للعامالت تتنوع برامج المزايا التي تقدمها اإلدارة

يتناسب الراتب مع مؤهالت العامالت وكفاءتهن 

 وقدراتهن
797 6.16 1.002 71.5 9 

 75.61 9.199 09.10 7770 اإلجمالي

 

 المشاركة في اتخاذ القرار:  -12/0/7

المشاركة االدارية تعالج العالقة بين المنظمة والموظفين والمساهمين، والقضايا 

االساسية لإلدارة داخل المنظمة، وتبرز دور الموظفين والمساهمين في صناعة 

القرارات في جميع مستويات المنظمة، كما أنها تساعد المدراء على التعامل مع 
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ات منافسة شديدة، فتستطيع المحافظة على التحديات التي تواجههم في بيئة متغيرة وذ

 :Branchمستويات عالية من الفاعلية، واالنتاج، واالبداع، وتحفيز العاملين )

( أن أعلى فقرة هي الفقرة التي نصت على" يهتم 9(، ويتضح من جدول رقم )2011

 رئيس العمل بإكساب العامالت مهارات جديدة" وقد احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي

وهو مستوي متوسط، ويرى الباحثان أن ذلك قد يرجع لرغبة رئيس العمل  72.5%

المستهدف من المبيعات أو زيادته، في حين ان أدنى فقرة هي الفقرة التي  في تحقيق

نصت على" يتشارك العامالت في حل المشكالت التي تواجهن في العمل" واحتلت 

وهو مستوي متدني جداً، ويرى  %72.0المرتبة الثامنة واالخيرة بوزن نسبي بلغ 

الباحثان أن ذلك قد يرجع إلى حداثة معظم العينة في مجال العمل بالقطاع الخاص كما 

( للبيانات األولية مما يترتب عليه عدم توافر خبرة لهن 1أظهرت النتاج بجدول )

 تساعدهن على المشاركة في حل المشكالت التي تواجههن في العمل.

( أن مستوى اتجاهات العامالت نحو بعد المشاركة في 9ئج بجدول )ويظهر من النتا

، ويرى الباحثان أن %76.06اتخاذ القرار كان ذو وزن نسبي منخفض جداً حيث بلغ 

هذا مؤشر سلبي جداً يشير إلى عدم اهتمام اإلدارة بآراء العامالت وذلك بسبب 

ية لهن كما أظهرت حداثتهن في مجال العمل ولصغر سنهن وعدم وجود خبرة حيات

( للبيانات األولية، وقد اتفقت تلك النتيجة مع نتائج دراسة محمود 1النتاج بجدول )

( التي أشارت إلى ان اإلدارة ال 0216( ودراسة هاشم أبو حميد )0217الشنطي )

تحرص على مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، بينما اختلفت مع دراسة عبد العزيز 

( التي وجدتا اهتمام 0225(، ودراسة عبد الحميد المغربى )0220عبد العزيز )

 اإلدارة بآراء ومقترحات العاملين في حل مشكالت العمل.
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( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف 9جدول )

المعياري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المشاركة في اتخاذ القرار وترتيبها 

 (191ن = )

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
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 1 72.5 1.769 6.20 766 يهتم رئيس العمل بإكساب العامالت  مهارات جديدة

