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 املستخلص 
بظاهرة االحرتاق الوظيفي لدى العاملني    سعت الدراسة إىل دراسة واقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها 

ئية بني متغريين من أحدث أدبيات السلوك التنظيمي:  كندرية بغرض حتليل العالقة الثنا بمكتبات جامعة اإلس

)جودة احلياة الوظيفية، واالحرتاق الوظيفي ( والتي حظيت ف العقود األخرية باهتامم ف الغرب ونالت اهتامم  

ني، ونظرا ألن أعراض ظاهرة االحرتاق الوظيفي تزداد ف املهن والوظائف التي يكون فيها  الباحثني واألكاديمي

مل املبارش مع اجلمهور مثل: مهنة أخصائيي املكتبات واملعلومات، و قد حرصت الدراسة عىل التعرف عىل  التعا 

إ وما  الدراسة،  عينة  لدى  الوظيفي  واالحرتاق  الوظيفية،  احلياة  جودة  من  كل  عالقة  مستوى  هناك  كانت  ذا 

رتاق الوظيفي(، ومعرفة ما إذا كان هناك  إحصائية بني املتغريين: املستقل )جودة احلياة الوظيفية( و التابع) االح

تأثري جلودة احلياة الوظيفية بأبعادها ف مستوى االحرتاق الوظيفي بأبعاده، وإمكانية التنبؤ باالحرتاق الوظيفي  

الوظيفية، وذلك من خالل االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل، وأداة االستبيان    من خالل أبعاد جودة احلياة

ية ف مجع املعلومات املطلوبة؛ وتوصلت الدراسة إىل: مستوى جودة احلياة الوظيفية باملكتبات حمل  كأداة أساس

ة دالة إحصائيا عند  الدراسة )متوسط(، بينام كان مستوى االحرتاق الوظيفي )منخفضا(، مع وجود عالقة سالب 

 جلودة احلياة الوظيفية لدى عينة  ( بني املجموع الكيل لالحرتاق الوظيفي، واملجموع الكيل 0.01مستوى داللة ) 
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الوظيفي؛   االحرتاق  قيمة  إحصائيا ف حتديد  دالة  بدرجة  تأثري  الوظيفية  احلياة  كان ألبعاد جودة  كام  الدراسة، 

عوام  ف  النظر  بإعادة  الدراسة  تصحيحها  وأوصت  نحو  والسعي  قصور  هبا  التي  الوظيفية  احلياة  جودة  ل 

إسرتاتيجي  وضع  خالل  من  ف  ومعاجلتها  والتحكم  إلدارة  إسرتاتيجية  وضع  وكذلك  العمل،  بيئة  لتحسني  ة 

االحرتاق الوظيفي، و أوصت الباحثة ببعض املقرتحات التي تفيد ف معاجلة القصور ف النواحي املادية واملعنوية  

 ظيمية والوظيفية. والتن

ظيفي؛ ضغوط العمل؛ العمل  جودة احلياة الوظيفية؛ جودة حياة العمل؛ االحرتاق الو الكلامت املفتاحية:

 العاطفي. 

 التمهيد 
من املفاهيم اإلدارية احلديثة ف إدارة املوارد البرشية،    Quality of work lifeتعد جودة احلياة الوظيفية  

فيها   املؤثرة  العوامل  العاملني    Radhika, 2016, p1ومن  أهداف  حتقيق  عىل  ليؤكد  املفهوم  هذا  جاء  حيث 

 بيئة عمل صحية ومتكاملة من حيث األمن، واالستقرار الوظيفي، والتوازن بني احلياة  ومصاحلهم، وذلك بتوفري

  واالستمرار الوظيفية واحلياة الشخصية للعاملني، والتي تنعكس عىل حتقيق أهداف املنظمة وقدرهتا عىل البقاء  

Indumathy&Kamalraj, 2012. p 262) )   . 

يعت  الذي  التوجه  العمل هي  حياة  تكلفة  لذا فجودة  اعتبارهم  من  بدال  املنظمة  أصول  أحد  املوظفني  رب 

عليها، هذا وقد بدأت كثري من املنظامت ف تبني برامج جودة حياة العمل بام حيقق هلا العديد من املزايا، ومنها  

  ، 2004التنافسية، وتوفري قوة عمل أكثر مرونة ووالء، وأيضا توفري ظروف عمل أفضل ) املغريب،    تعظيم القدرة

التي تعد من املشاكل اإلدارية املهمة، ومن    Job burnout(، تساعد ف احلد من ظاهرة االحرتاق الوظيفي    2ص  

، وتعد مؤرشا عىل وجود أزمة تواجه  أمراض العرص احلديث التي تواجه العاملني ف املنظامت ف عاملنا املعارص

أدائها، و عدم رضا   ،  املنظامت قد يؤدي إىل ضعف وانحدار ف  ) الطالع  املقدمة منها  عمالئها عن اخلدمات 

 (. 182، ص  2015

وتزداد أعراض ظاهرة االحرتاق الوظيفي ف الوظائف واملهن التي يكون فيها التعامل مع اجلمهور، والتي  

ل املبارش واالستيعاب الدقيق آلراء هؤالء اجلمهور واجتاهاهتم والتي تعد حمكا أساسيا ف عادة تتطلب التعام

 (. مثل مهنة أخصائيي املكتبات واملعلومات. 182، ص  2015يم أداء شاغيل تلك الوظائف )الطالع،  تقي

امل املبارش  فمهنة أخصائيي املكتبات واملعلومات بصفة عامة هي مهنة مليئة بالضغوط ، فباإلضافة للتع

وامل املكتبات  فأخصائيي  املستفيدين،  واحتياجات  ملتطلبات  الدقيق  كمعلمني  واالستيعاب  يعملون  علومات 

أيضا   الروتينية، ولدهيم  اليومية  للمسؤوليات  للخدمات، وباإلضافة  تثقيفية وجمتمعية،  ومقدمني  مهام أخرى 
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ة، واإلرهاق الوظيفي، واالحرتاق الوظيفي  وأشارت العديد من الدراسات إىل أن معدالت الضغوط الوظيفي 

الحرتاق الوظيفي يؤثر عىل نواحي كثرية من نواحي احلياة  حتدث بنسب أكرب بني أخصائيي املكتبات، وهذا ا

 ,ALA. American library Association. Webinarsالصحية  ين، واحلالةاآلخرالوظيفية، والعالقات مع 

2018. 

واملع  فأخصائيو بماملكتبات  يقومون  لصالح جمتمع  لومات  أيضا  املكتبة، ولكن  لصالح  فقط  ليست  هام 

املستفيدين واملجتمع اإلنساين بشكل عام، فاملؤسسات التي توظف أخصائيي املكتبات واملعلومات جيب أن تلبي  

وال لألدوات  وتوفري  فعالة،  وإدارة  عمل جاذبة،  بيئة  من خالل  وتوقعاهتم  املساعدة  احتياجاهتم  ألداء  وسائل 

 .  (Gary &sing, 2018, p.15 )كفاءة الوظائف ب

لذا توجب االهتامم بالعنرص البرشي فمصلحة املنظمة تكمن ف القدرة عىل االحتفاظ العقالين بالعاملني،  

 (. 2، ص 2017وإشباع حاجاهتم، وتوفري املناخ املناسب للعمل )معراجي ، 

مني مها: جودة احلياة الوظيفية  وعني حيويني ومه ث الضوء عىل موض وبناء عىل ما تقدم، ألقى هذا البح

بينهام ف مؤسسات مهمة وهي   واالرتباط  العالقة  تتبع  آخر، مع  من جانب  الوظيفي  واالحرتاق  من جانب، 

 املكتبات اجلامعية . 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
تي  ت والسلبيات ال ة، ونظرا للمشكالتشهد املكتبات ف معظم دول العامل سلسلة من اإلصالحات اإلداري

التقليدية   لألساليب  رهينة  كوهنا  خاصة  بصفة  اجلامعية  واملكتبات  عامة  بصفة  العربية  املكتبات  منها  تعاين 

أمام   عائقا  منها  جيعل  مما  وتعدديتها؛  اإلدارية  املستويات  وهرمية  الشديدة  املركزية  عيل  تقوم  التي  والنمطية 

واإلص التنموية  والتأثريالطموحات  عىل    الحية،  سلبي  مستويات  بشكل  عىل  التأثري  وبالتايل  أدائها  مستوى 

 االحرتاق الوظيفي لدى العاملني فيها. 

رضورة التطرق ملعرفة أبعاد جودة حياة العمل وتأثريها عىل ظاهرة االحرتاق    واستنادا إىل ما تقدم جيب

ة بأبعادها عىل ظاهرة احلياة الوظيفي  حتليل أثر جودة  الوظيفي بأبعادها للعاملني باملكتبات اجلامعية، من خالل 

 االحرتاق الوظيفي بأبعادها لدى العاملني. 

ومن خالل ذلك تستطيع املكتبات اجلامعية الوقوف عىل اخللل وبالتايل حماولة عالجه، ومن ثم تتمكن من  

 دوليا. حمليا و األخرىتطوير ورفع كفاءهتا وزيادة قدرهتا عىل التنافس مع املكتبات 

راسة احلالية عن التساؤل الرئيس اآليت: ما واقع جودة احلياة الوظيفية بأبعادها؟ وما جتيب الدومن هنا  

 عالقتها بظاهرة االحرتاق الوظيفي بأبعادها لدى العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية؟ 
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 وينبثق عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية : 

األجور    –العالقات االجتامعية    - حة املهنيةدها )األمن والص الوظيفية بأبعا   ما مستوى جودة احلياة  - 1

  - الرتقية والتقدم الوظيفي  –األمان واالستقرار الوظيفي    –اإلرشاف ومشاركة العاملني ف اإلدارة    -والرواتب  

 التوازن بني احلياة والعمل( باملكتبات من وجهة نظر العاملني باملكتبات اجلامعية؟

عدم اإلنجاز الشخيص(    –عدم اإلنسانية    –جهاد االنفعايل  الوظيفي بأبعاده )اإل  ما مستوى االحرتاق  -2

 لدى العاملني باملكتبات اجلامعية من وجهة نظرهم ؟ 

عالقة دالة إحصائيا بني )املتغري املستقل( جودة احلياة الوظيفية بأبعاده، واالحرتاق الوظيفي    هل هناك  - 3

 بمكتبات جامعة اإلسكندرية؟)املتغري التابع بأبعاده( للعاملني 

ما إمكانية التنبؤ باالحرتاق الوظيفي من خالل أبعاد جودة احلياة الوظيفية لدى العاملني بمكتبات    - 4

 ندرية ؟ جامعة اإلسك

 هل تؤثر جودة احلياة الوظيفية بأبعادها ف مستوى االحرتاق الوظيفي للعاملني باملكتبات اجلامعية؟  - 5

 تها أهمية الدراسة ومربرا
 تكمن أمهية الدراسة ف: 

الوظيفية،    - احلياة  )جودة  التنظيمي  السلوك  أدبيات  أحدث  من  متغريين  بني  الثنائية  العالقة  حتليل 

 يفي( والتي حظيت ف العقود األخرية باهتامم ف الغرب، ونالت اهتامم الباحثني واألكاديميني. واالحرتاق الوظ

نجاز مما ينعكس إجيابيا عىل  وكذا رضورة تعزيز دافعية العاملني لإلاألمهية البالغة جلودة حياة العمل،    -

 مستوى أدائهم . 

وسط يستمر يوم العمل للفرد ماال يقل عن  من أهم جوانب احلياة اإلنسانية هو جانب العمل ففي املت  -

البرشي .    ودثامن ساعات وهو مايمثل ثلث حياته، وهذا ما جيعل جودة احلياة الوظيفية جانبا حيويا ف الوج 

Gary&Sing, 2018, p 14). 

ه  يعد موضوع االحرتاق الوظيفي من املواضيع املهمة والفعالة ف الوقت احلارض عند مجيع املنظامت ملا ل  -

 من آثار سلبية عىل مستوى أداء املوارد البرشية. 

االحرتاق الوظيفي،    هذه الدراسة هي أوىل الدراسات ف جمال املكتبات واملعلومات التى تناولت ظاهرة  -

حيا  جودة  أثر  عىل  التعرف  حاولت  والتي  معا،  العمل  حياة  االحرتاق  وجودة  ظاهرة  عىل  بأبعادها  العمل  ة 

 العاملني باملكتبات اجلامعية.  الوظيفي بأبعادها لدى
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االحرتاق    -  عىل  املختلفة  بأبعادها  الوظيفية  احلياة  جودة  عوامل  تأثري  وحجم  طبيعة  عن  الكشف  إن 

 في بأبعاده يساعد ف فهم العالقة وبالتايل االستثامر ف القوى العاملة، وف سياسات وخطط املكتبات. الوظي

ىل إدارة املكتبات اجلامعية ف التعرف عىل مستوى جودة احلياة  إهنا تساعد متخذي القرار والقائمني ع  -

 بيات ف كل منهام.الوظيفية باملكتبات، ومستوى االحرتاق الوظيفي، ومعاجلة القصور والسل 

لدى    - املرجوة  النوعية  النقلة  حتقيق  ف  قدمتها  التى  والتوصيات  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  أن  األمل 

 ودة حياة العمل، واحلد من ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدى العاملني هبا. املكتبات اجلامعية ف ج 

 أهداف الدراسة
في  ة احلياة الوظيفية بأبعادها، و االحرتاق الوظي تقديم إطار نظري شامل يوضح مفهوم كل من :جود  -

 بأبعاده.

 عة اإلسكندرية. التعرف عىل درجة توافر أبعاد جودة حياة العمل كام يراها العاملون بمكتبات جام -

 قياس مستوى شعور العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية بظاهرة االحرتاق الوظيفي.   -

الوظيفي بأبعادها لدى العاملني  ودة حياة العمل، وظاهرة االحرتاق  التعرف عىل العالقة بني أبعاد ج  -

 بمكتبات جامعة اإلسكندرية. 

التنبؤ    - إمكانية  العاملني  التعرف عىل  لدى  الوظيفية  احلياة  أبعاد جودة  من خالل  الوظيفي  باالحرتاق 

 بمكتبات جامعة اإلسكندرية. 

العمل ف ظاهر  -  أبعاد جودة حياة  تأثري  بمكتبات  التعرف عىل  للعاملني  بأبعادها  الوظيفي  ة االحرتاق 

 عة اإلسكندرية. جام

 حدود الدراسة
جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة االحرتاق الوظيفي  تناولت الدراسة واقع    احلدود املوضوعية:   -

 لدى العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية. 

 ة. املني بمكتبات جامعة اإلسكندري طبقت الدراسة عىل عينة من الع احلدود املكانية: -

 (. 2019أجريت الدراسة امليدانية خالل شهري )نوفمرب وديسمرب   احلدود الزمنية: -

 ث وأدواتهمنهج البح
من خالل    "الوصفي التحلييل "سلوب  ستقرائي باستخدام األاعتمدت الباحثة ف دراستها عىل املنهج اال

وذلك باالعتامد عىل ما  وظاهرة االحرتاق الوظيفي بأبعاده  ،  ا وأبعادهجودة حياة العمل  حتليل املفاهيم اخلاصة ب



 ... الوظيفي االحرتاقواقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة  198

 

علومات عن الظاهرة حمل الدراسة، ووصف النتائج  وكذلك من أجل مجع البيانات وامل  ف األدبيات،  كتب حوهلا 

 التي تم التوصل إليها وحتليلها وتفسريها. 

 سة. ات املطلوبة من جمتمع الدراكأداة أساسية جلمع املعلوم االستبيانكام تم االعتامد عىل 

الدراسةوتكون   العاملني   جمتمع  عدد  كان  فقد  اإلسكندرية،  جامعة  بمكتبات  العاملني  من  عينة    من 

( من العدد اإلمجايل للعاملني  148(، وتم أخذ عينة )  238بمكتبات جامعة اإلسكندرية وقت إجراء الدراسة ) 

( الوارد ف كتاب مناهج البحث ف علم املكتبات واملعلومات  وفقا جلدول )حتديد حجم العينة من جمتمع معني 

 للدكتور أمحد أنور بدر. 

 ( عدد  توزيع  الع155وتم  عىل  استبيانا  عدد  (  عىل  احلصول  وتم  اإلسكندرية،  جامعة  بمكتبات  املني 

 ( استبيان. 123للدراسة )  الصالح منها  ن(، وكا 131)

احلرص  و توزيع  كان  السيكومرتية    (ستطالعية اعينة  )عىل    االستبيانعىل  اخلصائص  من  التأكد  هبدف 

)الصدق البحث  )   - ألدوات  من  االستطالعية  العينة  وتكونت  من  46الثبات(،  جامعة  (  بمكتبات  العاملني 

 اإلسكندرية. 

: خاص بجودة حياة العمل بأبعادها )املتغري املستقل( لدى  القسم األولوانقسم االستبيان إىل قسمني:  

بمكتبات  املهنية    العاملني  والصحة  )األمن  األبعاد ف  ومتثلت  اإلسكندرية،  االجتامعية    –جامعة    – العالقات 

الرتقية والتقدم    -األمان واالستقرار الوظيفي  –اركة العاملني ف اإلدارة  اإلرشاف ومش  –األجور والرواتب  

 التوازن بني احلياة والعمل(.  –الوظيفي 

 ياة الوظيفية( عدد مفردات استبيان جودة الح1جدول )

 املهارات  م
 أرقام 

 املفردات 
 عدد

 املفردات 
 18 18 - 1 .بيئة العمل املادية واملعنوية 1
 22 40  -19 .التنظيمية والوظيفية بيئة العمل  2

 40 املجموع 

بالتعرف عىل مستوى االحرتاق الوظيفي )املتغري التابع( بأبعاده لدي   القسم الثاين من االستبيان خاص: 

االنفعايل  العاملني )اإلجهاد  ف:  األبعاد  هذه  ومتثلت  اإلسكندرية،  جامعة  عدم    –اإلنسانية    عدم  - بمكتبات 

 اإلنجاز الشخيص(. 