يهتم رئيس العمل بتحفيز العامالت  على إنجاز العمل 

 بكفاءة
767 6.20 1.769 72.5 0 

يزود رئيس العمل العامالت بمعلومات كافية بشأن كيفية 

 إنجاز العمل
765 6.21 1.759 72.0 6 

 5 79.0 1.107 0.97 777 تمتلك العامالت  قدر كاف من الحرية في أداء عملهن

 7 79.0 1.106 0.97 777 ال تمانع اإلدارة في تبادل كافة المعلومات بين العاملين 

تهتم اإلدارة بمقترحات وتوصيات العامالت عند اتخاذ 

 القرار 
776 0.92 1.055 79.2 7 

تمتلك العامالت  صالحيات كافية التخاذ بعض قرارات 

 العمل
569 0.71 1.129 72.0 6 

تشارك العامالت  في حل المشكالت التي تواجهن في 

 العمل
569 0.71 1.129 72.0 9 

 76.06 9.169 00.99 5679 اإلجمالي

تعتبر جودة الحياة الوظيفية من مصادر قوة أي منظمة ترغب في النجاح، حيث يهتم 

موضوع جودة الحياة الوظيفية بدراسة وتحليل األساليب التي يمارسها المرؤوسين، 

وهناك أبعاد عديد لجودة الحياة الوظيفية تختلف من مجتمع لمجتمع ومن دراسة 

، وعند دراسة  (Branch: 2011)إلى رفع أداء المنظمةألخرى ولكن جميعها يهدف 

( أن اتجاهات 12الدرجة الكلية لجودة الحياة الوظيفية أظهرت النتائج بجدول )

ويرى  %77.66المبحوثات نحو جودة الحياة الوظيفية كان متوسطا حيث بلغ 

لمناطق الباحثان أن ذلك قد يرجع إلى طبيعة منطقة الحدود الشمالية والتي تعد من ا
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الحدودية البعيدة والتي بدء القطاع الخاص االهتمام بها مؤخراً لذا لم تصل بعد إلى 

جودة عمل وظيفية مرتفعة، باإلضافة إلى حداثة عمل المرأة بالقطاع الخاص بها 

، Sinha (2012)خالل السنوات األخيرة فقط، وتتفق نتيجة البحث مع نتائج دراسة 

(، ودراسة رياض 0217ودراسة محمود الشنطي )( 0217دراسة حسني الدحدوح )و

( التي وجدت من خالل دراساتهم أن مستوى جودة 0216الهاشمي وعلي العضايلة )

(، 0216رجب رفاعي )الحياة الوظيفية متوسط، بينما اختلفت النتائج مع نتائج دراسة 

( التي وجدت من خالل دراساتهم أن مستوى جودة 0217ودراسة شريف سليمان )

 الحياة الوظيفية مرتفع.

توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف ( 11جدول )

أبعاد جودة الحياة الوظيفية وترتيب األبعاد المعياري والوزن النسبي لكل بعد من 

 (191)ن = 

 األبعاد
مجموع 

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

التوازن بين الحياة االسرية 

 والعمل

7277 07.70 7.266 67.67 1 

 0 79.69 6.120 61.51 7999 خصائص وظروف العمل

 6 76.57 6.127 07.99 7110 تطوير القدرات البشرية

 5 77.56 9.169 19.76 6659 االستقرار واألمان الوظيفي

األجور والمكافآت والمزايا 

 الوظيفية

7770 09.10 9.199 75.61 7 

 7 76.06 9.169 00.99 5679 المشاركة في اتخاذ القرار

 77.66 69.966 176.06 09969 أبعاد جودة الحياة الوظيفية

يتضح مما سبق قبول الفرض العدمى ورفض الفرض البديل ومن ثم يتبين 

ثبوت صحة الفرض األول من الدراسة وهو " ال يوجد إختالف معنوى بين أراء 

العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية 

 "حول ترتيب األهمية النسبية ألبعاد جود الحياة الوظيفية
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 -اختبار مدى صحة الفرض الثاني :  - 11/3

مال "  الفرض الثاني:وينص  يادة األع عامالت بر ال يوجد إختالف معنوى بين أراء ال

حد  صفه أ ضا بو ستوي الر حول م شمالية  حدود ال قة ال خاص بمنط طاع  ال فد الق روا

 " الوظيفي

 الرضا الوظيفي: - 11/3/1

التعرف على أن دراسة الرضا الوظيفي يمكن من خاللها  Luthans (2011يذكر )

جوانب القصور ومحاولة تالفيها. ويتم أيضاً معرفة المشكالت التي تقابل األفراد 

الحلول المناسبة التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، والجودة العالية في العاملين لوضع 

يتضح وعند دراسة الرضا الوظيفي للمبحوثات ، Tyilana: 2005)) تقديم الخدمات

( أن أعلى فقرة هي الفقرة التي نصت على" أصرف الراتب 11من جدول رقم )

لت المرتبة األولى الشهري بانتظام وال يوجد تأخير في صرف الرواتب" وقد احت

وهو مستوي مرتفع جدا بالنسبة ألي فقرة في الدراسة، ويرى   %97.5بوزن نسبي 

الباحثان أن ذلك قد يرجع لقوة وصرامة القوانين التي تطبقها مكاتب وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية بالمملكة، في حين كانت أدنى فقرة هي "اشعر ان وظيفتي تلبى 

ية في عملي" وقد أحتلت المرتبة الثانية عشر واألخيرة حيث بلغ طموحاتي المستقبل

ويرى الباحثان أن ذلك قد يرجع إلى عدم تناسب تلك  %72.2الوزن النسبي لها 

الوظائف التي يمتهنونها مع مستوى تعليمهن المرتفع كما هو يظهر في نتائج جدول 

 ( للبيانات األولية.1)

مستوى الرضا الوظيفي كان ذو وزن نسبي ( أن 11ويظهر من النتائج بجدول )

، ويرى الباحثان أن هذا مؤشر جيد يشير %79.95متوسط مرتفع لحد ما حيث بلغ 

إلى رغبة المرأة السعودية في العمل بالقطاع الخاص بالرغم من حداثة العمل به 

ووجود رغبة قوية لديهن للتغير في اتجاهاتهن نحو العمل بتلك الوظائف، وقد اتفقت 

(، ودراسة محمد 0216لك النتيجة مع نتائج دراسة يونس الشوابكة وحسن الطعاني )ت

 & Cuetoودراسة   Jahrami et. al (2013)(، و0217العمري ورنده أليافي )
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Pruneda (2016) ( ودراسة 0216في حين اختلفت مع دراستي ليا وهيبة ،)

Sibhoko & Bayat (2019 مرتفع جداً. الذين وجدوا أن مستوى الرضا كان 

( توزيع المبحوثات وفقاً لمجموع االستجابات والمتوسطات واالنحراف المعياري 11)جدول 

 (191والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات الرضا الوظيفي وترتيبها )ن = 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
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أصرف الراتب الشهري بانتظام وال يوجد تأخير في صرف 

  الرواتب
911 4777 17683 9574 1 

أحصل على حوافز ومكافآت تشجع على بذل المزيد من 

  العمل والجهد
713 3768 17126 7376 2 

أرى أن اإلدارة تشجع على اتاحة فرص للتدريب وثقل 

 المهارات
 687 3761 17243 7271 3 

أشعر بالرضا عن العالوات والزيادات السنوية التي يقدمها 

 عملي
681 3756 17169 7172 4 

أشعر بأن ظروف ونظم العمل تتناسب مع قدراتي وطبيعة 

 عملي كامرأة
665 3748 17111 6976 5 

 6 6575 17178 3728 626   أحصل على فرص للترقية تتناسب مع الجهد الذي أبذله

 7 6574 17178 3727 625  واالستقرار الوظيفيأشعر باألمان 

 8 6574 17178 3727 625   اشعر بعدالة وعدم التحيز عند الترقية

أحصل على راتب يوفر قسطاً من الرفاهية االجتماعية التي 

 اتمناهاً 
645 3738 17271 6774 9 

استفيد من عملي كخبرة متميزة تتضيف الى قدراتي 

  الوظيفية
586 3717 17548 6174 11 

 11 6174 17125 3712 577  اشعر بالرضا الختياري الوظيفة التي اعمل بها

 12 6171 17244 3711 573  اشعر ان وظيفتي تلبى طموحاتي المستقبلية في عملي

 68794 77116 41738 7913 اإلجمالي

يتضح مما سبق قبول الفرض العدمى ورفض الفرض البديل ومن ثم يتبين 

من الدراسة وهو " ال يوجد إختالف معنوى بين أراء  الثانيثبوت صحة الفرض 

العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية 

 "لمستوي الرضا الوظيفيحول ترتيب األهمية النسبية 
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 -:لثاختبار مدى صحة الفرض الثا -12/5/1