بحيث طلب    "اتدرج 3مقياس ليكرت ذى "ولإلجابة عىل العبارات اخلاصة باالستبيان تم االعتامد عىل 

حمايد    –غري موافق    –رات االستبيان )موافق  من العاملني باملكتبة إعطاء درجة موافقتهم عىل كل عبارة من عبا 
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( درجات، غري موافق تعطى هلا )درجة واحدة(، حمايد تعطى هلا )درجتان( ، وصمم  3(.كاآليت:موافق تعطى هلا )

الدراسات ذات االختصاص املشابه ملوضوع البحث، وتم تعديل  االستبيان وفق املقاييس اجلاهزه املوجودة ف  

ات: دراسة  متغري من متغريات الدراسة بام يتالءم مع البحث احلايل، ومن أمثلة هذه الدراسالفقرات اخلاصة بكل  

؛ املطريي  284- 282، ص 2016؛ وادي،  208-207، ص 2016؛ الرببري،  319، ص2013أمحد،    &)زنايت

 (. 197، ص 2015؛ الطالع،  121-  118، ص  2017؛ أبومحيد،  135-133، ص 2017الدخيل،   &

 اق الوظيفي ات استبيان االحتر( عدد مفرد2جدول )

 املهارات  م
 أرقام 

 املفردات 
 عدد

 املفردات 
 5 5  -  1 .اإلجهاد االنفعايل 1
 5 10 –  6 .عدم اإلنسانية 2
 6 16  -  11 .عدم اإلنجاز الشخيص 3

 16 املجموع 

(.  36ص    2018عليها ف غري ختصص املكتبات مثل دراسة: )إبراهيم،    تم االطالعووفقا للدراسات التي  

 : التايليقسم مقياس ليكرت الثالثي كام هو موضح ف اجلدول 

  )مقياس ليكرت ( ( المتوسط الحسابي المرجح لكل مستوى3جدول )

 املستوى املوافق له  جمال املتوسط احلسايب املرجح 
 ضعيف  1,66إىل  1من 
 متوسط  2,34إىل   1,67من 

 مرتفع  3إىل   2,35من 

ف    ة قيم  ( ثم قسمته عىل أكرب2= 1- 3)  احلسايب من خالل حساب املدىحيث تم حتديد جمال املتوسط  

( وذلك  1ثم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمه ف املقياس وهى )   0.66)=3/2ة  املقياس للحصول عىل طول اخللي

إىل    1,67  ضعيف، ومن1,66إىل  1لتحديد احلد األدنى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كام ييل: من  

 مرتفع .   3إىل  2,35نمتوسط ، و م2,34

اعتامده من قبل حمكمني عدة ذوي  بأن االستبيان تم استخدامه ف دراسات سابقة وتم    تنوه الباحثة هنا 

صدق   عىل  أكدوا  الذين  واملعلومات،  املكتبات  ختصص  غري  ف  البحث  قيد  باملوضوعني  واملختصني  اخلربة 

أ ومن  االستبيان،  فقرات  من  فقرة  كل  )زنايتوصالحية  الدراسات:  هذه  ؛  319، ص2013أمحد،    &مثلة 

- 133، ص 2017الدخيل،   &ملطريي  ؛ ا  284-282، ص 2016؛ وادي، 208- 207، ص 2016الرببري،  

 (. 121-  118، ص  2017؛ أبومحيد، 135
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مصحوبا بمقدمة متهيدية تضمنت توضيحا ملجال    ،ف صورته األولية عىل حمكمني   االستبيانعرض  تم  كام  

جودة احلياة  الحيته وصدقه لقياس  دف منه، والتعريف اإلجرائي ملصطلحاته، هبدف التأكد من صالبحث، واهل

 مالحظاهتم. ، وإبداء االحرتاق الوظيفيالوظيفية و

 أوال: استبيان جودة الحياة الوظيفية: )الصدق والثبات( 

 الصدق العاميل:  -

الباح استخدمت  الوظيفية  احلياة  العامىل الستبيان جودة   Exploratory factor Analysis ثة الصدق 

 الفاريامكس بطريقة ملحاور ا تدوير مع  Principal Components Method األساسية املكونات  بطريقة 

Varimx Method   بارتلت استبيان  الباحثة  أن    Bartlett's Test of Sphericity. كام استخدمت  للتأكد من 

الوحدة مصفوفة  تساوى  ال  االرتباط  بارتلت نت  وكا ،  مصفوفة  استبيان  عند   Bartlett's  نتيجة  إحصائيا  دالة 

مصفوفة االرتباط ال تساوى   ارتباط معامالت من االرتباط  مصفوفةخلو    (، وهذا ُيشري إىل 0.01مستوى داللة )

 . مصفوفة الوحدة وأنه يوجد ارتباط بني بعض املتغريات 

 : الباحثة بحساب ما ييل وحلساب الصدق العاميل الستبيان جودة احلياة الوظيفية قامت 

 مصفوفة االرتباطات ألبعاد استبيان جودة احلياة الوظيفية.   -

 امنة ملصفوفة االرتباطات الستبيان جودة احلياة الوظيفية. اجلذور الك -

 تشبعات أبعاد استبيان جودة احلياة الوظيفية عيل العامل الوحيد الناتج من التحليل العاميل.  -

 ألبعاد استبيان جودة احلياة الوظيفية. تى مصفوفة االرتباطات بداية يوضح اجلدول اآل

 ( 46استبيان جودة الحياة الوظيفية )ن= ( مصفوفة االرتباطات ألبعاد4جدول )

 2 1 األبعاد 
 ---  ---  .بيئة العمل املادية واملعنوية

 ---  **0.626 .بيئة العمل التنظيمية والوظيفية 

 . ان جودة احلياة الوظيفيةكامنة ملصفوفة االرتباطات الستبيكام يوضح اجلدول اآليت اجلذور ال

 ( 46لمصفوفة االرتباطات الستبيان جودة الحياة الوظيفية )ن=( الجذور الكامنة 5جدول )

 العوامل 

 اجلذور املستخلصة من عملية التحليل  اجلذور الكامنة األولية

 القيمة
 نسبة

التباين املفرس  
% 

 النسبة
املئوية 

 التجميعية
 القيمة

 نسبة
التباين املفرس  

% 

 النسبة
املئوية 

 التجميعية
1 1.665 58.037 58.037 1.665 58.037 58.037 
2 0.335 41.963 100    
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ي ألن  اآلخريتضح من اجلدول السابق وجود عامل واحد فقط ُيفرس التباين الكيل، بعد إمهال العوامل  و 

ن التحليل العاميل قد كشف عن وجود  إ  : وبذلك يمكن القولجذورها الكامنة تقل عن قيمة الواحد الصحيح  

استبيان جودة احلياة الوظيفية؛ لذا يمكن أن نطلق    ف%( من تباين أداء العاملني  58.037عامل واحد ُيفرس ) 

 ن حماور االستبيان قد تشبعت به بصورة جوهرية. إعليه عامل جودة احلياة الوظيفية، حيث 

جودة احلياة الوظيفية عيل العامل الوحيد الناتج من التحليل   شبعات أبعاد استبيانكام ُيبني اجلدول اآليت ت 

 العاميل.

 ( 46( تشبعات أبعاد استبيان جودة الحياة الوظيفية علي العامل الوحيد الناتج من التحليل العاملي )ن=6جدول )

 األبعاد 
 التشبع عىل 

 العامل الوحيد 
 0.567 .بيئة العمل املادية واملعنوية

 0.544 .التنظيمية والوظيفية بيئة العمل 

السابق أن    (؛ وعليه يتضح من اجلدول0.30والتشبع املقبول والدال إحصائيا جيب أال تقل قيمته عن ) 

  فهى   ولذلك  الوحيد  العامل  عىل (  ٠,٣٠)   عن  قيمتها   زادتأبعاد استبيان جودة احلياة الوظيفية أظهرت تشبعات  

 . (65،ص    2002  ،عبد احلميد ان و )ضحي  إحصائيا  دالة تشبعات

ومن خالل حساب صدق استبيان جودة احلياة الوظيفية بطرق الصدق العامىل يتضح أن االستبيان يتمتع  

عنها   التي سيسفر  بالنتائج  والوثوق  احلايل،  البحث  استخدامه ف  إمكانية  إىل  يشري  مما  مقبول؛  بمعامل صدق 

 البحث. 

 ثبات االستبيان:   -

ثبات    - كرونبامعامل  الوظيفية    متCronbach's alphaخ  ألفا  احلياة  جودة  استبيان  ثبات  حساب 

لكل مفردة    "ألفا كرونباخ"ىل يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة  ا باستخدام طريقة ألفا كرونباخ واجلدول الت

 ومعامل الثبات الستبيان جودة احلياة الوظيفية ككل. 

 ( 46كرونباخ" لكل مفردة ومعامل الثبات الستبيان جودة الحياة الوظيفية ككل )ن=لفا ( قيم معامالت الثبات بطريقة "أ7جدول )

 املفردة
 معامل 

 ثبات ألفا 
 املفردة

 معامل 
 ثبات ألفا 

 املفردة
 معامل 

 ثبات ألفا 
 املفردة

 معامل 
 ثبات ألفا 

1 0.759 11 0.769 21 0.759 31 0.765 
2 0.766 12 0.766 22 0.764 32 0.771 
3 0.758 13 0.758 23 0.75 33 0.752 
4 0.776 14 0.765 24 0.763 34 0.748 
5 0.768 15 0.750 25 0.761 35 0.748 
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 املفردة
 معامل 

 ثبات ألفا 
 املفردة

 معامل 
 ثبات ألفا 

 املفردة
 معامل 

 ثبات ألفا 
 املفردة

 معامل 
 ثبات ألفا 

6 0.769 16 0.751 26 0.747 36 0.762 
7 0.751 17 0.763 27 0.76 37 0.751 
8 0.758 18 0.769 28 0.774 38 0.764 
9 0.752 19 0.761 29 0.756 39 0.756 
10 0.758 20 0.761 30 0.778 40 0.748 

 0.784 معامل ثبات االستبيان ككل 

معامل    ومن اجلدول السابق يتضح أن مفردات استبيان جودة احلياة الوظيفية يقل معامل ثباهتا عن قيمة

 . 0.784 .ثبات االستبيان ككل 

احلياة الوظيفية  حساب ثبات استبيان جودة  تم    Test Re-Test  حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق   - 

آلتى معامالت ثبات استبيان جودة احلياة الوظيفية بطريقة  إعادة التطبيق، ويوضح اجلدول ا  باستخدام طريقة

 إعادة التطبيق. 

 ( 46( معامالت ثبات استبيان جودة الحياة الوظيفية بطريقة إعادة التطبيق )ن=8جدول )

 األبعاد  م
 معامل االرتباط 
 )معامل الثبات( 

 ** 0.801 .بيئة العمل املادية واملعنوية 1

 ** 0.809 .بيئة العمل التنظيمية والوظيفية  2

 ** 0.842 معامل ثبات االستبيان ككل 

ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل ثبات استبيان جودة احلياة الوظيفية ككل بطريقة إعادة التطبيق  

(0,842 .)** 

بطريقتى   الوظيفية  احلياة  جودة  استبيان  ثبات  حساب  ومن خالل  تقدم  كرونباخلأ )ومما  إعادة  )و   (،فا 

يتضح أن االستبيان يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، مما يشري إىل إمكانية استخدامه ف البحث احلايل،   (التطبيق

 والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث. 

االستبيان:  - الثالثى،   تصحيح  ليكرت  لتدريج  وفًقا  الوظيفية  احلياة  جودة  أبعاد  استبيان  تصحيح    تم 

 فية. ويوضح اجلدول اآلتى الدرجات املستحقة عند تصحيح استبيان جودة احلياة الوظي

 ستبيان االحرتاق الوظيفي:ا ثانيا:

 الصدق العاميل:  -

الباحثة   استخدمت  الوظيفي  االحرتاق  الستبيان  العامىل  الصدق   Exploratory factorوحلساب 

Analysis  األساسية املكونات  بطريقة Principal Components Method  بطريقة املحاور تدوير مع 
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للتأكد   Bartlett's Test of Sphericityكام استخدمت الباحثة استبيان بارتلت    ، Varimx Method الفاريامكس

 . من أن مصفوفة االرتباط ال تساوى مصفوفة الوحدة

 ( الدرجات المستحقة عند تصحيح استبيان جودة الحياة الوظيفية9جدول )

 ات املتغري
 اإلجابة

 ال أوافق حمايد أوافق

 1 2 3 املفردة املوجبة 

 120 النهائية العظمى لالستبيان 

 40 النهائية الصغرى لالستبيان 

Bartlett's Test  ( وهذا ُيشري إىل0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة ،) وكانت نتيجة   خلو مصفوفة

الوحدة  يوفرن مصفوفة االرتباط ال تساوى مصفوفة إ  :أى تامة ارتباط معامالت من االرتباط  استبيان بارتلت

العاميل الستبيان االحرتاق الوظيفي قامت    الصدقاملصفوفة وحلساب    ف وأنه يوجد ارتباط بني بعض املتغريات  

 الباحثة بحساب ما ييل: 

 مصفوفة االرتباطات ألبعاد استبيان االحرتاق الوظيفي.   -

 ي. اطات الستبيان االحرتاق الوظيفاجلذور الكامنة ملصفوفة االرتب -

 اد استبيان االحرتاق الوظيفي عيل العامل الوحيد الناتج من التحليل العاميل.تشبعات أبع  -

 يوضح اجلدول اآلتى مصفوفة االرتباطات ألبعاد استبيان االحرتاق الوظيفي. و

 ( 46( مصفوفة االرتباطات ألبعاد استبيان االحتراق الوظيفي )ن= 10جدول )

 3 2 1 عاد باأل
 ---  ---  ---  .اإلجهاد االنفعايل

 ---  ---  **0.581 .عدم اإلنسانية
 ---  **0.557 **0.596 .عدم اإلنجاز الشخيص

كام يتضح    اجلذور الكامنة ملصفوفة االرتباطات الستبيان االحرتاق الوظيفي.  (11) كام يوضح اجلدول  

الكامنة تقل عن قيمة  إمهال العوامل اآلخري ألن جذورها  وجود عامل واحد فقط ُيفرس التباين الكيل، بعدمنه 

%(  55.238ن التحليل العاميل قد كشف عن وجود عامل واحد ُيفرس ) إ  : الواحد الصحيح وبذلك يمكن القول

من تباين أداء العاملني ف استبيان االحرتاق الوظيفي؛ لذا يمكن أن نطلق عليه عامل االحرتاق الوظيفي، حيث  

اإ حماور  جوهريةالستبيان  ن  بصورة  به  تشبعت  االحرتا  ، قد  استبيان  أبعاد  تشبعات  اآليت  اجلدول  ُيبني  ق  كام 

 الوظيفي عيل العامل الوحيد الناتج من التحليل العاميل. 
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 ( 46( الجذور الكامنة لمصفوفة االرتباطات الستبيان االحتراق الوظيفي )ن=11جدول )

 العوامل 

 صة من عملية التحليل املستخلاجلذور  اجلذور الكامنة األولية

 القيمة
 نسبة

التباين املفرس  
% 

 النسبة
املئوية 

 التجميعية
 القيمة

 نسبة
التباين املفرس  

% 

 النسبة
املئوية 

 التجميعية

1 2.015 55.238 55.238 2.015 55.238 55.238 

2 0.841 31.159 86.397    

3 0.144 13.603 100    

 ( 46يفي علي العامل الوحيد الناتج من التحليل العاملي )ن=بيان االحتراق الوظ( تشبعات أبعاد است12جدول )

 األبعاد 
 التشبع عىل 

 العامل الوحيد 
 0.658 .اإلجهاد االنفعايل

 0.652 .عدم اإلنسانية

 0.660 .عدم اإلنجاز الشخيص

(  ٠,٣٠)  عن قيمتها  زادت السابق أن أبعاد استبيان االحرتاق الوظيفي أظهرت تشبعات   يتضح من اجلدول 

 . ولذلك فهى تشبعات دالة إحصائيا  الوحيد، العامل عىل 

العامىل يتضح أن االستبيان يتمتع  بطريقة الصدق  ومن خالل حساب صدق استبيان االحرتاق الوظيفي  

إىل   يشري  مما  مقبول؛  عنها  بمعامل صدق  التي سيسفر  بالنتائج  والوثوق  احلايل،  البحث  استخدامه ف  إمكانية 

 بحث. ال

 ثبات االستبيان:   -

كرونباخ    - ألفا  ثبات  الوظيفي    تم  Cronbach's alphaمعامل  االحرتاق  استبيان  ثبات  حساب 

لكل مفردة    "نباخألفا كرو"ىل يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة  ا باستخدام طريقة ألفا كرونباخ واجلدول الت

 ومعامل الثبات الستبيان االحرتاق الوظيفي ككل. 

 ( 46( قيم معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ" لكل مفردة ومعامل الثبات الستبيان االحتراق الوظيفي ككل )ن=13جدول )

 املفردة
 معامل 

 املفردة ثبات ألفا 
 معامل 

 املفردة ثبات ألفا 
 معامل 

 املفردة ثبات ألفا 
 معامل 

 ثبات ألفا 

1 0.767 5 0.765 9 0.766 13 0.763 
2 0.764 6 0.761 10 0.771 14 0.762 
3 0.771 7 0.764 11 0.770 15 0.765 
4 0.770 8 0.770 12 0.761 16 0.770 

 0.772 معامل ثبات االستبيان ككل 
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معامل   قيمة  ثباهتا عن  يقل معامل  الوظيفي  استبيان االحرتاق  مفردات  أن  يتضح  السابق  ومن اجلدول 

 . 0.772ثبات االستبيان ككل وهي 

 Test Re-Testإعادة التطبيق حساب الثبات بطريقة  -

اآلتى  تم   اجلدول  ويوضح  التطبيق،  إعادة  طريقة  باستخدام  الوظيفي  االحرتاق  استبيان  ثبات  حساب 

 امالت ثبات استبيان االحرتاق الوظيفي بطريقة إعادة التطبيق. مع

 ( 46( معامالت ثبات استبيان االحتراق الوظيفي بطريقة إعادة التطبيق )ن=14جدول )

 عاد األب م
 معامل االرتباط 
 )معامل الثبات( 

 ** 0.789 .اإلجهاد االنفعايل 1
 ** 0.793 .عدم اإلنسانية 2
 ** 0.798 .الشخيصعدم اإلنجاز  3

 ** 0.830 معامل ثبات االستبيان ككل 

ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل ثبات استبيان االحرتاق الوظيفي ككل بطريقة إعادة التطبيق   

(0,830* .)* 

بطريقتى   الوظيفي  االحرتاق  استبيان  ثبات  حساب  خالل  ومن  تقدم  كرونباخ) ومما  إعادة  ) و  (،ألفا 

يتضح أن االستبيان يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، مما يشري إىل إمكانية استخدامه ف البحث احلايل،   (التطبيق

 والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنها البحث. 

ح استبيان أبعاد االحرتاق الوظيفي وفًقا لتدريج ليكرت الثالثى، ويوضح  تصحيتم    تصحيح االستبيان:   - 

 اجلدول اآلتى الدرجات املستحقة عند تصحيح استبيان االحرتاق الوظيفي. 

 ( الدرجات المستحقة عند تصحيح استبيان االحتراق الوظيفي 15جدول )

 املتغريات 
 اإلجابة

 ال أوافق حمايد أوافق

 1 2 3 املوجبة املفردة 

 48 النهائية العظمى لالستبيان 

 16 النهائية الصغرى لالستبيان 
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 مصطلحات الدراسة
 جودة حياة العمل: 

التي يعمل    ظروفههي درجة التميز ف العمل و  املادية واملعنوية، والتي حتدد العالقة بني املوظف وبيئته 

لرضا العام وحتقيق التوازن ف أداء هذا العمل عىل  يق احتق  عىل تعمل ف جمملها    و  بعد إنساين  ةفيها، من خالل هتيئ

 . Gary&Singh, 2018, p.15مستوى األفراد بشكل خاص واملؤسسات بشكل عام 

 Job burnout في: االحرتاق الوظي  -

جتامعي، ناجتة  اإلنساين واال   البعدضطراب والتوتر، وعدم الرضا الوظيفي تصيب العاملني ف  حالة من اال

ض هلا الفرد بسبب أعباء تؤدي إىل إستنزاف طاقاته، وجهوده مما ينحدر  لنفسية الشديدة والتي يتعر عن الضغوط ا

 (. 21ص   ، 2000  به إىل مستوى غري مقبول من األداء ) احلايك،

 Emotional labor العمل العاطفي:  -

حتديدا يتوقع من العامل    هو عملية إدارة املشاعر والتعبريات لتلبية املتطلبات العاطفية للعمل، وبشكل أكثر 

أثناء تعاملهم مع العمالء وزمالء العمل و القرار من  تنظيم عواطفهم  الرؤساء، ويشمل ذلك التحليل وصنع 

 . Specter, 2019, p1 .املشاعر  حيث التعبري عن 

 الدراسات السابقة واملثيلة
بالكلامت املفتاحية السابق   "ببنك املعرفة املرصي"أسفرت عملية البحث ف العديد من قواعد البيانات  

وعالقتها  )كمتغري مستقل(،    ناولت موضوع جودة احلياة الوظيفية اإلشارة إليها عن عدم وجود دراسات عربية ت

، حيث ربطت الدراسة احلالية بني جودة  باملكتبات اجلامعيةللعاملني    )كمتغري تابع( حرتاق الوظيفيبظاهرة اال

املكتبات اجلامعية وبني االحرتاق الوظيفي ملوظفيها، ولكن هناك دراسات    ف احلياة الوظيفية كخاصية تنظيمية  

بمفرده  الوظيفية  احلياة  جودة  موضوع  تناولت  اال   ، أجنبية  موضوع  العاملني  وكذلك  لدى  الوظيفي  حرتاق 

ات بصفة  واستعرضت الباحثة ف دراستها ما يتعلق منها بأخصائيي املكتبات واملعلوم  ، باملكتبات اجلامعية بمفرده 

 . عامة، والعاملني باملكتبات اجلامعية بصفة خاصة 

 أوال: الدراسات املتعلقة بجودة حياة العمل: 

متت املالحظة من خالل البحث ف قواعد البيانات املختلفة عدم وجود دراسات أجنبية عديدة تناولت  

فهنا  التخصيص  وجه  عىل  اجلامعية  باملكتبات  للعاملني  الوظيفية  احلياة  تناولت  جودة  فقط  دراسات  ثالث  ك 

ف املكتبات األكاديمية احلكومية    املكتبات اجلامعية واحدة تناولت جودة احلياة الوظيفية لدى أخصائيي املكتبات 
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تناولت جودة حياة العمل للعاملني ف مكتبات كلية اهلندسة املستقلة ف حيدر    األخرىف وادي كالنج بامليزيا، و

دراسة حتسني فعالية املكتبات األكاديمية من خالل حتسني جودة احلياة الوظيفية للعاملني    أباد، والثالثة سعت إىل

جودة حياة العمل ألخصائيي املكتبات واملعلومات بصفة عامة، و جودة    األخرىناولت الدراسات  ت  هبا، ف حني

خلاصة، واستعرضت الباحثة فيام  احلياة الوظيفية لدى أخصائيي املكتبات باملكتبات العامة، وأخرى ف املكتبات ا 

 يىل تلك الدراسات : 

ني متغريات العمل، وغري العمل )املتغريات  إىل استكشاف العالقة ب  (2011)عبد العزيز    سعت دراسة 

الديموغرافية( ، ونوعية حياة العمل باالعتامد عىل البحث الكمي، واملنهج الوصفي واالرتباطي، وتكونت عينة  

أخص مجيع  من  بامليزيا،  الدراسة  كالنج  وادي  ف  احلكومية  األكاديمية  املكتبات  ف  العاملني  املكتبات  ائيي 

أ  الدراسة  البيانات واستخدمت  حتليل  وتم  مشاركة،  مكتبة  بكل  العاملني  من  البيانات  جلمع  االستبيان  داة 

ت غري املرتبطة بالعمل  باستخدام حتليل اإلرتباط بريسون، وكان من نتائج الدراسة: أن متغريات العمل، واملتغريا 

 مجيعها هلا أمهية ف حتديد نوعية حياة العمل. 

التعرف عىل جودة حياة العمل للعاملني ف مكتبات    (Mothukur& Ramesh, 2018)حاول كل من:  

الدراسة ف   وأجريت  أباد،  املستقلة ف حيدر  اهلندسة  تيالنجانا   10كلية  أباد وحوهلا والية  مكتبات ف حيدر 

م أداة االستبيان، وأظهرت نتائج الدراسة: إن نوعية جودة حياة العمل للعاملني بكليات اهلندسة ف  باستخدا

ف    مرض،   مستوى املساواة  وقضايا  الوظيفي  لألداء  التسهيالت  وتوفري  العادل  األجر  مثل:  املهمة  والعوامل 

 يع املجاالت وللجميع. احلقوق ليست مرتفعة، وحتتاج جودة احلياة الوظيفية أن تكون إجيابية ف مج

الوظيفية للعاملني    بدراسة حتسني فعالية املكتبات من خالل حتسني جودة احلياة  (Martell, 1981)  وقام 

نظام   تصميم  تاريخ  وتتبع  األكاديمية،  املكتبات  العمل ف  إعادة تصميم  تقنيات  دراسة  وذلك من خالل  هبا، 

ودة احلياة الوظيفية، ومراجعة املكتبات من خالل تنفيذ هذه  العمل، مع تقديم العديد من الطرق التي تلزم بج 

ن وتنظيم  لتصميم  مماثلة  أساليب  أو  املكتبات  األساليب  تكون  أن  جيب  إىل:  الدراسة  وأشارت  العمل،  ظام 

األكاديمية قادرة عىل االستجابة بشكل أكثر فعالية للتغريات الرسيعة ف طلب املستخدم، وحتسني جودة حياة  

 . العمل ملوظفيها 

  عامة قياس جودة احلياة الوظيفية ألخصائيي املكتبات بصفة     (Anyooku, 2016)  إىل :  وهدفت دراسة  

عينة   أخذ  وتم  الديموغرافية،  اخلصائص  بعض  مع  العالقة  من  الذين  175والتأكد  املكتبات  أخصائيي  من 

يعملون ف أنواع خمتلفة من املكتبات ف نيجرييا، وتم استخدام مقياس جودة احلياة الوظيفية جلمع البيانات من  

صائيي املكتبات جاءت مرتفعة نسبيا ف  ألخ  وأفادت نتائج الدراسة: إن جودة احلياة الوظيفية  أجل الدراسة،
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العمل واألمهية االجتامعية للعمل، ومع   تنظيم  املستمر، واألمن والتكامل االجتامعي ف  النمو  جماالت فرص 

ذلك فإن املجاالت املهمة كاألجر العادل والتدريب وإعادة التدريب والقضايا املتساوية ف احلقوق هي جماالت  

بات، كام أظهرت النتائج أيضا: وجود عالقة مهمة بني جودة احلياة الوظيفية واجلنس  ملكتعدم رضا أخصائيي ا

والعمر ونوع املؤسسة واملؤهالت التعليمية، وأوصت الدراسة: بأن جودة احلياة الوظيفية ألخصائيي املكتبات  

اإلنتاجية اجليدة، لذلك من  فة وجيب أن تكون حياة إجيابية ف مجيع املجاالت، وجلميع املعنيني باحلفاظ عىل الوظي

الرضوري أن حيدد أخصائيو املكتبات إسرتاتيجيات لتحسني بيئة عملهم، وضامن تعويض مناسب وسيساعد  

 ذلك ف زيادة جودة حياة العمل ف هذا العرص الرقمي. 

دراسة من   ,(Radhika,2016)    وهذه  خمتارة  عينة  لدى  الوظيفية  احلياة  جودة  قياس  إىل  هدفت    التي 

املكتبات  امل بمجال  العاملني  لدى  الوظيفية  احلياة  جودة  أمهية  معرفة  مع  تعد،  أندرا  والية  ف  اخلاصة  كتبات 

واملعلومات ف املكتبات اخلاصة، والوقوف عىل مدى توافر جتهيزات العمل املادية، والتجهيزات الطبية، ووسائل  

حلياة الوظيفية، وكذلك دراسة كل من : األمان  دة ارئيس ف جو   ساهم املواصالت للعاملني باملكتبات اخلاصة كم

الوظيفي، والرضا الوظيفي، الرعاية االجتامعية للعاملني، نظم تقييم األداء، عنارص إدارة املوارد البرشية هبذه  

املكتبات كأحد العوامل املؤثرة ف جودة احلياة الوظيفية، وقدمت الدراسة بعض املقرتحات لتحسني جودة حياة  

 ملكتبات حمل الدراسة. ل با العم

من:  كل  دراسة  والبيئة    (Gary & Singh , 2018)  وقامت  الوظيفية  احلياة  جودة  بني  العالقة  بقياس 

التنظيمية ألخصائيي املكتبات ف والية هريانا، وذلك باالعتامد عىل أداة االستبيان ف مجع إجابات من خمتلف  

لبيئة التنظيمية الفعالة ف بناء جودة احلياة الوظيفية، واشتملت  ري االعاملني ف هذا املجال، واستنتجت منها تأث

واألثاث   املتاحة  واملساحة  املبنى  تصميم  مثل:  العمل  مكان  املادية ف  بالتجهيزات  أسئلة خاصة  الدراسة عىل 

ة،  نظافمثل: التجهيزات املعيشية، ومستوى ال  األخرىوالتكنولوجيا املتطورة، وأيضا بعض العوامل املؤسسية  

أو حمببة   تنظيمية مفضلة  بيئة  الدراسة إىل: توفري  الرتفيهية، وتوصلت  التجهيزات  السيارات، وأخريا  ومواقف 

التنظيمية   والبيئة  املعلومات،  وعلوم  املكتبات  مهنة  ف  وبخاصة  الوظيفية  احلياة  جودة  ملموسا عىل  أثرا  يرتك 

ثر كفاءة للعاملني هبا، كام تؤدي وجود بيئة عمل صحية  وأك للمكتبة جيب أن تكون بيئة مؤدية إىل أداء مهام أيرس 

 وداعمة إىل جودة حياة وظيفية أفضل. 

: من  كل  دراسة  العمل    (Koohbanani, Zarei,& Erfani, 2019)  حاولت  حياة  نوعية جودة  حتديد 

سح حتلييل  ألخصائيي املكتبات ف املكتبات العامة اإليرانية، فهي عبارة عن بحث تطبيقي من حيث الغرض، وم 

من حيث طريقة مجع البيانات وحتليلها، تم االعتامد عىل استبيان )والتون القيايس( كأداة جلمع البيانات، وتكونت  
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 املكتبات العامة اإليرانية، وأظهرت نتائج الدراسة أن : أبعاد التكامل اإلجتامعي  عينة البحث من املكتبيني ف

درة عىل التنمية البرشية ف مستوى جيد، واألبعاد البيئية توفر فرصة للنمو  التنظيمية والدستورية ف املنظمة، والق

أيضا أن أبعاد األجور العادلة    واألمن املستمر والعمل اآلمن والصحي عىل مستوى معتدل، كام أوضحت النتائج

 والكافية واألمهية االجتامعية حلياة العمل وإمجايل مساحة احلياة الوظيفية ف مستوى ضعيف. 

 : الدراسات املتعلقة بموضوع االحرتاق الوظيفي: ثانيا 

هناك دراسات عديدة تناولت موضوع االحرتاق الوظيفي بمفرده أجريت باملكتبات اجلامعية عىل وجه  

األنواع  ال إىل جانب  اجلامعية  املكتبات  تناولت  ودراسات  تناولت    األخرىتخصيص،  ودراسة  املكتبات،  من 

أجريت عىل أخصائيي املكتبات بصفة    األخرى  بصفة خاصة، وباقي الدراسات  أخصائيي املكتبات املرجعيني 

كتبات الببليوجرافيني بصفة  عامة، وهناك دراسة أجريت عىل املكتبات التجارية، ودراسة أجريت عىل أمناء امل

 خاصة بكافة أنواع املكتبات و فيام ييل استعراض لتلك الدراسات. 

أمني    40رتاق الوظيفي لدى العاملني باملكتبات الطبية، وتم اختيار عدد  بدراسة االح  (  (Bigly, 2016  قام

الد جمتمع  ليكونوا  بإيران  الطبية  للعلوم  تربيز  جامعة  مكتبات  ف  يعملون  من  مكتبة  نوعني  توزيع  وتم  راسة، 

لقي ماسالك  قائمة  والثاين  الوظيفي،  االحرتاق  ف  تؤثر  التي  بالعوامل  خاص  األول  عليهم،  اس  االستبيان 

االحرتاق الوظيفي بني املكتبيني، وأظهرت النتائج أن أعىل ترددات ألبعاد االحرتاق الوظيفي بعد بيئة العمل  

اإلرهاق العاطفي وانخفاض مستوى األداء الشخيص واملشاركة، وأن  ارتفاع معدالت هذا البعد ف    ساهمفقد  

و لألجور  املتدين  باملستوى  يؤمنون  اجلامعيني  املكتبات  ف  أمناء  املكتبات  أمناء  ملهنة  املنخفضة  واملكانة  املزايا، 

 املجتمع ونقص الرتقيات والتقدم املهني والتقييم غري الصحيح لألداء الوظيفي ألمناء املكتبات. 

مسببات االحرتاق الوظيفي ف املكتبات األكاديمية والعامة وكذلك    (   (Bartlett, 2018 وتناولت دراسة 

التعامل معها من جانب املدراء، وحماولة إجياد حلول ملنع االحرتاق الوظيفي، وتناولت  مكتبات القانون، وكيفية  

 العاملني باملكتبات. املقالة أيضا إسرتاتيجيات ملنع االحرتاق الوظيفي لدى 

ظاهرة االحرتاق الوظيفي بني املكتبيني األكادميني، ونظرا إىل  (  (Reno &Lowe, 2018  وناقش كل من 

ث وجهات نظر : منظور اخلدمات العامة، ومنظور اخلدمات الفنية، ومنظور إداري، كام سلط  القضية من ثال

ع متت  التي  األبحاث  عىل  الرتكيز  عىل  الضوء  الفصل  املكتبات  هذا  أمناء  لدى  الوظيفي  االحرتاق  ىل 

ني مما يؤكد احلاجة إىل  الببليوجرافيني، مع انتقاد االفتقار إىل البحث ف وظائف اخلدمات الفنية واملديرين اإلداري

مزيد من البحث فيام يتعلق بمناصب اخلدمات العامة غري املرتبطة بالتعليم، ووظائف اخلدمات الفنية واملناصب  

 ة. اإلداري



 ... الوظيفي االحرتاقواقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة  210

 

التعرف عىل مدى حدوث وشدة االحرتاق الوظيفي لدى أمناء    (Nardine, 2019)  إىل:فت دراسة  دوه

الواليات  ف  البحثية  وتوصلت    األمريكيةاملتحدة    املكتبات  ميداين،  مسح  إجراء  مع  قائمة  باستخدام  وذلك 

الزائد، وعدم وجود معاملة عاد النتائج  الدراسة أن من مسببات االحرتاق الوظيفي: العمل  لة، كام أوضحت 

  احلاجة إىل مزيد من الدراسة لالحرتاق الوظيفي لدى املكتبيني األكاديميني فضال عن احلاجة املاسة إىل التغيري

 ف اخلربات املهنية ألمناء املكتبات لتخفض من حدة االحرتاق الوظيفي لدهيم . 

ء املكتبات اجلامعية من حيث املفهوم  ف دراسته االحرتاق الوظيفي لدى أمنا   (Zhang ,2017 )وتناول  

عاملني  واألعراض، وكيفية إدارته والتحكم فيه من خالل إسرتاتيجيات التعامل مع االحرتاق الوظيفي لدى ال

باملكتبات اجلامعية ، مع حتليل مسببات االحرتاق الوظيفي لدى العاملني، كام أوضحت الدراسة أنه جيب عىل  

لضغوط التي تواجههم بصورة صحيحة وأخذ خطوات فعالة للتعامل مع املشاعر  أمناء املكتبات فهم طبيعة ا

والعمل بجدية للحصول عىل حياة وظيفية  السلبية وحل مشاكلهم املتعلقة باالحرتاق الوظيفي بشكل فعال،  

 ة ف تطوير دور ومهنة املكتبة. سامهصحية، وامل 
اجل املكتبات  ف  الوظيفي  االحرتاق  تناولت  دراسة  الوظيفي،  وهناك  االحرتاق  مفهوم  حيث  من  امعية 

املكتبات األكاد ملنعه ف  بالنسبة للمكتبات اجلامعية، وماذا يمكن فعله  يعني  توفري  ومسبباته، وماذا  يمية مثل: 

برامج توجيه للموظفني، وتوفري فرص للتعلم، وتوفري فرص اإلدارة باملشاركة، وتوفري فرص للحوار والتنفيس  

 فاظ عىل مكان العمل عام بداخلهم، واحل

ستكشاف اإلجهاد بني موظفي املكتبة  ا  (Petek, 2018)  .(Huprich, 2007)إىل:  وسعت دراسة كل من  

كانوا يعتربون  هل  املرجعية (ف املكتبات األكاديمية والعامة ف إحدى الدول األوربية، و)القائمني باخلدمات  

، وكيف يتعاملون مع  ؟لإلجهاد وما هي املواقف األكثر إرهاقا ، ومدى تعرضهم  ا؟ومرهق  االعمل املرجعي جمهد

ن األشخاص الذين أجريت  ؛ وتم تطبيق مقابلة منظمة كتقنية جلمع البيانات حتي يتمك؟اإلجهاد ف مكان العمل

عضوا من املوظفني املرجعيني    20وتم أخذ عينة مكونة من   ، حول التوتر   معهم املقابالت من التعبري عن آرائهم 

وقد تبني أن معظمهم يعانون من التوتر عىل الرغم من أن رضاهم الوظيفي مرتفع إىل حد    ،لكل نوع مكتبة   10

يدة، كام يتعرض املوظفون املرجعيون ف املكتبات العامة لإلجهاد  ما، ومل يفكر أحد ف البحث عن وظيفة جد 

غوطات شيوعا جلميع املجيبني هو طرح  بشكل متكرر أكثر مما هو احلال ف املكتبات اجلامعية، ومن أكثر الض

املرجعيون ف املوظفون  ويعاين  الفور،  عىل  املكتبة  ومواد  املعلومات  وطلب  األسئلة،  من  جمموعة    املستفيدين 

العامة   املكتبات  ف  املستخدمني  مع  التعامل  ف  صعوبات  من  العامة  مع    و املكتبات  التعامل  ف  صعوبات 
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والغامضني   املزعجني  قواعد  املستخدمني  يتبعون  ال  والذين  بشكل صحيح  يترصفون  الذين ال  واملستخدمني 

 . املكتبةو ومجيع العاملني باملكتبات العامة يعتربون أن العمل املرجعي مرهق 

بدراسة اإلجهاد والضغط املرتبط بالعمل بني املكتبيني اجلامعيني ف رسيالنكا   (Wijetunge,2013) وقام

وال  اإلجهاد  اجتاه  لفهم  هم  وذلك  الذين  اجلامعيني  املكتبيني  عىل  فقط  الدراسة  واقترصت  املكتبيني،  بني  توتر 

بيني اجلامعيني، واستخدمت الدراسة أداة لقياس  ين دون رتبة املكتاآلخررؤساء املكتبات وليسوا أمناء املكتبات  

كان   اإلداري  املجال  ف:  الدراسة  نتائج  ومتثلت  املكتبات،  أمناء  لدى  واإلجهاد  ألمناء  التوتر  إجهادا  أعىل 

بجامعة   املكتبات  ألمناء  احلالية  الضغط  مستويات  لتقليل  مبادرة  أية  اختاذ  بعدم  الدراسة  وأوصت  املكتبات، 

 تم اعتبار عوامل اإلجهاد اخلاصة هبم بمثابة حتد حتوهلا إىل نتائج إجيابية. رسيالنكا، حتى ي

: التوتر والضغط بني موظفي  مست   (Akakandelelwa & Jain,2013)  وناقشت دراسة كل من  ويات 

ترا  أقل تو  موظفي املكتبة كانوا  :إىل  نتائجها املكتبة ف املكتبات األكاديمية جلامعات بوتسوانا وزامبيا، وأشارت  

 . أهنا الضغوطات األساسية املسببة للتوتر بومحل العمل الزائد  ، ين، وتم حتديد الرواتب املنخفضةاآلخرمن 

ناقشت   دراسة  االستقرار  والضغ وهناك  عدم  إىل  اإلشارة  مع  النيجريية  اجلامعات  مكتبات  ف  ط 

املكتبيني   ، قتصادياال أدوار  وتغري  املعلومات،  وفائض  التكنولوجية  املرتبط  والتغريات  الضغط  حتديد  وتم   ،

، وتوصلت  تيانات واملقابالبالعمل كأحد أكرب املشكالت بني موظفي املكتبات املحرتفني، باالعتامد عىل االستب

ن املكتبيني عانوا من اإلجهاد والضغط ف اجلامعات الفيدرالية واخلاصة واحلكومية؛ ومع ذلك  إالدراسة إىل:  

ت اخلاصة يعانون من أعىل مستويات الضغط واإلجهاد الوظيفي بسبب العوامل  فإن أمناء املكتبات ف اجلامعا 

  انخفاض اإلجهاد أثر عىل أداء عمل أمناء املكتبات مما أدى إىل    وفية واإلدارية،  املادية والبيئية والتنظيمية والثقا 

 أهنم عرضة للضغط  % من أمناء املكتبات املحرتفني64جودة اخلدمة والرضا الوظيفي، عالوة عىل ذلك يعتقد  

من الرجال    من غريهم ألهنم شاركوا ف مسؤوليات إضافية إىل جانب مهامهم األساسية، وعانت النساء أكثر

املزدوجة الباحث    بسبب مسؤولياهتن  املنزل، وأوىص  املكتبة ورعاية األطفال واآلباء ف  العمل ف  بام ف ذلك 

املكتبيني   العمل ورفاهية  بيئة  التوتراوبتيسيري تشجيع  بالتغلب عىل  الدراسة إسرتاتيجيات ذات صلة    قرتحت 

 . Ilo& Dina, 2016  وخلق بيئة خالية من الضغوط

باستخدام    (Annaffleck,1996)  : وقام الببليوجرافيني،  املكتبات  أمناء  بني  الوظيفي  االحرتاق  بدراسة 

دور أمناء املكتبات ف كليات الفنون  قائمة ماسالك لقياس االحرتاق الوظيفي لدى العاملني، واستبيان لتوضيح  

املسحي  املنهج  باالعتامد عىل  نيوإنجالند، وذلك  والليربالية ف  املكتبيني  الشاملة  الدراسة:إن  نتائج  ، وكان من 
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الببليوجرافيني يعانون من االحرتاق الوظيفي، كام أظهرت نتائج املقابالت التي قام هبا الباحث طبيعة الرصاع  

 جيبني عىل االستبيان.الذي يواجهه امل

دراسة: دوه مستويات    (Togia, 2005)  فت  قياس  الوظيفي إىل:  األكا   االحرتاق  املكتبيني  ديميني  بني 

 Maslach   حرتاقوتم االعتامد عىل مقياس ماسالك لال  وتقييم عالقتها بخصائص أساسية معينة،  ،اليونانيني

Burnout Inventory    عىل  ؛ توزيعه  نتائج    136وتم  من  وكان  اليونان،  أنحاء  أكاديمي ف مجيع  مكتبة  أمني 

 Findings – Findings suggested that respondents experienced low levels of emotional:الدراسة

exhaustion and depersonalization and moderate levels of personal accomplishment.  ن  إ

 Of theاملجيبني شهدوا مستويات منخفضة من االحرتاق الوظيفي، ومستويات معتدلة من اإلنجاز الشخيص.

background characteristics, age, number of years as a librarian and participation in decision‐

making were found to be independent of experienced burnout.  وعدد سنوات    ، تبني أن العمر  و

 Direct contact with library users،االحرتاق الوظيفي ب  ليس هلا عالقة اخلدمة، واملشاركة ف صنع القرار  

seemed to enhance feelings of personal accomplishment.    و االتصال املبارش مع مستخدمي املكتبة

 يعزز مشاعر اإلنجاز الشخيص.