مال "  :لثالفرض الثاوينص  يادة األع عامالت بر ال يوجد إختالف معنوى بين أراء ال

شمالية  حدود ال قة ال خاص بمنط طاع  ال فد الق حد روا صفه أ ياة حول بو جود الح عاد  أب

 " الوظيفية

 (12) جدول رقم

 Tنتائج اختبار 

 المعنوية T P- Value العناصر

 معنوى 2.222 1.907 التوازن بين الحياة االسرية والعمل

 معنوى 2.222  1.761 خصائص وظروف العمل

 معنوى 2.222  1.679 تطوير القدرات البشرية

 معنوى 2.222  1.679 االستقرار واالمان الوظيفي

 معنوى 2.222  1.677 األجور والمكافآت والمزيات الوظيفية

 معنوى 2.222  1.677- القرارالمشاركة في اتخاذ 

ضح مـن نتـائج جـدول رقـم عنـد مسـتوى العناصـر  معنويـة معظـم (10) يت

ما ،أقل من مستوى المعنوية P-Value، حيث أن قيم  %7 معنوية جود  م يدل على و

 .أبعاد جود الحياة الوظيفيةالدراسة حول  فئةفروق معنوية بين متوسط أراء 

ياة األ"بعد أن  T اختبار أكدت نتائج بين الح توازن  ملال صل  "سرية والع ح

علي الترتيب األخير  "المشاركة في اتخاذ القرار"بعد علي الترتيب األول بينما حصل 

" ويدل ذلك على لموجب"بااألبعاد الخمسة االولى لجودة الحياة الوظيفية وجميع نتائج 

فد أراء العامالت بفى توافرها  حد روا قة قطاع ريادة االعمال كأ خاص بمنط طاع ال الق

شمالية حدود ال ير " ال عد االخ تائج الب حين أن ن قرار فى  خاذ ال في ات شاركة  جاء الم  "

ية  هو "بالسالب" مما يدل على عدم تطبيق ذلك البعد من ابعاد جودة الحياة الوظيف ما  ك

 (.10موضح بالجدول رقم )
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بدي فرض ال بول ال عدمى وق فرض ال سابق رفض ال عرض ال من ال ل ويتضح 

هو " سة و من الدرا ثانى  فرض ال صحة ال بوت  ختالف  ومن ثم يتبين عدم ث جد إ ال يو

قة  خاص بمنط طاع  ال معنوى بين أراء العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد الق

 ".الحدود الشمالية حول أبعاد جود الحياة الوظيفية 

 -اختبار مدى صحة الفرض الرابع: -12/5/1

: "ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين أبعاد جود الحياة  الرابعالفرض وينص 

الوظيفية ومستوي الرضا الوظيفي لدى العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد 

 القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية".

 معامالت االرتباط: 11/4/1/1

قم        بين ( 16) يعرض جدول ر سون  باط لبير عامالت االرت ستقلة م يرات الم المتغ

ية) ياة الوظيف جودة الح عاد  سط أراء أب تابع )متو ير ال ستوى ( والمتغ لى م عامالت ع ال

 .(الرضا الوظيفي

 (13) جدول رقم

 معامالت االرتباط

يمستوي الرضا الوظيف أبعاد جود الحياة الوظيفية  

** التوازن بين الحياة االسرية والعمل   17578  

** خصائص وظروف العمل  17521  

** تطوير القدرات البشرية   17621  

** االستقرار واالمان الوظيفي   17539  

** األجور والمكافآت والمزيات الوظيفية   17536  

** المشاركة في اتخاذ القرار   17436  

  %1 معنوية عند مستوى معنوية ** معامالت                    

يةاالرتباط بين )يتضح من الجدول ارتفاع معامالت  ياة الوظيف ( أبعاد جود الح

بريــادة األعمـال بوصــفه أحـد روافــد القطـاع  الخــاص  التمتوســط أراء العـاموبـين )