مقارنة    كام الوظيفي  أعىل من االحرتاق  لدهيم عقود قصرية األجل عن مستويات  الذين  املوظفون  أفاد 

نه ف املستقبل يمكن الرتكيز عىل  إدى احلياة، وكان من توصيات البحث:  بزمالئهم الذين يشغلون مناصب م

خمتلفة من املكتبات حيث قد يكون لغلبة اخلصائص التنظيمية املختلفة تأثري خمتلف عىل االحرتاق الوظيفي    أنواع

 . دراسة ظروف العمل املحددة التي قد تسهم ف االحرتاق الوظيفيو الفردي، 

التعرف عىل: االحرتاق الوظيفي الذي يتعرض له أمناء املكتبات بصفة عامة،    :   (Bohyun,2010)  وحاول

 وأسبابه وكيفية التعامل معه. 

من: كل  دراسة  ا  (Matteson & Miller, 2013)  وسعت  للعمل  إىل  الرئيسية  املكونات  ستكشاف: 

األمريكيني املكتبيني  من  عينة  من  البيانات  وتم مجع  ف  العاطفي،  واألكاديمية    46  العامة  املكتبات  من  والية 

مكتبات   ومن  وكذلك  K12واخلاصة،  األشكال  ومتعددة  التغيري  ثنائية  االرتباطات  استخدام  الختبار    وتم 

ية، والرضا الوظيفي، واالحرتاق الوظيفي، وأوضحت النتائج وجود عالقة  العالقات بني بنيات العمل العاطف

 عاطفي وكل من الرضا الوظيفي و االحرتاق الوظيفي. ذات اعتبار بني العمل ال

دراسة: املكتبات    (Harwel, 2013)  وتناولت  أخصائيي  من  عينة  لدى  الوظيفي  االحرتاق  دراسة 

 الوظيفي لدهيم، واآلثار املرتتبة عىل ذلك.  حرتاقواألسباب املؤدية لالواملعلومات باملكتبات التجارية 
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تناولت خمتلف الضغوطات التي يمكن أن تطارد املكتبيني اجلدد، و    (  (Larrivee, 2014  وهناك دراسة  

تامد  الطرق املختلفة التي يمكن ألمناء املكتبات اجلدد التعامل هبا مع الضغوطات املتعلقة بالعمل، وذلك باالع

 عىل مراجعة شاملة لألدب وجتربة الباحث اخلاصة كأمني مكتبة جديد. 

نقص الشغف واالحرتاق الوظيفي لدى أمناء املكتبات اجلدد، مع    (Christian, 2015)   وناقشت دراسة 

واحلوادث   األداء،  وانخفاض  والغياب،  العمل،  كرتك  عليه  املرتتبة  واآلثار  الوظيفي  االحرتاق  مفهوم  تناول 

حرتاق  هنية، واخلدمة السيئة للعمالء، وسعت الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤل التايل: ما أفضل احللول ملنع اال امل

الوظيفي ف مهنة املكتبات؟ وذلك من خالل فحص الدراسات املتاحة ف األدبيات حول موضوعات العمل  

الدراسة حلو املكتبات، واقرتحت  أمناء  التي تؤثر سلبا عىل  بالفرد نفسه ملنع  العاطفي  إدارية وفردية تتعلق  ال 

ن عوامل االحرتاق الوظيفي والضعوط التي  تصاعد االحرتاق الوظيفي داخل املهنة، وتوصلت الدراسة إىل: م

املتزايدة،   واملسؤوليات  الزمنية،  القيود  التكنولوجية،  واملتطلبات  املتدنية،  األجور  املكتبات:  مهنة  هبا  تأثرت 

لة، كل ذلك أجرب أمناء املكتبات للكفاح إلثبات قيمتهم املهنية والدفاع عن وجودهم املهني،  وتقليل حجم العام

الدرا والتدريب عىل إسرتاتيجيات  وأوصت  املكتبات ومعاونيهم لرشح  إرشادات ملدراء  تقديم  سة : رضورة 

 كتبة . للحد من االحرتاق الوظيفي من السهل تطبيقها عىل كافة املستويات الوظيفية داخل امل
استعراض  خالل  من  السابقة:  ونالحظ  احلياة    الدراسات  جودة  بموضوعي:  األجانب  الباحثني  اهتامم 

يفية، واالحرتاق الوظيفي ودراستهام، ولكن تم دراسة كل موضوع منهام بمفرده ف دراسة مستقلة؛ ومل يتم  الوظ

اجلمع بني املوضوعني ف دراسة واحدة كام فعلت الباحثة ف دراستها احلالية، وهناك دراسات خاصة بجودة حياة  

كام فعلت الباحثة ف دراستها مثل دراسة  ولت جودة حياة العمل كمتغري تابع وليس كمتغري مستقل  العمل تنا 

 .  2011عبد العزيز 

كام ركزت الدراسات السابقة عىل تناول العوامل الديموغرافية وعالقتها بجودة حياة العمل ف حني مل  

لذا الباحثة ف دراستها،  احل   تتناوهلا  الباحثة  دراسة  الباحثة  اختلفت  تناولت  السابقة حيث  الدراسات  الية عن 

ا الوظيفيةجودة  العاملني    حلياة  لدى  تابع(  )كمتغري  الوظيفي  االحرتاق  بظاهرة  وعالقتها  مستقل(  )كمتغري 

بمكتبات جامعة اإلسكندرية، وهناك بعض الدراسات التي اتفقت مع دراسة الباحثة ف كوهنا تناولت عنارص  

 دراسةRadhika,2016 كأحد العوامل املؤثرة ف جودة احلياة الوظيفية مثل  إدارة املوارد البرشية

من كل  دراسة  مثل  الباحثة  هلا  توصلت  التي  النتائج  بعض  مع  الدراسات  بعض  نتائج  :  اتفقت 

Mothukur&Ramesh,2018 
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الدراسات اخلاصة بموضوع   اتفقت بعض  البحث، كام  املعلومات من جمتمع  املنهج وأداة مجع  وكذلك 

ستخدم وأداة مجع املعلومات من جمتمع الدراسة مثل  الحرتاق الوظيفي مع دراسة الباحثة من حيث املنهج املا

)  Ilo&Dina,201qaz26دراسة   دراسة  واتفقت   ،)Togia,2005)    التي النتائج  بعض  ف  الباحثة  دراسة  مع 

 توصلت إليها الدراستان.

 أوال:اجلانب النظري للدراسة
 يفية . جودة الحياة الوظ1

 مفهوم جودة احلياة الوظيفية   1/ 1

ظه  أول  كان  املتحدة  لقد  الواليات  ف  والنرش  األبحاث  جمالت  ف  الوظيفية  احلياة  جودة  ملصطلح  ور 

األمريكية ف السبعينيات من القرن العرشين واستمر استخدامه حتى اآلن، وبرزت جودة احلياة الوظيفية حيث  

ت بيئة  املهنية ف  وتطلعاهتم  التعليمي  لرفع مستواهم  يسعون  العاملون  انخفاضأصبح  االقتصاد    عاين من  نمو 

ونقص فرص التقدم والتطور، مما أدى إىل زيادة االهتامم بجودة احلياة الوظيفية والتخطيط للحياة ( (الشخصية  

 .Bharathi. et al ,2011,p.48واملهنية  

م، وهو  وهدف مفهوم جودة احلياة الوظيفية إىل حتسني احلياة الوظيفية للعاملني وحماولة تلبية احتياجاهت

 Adhikari& Gautam, 2010, p.41)  األخرىعامال من عوامل زيادة إنتاجيتهم كباقي العوامل  (ما يعد 

ويعد مفهوم جودة احلياة الوظيفية من املفاهيم اإلدارية املهمة ف إدارة املوارد البرشية، ملا هلذا املفهوم من  

لسلبي نحو اإلجيابية وبالتايل حتسني أداء  يري ف سلوكه اتأثري مبارش ف رفع الروح املعنوية للعنرص البرشي والتغ

 (. 10، ص  2017املنظمة ) أبو محيد ،  

فالرتكيز عىل برامج جودة حياة العمل تزيد من اطمئنان املوظفني ورضاهم، حيث يمكن أن يؤدي إىل  

 Swamy,et al,2015,p.28) مزايا خمتلفة للموظفني، واملنظمة .

وحتليل األساليب التي يستخدمها املدراء، بغرض توفري وحتقيق    يفية عىل دراسةوتعمل جودة احلياة الوظ

بيئة   وحتقيق  توفري  من خالل  البرشي،  ماهلا  لرأس  املؤسسة  استثامر  من خالل  للعاملني  مشجعة  تنظيمية  بيئة 

قوهت  مصادر  وبناء  األفراد  معارف  وزيادة  االبتكارية  قدراهتم  وتنمية  للعاملني،  مشجعة  الذاتية،  تنظيمية،  م 

التايل العمل عىل تطويرهم مهنيا، بام يوفر الشعور بجودة حياة العمل الذي ينعكس عىل األداء الكيل للمنظمة  وب

 (. 10، ص2016)منصور، 
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 ( الرب  الذي ظهر ليواكب سياسة    356، ص 2003وكام أشار جاد  الوظيفية  ( إىل مفهوم جودة احلياة 

والقلق التي سادت ف الغرب بني العاملني خوفا من    ن حاالت التوترالتغيري والتطوير التنظيمي، وليخفف م

االستغناء عنهم، أو ختفيضا للخدمات واملزايا االجتامعية املقدمة هلم، أو ختفيضات ملعدالت أجورهم، بجانب 

استخدا أمهية  تعظيم  ثم  ومن  العاملني،  التزام  عىل  املؤثر  الوظيفي  الرضا  حتقيق  عىل  املنظامت  تلك  م  حرص 

 املوارد البرشية، واعتبارها أحد اإلسرتاتيجيات الفعالة ف تدعيم التميز التنافيس للمنظامت. وترشيد أداء 

 ولقد تعددت وتنوعت مفاهيم وتعاريف جودة احلياة الوظيفية تذكر الباحثة منها ماييل : 

دارة،  التنظيمية أو طريقة اإلنوع ما من الثقافة    :بأهنا   (p.32  Sharif& kheriandish ,2009:  عرفها    -

 وعن طريقها يشعر العاملون باملشاركة ف ملكية املنظمة، واالستقاللية، والتحفيز الذايت(. 

الفعلية    - والنفسية  املادية  العمل  بيئة  العاملني عن  الذهنية، ورؤية  تعني الصورة  الوظيفية  احلياة  جودة 

(Sharif&kheriandish, loc-cit) 

التي تساعد عىل    : بأهنا    Singh,2018,p. 14)ف    Lau, et al (2001  عرفها كل من :  - ظروف العمل 

 تطوير املهارات وإكامل األهداف الوظيفية بنجاح. 

( بأهنا عبارة عن: توافر العنارص األساسية املؤثرة ف بناء التصورات  64، ص2008وعرفها رايض )   -

لرضا الوظيفي، والضامن الوظيفي،  يمية، وتقاس من خالل ا اإلجيابية لدى العاملني نحو متغريات البيئة التنظ

 التنظيمي، واالستقاللية ومشاركة العاملني ف اختاذ القرارات والقدرة عىل حتقيق األداء.  االلتزامو

( بأهنا: املدى الذي يكون فيه أعضاء املؤسسة قادرين  214،ص    2018عيسى )  عرفها كل من صفاء،  -

املؤسسة، وهى تغطي مشاعر الشخص حول كل جانب    ية من خالل خرباهتم فعىل إشباع حاجاهتم الشخص

من جوانب العمل، كذلك هي أقىص مدى يستطيع املوظفون الوصول إليه ف تلبية احتياجاهتم الشخصية املهمة  

 ف العمل، وأيضا هى حالة رضا العاملني جتاه ماتوفره املنظمة من بيئة عمل مادية ومعنوية.

( بأهنا: نمثل زيادة مشاركة العاملني ف القرارات التي  164ص  ،  2003عرفها أندرسون ف )صالح،    -

كان يقوم هبا املديرون كام تنعكس ف صورة حتسني اإلنتاجية من خالل االستخدام األمثل لألفراد بصورة أكثر  

 وحتسني الرضا الوظيفي. من األموال هذا إضافة إىل حتسني األمن والصحة الوظيفية ومشاركة القائد 

( أهنا : جمموعة من األنظمة والربامج املرتبطة بتحسني وتطوير خمتلف  63  ، ص2014مايض ) عرفها    -

اجلوانب اخلاصة برأس املال البرشي للمنظمة والتي من شأهنا أن تؤثر عىل حياة عمل األفراد، وبيئتهم االجتامعية  

ف حتقيق أهداف املنظمة    ساهمم ياألداء الوظيفي للعاملني، ومن ثوالثقافية والصحية والذي بدوره ينعكس عىل  

 والفرد وكافة األطراف ذات العالقة . 
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ليس فقط آراء املوظفني ومواقفهم وتوقعاهتم عن وظائفهم،  بأهنا:    Afsar (2015,p. 127)  عرفها كام    -

 تصورهم هلذا االرتياح والظروف. ولكن أيضا توفري كل رشوط رضا املوظفني واحتياجاهتم الوظيفية وكذلك  

بأهنا الظروف املالئمة وبيئات العمل وجوانب احلياة مثل: حتقيق النمو      :   Daud (2010,p77)عرفها  وي  -

 والتنمية واملشاركة والبيئة املادية، واإلرشاف واألجور واملالءمة االجتامعية، واالندماج ف مكان العمل . 

اة الوظيفية عبارة عن: جمموعة  : جودة احلياستخالص التعريف التايل   ومن خالل التعريفات السابقة تم

هبا وتطويرها بشكل مستمر واحلرص عىل تنفيذها    االلتزام من السياسات واإلجراءات التي تسعى املؤسسات إىل  

البرش املال  العاملني هبا من أجل تطوير خمتلف اجلوانب اخلاصة برأس  يتالءم مع متطلبات واحتياجات  ي  بام 

قق رضا العاملني، وأهدافهم وتطلعاهتم من ناحية، وأهداف واحتياجات  للمؤسسة لتحقيق بيئة عمل مناسبة حت

 املثيلة.  األخرى املؤسسة من ناحية أخرى لضامن استمرارها وبقائها ومنافستها للمؤسسات 

 أمهية جودة احلياة الوظيفية   2/ 1

وظيفية، من  إجيابية لتوفري وتطبيق أبعاد جودة احلياة ال ( أن هناك تأثريات  67، ص  2014حدد مايض ) 

 أمهها:

تقليل الرصاعات بني العاملني واإلدارة وذلك خيلق بيئة عمل أكثر إنتاجية، وحل مجيع املظامل وهتيئة    - 1

 مناخ جيد للعمل يساعد عىل حل املشكالت. 

فكار اجليدة والبناءة التي تساعد ف  مشاركة واسعة من القوة املؤثرة ف أعضاء العمل بالعديد من األ  - 2

 حتسني األبعاد املتعلقة باخلدمات وظروف العمل. عملية 

املؤسسة    - 3 العاملني واملوازنة بني أهدافهم الشخصية وأهداف  الطمأنينة والوالء واالنتامء لدى  زيادة 

 بشكل عام. 

 حتسني العالقات اإلنسانية ف املؤسسة ودعمها.  - 4

 اب العاملني ف املؤسسة. انخفاض معدل غي - 5

 الفعالية التنظيمية داخل املؤسسة. زيادة الكفاءة و - 6

 استثامر أفضل وأمثل للموارد البرشية ف املؤسسة.  - 7

وترجع أمهية برامج جودة احلياة الوظيفية ف كوهنا متثل البذرة األساسية لنجاح الكثري من املنظامت، وذلك  

ل إشباع حاجاهتم، ومتطلباهتم  ة وف الوقت نفسه حتقيق آمال العاملني من خال ملا يدر عليها من زيادة اإلنتاجي

 (. 43، ص  2009صالح،  &مجيعا بالعمل )العنزي 
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( إىل أمهية جودة احلياة الوظيفية ف حتقيق العديد من الفوائد    566، ص    2013كام أشار موسى ف )بدوي،  

تتمثل ف ختفيض معدالت  والتي  العمل، كام  واملنافع اإلجيابية  االستجابات  تؤثر معنويا عىل    الغياب ودوران 

السلوكية للعاملني مثل: اهلوية التنظيمية والرضا الوظيفي والعزلة الشخصية فضال عن أهنا ال تسهم ف تعزيز  

 قدرة املنظمة عىل استقطاب العاملني األكفاء فحسب بل تعزز أيضا قدرهتا التنافسية. 

 ( أمهية جودة احلياة الوظيفية ف:  30 - 29، ص ص  2014وحددت عفاف ) 

تصميم أنظمة أجور ومكافآت جتعل العاملني أكثر رضا عن عملهم، وحتسني بيئة العمل من خالل    - 1

 تقليل ساعات العمل واحلفاظ عىل سالمة العاملني باملنظمة. 

 إعادة هيكلة األنشطة ليصبح العمل أكثر رضا هلم.  - 2

 ف املنظمة.  منة وظيفيا عن طريق االهتامم بحقوق العاملني السعي إلجياد بيئة عمل آ  - 3

فيه    - 4 وتبنى  التعاون،  روح  فيه  تسود  تنظيمي  مناخ  تطوير  من خالل  العاملني  بني  الرصاعات  تقليل 

 عالقات تسعى إىل زيادة اإلنتاجية وتسوية التذمر الواسع االنتشار بني العاملني باملنظمة. 

 يؤول إىل منافع من قبيل زيادة  ات اإلجيابية ف اجتاهات وسلوك العاملني، بامالسعى وراء زيادة التحسين  - 5

 كفاءة املنظمة وجودة اإلنتاجية والتقليل من احلوادث واإلصابات التي حتصل بني العاملني مجيعهم. 

  أمهية جودة حياة العمل ف أية منظمة تعود من خالل معاجلتها ملجموعة   (إىل   109، ص  2016أشار زاهر )

 من النقاط التالية: 

 املنافسة. انخفاض اجلودة وشدة  - 1

 انخفاض العوامل االجتامعية واإلنسانية ف جو العمل.  - 2

 التصميم التقليدي للوظائف مل يعد يكفي إلشباع حاجات األفراد.  - 3

 التهرب الوظيفي.  - 4

وتعليام ووعيا مما حدا هبم ليسعوا  تغري احتياجات وطموح األفراد، فلقد أصبح األفراد أكثر استنارة    - 5

 ات العليا أيضا، وليس جمرد كسب قوهتم من أجل املعيشة. للحصول عىل احلاج

( أبو محيد  اإلنساين عىل مكان 14، ص 2017يرى  الطابع  إىل إضفاء  الوظيفية هتدف  احلياة  أن جودة   )

توفري قوة عمل أكثر    ية للمنظمة، من خالل العمل، وزيادة الثقة واالنتامء لدى العاملني، وتعزيز القدرات التنافس

 ء ودافعية للعمل . مرونة، ووال
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Reddy (2010, p. 832). (؛ من ضمن  215. ص  2018)   215ص    2918صفاء ، عيسى    وأشار كل من

 األهداف التي تسعى إىل حتقيقها إدارة املوارد البرشية من خالل برنامج تطوير جودة حياة

 بيئة العمل ما يأيت 

اجليدين، واملساعدة عىل   - 1 للعاملني  العمل مصدر جذب  بيئة  املنظمة،  جعل  إىل  العاملني  انتامء  زيادة   

 . األخرىوعدم اللجوء إىل املنظامت 

زيادة انتامء العاملني، ووالئهم وحتقيق التكامل والتفاعل بني أهداف املنظمة وأهدافهم، وتقليص عدد    - 2

 ستوى ممكن. احلوادث وحجمها ونوعها إىل أدنى م

 ة ف تعزيز اجلودة والتعليم واإلبداع.سامه امل - 3

 املشاركة ف حل املشكالت. - 4

 زيادة الرضا الوظيفي.  - 5

 زيادة الفاعلية التنظيمية.  - 6

 اإلسهام ف توفري قوة عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية.  - 7

 تعزيز التعليم ف بيئة العمل.  - 8

 ف جذب واالحتفاظ بالعاملني وحتفيزهم. تكوين الصورة األفضل للمنظمة  - 9

 سية واجلسدية للموظفني مما خيلق مشاعر إجيابية. حتسني الصحة النف   -10

 أبعاد جودة احلياة الوظيفية:   3/ 1

تتكون احلياة الوظيفية من العديد من العنارص ذات أبعاد خمتلفة والتي ترتبط ف معظمها ببعضها البعض،  

خالل من  الباحثة  الحظت  احلياة    وقد  جودة  موضوع  تناول  الذي  الفكري  اإلنتاج  عىل  الوظيفية  اطالعها 

الدراسة   موضوع  حسب  والعلامء  الباحثني  نظر  وجهة  من  ختتلف  الوظيفية  احلياة  جودة  أبعاد  أن  وأبعادها، 

 واألمهية واألهداف، ونذكر هنا عىل سبيل املثال ما ييل: 

( من تنظيم أبعاد جودة احلياة الوظيفية  220، ص    2019ف )شميالن،  Clermont,1993  ما أشار إليه

 التالية: حسب األبعاد 

: املتمثلة ف: االعرتاف بالعمل،و االحرتام،و اإلصغاء، واحرتام الزمالء  نوعية العالقات االجتامعية  - 1

 وأوقات العمل،و االتصاالت واحلوار االجتامعي، واملشاركة ف اختاذ القرار. 