عامالت  ،(الرضا الوظيفي مستويحول  بمنطقة الحدود الشمالية مة م حيث تراوحت قي
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ــين  ــاط  ب ــاط 2.567( و )17621)االرتب ــود ارتب ــى وج ــدل عل ــا ي ــين  طــردي( مم ب

شارات  ، %1المتغيرين ومعنوى عند مستوى معنوية  يع إ جدول أن جم من ال ويتضح 

باط  عامالت االرت بةم جود عالقة  موج يدل على و ما  يةم ياة بين  طرد جود الح عاد  أب

جودة ويؤكد ذلك أن هناك عالقة بين  ،مستوي الرضا الوظيفي(الوظيفية و وجود ابعاد 

قة بريادة الحياة الوظيفية للعامالت  خاص بمنط طاع  ال فد الق حد روا صفه أ مال بو األع

هن  الحدود الشمالية لوظيفي ل ضا ا ستوي الر بين م لي و كدت ع يث أ ما زادت ح نه كل ا

ضت  ما انخف أبعاد جود الحياة الوظيفية ارتفع مستوي الرضا الوظيفي للعامالت وان كل

لي في انخفض معها مستوي الرضا الوظي توافر ابعاد جودة الحياة الوظيفية  كد إ مما يؤ

 (.16وجود هذه العالقة، كما هو مبين بالجدول رقم  )

 االنحدار المتدرج: 11/4/1/2

 (15جدول رقم )

 لبعد التوازن بين الحياة االسرية والعملمعامل التحديد 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
مستوى الرضا 

 (Selected)  الوظيفي

1 .646a .418 .416 .56122 

  المصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي 

  % 51.9(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )15اتضح من الجدول رقم )      

مستوي الرضا على التوازن بين الحياة االسرية والعمل بعد وهذا يعني أن درجة تأثير 

   % 51.9تبلغ نسبة   الوظيفي
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 ( 17جدول رقم ) 

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى التوازن بين الحياة االسرية والعمل بعد 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 69.202 1 69.202 219.714 .000a 

Residual 96.380 306 .315   

Total 165.582 307    

 : b. Dependent Variable التوازن بين الحياة االسرية والعمل

 = c. Selecting only cases for which مستوي الرضا الوظيفي 

 المصدر مخرجات البرنامج اإلحصائي  

 

التوازن بين  بعد( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 17اتضح من جدول رقم )

أقل من  test ( F ) حيث بلغ مستوي المعنوية الختبار ف،  الحياة االسرية والعمل

2.27 % . 

 (17جدول رقم )

 خصائص وظروف العمل بعدلمعامل التحديد 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
مستوى الرضا 

 (Selected) الوظيفي 

1 .658a .433 .431 .55375 

  البرنامج اإلحصائيالمصدر : مخرجات  
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  % 56.6(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )17اتضح من الجدول رقم )      

مستوى الرضا على خصائص وظروف العمل  بعدوهذا يعني أن درجة تأثير 

   % 56.6تبلغ نسبة    الوظيفي

( 16جدول رقم )   

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى بعد خصائص وظروف العمل 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 71.749 1 71.749 233.981 .000a 

Residual 93.833 306 .307   

Total 165.582 307    

 : b. Dependent Variable خصائص وظروف العمل بعد

 = c. Selecting only cases for which مستوى الرضا الوظيفي  

 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

خصائص  بعد( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 16اتضح من جدول رقم )

أقل من  test ( F ) ، حيث بلغ مستوي المعنوية الختبار فوظروف العمل

2.27 % . 