 219 أمنية خري توفيق سعد د. 

 

منظمة    - 2 واملساعدة فالعملنوعية  الدعم  املنظمة عىل  وقدرة  العمل،  تعليامت  نوعية  املشاكل    :  حل 

من   واحلامية  العمل،  ف  اإلرهاق  والصعوبات،  والعراقيل  الوظيفي،  التقدم  ومسار  الوظيفي،  باخللل  املتعلقة 

 األخطار ف املنظمة. 

املهني  - 3 والتطور  احلقواإلنجاز  والتكوين،و  والتدريب  املكافآت،  القدرات،  :  وتطوير  املكتسبة،  ق 

 وضامن املسار املهني. 

: وترية وساعات العمل، واحلياة األرسية، والرتفيه، وسائل  حياة العمل وساعات العملالتوافق بني    -4

 ,النقل.

 Marta, et al (2013,p. 3 81 وأشار كل من:

االحتياجات،  عىل  املبنية  الوظيفية  احلياة  املختلفة جلودة  األبعاد  رضا    إىل  متثل  الوظيفية  احلياة  أن جودة 

اعتامدا   حاجات  عن سبع  احلياة  العاملني  جودة  تشكل  التي  العاملني  احتياجات  إشباع  عىل  يقوم  مفهوم  عىل 

 الوظيفية حيث قاموا بتصنيف تلك احلاجات إىل جمموعتني مها : 

 أ( االحتياجات ذات املرتبة الدنيا وتتضمن ما ييل: 

والسال   - الصحة  وخارجه،    مة:احتياجات  العمل  بمجال  واإلصابة  األمراض،  من  احلامية  وتتضمن 

 عمل عىل حتسني احلالة الصحية للعاملني. وال

واألرسية:  -  االقتصادية  االحتياجات    االحتياجات  من  وغريها  الوظيفي،  واألمان  األجر  وتتضمن 

 األرسية مثل: وجود وقت كاف بعيدا عن العمل لالهتامم باحتياجات األرسة. 

 ب( االحتياجات ذات املرتبة العليا وتتضمن ما ييل: 

وتتضمن الصداقة ف جمال العمل، ورضورة توافر وقت للفراغ خارج نطاق    تامعية: االحتياجات االج   - 

 العمل. 

 وتتضمن التكريم، والتقدير لعمل املوظف داخل وخارج املنظمة. االحتياجات التقديرية: -

العمل عىل توفري أقىص فرصة إلظهار قدرات العامل داخل املنظمة  وتتضمن  احتياجات حتقيق الذات:  - 

 وحمرتف فيها.   كمتخصص

 وتتضمن التعلم لتحسني املهارات الوظيفية املتخصصة للموظف.  االحتياجات املعرفية: -

  فوتتضمن اإلبداع ف جمال العمل عن طريق إعطاء الفرصة للعاملني لإلبداع    االحتياجات اجلاملية:  -

بذلك أن العاملني يرون    امة: ويقصدشاكل املرتبطة بوظائفهم واإلبداع الشخيص، واالهتامم باجلامليات العحل امل 

 بأهنا تسمح بالتنمية الشخصية لإلحساس باجلامليات والتعبري اإلبداعي.  الفرص ف جمال العمل 
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دراسة   عىل  بناء  دراستها  ف  التالية  اختياراألبعاد  تم  (،)الشنطي،  28- 21، ص  2016)الرببري،  وقد 

ياة الوظيفية للعاملني ف قطاع املكتبات واملعلومات  ( نظرا لكوهنا األكثر تأثريا عىل احل21- 19،ص ص  2019

 وباألخص العاملني ف قطاع املكتبات اجلامعية : 

 ( األبعاد املتعلقة ببيئة العمل املادية واملعنوية: 1)

 ملهنية: أ( األمن والسالمة والصحة ا

م استثنائية، مستهدفة  أمهية  البرشية  املوارد  إدارة  توليها  التي  املهام  البيئة  تعد من  تأمني وتوفري  ن خالل 

الصحية، والسالمة املهنية جلميع العاملني باملؤسسة، واحلفاظ عليهم من اآلثار النامجة عن املخاطر الناجتة عن  

عن العمل، وتقليل أثر احلوادث واإلصابات املهنية والصحية    العمل، وتقليل أثر احلوادث واإلصابات الناجتة

الوق الربامج  إعداد  ،    2010ياسني،    &ائية والعالجية ف جمال األعامل واألنشطة اخلدمية )خضري  من خالل 

 (. 230ص

( أن االهتامم بالسالمة والصحة املهنية ف أية منظمة يعد من أحد أهم  13، ص    2016وأكدت عجرمة ) 

لتحقيقمؤرشات   اإلنساين  األمان  غريزة  إلشباع  واملعنوية  املادية  العمل  ببيئة  املرتبطة  احلياة    األبعاد  جودة 

الوظيفية، كام يعترب مظهرا من مظاهر التطور اإلداري والتخطيط االقتصادي الناجح، وانعكاسا للوعي العام  

 ودور املنظامت ف االرتقاء بأحوال العمل. 

 )التكامل االجتامعي ف العمل(: ب( العالقات االجتامعية  

( مايض  ال  (93، ص  2014أكد  للفرد  اإلجيابية  العالقات  إشباعا  أن  له  توفر  العمل  مع جمموعة  عامل 

حلاجاته االجتامعية، وحتقيق تبادل املنافع بينهام، لذا فإن املنظمة التي تتيح للعاملني فرصة التفاعل واالتصال مع  

 ظيفي للعاملني واألداء الوظيفي هلم سيكون مرتفعا والعكس صحيح . ين فإن الرضا الو اآلخراألفراد 

نية ف بيئة العمل مناخا تنظيميا حمببا، ومكانا مناسبا للتنافس الرشيف بني األفراد  وتوفر العالقات اإلنسا 

هلا فإهنا  واستخدام القدرات العقلية واالبتكارات هذا إذا ما أحسن استغالل هذه العالقات؛ أما إذا أسيئ استغال

دي إىل انفصال الفرد أو ما يشبه  بال شك بيئة تتسم بالعداء والكراهية وقد تتعمق هذه السامت إىل احلد الذي يؤ

 (. 81، ص   2008حالة اغرتاب مما ينعكس سلبيا عىل أدائه )اليبي، 

 جـ( األجور والرواتب )التعويض املناسب العادل (: 

ني وتوجيه هذا األداء؛ وبالتايل توجيه دافعية املوظفني ف اجتاه معني  متثل أمهية كربى ف حتديد أداء املوظف

بني اجتاه الدافعية واألجور عالقة قوية، تؤدي إىل نتائج تؤثر عىل النتائج املتوقع حتقيقها عىل  حيث إن العالقة  

ة االحتياجات  مستوى املنظمة، وكذلك عىل مستوى اخلدمة التي تقدمها املنظمة، فقصور هذه األجور عن تلبي
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تب عليه نتائج خطرية وسلبية عىل  السلوك السلبي لألداء مما يرت   األساسية للموظفني يدفع هؤالء املوظفني نحو 

املنظمة، كام تشكل األجور املصدر الرئيس حلياة األفراد وألرسهم فهذا األجر هو املحدد الرئيس ملستوى املعيشة  

 (. 23-22، ص  2016لألرسة ) الرببري،  

ومكافآت    به من جهد وبني ما حيصل عليه ف شكل أجور   ساهم البد أن يعكس أجر الفرد توازنا بني ما ي لذا  

نقدية، ألن اختالل هذا التوازن سيعكس حالة من اإلحباط، وانخفاض الروح املعنوية، والشعور بعدم العدالة  

املوظف تقوم بدور كبري ف حتقيق  وبالتايل انخفاض مستوى أداء الفرد، واألجور والرواتب التي حيصل عليها  

 املنظمة مثل االستقرار بالعمل وتقليل الغياب واالنتظام  مستوى الرضا له ، مما ينعكس ف السلوك العام لألداء ف 

 (. 132- 131، ص ص 2012بالعمل )الكاللدة،  

ت التحفيز  ( إىل تفرد املكافآت الوظيفية بأمهية خاصة كأداة من أدوا327، ص  2006وأشار الصريف )  

مهام عامال  وتعترب  األداء،  حتسني  ف  املنظامت  تستخدمها  العاملني  التي  دفع  البيئة  ف  وتوفري  والتاميز  للتميز   

 التنافسية التي تدفع العاملني لبذل أقىص اجلهود لنيل املكافآت بأشكاهلا املختلفة املادية أو املعنوية. 

 والوظيفية: ( األبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية 2)

 أ( اإلرشاف ومشاركة العاملني ف اإلدارة : 

: هم املرؤوسون  اآلخر أحدمها: الشخص املدير الذي يوجه ويرشد، و  القيادة عملية رشيدة هلا طرفان:

  الذين يتلقون ويقبلون هذا التوجيه واإلرشاد بغية حتقيق أهداف معينة، كام تعترب العالقة بني الرئيس ومرؤوسيه 

وأوامر    يئة العمل املهمة والتي يكون هلا تأثري ف رضا العاملني وف استعدادهم للعمل بتوجيهات من خصائص ب

 ( . 178، ص  2013  الرئيس وتنفيذ القرارات التي يتخذها عىل أكمل وجه )عواد،

قيادة  وبالتايل  العاملني،  قبل  من  للمنظمة  والوالء  االنتامء  إىل بث روح  تسعى  التي  اجليدة هي    والقيادة 

 (. 82، ص 2013املنظمة إىل حتقيق أهدافها )العنزي،  

ق والوسائل التي تستخدمها املنظامت لدمج العاملني ف املنظمة  ويعد مفهوم مشاركة العاملني من الطر

وزيادة الصالحيات املخولة هلم ف أداء أعامهلم بام يؤدي إىل الرضا الوظيفي، وبناء عالقات إنسانية فعالة، وتطور  

وضوع املشاركة  شاركة ف إطار اجلودة الشاملة، ودوائر اجلودة وخاصة ف املنظامت اليابانية، ثم دمج مموضوع امل 

ف إطار أكرب سمي بتمكني العاملني، إىل أن جاء أخريا موضوع جودة حياة العمل ليشمل مجيع املوضوعات التي  

،  2003  ة األرسة للموظف )جاد الرب ، تدعم حياة العمل، بام ف ذلك إحداث التوازن بني حياة العمل وحيا 

 . 73،72ص ص 

 ب( األمان واالستقرار الوظيفي : 
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االستقرار و األمان الوظيفي يمثالن خمتلف أبعاد الضامن االجتامعي    ( إىل 168، ص2002ود )أشار مح 

ختلق استقرارا نفسيا  والصحي واملنافع الوظيفية املقرتنة باملنظمة من أمن وثبات واستقرار، حيث إن من شأهنا أن  

 برفع الروح املعنوية لألفراد وحتسن األداء وزيادة اإلنتاجية .  ساهم ي

ضامن الوظيفة للموظف مدى احلياة؛ إذ ال تلجأ    يعترب االستقرار و األمن الوظيفي ف اإلدارة اليابانية مها و

اليابانية إىل االستغناء عن املوظفني حتى ف أصعب الظروف االقت صادية مما كان له أكرب األثر عىل  املؤسسات 

 (. 90، ص  2012إبداعه وإنتاجيته )دودين،  
من الوظيفي عىل إحساس املوظف بالطمأنينة عىل مصدر دخله، وعىل استقراره ف عمله،  كام تقوم فكرة األ

 (. 9، ص  2015وعدم تعرضه للرصاعات التنظيمية والشخصية وضغوط العمل )رصصور، 

 لوظيفي: جـ( الرتقية والتقدم ا

 األهداف التنظيمية للرتقي ما ييل:  ( إىل485، ص 2008)  في أشار مصط

شباع حاجات العاملني من األمن وتقدير الذات، وإتاحة الفرصة للتقدم والرتقي  خلق حافز قوي إل  -

 الوظيفي. 

 حتسني إنتاجية املوظف عندما تؤدي الرتقية لوضع الشخص املناسب ف املكان املناسب. -

 التكامل مع آليات ختطيط املوارد البرشية، وختطيط املسار الوظيفي ف املنظمة.  -

امل الرضا الوظيفي، فأي موظف عندما ينتمي إىل املنظمة فإنه يتطلع دائام إىل املراكز  والرتقيات تعد من عو

الوظيفي والعكس    العليا رغبة منه ف التقدم والنمو، وكلام كانت فرص الرتقية أقل من طموح الفرد قل رضاه 

 (. 32، ص    2013صحيح )املدلج، 

 د( التوازن بني احلياة والعمل: 

 Kim,2014,p.39)ى قدرة الفرد عىل مواجهة التزامات العمل واألرسة معا ) يعرب هذا البعد عن مد

 Kaiser&Ringlstetter,(2011 pp.123-124) وأشار كل من : 

ف املنظمة وتقليل    االلتزام إىل: للتوازن بني احلياة والعمل أثر إجيايب عىل املنظمة واملوظفني فهو يؤدي إىل  

لعمل، ،ومعدالت الغياب، والرصاع والتعارض بني احلياة الشخصية  معدالت الدوران للموظفني، وضغوط ا

حلالة االقتصادية للمنظمة من خالل الزيادة  والعمل وزيادة الرضا الوظيفي وحتسني أداء العاملني واالرتقاء با 

 اإلنتاجية . 

 Repa,(2010,p.149 كام أفاد:
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مسؤوليات بني  التوفيق  عىل  املوظفني  تساعد  املنظامت  بعض  صحتهم،    بأن  وحتسني  والعائلة  العمل 

 واستمتاعهم باحلياة بعدة طرق مشتملة عىل: 

 السامح للموظفني بالعمل اجلزئي، ومشاركة العمل.  -

 السامح للموظفني بقضاء بعض ساعات العمل ف املنزل.  -

 السامح بساعات عمل مرنة ف العمل.  -

 ختصيص حسابات مالية لرعاية املوظفني.  -

 ت االستشارية ف شئون العمل والعائلة. تقديم اخلدما   -

ئق تطبيق برامج جودة احلياة الوظيفية:   4/ 1  عوا

طبيق جودة احلياة الوظيفية باملؤسسات عىل اختالف أنواعها  هناك جمموعة من املعيقات التي تقف أمام ت

؛    89- 88، ص ص  2016ومن ضمنها املكتبات بصفة عامة واملكتبات اجلامعية بصفة خاصة: )السيوطي،  

 (. 114-113،ص ص 2016بوبكر،  

القرا  - 1 صناعة  ف  دنيا  تنظيمية  مستويات  مشاركة  من  املختلفة  بمستوياهتا  العليا  اإلدارة  رات  ختوف 

 ومعارضتهم هلذا األمر. 

برامج ومعايري جودة    - 2 للعاملني ضمن  املشاركة  بأن برامج  العليا واملستويات اإلدارية  تقدير اإلدارة 

العمل قد ال  للمؤسسة، بل هتتم وتعمل عىل حتقيق  حياة   تعمل عىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية واملستدامة 

ذلك فإن املستويات الدنيا تصاب باإلحباط مما يؤدي آلثار سلبية  األهداف ذات املدى القصري جدا، ونتيجة ل

 عىل املؤسسة. 

ورضا العاملني عن العمل،  فشل بعض اإلدارات بقياس أثر تطبيق جودة حياة العمل عىل نفسيات    - 3

بدراس لتقوم  اجلد  املقرتحات عىل حممل  أو عدم أخذها هلذه  املوظفون  يتقدم هبا  التي  للمقرتحات  تها وإمهاهلا 

 بجدية. 

اعتقاد بعض اإلدارات بأنه ال حاجة إلجراء املزيد من التحسني ف هذه املؤسسات من خالل تطبيق    - 4

 ها. املزيد من عنارص جودة حياة العمل في

عدم اإلدراك الصحيح من جانب املوظفني ألهداف وأمهية برامج جودة حياة العمل، والقيمة املتبادلة    - 5

 ه الربامج لكل من اإلدارة واملوظفني.التي يمكن أن حتققها هذ
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عدم قيام املؤسسات بتقدير االحتياجات التدريبية للمستويات اإلدارية املختلفة لدهيا، وما حيتاجونه    - 6

تعليم وتدريب؛ ليكونوا قادرين عىل التفاعل مع هذه الربامج بام حيقق األهداف للمؤسسات والعاملني عىل  من 

 حد سواء. 

بعض    - 7 ف  نظرة  العمل  حياة  جودة  برامج  تطبيق  حيتاجها  التي  العالية  املالية  للتكاليف  اإلدارات 

أ يرون  تطبيق هذه  املؤسسات، والتي ال يمكن للمؤسسة من حتملها، وبخاصة أهنم  بنتائج  نه ال يوجد ضامنة 

 الربامج واملردودات جراء هذا التطبيق. 

راطي ف مكان العمل ومنح العاملني فرصة التعبري عن  موقف اإلدارة السلبي من اختفاء املناخ الديمق  - 8

 املدراء أن  آرائهم، فيتطلب تطبيق برامج جودة احلياة الوظيفية جو من الديمقراطية ف مكان العمل لذا جيب عىل 

تكون لدهيم الرغبة القوية ف مشاركة صالحيات اختاذ القرارات مع مرؤوسيهم ومنحهم فرصة إبداء آرائهم،  

ة بقوة ف مجيع أنشطة املنظمة، إال أن ذلك صعب التحقيق ألن الكثريين من املدراء يعتربون التخيل عن  واملشارك

 بعض صالحياهتم بمثابة هتديد 

 ن هناك معارضة قوية ملثل هذه الربامج.لوجودهم، لذلك تكو

 (:  Job burnout . االحتراق الوظيفي )االحتراق النفسي المهني2

 االحرتاق النفيس املهني(: ) مفهوم االحرتاق الوظيفي    1/ 2

االحرتاقلقد   العقود    اكتسب  خالل  املتقدمة  الدول  ف  والباحثني  الكتاب  لدى  كبرية  أمهية  الوظيفي 

ف جمال السلوك التنظيمي، ولكن أيضا ف جمال التطوير اإلداري ألنه من املشاكل اإلدارية  املاضية، ليس فقط  

تواجه العاملني ف املنظامت ف عاملنا املعارص، ويعد مؤرشا عىل وجود أزمة تواجه املنظامت قد تؤدي  املهمة التي  

 (.   182، ص2015 هلا )الطالع،   نحدار ف أدائها، وإىل عدم رضا عمالئها عن اخلدمات املقدمةاإىل ضعف و

كثر لدى املوظفني الذين يبدون  هنا تأل  بدراسة ظاهرة االحرتاق الوظيفي بني الباحثني،  الهتامم زاد ا  كام

بظواهر أخرى متشابكة تتعلق بالوظيفة، والكفاءة، والرضا    ، وترتبط االلتزاما بأعامهلم، ويتسمون باملثالية واهتامم

الوظيفي يؤثر ف سلوكيات املوظفني ويؤثر ف قيامهم بأعامهلم الرسمية وغري الرسمية  واإلبداع؛ لذا فاالحرتاق  

 (. 327، ص  2019نارص ،  و  )النارص ،

كام تعد هذه الظاهرة بأعراضها املتكررة من املفاهيم احلديثة نسبيا ف جمال الضغوط املرتبطة بالعمل )أبو  

 (. 519ص  ، 2010طه،  
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ا ال يكون هناك توافق بني طبيعة العمل وطبيعة الفرد الذي ينجز األعامل  وحيدث االحرتاق الوظيفي عندم

 (. 5، الفقرة 2019  اتني الصفتني يعززه ويؤججه )القصاص،ويؤدهيا، والتباين بني ه

الذي  Herbert Freudenberger وقد الحظ األمريكي  النفيس  ستخدم مصطلح  اأول من  يعد  املحلل 

ن ف وظائف اخلدمة اإلنسانية أكثر عرضة حلاالت االحرتاق الوظيفي وذلك  االحرتاق الوظيفي أن الذين يعملو

 (.   214،ص  2004بري من الزبائن) احلويطي، لتعاملهم اليومي مع عدد ك

وراء الوصول ملرحلة االحرتاق الوظيفي هو    السبب الرئييس  إىل األمريكي    "بيزنس إنسايدر"  ويشري موقع

 4فقرة ، 2016ن الفرد يعطي لعمله أكثر مما يأخذه منه )محدي، إ : ىختالل بني املدخالت واملخرجات، أالا

الوظيفي( مؤخرا ضمن قائمة التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض  وقد تم إدراج متالزمة )االحرتاق  

وفقا لتوصيات خرباء الصحة العامليني، فمنظمة الصحة العاملية تسلط الضوء عىل االحرتاق الوظيفي بأنه ضغط  

والذي قد يسبب جمموعة من األعراض    نفيس مزمن السلبية  املشاعر  العمل بسبب اإلرهاق وزيادة  ف مكان 

واجلسدية، كاإلرهاق والرصاعات مع الزمالء والعمل حتت ضغط الوقت وبالتايل يواجه بعض املوظفني  النفسية  

 (. 2فقرة،2019)اجلناحي،   صعوبة ف الرتكيز ونقصا ف القدرة عىل اإلبداع.