 (19جدول رقم ) 

 القدرات البشريةتطوير بعد لمعامل التحديد 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate  مستوى الرضا

 (Selected) الوظيفي 

1 .738a .545 .543 .49640 

 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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  % 75.7(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )19اتضح من الجدول رقم )      

تبلغ مستوي الرضا الوظيفي على  تطوير القدرات البشريةوهذا يعني أن درجة تأثير 

  %  75.7نسبة  

( 19جدول رقم )   

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى تطوير القدرات البشرية  بعد

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 90.180 1 90.180 365.977 .000a 

Residual 75.401 306 .246   

Total 165.582 307    

 : b. Dependent Variable تطوير القدرات البشرية

 = c. Selecting only cases for which مستوى الرضا الوظيفي 

 مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر 

تطوير القدرات  بعد( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 19اتضح من جدول رقم )

 . % 2.27أقل من  test ( F ) ، حيث بلغ مستوي المعنوية الختبار ف البشرية

 (02جدول رقم )

 االستقرار واالمان الوظيفيلبعد معامل التحديد 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate  مستوى الرضا

 (Selected) الوظيفي 

1 .727a .528 .526 .50548 

 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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  % 70.7(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )02اتضح من الجدول رقم )      

مستوي الرضا على  االستقرار واالمان الوظيفي بعدوهذا يعني أن درجة تأثير 

   % 70.7تبلغ نسبة  الوظيفي 

(01جدول رقم )  

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى  االستقرار واالمان الوظيفي بعد

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 87.396 1 87.396 342.042 .000a 

Residual 78.186 306 .256   

Total 165.582 307    

 : b. Dependent Variable بعد االستقرار واالمان الوظيفي

 = c. Selecting only cases for which مستوى الرضا الوظيفي  

 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 

االستقرار  بعد( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 01اتضح من جدول رقم )

أقل من  test ( F ) حيث بلغ مستوي المعنوية الختبار ف،  واالمان الوظيفي

2.27 % . 

 (00جدول رقم )

 األجور والمكافآت والمزيات الوظيفيةبعد لمعامل التحديد 

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
مستوى الرضا 

 (Selected) الوظيفي 

1 .665a .443 .441 .54909 

 المصدر: مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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 % 55.6(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )00اتضح من الجدول رقم )      

مستوي على  األجور والمكافآت والمزيات الوظيفية بعدوهذا يعني أن درجة تأثير 

 % 55.6تبلغ نسبة  الرضا الوظيفي 

( 06جدول رقم )   

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى  األجور والمكافآت والمزيات الوظيفيةبعد 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 73.324 1 73.324 243.199 .000a 

Residual 92.258 306 .301   

Total 165.582 307    

 : b. Dependent Variable والمكافآت والمزيات الوظيفيةبعد األجور 

 = c. Selecting only cases for which مستوى الرضا الوظيفي  

 مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر 

األجور بعد ( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 05اتضح من جدول رقم )

أقل  test ( F ) المعنوية الختبار ف ، حيث بلغ مستويوالمكافآت والمزيات الوظيفية

 .% 2.27من 

 (05جدول رقم )

 المشاركة في اتخاذ القراربعد معامل التحديد ل

Model 

R 

R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
مستوى الرضا 

 (Selected) الوظيفي 

1 .665a .423 .421 .54606 

  اإلحصائيالمصدر: مخرجات البرنامج 
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 % 50.6(  بلغت   R2( أن قيمة معامل التحديد )05اتضح من الجدول رقم )      

مستوي الرضا الوظيفي على المشاركة في اتخاذ القرار بعدوهذا يعني أن درجة تأثير 

 % 50.6تبلغ نسبة  

( 07جدول رقم )   

 للنموذج العام لالنحدار لقياس تأثير Fاختبار 

 مستوي الرضا الوظيفيعلى اتخاذ القرارالمشاركة في بعد 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 68.320 1 74.225 218.612 .000a 

Residual 96.381 304 .302   

Total 166.945 305    

 : b. Dependent Variableالمشاركة في اتخاذ القراربعد 

 = c. Selecting only cases for which مستوى الرضا الوظيفي  

 مخرجات البرنامج اإلحصائي :المصدر 

المشاركة في  بعد( معنوية النموذج العام الذي يحدد تأثير 07اتضح من جدول رقم )