بأن مصطلح االحرتاق الوظيفي أصبح واسع    (37ص    ،2015تفاق هنا مع )سارة،ال يمكن اومن ثم  

قرتنت هذه الظاهرة بجميع العاملني ف املهن االجتامعية واملهن  ا كام    ،وسمة من سامت املجتمع املعارصنتشار  اال

 وينطبق ذلك عىل مهنة العاملني ف جمال املكتبات واملعلومات.  ، اخلدمية

  ذكر، نتعاريف التي أوردها الكتاب والباحثون ملصطلح االحرتاق الوظيفي ف جمال العمل  و تعددت ال

 : ا ما ييل منه

ستنزاف الطاقة اجلسمية والنفسية ألسباب  احالة   (: بأنه19، ص  2017 تعريف صالح ف )رمضاوي،  -

ا فقدان  ذلك  ويالزم  الطاقة  تلك  تتجاوز  تغريات  يرافقها من  وما  مهنته  إىل  ة، وقلة  والالمباال  ،لرغبة يعزوها 

 االحرتاق الوظيفي. عن معربا النشاط ف العمل، وتزايد االهتامم للتقليل منه أو تركه 

حالة من اإلعياء النفيس واجلسدي تظهر عىل الفرد بتأثري    ( 70ص    ، 2014تعريف عودة ف )هتهات،    -

بشكل سلبي، يمكن تشخيصه بوضوح من    جتاهاته نحو املهنة التي فيها اضغط العمل الذي يتعرض له وتؤثر ف  

 ين. اآلخر خالل سلوكه أثناء العمل وعالقته مع 

)عالمات تدل    ،  يتسم بمجموعة من العالمات واألعراض واملتغريات ف السلوكيات املهنية   هو مرض  -

 (. 2فقرة  ، 2019  عىل اإلصابة بمتالزمة االحرتاق النفيس،
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ضطراب والتوتر، وعدم الرضا الوظيفي تصيب  من االحالة    :( بأنه21  ، ص2000)   عرفته احلايك  -

ناجتة عن الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض هلا الفرد بسبب أعباء    جتامعي؛العاملني ف املجال اإلنساين واال

 األداء. ستنزاف طاقاته، وجهوده مما ينحدر به إىل مستوى غري معقول من اتؤدي إىل 

من اإلجهاد    جمموعة أعراضاالحرتاق الوظيفي بأنه:    Maslach&Jakson (1981,p.109عرف كل من :

ين، واإلحساس بعدم  اآلخرجتاه السلبي نحو الذات ونحو  الاالنفعايل والتبلد الشخيص، وا ستنفاد  االالذهني و

الرضا جتاه املنجز الشخيص واألداء املهني، وحيدث عندما ال يكون هناك توافق بني طبيعة العمل وطبيعة الفرد  

 . وظف ف مكان عمله( زاد االحرتاق الذي يواجهه امل  ،ي ينخرط ف ذلك العمل، وكلام زاد هذا التباينالذ

بأن القول  ثم يمكن  الباحثني  ه:ومن  يتفق معظم  الوظيفي يشري إىل حالة من  ب  يكاد  أن مفهوم االحرتاق 

 العمل. أثناء  ستنزاف البدين واالنفعايل؛ نتيجة التعرض املستمر لضغوط عاليةالاإلهناك أو ا

حرتاق  التعريف التايل لال   خالص تم استجتمعت حول مفهوم واحداومن خالل التعاريف السابقة التي  

ين، والتغريات السلبية  اآلخرللفرد نتيجة العمل مع    من ردود األفعال السلبيةعبارة عن جمموعة  "بأنه:  الوظيفي،  

ستجابة للضغوط الوظيفية  الوطات العمل، وسلوكه ف اجتاهاته نحو العمل الناجتة عن التعرض املستمر لضغاف  

 . "ا تأثري مبارش عىل الصحة اجلسدية والنفسية والبدنيه للفردالتي يتعرض هلا، والتي هل

 : املهني( االحرتاق الوظيفي )االحرتاق النفيس    أبعاد   2/ 2

ي قام هبا كل من  حرتاق الوظيفي، كام توصلت الدراسات التثالثة أبعاد لال  Maslach)  حددت ماسالك

Maslach&Leiter,1997, p148  ؛117ص   ، 2001، رشيد  &  الكاليب؛ Brewer, 2004, p48   اخلرابشة ؛  &  

،  2012أدعيس،    ؛ Roy&Novak, 2010, p191؛ Ghorpade,2007,p.241 ؛ 301ص،  2005،  عربيات

 ( إىل نفس هذه األبعاد ، ومتثلت هذه األبعاد ف:   17 ، ص 2018أمينة،   ؛  44ص

 : Emotional Exhaustionعد اإلهناك العاطفي/ االنفعايل/ الشخيص) اإلجهاد الوظيفي( ب( 1)

حساس املوظف للثقة بالذات، والروح املعنوية وكذلك فقدانه لالهتامم والعناية باملستفيدين  إ وهو فقدان 

سمية، وإرهاق  مصادر العاطفة مستنزفة، ونقص ف القدرة اجل وستنفاذه لكل طاقاته وإحساسه  امن اخلدمة، و

حينام يشعر املوظف أنه مل    باإلحباط والشد النفيس،   وجداين، وهذا الشعور باإلهناك العاطفي قد يواكبه إحساس 

شعور املوظف    :ستمرار ف العطاء أو تأدية مسؤولياته، ومن األعراض الشائعة لإلهناك العاطفييعد قادرا عىل اال

 يوم.  العمل صباح كل  بالرهبة والفزع حني التفكري ف الذهاب إىل

الزمالء(  (  2) مع  التعامل  ف  الشخيص  أو  اإلنساين  العنرص  فقدان  املشاعر/  تبلد   ( اإلنسانية  عدم 

Depersonalization : 
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ون معهم، ويعني فقدان  ويتمثل ف نزوع العاملني نحو جتريد الصفة الشخصية عن املستفيدين الذين يتعامل

نتقاد ولوم  تعامل مع األفراد حيث يتسم املوظف بالقسوة والتشاؤم وكثرة االالعنرص اإلنساين أو الشخيص ف ال

املتوسطة من    ، الزمالء واملستفيدين املستويات  السلبي، وتعد  املباالة والشعور  بالربودة وعدم  ويتصف كذلك 

ا  ف  الشخيص  أو  اإلنساين  العنرص  ففقدان  الفعال  لألداء  ورضورية  مناسبة  املستفيدين  مع  بعض    لتعامل 

 الوظائف. 

الشخيص( (  3) اإلنجاز  عدم   ( الشخيص  اإلنجاز  مستوى   Reduced personal  تدين 

accomplishment: 

تقوي اوهو   نحو  املوظف  تقويام    مجتاه  تدين  سلبيا ذاته  وكذلك  بالفشل،  خالله  من  العاملني  وشعور   ،

العمل وتفاعلهم مع   والنجاح ف  بالكفاءة  ي اآلخر إحساسهم  بفقدان  ين، وحيدث عندما  العامل    االلتزام شعر 

  ستمرار تقديم نتائج إجيابية، ا ب  فيها املوظف   حياولالشخيص ف عالقات العمل، وكذلك بسبب احلاالت التي  

 كتئاب. التوتر واالتؤدي إىل ظهور أعراض 

 الوظيفي:   حرتاق العوامل التنظيمية املؤدية لال   3/   2

نظيمية مؤسسية تؤدي إىل االحرتاق الوظيفي  جمموعة عوامل ت  Maslach&Leiter,(1997,p.30حددت )

 لدى املوظفني ف املؤسسات عىل النحو التايل: 

يشعر املوظف بأن لديه أعباء كثرية مناطة به، وعليه حتقيقها ف مدة قصرية جدا أو من    ضغط العمل:  -

ستغناء  الخالل ا  إىل الرتشيد من  خالل مصادر حمدودة وشحيحة، وكثري من املؤسسات سعت ف العقود املاضية

عن أعداد كبرية من املوظفني مع زيادة األعباء الوظيفية عىل األشخاص الباقني ف العمل ومطالبتهم بتحسني  

 أدائهم. 

حمدودية صالحيات العمل: أحد األسباب التي تؤدي إىل االحرتاق الوظيفي هو عدم وجود صالحيات    -

ضع من خالل وجود سياسات وأنظمة صارمة ال تعطي  ، ويأيت هذا الوختاذ قرارات حلل مشكالت العمل ال

 ختاذ اإلجراء املناسب من قبل املوظف. امساحة من حرية الترصف و

عندما يبذل املوظف جهدا كبريا ف العمل وما يستلزم ذلك من ساعات إضافية    قلة التعزيز اإلجيايب:  -

 املوظف. واالحرتاق الذي يعيشه  اةللمعانذلك سببا يكون  وأعامل إبداعية دون مقابل مادي أو معنوي، 

ين ف بعض اهلموم واألفراح، لكن  اآلخرمشاركة    إىلحيتاج املوظف أحيانا    نعدام العالقات االجتامعية: ا  -

أجهزة    ع ين، حيث يكون التعامل أكثر ماآلخرجتامعية عن  ا بعض األعامل تتطلب فصال ماديا ف املكان وعزلة  

 لقة. احلاسب اآليل، وف املكاتب املغ



 ... الوظيفي االحرتاقواقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة  228

 

يتم أحيانا حتميل املوظف مسؤوليات ال يكون ف مقدوره حتملها، وعند إخالله    عدم اإلنصاف والعدل:  -

هبا يتم حماسبته، وقد يكون القصور ف أداء العمل ليس تقاعسا من املوظف، ولكن بسبب تواضع إمكانياهتا،  

 بة. ت فنية قادرة عىل أداء الواجبات املطلوإضافة إىل عدم وجود كفاءا

 حرتاق الوظيفي وهي:من العوامل املسببة لال  ا أن هناك عددب  ( 12، ص  2017وأشار النفيعي ف )نارص،  

 طبيعة عالقات العمل الشخصية.  -

 جتامعي. نقص الدعم اال -

 عدم عدالة نظام األجور واحلوافز.  -

 عبء العمل وغموض ورصاع الدور.  -

 ف املنظمة.  ة وضعف كفاءة وفاعلية اإلدارة والقيادةطبيع  -

 عدم فاعلية وموضوعية وعدالة نظام تقويم أداء العاملني .  -

 عدم ضامن االستقرار والتقدم الوظيفي.  -

 نعدام التقدير من املدراء . ا -

 حمدودية فرص النمو والرتقية باملنظمة.  -

 كثرة األعامل الروتينية.  -

 ملي للدراسةثانيا: اجلانب الع
 عن أسئلة البحث وتفسري ومناقشة النتائج. يتناول هذا اجلزء اإلجابة 

 األساليب اإلحصائية اآلتية:  التحليل اإلحصائي للبيانات لإلجابة عن أسئلة البحث عىل  ف  تم االعتامد

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسط الوزين.  - 1

 . معامل ارتباط بريسون - 2

 . حتليل االنحدار املتعددأسلوب  - 3

العال أو  التابع )االحرتاق    املتغريقة بني أبعاد  ملعرفة األثر  املتغري  الوظيفية( وأبعاد  املستقل )جودة احلياة 

للتخلص    Stepwiseكام استخدمت الباحثة االنحدار املتعدد التدرجيي    ،الوظيفي( من خالل تقدير هذه العالقة 

الباحثة ف  و استخدمت    ،ي املتعدد معادلة االنحدار اخلط  ف  أبعاد املتغري املستقلمن مشكلة االزدواج اخلطي بني  

للعلوم االجتامعية   الربامج اإلحصائية  للبيانات حزمة  املعاجلات    SPSS 2التحليل اإلحصائي  وذلك إلجراء 

 البحث وتفسري ومناقشة النتائج: تساؤالت اإلحصائية، وفيام ييل اإلجابة عن 
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 السؤال األول:  إجابة - 1

 تبات جامعة اإلسكندرية؟لعمل لدى العاملني بمكينص عىل: ما مستوى جودة حياة ا يوالذ

السؤال   هذا  عن  والتقدير  تم حساب  ولإلجابة  والرتتيب  الوزين  واملتوسط  املئوية  والنسب  التكرارات 

حياة جودة  مستوى  اجلدول    لتحديد  يوضحها  والنتائج  اإلسكندرية،  جامعة  بمكتبات  العاملني  لدى  العمل 

 . اآلتى

 :ما ييل أوضحت نتائج اجلدول  

 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني والترتيب والتقدير لمستوى جودة حياة العمل 16جدول )

 ( 123لدى العاملين بمكتبات جامعة اإلسكندرية )ن=

 املتوسط  ةدرجة االستجاب الفقرة  م

 الوزين 

 تقدير  الرتبة

 ال أوافق حمايد  أوافق  األمهية 

 % ك  % ك  % ك 

 األول: األبعاد املتعلقة ببيئة العمل املادية واملعنوية:املحور 

 البعد األول: األمن والصحة املهنية:

رشوط   تلبي ظروف العمل باملكتبة - 1

 السالمة املهنية لدي العاملني . 

 حمايد  5 1.71 20.3 25 30.1 37 49.6 61

حترص إدارة املكتبة عىل إتباع   - 2

المة إلجراءات الوقاية والسالعاملني  

 أثناء العمل . 

 حمايد  4 1.72 21.1 26 29.3 36 49.6 61

هتتم املكتبة بصحة العاملني   - 3

وسالمتهم وأمنهم ) من خالل توفري 

متلف املوارد لتقليل حوادث  

 العمل(.

 حمايد  3 1.85 26.8 33 30.9 38 42.3 52

يوجد لدى املكتبة ترشيعات وقوانني   - 4

للصحة والسالمة املهنية لدي  

 لعاملني.  ا

 حمايد  2 1.94 29.3 36 35.8 44 35 43

تقوم إدارة املكتبة بإعداد برامج   - 5

تدريب عىل السالمة والصحة املهنية  

 لدي العاملني . 

 حمايد  1 2.15 43.9 54 27.6 34 28.5 35

جيدة  توفر املكتبة ظروف عمل  - 6

)اإلضاءة ،احلرارة، اهلدوء، األثاث،  

 لوجيا احلديثةالصيانة ،النظافة ،التكنو 

.)......... 

 أوافق 6 1.39 3.3 4 32.5 40 64.2 79

 حمايد  1.79 24.12 29.67 31.03 38.17 44.87 55.17 متوسط بعد األمن والصحة املهنية 

 اإلجتامعي يف العمل(:البعد الثانى: العالقات االجتامعية )التكامل 

يسود بني العاملني أثناء العمل   - 7

 يق الواحد. التعاون وروح الفر 

 أوافق 4 1.36 7.3 9 21.1 26 71.5 88

يتبادل العاملون الزيارات االجتامعية  - 8

 يف املناسبات  

 أوافق 1 1.57 9.8 12 36.6 45 52.8 65

تسود عالقة التقدير واإلحرتام   - 9

املتبادل بني الرؤساء واملرؤوسني يف  

 العمل. 

 أوافق 5 1.34 7.3 9 19.5 24 73.2 90

إدارة املكتبة فرص التفاعل   تتيح - 10

واإلتصال مع العاملني يف املستويات  

 املختلفة . 

 أوافق 3 1.43 6.5 8 30.1 37 63.4 78
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 املتوسط  ةدرجة االستجاب الفقرة  م

 الوزين 

 تقدير  الرتبة

 ال أوافق حمايد  أوافق  األمهية 

 % ك  % ك  % ك 

وبني  توجد صداقات طيبة بيني  - 11

 زمالئي يف العمل .

 أوافق 6 1.14 4.1 5 5.7 7 90.2 111

تقوم ثقافة املكتبة عىل إحرتام  - 12

ياجات  ات العائلية وتلبية احتااللتزام

 العمل معا .

 أوافق 2 1.47 8.9 11 29.3 36 61.8 76

)التكامل  متوسط بعد العالقات االجتامعية

 اإلجتامعي يف العمل( 

 أوافق 1.39 7.32 9 23.72 29.17 68.82 84.67

 البعد الثالث: األجور والرواتب )التعويض املناسب العادل(:

يوجد نظام واضح ومالئم لألجور   - 13

 داخل املكتبة.   واملكافآت

 حمايد  6 2.03 34.1 42 35 43 30.9 38

حيصل العاملون عىل أجور جيدة نظري   - 14

 مهامهم الوظيفية .

 حمايد  5 2.26 39.8 49 46.3 57 13.8 17

تعد األجور عادلة بالنظر إىل مهارات   - 15

 العاملني وجمهودهم . 

ال  3 2.43 52.8 65 37.4 46 9.8 12

 أوافق

العاملني عادلة مقارنة بام   تعد أجور - 16

حيصل عليه زمالؤهم يف الوظيفة  

 نفسها . 

ال  4 2.33 45.5 56 41.5 51 13 16

 أوافق

األجور إلشباع احتياجات  تكفي  - 17

 العاملني وطلباهتم . 

ال  1 2.75 80.5 99 13.8 17 5.7 7

 أوافق

يشعر العاملون بالرضا عن العالوات   - 18

تب والزيادات التي تضاف للروا

 سنويا.  

ال  2 2.66 73.2 90 19.5 24 7.3 9

 أوافق

)التعويض   متوسط بعد األجور والرواتب

 املناسب العادل( 

ال  2.41 54.32 66.83 32.25 39.67 13.42 16.50

 أوافق

املتوسط الكىل لألبعاد املتعلقة ببيئة العمل  

 املادية واملعنوية 

 حمايد  1.89 28.58 35.17 29 35.67 42.37 52.11

 : األبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية والوظيفية:املحور الثاين

 العاملني يف اإلدارة:البعد األول: اإلرشاف ومشاركة 

العاملون يف حل مشكالت   ساهم ي - 19

العمل )تقديم إقرتاحات بخصوص  

 العمل (.

 أوافق 7 1.50 8.1 10 33.3 41 58.5 72

يشارك العاملون حسب   - 20

م يف إختاذ القرارات التي  إختصاصاهت 

 متس أعامهلم.  

 أوافق 4 1.61 12.2 15 36.6 45 51.2 63

تشجع إدارة املكتبة العاملني عىل   - 21

تقديم اإلقرتاحات واآلراء لتطوير  

 العمل .

 أوافق 6 1.54 10.6 13 32.5 40 56.9 70

يفوض الرئيس املبارش جزءا من   - 22

 صالحياته للمرؤوسني.  

 حمايد  1 1.84 28.5 35 26.8 33 44.7 55

يعامل الرئيس املبارش املرؤوسني   - 23

 بعدالة وإنصاف.  

 أوافق 3 1.62 17.9 22 26 32 56.1 69

يعطي رئييس يف العمل معلومات   - 24

 كاملة عن أهداف األعامل ونتائجها . 

 أوافق 5 1.56 14.6 18 26.8 33 58.5 72

  يتمتع رئييس املبارش بقدرة عالية عىل - 25

تشجيع مرؤوسيه لنيل أقىص جهد  

 ممكن . 

 حمايد  2 1.66 17.9 22 30.1 37 52 64

متوسط بعد اإلرشاف ومشاركة العاملني يف  

 اإلدارة

 أوافق 1.62 15.69 19.29 30.30 37.29 53.99 66.43

ر الوظيفي:: البعد الثاين  األمان واالستقرا



 231 أمنية خري توفيق سعد د. 

 

 املتوسط  ةدرجة االستجاب الفقرة  م

 الوزين 

 تقدير  الرتبة

 ال أوافق حمايد  أوافق  األمهية 

 % ك  % ك  % ك 

ر الوظيفي   - 26 يشعر العاملون باالستقرا

من أى هتديد باإلستغناء   وال يعانون

 عنهم .  

 حمايد  3 1.76 19.5 24 37.4 46 43.1 53

ال أفكر يف البحث عن فرص أخرى   - 27

ألن إستمراري يف وظيفتي احلالية 

 مضمونة .

 حمايد  2 1.87 30.9 38 25.2 31 43.9 54

تتبع إدارة املكتبة سياسة التدريب من   - 28

 باب االستثامر يف العاملني.  

 حمايد  4 1.73 18.7 23 35.8 44 45.5 56

تتبع إدارة املكتبة سياسة التحفيز  - 29

 لإلحتفاظ باملوظفني املهرة . 

 حمايد  1 1.89 27.6 34 33.3 41 39 48

 حمايد  1.81 24.18 29.75 32.93 40.50 42.88 52.75 متوسط بعد األمان واالستقرار الوظيفي 

 البعد الثالث: الرتقية والتقدم الوظيفي:

يوجد نظام واضح ومالئم للرتقيات   - 30

 يف املكتبة . 

 حمايد  4 1.91 30.9 38 29.3 36 39.8 49

يعمل العاملومن يف وظائف تناسب   - 31

 طموحاهتم وأهدافهم. 

 حمايد  1 2.12 40.7 50 30.9 38 28.5 35

تساعد املكتبة العاملني عىل إنجاز   - 32

اخلطط املستقبلية لتطوير وضعهم  

 الوظيفي .

 حمايد  3 1.99 36.6 45 26 32 37.4 46

تعتمد أنظمة الرتقيه والتقدم الوظيفي   - 33

 عىل أسس ومعايري إدارية واضحة .

 حمايد  5 1.90 34.1 42 22 27 43.9 54

توجد فرص مستقبلية متاحة للرتقي   - 34

والتقدم الوظيفي لدي العاملني داخل  

 املكتبة. 

 حمايد  2 2.04 35 43 34.1 42 30.9 38

  تعطي إدارة املكتبة اهتامما كبريا  - 35

 لربامج التدريب وتعليم املستفيدين . 

 حمايد  7 1.76 24.4 30 26.8 33 48.8 60

العلمي  يوجد توافق بني مؤهيل  - 36

 وقدرايت العملية ودرجتي الوظيفية . 

 حمايد  6 1.79 28.5 35 22 27 49.6 61

 حمايد  1.93 32.89 40.43 27.30 33.57 39.84 49 متوسط بعد الرتقية والتقدم الوظيفي 

 البعد الرابع: التوازن بني احلياة والعمل:

تقدم املكتبة التسهيالت الالزمة  - 37

العاملني إلستكامل  لدعم وتطوير 

دراستهم للحصول عىل شهادات  

 تعليمية عليا . 

 أوافق 2 1.65 16.3 20 32.5 40 51.2 63

يف  الوقت املتبقي للموظف بعد دوامه  - 38

املكتبة يكفيه للقيام بواجباته 

 االجتامعية . 

 

 أوافق 3 1.45 6.5 8 31.7 39 61.8 76

املكتبة  يوجد دعم ومشاركة من إدارة  - 39

لدي العاملني خارج بيئة العمل يف  

إجياد مناخ عائيل وتقديم خدمات  

 إجتامعية متنوعة . 

 حمايد  1 1.93 26 32 40.7 50 33.3 41

وظفيها يف مناسباهتم  تشارك املكتبة م - 40

 االجتامعية )السارة/ واحلزينة (. 

 أوافق 4 1.26 6.5 8 13 16 80.5 99

 أوافق 1.57 13.83 17 29.48 36.25 56.70 69.75 احلياة والعملمتوسط بعد التوازن بني 

 املتوسط الكىل 

لألبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية  

 والوظيفية 

 حمايد  1.73 21.65 26.62 30 36.90 48.35 59.48

 حمايد  1.80 25.16 30.95 29.37 36.13 45.44 55.90 متوسط مستوى جودة حياة 
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 املتوسط  ةدرجة االستجاب الفقرة  م

 الوزين 

 تقدير  الرتبة

 ال أوافق حمايد  أوافق  األمهية 

 % ك  % ك  % ك 

العمل لدى العاملني بمكتبات جامعة 

 اإلسكندرية 

 : املحور األول: األبعاد املتعلقة ببيئة العمل املادية واملعنوية 

واملعنوية   املادية  العمل  ببيئة  املتعلقة  لألبعاد  الكيل  جامعة  املتوسط  بمكتبات  العاملني  آلراء  وفقا 

أمهية )حمايد(، وذلك مقبول نسبيا ولكن  (، بتقدير  1.89اإلسكندرية جاء )متوسطا( فقد كان الوزن النسبي ) 

 حيتاج من إدارة كل مكتبة حتسني األوضاع التي هبا قصور والتي هي مبينة باجلدول السابق. 

املهنية  )بعد  البعد األول:   -  متوسط وزين    : (األمن والصحة  بقيمة  أمهية )حمايد(  بتقدير  )متوسطا(  جاء 

احتلت مفردة )تقوم إدارة املكتبة بإعداد برامج تدريب عىل    بة، و ،عىل الرغم من أمهيته للعاملني باملكت1.79))

وذلك    ( بتقدير أمهية )حمايد( 2.15السالمة والصحة املهنية لدي العاملني( الرتبة األوىل بقيمة متوسط وزنى ) 

 حيث جاء بعد األمن والصحة املهنية )مرتفع(.  Angooku,2016خيتلف مع دراسة 

النظر ف نواحي األمن والسالمة والصحة  إذن جيب أن حترص مكتبات ج امعة اإلسكندرية عىل إعادة 

ريق(  املهنية لدهيا مثل: )توفري األمان الشخيص، واألمان ضد أخطار الكهرباء، والربد واحلرارة، واألمان ضد احل

من خالل توفري البيئة    ألهنا تعد من املهام األساسية التي جيب أن توليها إدارة املوارد البرشية باملكتبة أمهية خاصة

التدريبية   الصحية واآلمنة للعاملني هبا وحتقيق السالمة املهنية جلميع العاملني، مع احلرص عىل توفري الربامج 

عىل إحلاق العاملني هبا من أجل تعزيز ثقافة األمن والسالمة والصحة  الوقائية والعالجية بشكل دوري واحلرص  

اع غريزة األمان لدى العاملني من أجل حتقيق جودة احلياة الوظيفية، فذلك يعد  املهنية لدهيا، وذلك من أجل إشب

للسالمة   مسؤول  تواجد  الدراسة برضورة  تويص  ذلك  حتقيق  أجل  ومن  اإلداري،  التطور  مظاهر  من  مظهرا 

وم هبذه  والصحة املهنية بكل مكتبة قد يكون أحد العاملني باملكتبة، والذي تم تدريبه تدريبا خاصا معتمدا ليق

املهمة أو تعيني مسؤول سالمة مهنية متخصص، وتكون من ضمن مهامه تقييم مصادر خماطر الصحة املهنية  

املهنية   السالمة والصحة  باملكتبة ومدى استيفائها لرشوط  إدارة املخاطر باالشرتاك مع  والبيئية  برامج  ووضع 

واإل وتصميم  هلم  الالزمة  التدريبية  الربامج  وحتديد  ف  العاملني  واملكافحة  اإلخالء  خطط  تنفيذ  عىل  رشاف 

 حاالت الطوارئ. 

الثانى:   - االبعد    البعد  )التكامل  االجتامعية  العمل(: العالقات  ف  أمهية    جتامعي  بتقدير  )مرتفعا(  جاء 

بق ))أوافق(  وزين  متوسط  و1.39يمة  ف  (،  االجتامعية  الزيارات  العاملون  )يتبادل  مفردة  املناسبات(  احتلت 

، ومن ثم يوجد رضا لدى العاملني عن العالقات  ( بتقدير أمهية )أوافق(1.57الرتبة األوىل بقيمة متوسط وزنى ) 
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ف تعزيز العالقات االجتامعية، وذلك    يدل عىل دور مدراء املكتبات  االجتامعية والتكامل االجتامعي بالعمل، كام 

 . )Angooku, 2016يتفق مع دراسة ) 

جاء منخفضا بتقدير أمهية )الأوافق(    األجور والرواتب )التعويض املناسب العادل(بعد  الثالث: البعد  -

 ( وزين  متوسط  من) 2.41بقيمة  كل  دراسة  مع  يتفق   ;Angooku,2016; Mothukura,2018) وذلك 

Koohbanani,2019  (  الرتبة ا، و )ألوىل  احتلت مفردة )تكفي األجور إلشباع احتياجات العاملني وطلباهتم

التي أفادت نتائجها بأن    Ilo,2016،ويتفق ذلك مع دراسة )( بتقدير أمهية )ال أوافق( 2.75بقيمة متوسط وزنى ) 

 ;Akakandelel,2013;Wijetunge,2013املكتبيني يؤمنون باملستوى املتدين لألجور واملزايا، ودراسة كل من  

Christina,2015)ب العاملني  جانب  من  رضا  اليوجد  ثم  ومن  األجور  ؛  عن  اإلسكندرية  جامعة  مكتبات 

باعتبارهم متخصصني يؤدون أعامال    والرواتب التي حيصلون عليها، فيجب إعادة النظر ف أجورهم ورواتبهم

املكتبات   أخصائيي  مهنة  مثل  مهمة  مهنة  ف  متخصصة  الدول  فنية  ف  املهن  أرقى  من  تعد  والتي  واملعلومات 

تسعري عىل  االعتامد  وجيب  األفراد    Job pricing  املتقدمة،  ومهارات  ملؤهالت  األجور  مالءمة  يضمن  الذي 

وصعوبة الوظيفة التي الوظيفة التي يشغلوهنا ويأخذ ف االعتبار أسعار الوظائف املامثلة واملشاهبة ف املنظامت  

من أهنا ال  اخل مرص أو ف دول أخرى، مع رضورة تقييم سياسة األجور باملكتبة كل فرتة للتأكد  سواء د  األخرى 

املنظامت   ف  األجور  وتغريات  العمل  الناشئة ف سوق  التغريات  مع  ومتواكبة  املعيشية  للظروف  مالئمة  تزال 

 . ن خصوصية متيزها عن غريها وتؤدي دورها املنشود ف حتفيز العاملني، فمهنة املكتبات ال بد هلا م األخرى

ثم جيب عىل القائمني عىل املكتبات اجلامعية إعادة النظر ف أبعاد البيئة املادية واملعنوية التي هبا قصور    ومن

 والسعي نحو حتسينها. 

 : األبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية والوظيفية: املحور الثاين

ال التنظيمية  املتوسط الكيل لألبعاد املتعلقة ببيئة  والوظيفية جاء )متوسط ا(، وبتقدير أمهية )حمايد(  عمل 

( ، وذلك مقبول نسبيا ولكن حيتاج من القائمني عىل إدارة املكتبات اجلامعية حتسني بعض  1.73ومتوسط وزين ) 

ثرا  (، فتوفري بيئة عمل تنظيمية ووظيفية مفضلة وحمببة يرتك أ 16اجلوانب التي هبا قصور كام هو موضح بجدول)

جودة احلياة الوظيفية وبخاصة ف مهنة املكتبات واملعلومات ، والبيئة التنظيمية للمكتبة جيب أن    ملموسا عىل 

 تكون بيئة مؤدية إىل أداء املهام بشكل أيرس وأكثر كفاءة للعاملني هبا من أجل جودة حياة وظيفية أفضل. 

عد اإلرشاف ومشاركة العاملني  جاء متوسط ب  ة:اإلرشاف ومشاركة العاملني ف اإلداربعد    البعد األول:  -

(، وهذا يؤكد عىل رضا العاملني باملكتبات  1.62ف اإلدارة ) مرتفعا(، بتقدير أمهية )أوافق(، ومتوسط وزين )

اجلامعية عن طرق اإلرشاف املتبعة بمكتبات اجلامعة، ورضاهم كذلك عن مشاركتهم ف اإلدارة وذلك يعد من  



 ... الوظيفي االحرتاقواقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة  234

 

احتلت مفردة )يفوض الرئيس املبارش جزء من صالحياته للمرؤوسني(  و  سسات،ف إدارة املؤ   االجتاهات احلديثة 

 ( وزنى  متوسط  بقيمة  األوىل  )حمايد(1.84الرتبة  أمهية  بتقدير  بالنسبة    (  التفويض  أمهية  من  الرغم  عىل 

تأدية املهام املكلفني هبا،كام أثناء  التفويض  للمرؤوسني  األكفاء،    بة من املديرينعىل إعداد أجيال متعاق   يساعد 

واإلفادة من مواهب العاملني وخرباهتم باإلضافة إىل جانبه التحفيزي، فالبد من التفات مدراء املكتبات ألمهية  

السلطة   الفرق بني تفويض  التفويض والسعي نحو تطبيقه بشكل أكرب وأوسع مما هو عليه اآلن مع استيعاب 

 ريبية حول التفويض وأمهيته ف بيئة العمل .  الدورات التدوتفويض املسؤولية ، وذلك من خالل توفري

الثانى:  - الوظيفي: بعد    البعد  واالستقرار  ومتوسط    األمان  حمايد(   ( أمهية  وبتقدير  )متوسطا(  جاء 

(، وذلك عىل الرغم من أمهية شعور العاملني باملكتبات باألمان واالستقرار ف وظائفهم ألن ذلك  1.81وزين)

أية مؤسسة ألن ذلك يرفع درجة الطمأنينة لدى املوظفني عىل مستقبلهم الوظيفي    كائز النجاح ف يعد من أهم ر

حتفاظ باملوظفني  احتلت مفردة )تتبع إدارة املكتبة سياسة التحفيز لالوالتخلص من القلق عىل هذا املستقبل، و

ية سياسة التحفيز ف  ىل الرغم من أمهع  ( بتقدير أمهية )حمايد(1.89املهرة( الرتبة األوىل بقيمة متوسط وزنى ) 

باملكتبة وتالف   املطبقة  التحفيز  النظر ف سياسة  املكتبات إعادة  إدارة  املهرة، لذا جيب عىل  باملوظفني  االحتفاظ 

أوجه القصور فيها ودعم اجلوانب اإلجيابية هبا، فعىل سبيل املثال: اعرتاف إدارة املكتبة بام حيققه موظفوها من  

م متإنجازات  وعلمية  ما  هنية  هلم  يكفل  بام  املجزية  املادية  واملكافأت  لإلنجاز،  املكافئ  املعنوي  بالتقدير  ميزة 

اجلهد   من  املزيد  بذل  عىل  هلم  حمفزا  عامال  باإلنجاز  الشعور  هذا  يصبح  حتى  إلنجازاهتم  بتقديرها  يشعرهم 

 وحتسني األداء ف العمل واالرتقاء بمستواهم عمليا ومهنيا. 

ا  - الوظيفي:  بعد  لثالث:البعد  والتقدم  ومتوسط    الرتقية  حمايد(،  أمهية)  وبتقدير  جاء)متوسطا( 

 حيث جاء هذا البعد )مرتفع(؛ ويتفق مع دراسة )  Anyooku,2019)(، وذلك خيتلف مع دراسة )1.93وزين)

(Nothukur,2018   وليس األقدمية  نظام  عىل  تعتمد  املكتبات  بتلك  الرتقيات  كون  إىل  ذلك  يرجع  عىل    وقد 

ءة العلمية والعملية لذلك جيب إعادة النظر ف نظام الرتقيات املطبق حاليا واالجتاه نحو الكفاءة العلمية  الكفا 

 والعملية ف الرتقية ، مع عدم إغفال دور اخلربة . 

)يعمل العاملون ف وظائف تناسب طموحاهتم وأهدافهم( الرتبة األوىل بقيمة متوسط    : احتلت مفردةو

( بتقدير  2.12وزنى  )حمايد((  من    أمهية  اجلامعية  باملكتبات  العاملني  من  عدد  وجود  إىل  ذلك  يرجع  وقد 

 . ختصصات علمية أخرى، أو لعدم توافر الوسائل التي تتوافق مع طموحاهتم وأهدافهم من تطوير مهني وترقي

سط وزين )  افق(، ومتوجاء ) مرتفعا( بتقدير أمهية )أوالتوازن بني احلياة والعمل:  بعد    البعد الرابع:  -

، وذلك يؤكد عىل رضا العاملني بتلك املكتبات عىل    (Koohbanani,2019(،وخيتلف ذلك مع دراسة  1.57
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املطلوب بني احلياة والعمل، و التوازن  إدارة    : احتلت مفردةكون عملهم حيقق هلم  )يوجد دعم ومشاركة من 

جتامعية متنوعة( الرتبة األوىل بقيمة  ايم خدمات  عائيل وتقداملكتبة لدي العاملني خارج بيئة العمل ف إجياد مناخ  

 ( بتقدير أمهية )حمايد(. 1.93متوسط وزنى )

لدى العاملني بمكتبات جامعة    وبصفة عامة فقد أوضحت نتائج اجلدول أن: مستوى جودة حياة العمل

ة إعادة النظر ف  رة كل مكتب(، فالبد عىل إدا1.80اإلسكندرية )متوسط( بتقدير أمهية )حمايد(، ومتوسط وزين) 

عوامل جودة احلياة الوظيفية لدهيا التي هبا قصور، وذلك من خالل وضع إسرتاتيجية لتحسني بيئة العمل هبا  

ومراجعتها بشكل دوري لتالف أوجه القصور فيها من أجل اإلحتفاظ باملوظفني املهرة وتلبية متطلباهتم وحتقيق  

واالستم البقاء  أجل  من  للمكتبطموحاهتم  احلياة  رار  فجودة  منها؛  املستفيدين  وأهداف  أهدافها  وحتقيق  ات 

الوظيفية ألخصائيي املكتبات واملعلومات بصفة عامة والعاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية بصفة خاصة جيب  

  س ملدى رضا أن يكون إجيابيا ف مجيع املجاالت، فالفجوة بني ما يتمناه العاملون وما تقدمه هلم املكتبة هو مقيا 

الدراسة من حيث مستوى جودة احلياة   العاملني عن جودة حياهتم الوظيفية ، وننوه إىل وجود اختالف ف نتيجة

 حيث جاء مستوى جودة احلياة الوظيفية ضعيف ف هذه الدراسة .  Koohbanani,2019الوظيفية عن دراسة ) 

 إجابة السؤال الثانى:  - 2

 ي لدى العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية؟اق الوظيفينص عىل: ما مستوى االحرت يوالذ

السؤال   هذا  عن  والتقدير   تم ولإلجابة  والرتتيب  الوزين  واملتوسط  املئوية  والنسب  التكرارات    حساب 

االحرتاق  لتحديد اجلدول    مستوى  يوضحها  والنتائج  اإلسكندرية،  جامعة  بمكتبات  العاملني  لدى  الوظيفي 

(17 .) 

ال اجلدول  من  أنيتضح  جامعة    سابق  بمكتبات  العاملني  لدى  الوظيفي  االحرتاق  مستوى  متوسط 

( عىل الرغم من أن مستوى جودة احلياة 2.43اإلسكندرية )منخفض(، بتقدير أمهية )ال أوافق( ومتوسط وزين)

  الوظيفية لدهيم جاء )متوسط(، وذلك خيتلف مع نتائج الدراسات األجنبية التي أشارت إىل معدالت االحرتاق 

التي    Annaffleck,1996))  (، ودراسة ALA, webinars ,2018حتدث بنسب أكرب بني أمناء املكتبات )  الوظيفي 

من   الوظيفي، ورسالة كل  االحرتاق  من  يعانون  الببليوجرافيني  املكتبيني  بأن   ;Akakandelel,2013)أفادت 

Christina,2015) اقة لالحرتالتي أشارت إىل الرواتب املنخفضة من األسباب الرئيس . 