 .% 2.27أقل من  test ( F ) ، حيث بلغ مستوي المعنوية الختبار فاتخاذ القرار

 ( 07جدول رقم ) 

  مستوي الرضا الوظيفيعلى  أبعاد جودة الحياة الوظيفية تحليل اإلنحدار لتأثير 

أراء العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة المتغــير التابع : متوسط 

 الحدود الشمالية حول أبعاد جود الحياة الوظيفية

  المتغيرات المستقلة
Std. 

Error 

معامل 

اإلنحــدار 

 (Beta ) 

 قيمة ) 

T) 

قيمة 

 المعنوية

 2.222 15.906 2.757 2.162 1.905 التوازن بين الحياة االسرية والعمل
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 2.222 17.097 2.779 2.292  1.665 خصائص وظروف العمل

 2.222 19.161 2.669 2.299 1.625 تطوير القدرات البشرية

 2.222 19.595 2.606 2.121 1.979 االستقرار واالمان الوظيفي

والمكافآت والمزيات األجور 

 الوظيفية

1.996 2.101 2.777 17.797 2.222 

 2.222 15.566 2.776 2.96 1.591 المشاركة في اتخاذ القرار

 التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية .  :المصدر 

وتدل  موجبة،بعاد جودة الحياة الوظيفية أل(  Beta* إن جميع معامالت اإلنحدار )

تأثير أبعاد جودة الحياة الوظيفية إلى أن العالقة بين  الموجبةإشارة معامل اإلنحدار 

توافرت أبعاد جودة ، وهى تعنى أن كلما طرديةعالقة على  مستوي الرضا الوظيفي 

العامالت بريادة مستوي الرضا الوظيفي لدى يؤدى إلى زيادة الحياة الوظيفية  

 .القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشماليةاألعمال بوصفه أحد روافد 

معنوية عند بعاد جودة الحياة الوظيفية أل(  Beta* إن جميع معامالت اإلنحدار )

مع المتغير التابع األبعاد وهى تدل على األهمية النسبية لقوة تلك  2.21مستوى 

 .مستوي الرضا الوظيفي

فى التنبوء أبعاد جودة الحياة الوظيفية * يمكن استخدام نموذج االنحدار الذى يتضمن 

فى االول  البعدوهذا يعنى أن كل زيادة طفيفة فى  مستوي الرضا الوظيفيبمتغير 

مستوي الرضا فى  ةكبير زيادةيؤدى إلى  " تطوير القدرات البشرية "الترتيب 

، وبالتدرج يأتى مستوي الرضا الوظيفي و بعدنظراً لقوة العالقة بين هذا الالوظيفي 

من حيث األهمية النسبية لمدى قوة العالقة وتأثيرها على المتغير  األبعادترتيب باقى 

 التابع كالتالى: 

األجور بعد  على المركز الثانى، وجاء االستقرار واالمان الوظيفي بعدحصل 

خصائص وظروف  بعدعلى المركز الثالث، وجاء  والمكافآت والمزيات الوظيفية

فى المركز  التوازن بين الحياة االسرية والعملبعد فى المركز الرابع، وجاء  العمل
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وبذلك يتضح فى المركز السادس  المشاركة في اتخاذ القراربعد و أخيراً جاء  الخامس

 مستوي الرضا الوظيفي وأبعاد جودة الحياة الوظيفية ارتفاع وجود عالقة بين 

افد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية للعامالت بريادة األعمال بوصفه أحد رو

 . حول أبعاد جود الحياة الوظيفية

يتضح من ذلك رفض الفرض العدمى وقبول الفرض البديل ومن ثم عدم 

"ال توجد عالقة صحة الفرض الفرعى األول من الفرض الرابع من الدراســة وهو " 

ومستوي الرضا الوظيفي لدى ذات داللة احصائية بين أبعاد جود الحياة الوظيفية 

 العامالت بريادة األعمال بوصفه أحد روافد القطاع  الخاص بمنطقة الحدود الشمالية".

 حادى عشر توصيات الدراسة :

. االهتمام ببيئة العمل والعمل على تفعيل نظم العمل والتدوير الوظيفي لكي يتحقق 1

ا يكون له االثر الفعال هدف تناسب العمل المنوط به للعامالت مع مؤهلتهن مم

 في زيادة قدرتهن على االنجاز وتحقيق معدالت عمل مرضية.

. االهتمام نحو زيادة درجات االستقرار واالمان الوظيفي للعامالت ومنحهم الثقة في 0

عدم قيام االدارة باالستغناء عنهن تحقيقاً للرضا الوظيفي الذي يؤدى بدوره الى 

 نظمة التابعين لها.تفعيل الوالء واالنتماء للم

. تقديم برامج تدريبية وتطويرية تساعدهم على تطوير ذاتهن ورفع مستواهم العلمي 6

والمهني مع محاولة تشجيهن على زيادة القدرات االبتكارية لديهن، وبث روح 

االبتكار واإلبداع عن طريق وضع االسس القواعد التي تحترم مقترحات 

واحترام ودراسة سبل تفعيلها في ظل ظروف  العامالت وان آرائهن محل تقدير

 البيئة التي تعمل بها المنظمة.

. اظهار حرص االدارة الدائم على فهم طبيعة عمل المرآة العاملة ومساعدتهن على 5

تحقيق التوازن بين الحياة االسرية والمهام الناتجة عنها وبين الحياة الوظيفية وما 

ة في ظل العادات والتقاليد داخل يترتب عنها من أعمال مسندة لهن خاص
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المجتمع السعودي بهدف تمتهن بحياة أسرية هادئة مما ينعكس أثره على مستوي 

 الرضا الوظيفي لديهن وتعميق االنتماء للمنظمة لتحقيق أهدافها.

. إجراء عملية المراجعة  المستمرة لنظم األجور والمكافآت والحوافز النقدية 7

لتي تقدم للعامالت بذلك القطاع لضمان حصولهن على والعينية واالجتماعية ا

رواتب تتناسب مع ما يقمن به من أعمال، أو ما يحصلن عليه من حوافز مادية 

ومعنوية وعينية من التي تستطيع تقديمها المنظمة، وأن يشعرن بحرص اإلدارة 

على تحسين المستوى المادي لهن، بوضع الخطط والقواعد المستمرة والعادلة 

قييم المرتبات وتحسينها، مع وضع أسس واضحة وموضوعية لتوزيع المكافآت لت

والحوافز، وكذا االهتمام بتقديم الجوانب الترفيهية لتغطى النواحي االجتماعية 

والتي عادة تهتم بها المرأة لطبيعة الثقافة الخاصة للمرآة التي تتميز بها عن 

 الرجل.

لعامالت في اتخاذ القرارات، مع تفعيل دور . اتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة ا7

التمكين االداري بمنح مزيد من السلطات والصالحيات في أداء العمل المسند 

لهن لزيادة ورفع مستوي الرضا الوظيفي لديهن الذي ينعكس أثره على رفع 

 معدالت انتاجيتهن.

م وعرض . وضع نظم دورية لتقييم االداء ومشاركة العامالت في عملية التقيي6

التقارير الناتجة من عملية التقييم على العامالت لتحديد مواطن الخلل والعمل 

 على التغلب عليها مستقبالً.

. توفير قواعد واضحة ومعلومة لزيادة فرص الترقي والتقدم الوظيفي لديهن مما 9

يساعد على رفع درجة الطموح والسعي نحو الترقي والحصول على المناصب 

الي أجوراً وحوافز أعلى مما يحقق لهن معدالت اعلى من الرضا االعلى وبالت

الوظيفي مما ينعكس أثره على رفع مستوي االنتاجية وقدرة المنظمة على تحقيق 

 أهدافها.
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