 ... الوظيفي االحرتاقواقع جودة احلياة الوظيفية وعالقتها بظاهرة  236

 

 ( التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني والترتيب والتقدير مستوى االحتراق الوظيفي  17جدول )

 ( 123لدى العاملين بمكتبات جامعة اإلسكندرية )ن=

 املتوسط  درجة االستجابة الفقرة  م

 الوزين 

 تقدير  الرتبة

 ال أوافق حمايد  أوافق  األمهية 

 % ك  % ك  % ك 

 البعد األول: اإلجهاد االنفعايل )اإلهناك الشخص(:

أشعر بأنني أستنزفت نفسيا نتيجة  - 1

 ممارستي لوظيفتي .

 حمايد  3 2.22 44.7 55 32.5 40 22.8 28

أشعر بإستنفاذ كامل طاقتي يف هناية  - 2

 اليوم الذي أقضيه يف وظيفتي. 

 حمايد  4 2.11 34.1 42 43.1 53 22.8 28

لضجر وامللل بسبب وظيفتي  أشعر با  - 3

. 

ال  1 2.46 61.8 76 22 27 16.3 20

 أوافق 

أشعر بأنني أبذل كل جهدي يف  - 4

 وظيفتي .

 حمايد  5 1.79 22.8 28 33.3 41 43.9 54

ء التعامل مع   - 5 أشعر بالضغط جرا

 الناس بشكل مبارش.  

ال  2 2.37 49.6 61 37.4 46 13 16

 أوافق 

عايل )اإلهناك  متوسط بعد اإلجهاد االنف 

 الشخص( 

 حمايد  2.19 42.6 52.4 33.66 41.4 23.76 29.2

 التعامل مع الزمالء(:البعد الثانى: عدم اإلنسانية )فقدان العنرص اإلنساين أو الشخص يف 

أشعر بأنني أعامل بعض األشخاص   - 6

 يف العمل بجمود وجفاء. 

ال  5 2.69 71.5 88 26 32 2.4 3

 أوافق 

ا قاسيا عىل الناس  أصبحت شخص  - 7

 بسبب وظيفتي .

ال  1 2.77 81.3 100 14.6 18 4.1 5

 أوافق 

أشعر بالقلق من أن يسبب يل هذا   - 8

 مشاعري .العمل قسوة وتبلدا يف 

ال  4 2.70 78.9 97 10.6 13 9.8 12

 أوافق 

أصبحت الأهتم بام حيدث لآلخرين   - 9

 بسبب وظيفتي .

ال  3 2.73 78.9 97 15.4 19 5.7 7

 أوافق 

أشعر بأن زمالئي يف العمل يلومونني   - 10

 عىل بعض املشاكل التي تواجههم.  

ال  1 2.77 79.7 98 17.9 22 2.4 3

 أوافق 

متوسط بعد عدم اإلنسانية )فقدان العنرص  

 اإلنساين أو الشخص يف التعامل مع الزمالء( 

 أوافق ال  2.73 78.06 96 16.9 20.8 4.88 6

 اإلنجاز الشخص: البعد الثالث: عدم

أشعر أنني من خالل عميل ال أؤثر  - 11

 ين . اآلخرإجيابيا يف حياة 

ال  4 2.49 62.6 77 23.6 29 13.8 17

 أوافق 

أثناء ممارستي لوظيفتي أشعر بالنشاط   - 12

 واحليوية . 

 أوافق  6 1.63 13 16 37.4 46 49.6 61

ال أستطيع هتيئة األجواء املناسبة   - 13

 عىل أكمل وجه.  ألداء عميل 

ال  5 2.41 52.8 65 35.8 44 11.4 14

 أوافق 

أثناء ممارستي لوظيفتي ال أشعر   - 14

 بالراحة والسعادة .

ال  1 2.63 69.1 85 25.2 31 5.7 7

 أوافق 

ال أستطيع التعامل هبدوء مع املشاكل   - 15

العاطفية أثناء ممارستي واإلنفعاالت 

 وظيفتي .

ال  2 2.58 65 80 27.6 34 7.3 9

 أوافق 

أشعر أنني مل أحقق أشياء جديرة   - 16

 بالتقدير يف وظيفي.

ال  3 2.52 67.5 83 17.1 21 15.4 19

 أوافق 

 أوافق ال  2.38 55 67.67 27.78 34.17 17.20 21.17 متوسط بعد عدم اإلنجاز الشخص 

 مستوى االحرتاق الوظيفي متوسط 

 لدى العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية 

 أوافق ال  2.43 58.33 71.75 26.22 32.25 15.40 18.94
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ودراسة  فقد     (Wijetunge,2013)  دراسة أما   املكتبيني،  لدى  الوظيفي  االحرتاق  ارتفاع  إىل  أشارت 

(Ilo,2016)    التي أفادت بارتفاع مستوى االحرتاق الوظيفي لدى املكتبيني بمكتبات اجلامعات النيجريية أدى

واتفقت دراسة الباحثة    Bigly,2016  Nardine,2019;داء الشخيص، ودراسة كل من )إىل انخفاض مستوى األ

التي أجريت ف اليونان، وأفادت نتائجها )بانخفاض( مستوى االحرتاق الوظيفي    Togia,2005)مع دراسة )

 لدى املكتبيني األكاديميني، مع وجود مستويات معتدلة من اإلنجاز الشخيص . 

( وبتقدير أمهية )حمايد( ومتوسط  ا جاء )متوسط  جهاد االنفعايل )اإلهناك الشخيص(:اإلبعد  البعد األول:  -

بأن املوظفني غري قادرين عىل إعطاء رؤية واضحة تعكس مدى معاناهتم من    (، وحمايد هنا تدل2.19وزين )  

 االحرتاق الوظيفي ف هذا البعد.

در من املعاناة من إجهاد انفعايل ونفيس ناتج  املوظفني باملكتبات حمل الدراسة لدهيم ق  وهذا يدلل عىل : 

طبيعة العمل نفسها بصفة خاصة وطبيعة األعامل احلكومية بصفة عامة والتي تكون غالبا مدارة باللوائح    عن

والقوانني مما يشعر العاملني بالضجر وامللل من وظائفهم التي ختلو من اإلبداع واالبتكار، وتسيطر عليها الرقابة  

ملكتبة، ومن ثم جيب توفري دورات تدريبية للتعريف  ا إىل جانب التعامل املبارش مع املستفيدين من اوامللل، هذ

االحرتاق   مع  التعامل  وكيفية  والعمل،  للموظف  بالنسبة  عليه  املرتتبة  واملخاطر  الوظيفي،  االحرتاق  بمفهوم 

ببة لالحرتاق الوظيفي؟، وذلك لتفادي  الوظيفي وجتنبه، وما هي أعراضه؟، وما هي أكثر األعامل باملكتبات املس

احتلت  رتاق الوظيفي الذي قد يكون كامنا لدى العاملني دون درايتهم بامهيته ومظاهره وأسبابه، وخماطر االح

  ( بتقدير أمهية )ال أوافق(2.46مفردة )أشعر بالضجر وامللل بسبب وظيفتي( الرتبة األوىل بقيمة متوسط وزنى ) 

م عىل الرغم من أن العمل باملكتبات  العاملني باملكتبات حمل الدراسة عن طبيعة عمله  وهذا يؤكد عىل مدى رضا 

 يعد عمال روتينيا إىل حد كبري. 

الثاين:  - الزمالء( بعد    البعد  التعامل مع  الشخيص ف  أو  اإلنساين  العنرص  )فقدان  اإلنسانية  : جاء  عدم 

، وذلك يعكس عدم معاناة املبحوثني من احرتاق  (2.73)منخفضا( وبتقدير أمهية )ال أوافق(، ومتوسط وزين) 

عالقات  وظ من  الدراسة  حمل  اجلامعية  باملكتبات  العاملون  به  مايتمتع  إىل  ذلك  ويرجع  البعد،  هذا  عىل  يفي 

اجتامعية وإنسانية جيدة تربط بعضهم ببعض وتربطهم أيضا برؤسائهم ف العمل مع وجود التقدير واالحرتام  

)أشعر بأن زمالئي ف العمل يلومونني  احتلت مفردتى كام أظهرت نتائج الدراسة مسبقا، واملتبادل بني الطرفني  

تواجههم التي  املشاكل  بعض  وعىل  وظيفتي( ،  بسبب  الناس  عىل  قاسيا  بقيمة    أصبحت شخصا  األوىل  الرتبة 

ملكتبات حمل  وذلك يرجع إىل جودة العالقات بني العاملني با   ( بتقدير أمهية )ال أوافق(2.77متوسط وزنى ) 

 . العاملني باملكتبات حمل الدراسة ال حيتكون بشكل مبارش باملستفيدين  العديد من الدراسة، ويرجع أيضا إىل 
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( وبتقدير أمهية )ال أوافق( ، ومتوسط وزين  ا : جاء )منخفضعدم اإلنجاز الشخيصبعد    البعد الثالث:  -

وظ  2.38) احرتاق  من  املبحوثني  معاناة  عدم  ذلك  ويعكس  و(،  البعد،  هذا  عىل  مفرد  يفي  )أثناء  :احتلت  ة 

  ( بتقدير أمهية )ال أوافق( 2.63ممارستي لوظيفتي ال أشعر بالراحة والسعادة( الرتبة األوىل بقيمة متوسط وزنى )

ية تعقيدات، فكلام كانت املهام مفهومة  وقد يرجع ذلك إىل وضوح األعامل املنوطة باملوظفني والتي ال تتضمن أ 

قبل املوظف فهي ال تشكل عبئا ثقيال عليه أثناء ممارسته ملسؤولياته إىل الدرجة التي يشعر معها  وواضحة من  

 بالتعب الشديد الذي يثنيه عن العطاء وعليه يكون تقييمه ألدائه وقدراته وإمكاناته إجيابيا.

 اإلجابة عن السؤال الثالث: - 3

أبعا وال دالة إحصائيا بني  العملذى ينص عىل: هل توجد عالقة  املستقل(   د جودة حياة  وأبعاد    )املتغري 

 العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية؟  لدي ) املتغري التابع(  الوظيفي االحرتاق

أبعاد حلساب معامالت االرتباط بني    "بريسون"معامل ارتباط  تم استخدام  ولإلجابة عن هذا السؤال  

لدي   الوظيفي  االحرتاق  مستوى  وأبعاد  العمل  حياة  اإلسكندرية،  جودة  جامعة  بمكتبات  العاملني  من  عينة 

 والنتائج يوضحها اجلدول اآلتى:

( المصفوفة االرتباطية بين أبعاد جودة حياة العمل وأبعاد مستوى االحتراق الوظيفي لدي عينة من العاملين بمكتبات جامعة 18جدول )

 ( 123درية )ن=اإلسكن

 االحرتاق الوظيفي  املتغريات

 ايل اإلجهاد االنفع 
 عدم 

 اإلنسانية 

 عدم اإلنجاز 

 الشخص 

 املجموع 

 الكىل

 *179.- 145.- 109.- 133.- األبعاد املتعلقة ببيئة العمل املادية واملعنوية  أوال:

 **233.- 136.- 100.- **251.- األمن والصحة املهنية

 **364.- **282.- *179.- **314.- يف العمل(   يجتامعاالجتامعية )التكامل االالعالقات 

 **318.- **233.- 161.- **281.- األجور والرواتب )التعويض املناسب العادل( 

 **259.- *194.- **233.- 146.- ثانيا: األبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية والوظيفية 

 **317.- **304.- *231.- 165.- العاملني يف اإلدارةاإلرشاف ومشاركة 

 **335.- **361.- *196.- *177.- األمان واالستقرار الوظيفي 

 070.- 026.- 016. 123.- الرتقية والتقدم الوظيفي 

 **303.- **281.- *206.- *178.- التوازن بني احلياة والعمل

 **328.- **279.- *201.- *230.- املجموع الكىل 

 يتضح من اجلدول السابق أنه: 

( بني اإلجهاد االنفعايل كأحد أبعاد  0.01، 0.05)  توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستويى داللة  - 

الوظيف )  وأبعاد  ي االحرتاق  الوظيفية  احلياة  املهنيةجودة  والصحة  االجتامعية   - األمن  األجور    -العالقات 

جلودة احلياة الوظيفية    واملجموع الكيل   ، التوازن بني احلياة والعمل(  - لوظيفياألمان واالستقرار ا  - والرواتب

 العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية.  لدى عينة من
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( بني عدم اإلنسانية كأحد أبعاد 0.01،  0.05)داللة  توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستويى    -

الوظيف الوظيفية   وأبعاد  ياالحرتاق  احلياة  االجتامعية   جودة  ف    -)العالقات  العاملني  ومشاركة  اإلرشاف 

جلودة احلياة الوظيفية لدى    واملجموع الكيل   ،التوازن بني احلياة والعمل(   -األمان واالستقرار الوظيفي   -اإلدارة

 عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية. 

بعاد  أكأحد    عدم اإلنجاز الشخيص ( بني  0.01مستوى داللة ) توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند    -

اإلرشاف ومشاركة    -األجور والرواتب   -ت االجتامعية)العالقا   جودة احلياة الوظيفية  وأبعاد  ياالحرتاق الوظيف

  جلودة احلياة  واملجموع الكيل   ، التوازن بني احلياة والعمل(  - األمان واالستقرار الوظيفي  - العاملني ف اإلدارة

 الوظيفية لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية. 

-   ( الكيل 0.01توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  الوظيفالل  ( بني املجموع    ي حرتاق 

الوظيفية  وأبعاد   احلياة  املهنية جودة  والصحة  االجتامعية  -)األمن  والرواتب  - العالقات  اإلرشاف    - األجور 

واملجموع الكىل جلودة    ،التوازن بني احلياة والعمل(   -األمان واالستقرار الوظيفي   - ملني ف اإلدارةومشاركة العا 

 ية لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية. احلياة الوظيف

 اإلجابة عن السؤال الرابع: - 4

  ياة العمل لدي العاملني والذى ينص عىل: ما إمكانية التنبؤ باالحرتاق الوظيفي من خالل أبعاد جودة ح

 ؟ بمكتبات جامعة اإلسكندرية

د ملعرفة األثر أو العالقة بني أبعاد  أسلوب حتليل االنحدار املتعد  استخدامذلك تم  وللتحقق من صحة  

املستقل   العمل)املتغري  حياة  جودة  )  ،( أبعاد  التابع  املتغري  الوظيفي وأبعاد  العاملني  االحرتاق  من  عينة  لدى   )

 : بمكتبات جامعة اإلسكندرية. والنتائج يوضحها اجلدول اآليت

 ( 123لوظيفي لدى عينة من العاملين بمكتبات جامعة اإلسكندرية )ن=( االنحدار المتعدد بين المتغيرات المستقلة واالحتراق ا19جدول )

 معامل 

 R2 التفسري

 معامل 

 االنحدار 

 ثابت 

 االنحدار 
 املتغري التابع 

 ةاملتغريات املستقل

23.9 % 

.139 

46.070 
 االحرتاق 

 الوظيفي 

 األمن والصحة املهنية.

 العالقات االجتامعية.  265.-

 األجور والرواتب. 387.-

 اإلرشاف ومشاركة العاملني يف اإلدارة. 281.

 األمان واالستقرار الوظيفي.  087.

 الرتقية والتقدم الوظيفي.  1.287

 التوازن بني احلياة والعمل. 334.-
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)2(R    ستقلة؛  املتغري التابع والتى ُيفرسها تباين املتغريات امل  فف اجلدول السابق إىل نسبة التباين  تشري قيمة

التباين  23.9( كمتغريات مستقلة جمتمعة مًعا ُتفرس ) أبعاد جودة حياة العملوهذا يعني أن )  املتغري    ف %( من 

( لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية، بينام النسبة املتبقية من التباين  االحرتاق الوظيفيالتابع )

 االعتبار ف معادلة االنحدار. ويوضح اجلدول اآليت حتليل تباين  مل تؤخذ ف  ) البواقي(   ترجع إىل متغريات أخرى

 االنحدار.

 ( 123( قيمة ف وداللتها اإلحصائية لنموذج االنحدار بين المتغيرات المستقلة واالكتئاب )ن=20جدول )

 مصدر االختالف 
 جمموع

 املربعات 

 درجات 

 احلرية
 الداللة  قيمة "ف"  متوسط املربعات 

 94.132 7 658.924 االنحدار 

 18.247 115 2098.442 البواقي 0.01 5.159

  122 2757.366 الكىل

( مما يدل عىل  0.05املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوي داللة )   "ف"يتضح من اجلدول السابق أن قيمة   

  االحرتاق الوظيفي حتديد قيمة    ف( تؤثر بدرجة دالة إحصائيا  أبعاد جودة حياة العملأن املتغريات املستقلة وهى )

النتائج عىل    كام جتيب  لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية  والذي ينص    السؤال اخلامسهذه 

باملكتبات  عىل:   العاملني  لدى  بأبعاده  الوظيفي  االحرتاق  مستوى  يف  بأبعادها  الوظيفية  احلياة  جودة  تؤثر  هل 

 معية؟. اجلا

 نحدار. ويوضح اجلدول اآلتى ملخص حتليل اال

 (123( ملخص تحليل االنحدار المتعدد )ن=21جدول )

 الُبعد 
 معامل 

 االنحدار 

 اخلطأ 

 املعياري 

 معامل االنحدار 

 املعياري 
 الداللة  قيمة "ت"

 0.01 22.026 -----  2.092 46.070 الثابت 

 غري دالة 904. 101. 154. 139. األمن والصحة املهنية.

 غري دالة 1.242- 142.- 213. 265.- العالقات االجتامعية. 

 0.05 2.319- 240.- 167. 387.- األجور والرواتب.

 غري دالة 1.070 236. 263. 281. اإلرشاف ومشاركة العاملني يف اإلدارة.

 غري دالة 274. 049. 319. 087. األمان واالستقرار الوظيفي. 

 0.01 3.416 532. 377. 1.287 والتقدم الوظيفي. الرتقية 

 0.05 2.307- 825.- 145. 334.- ني احلياة والعمل.التوازن ب 

قيمة   أن  السابق  اجلدول  من  مستوى    "ت"يتضح  عند  إحصائيا  دالة  االنحدار  ملعامل  الثابت  للمقدار 

التوازن بني احلياة    -الرتقية والتقدم الوظيفي   -ملعامل انحدار أبعاد )األجور والرواتب  "ت"قيمة    و(،  0.01)

التنبؤ باالحرتاق   ف ( ومما يدل عىل أمهية هذه األبعاد  0.01،  0.05ا عند مستويى داللة) والعمل( دالة إحصائي
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كن صياغة معادلة االنحدار املتعدد  الوظيفي لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية، وهكذا يم

 يل : كندرية كالتا التي تعني عىل التنبؤ باالحرتاق الوظيفي لدي عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلس

- )العالقات االجتامعية(   0.265  - )األمن والصحة املهنية(0.139+   46.070االحرتاق الوظيفي =  

العاملني يف   )اإلرشاف ومشاركة0.281)األجور والرواتب(+ 0.387

)الرتقية والتقدم  1.287)األمان واالستقرار الوظيفي(+0.087اإلدارة(+ 

 والعمل( )التوازن بني احلياة 0.334- الوظيفي(

املستقلة إسهاما  ول املتغريات  العاملني بمكتبات    ف تحديد أهم  الوظيفي لدي عينة من  التنبؤ باالحرتاق 

والنتائج يوضحها    Stepwise Regressionم االنحدار املتتابع  حتليل االنحدار باستخداتم  جامعة اإلسكندرية  

 اجلدول اآليت: 

 ( 123التنبؤ باالحتراق الوظيفي )ن= فيمتغيرات المستقلة إسهاًما تحليل االنحدار المتتابع ألهم ال (22جدول )

 معامل 

 R2 التفسري

 معامل 

 االنحدار 

 ثابت 

 االنحدار 

 املتغري

 التابع 

 املتغري املستقل 

 االحرتاق  47.340 587.- % 13.3

 الوظيفي 

 األجور والرواتب

االحرتاق الوظيفي بلغ    ف تباين  تفسري ال  ف ومن اجلدول السابق يتضح أن إسهام بعد األجور والرواتب   

االعتامد  13.3) يمكن  وعليه  األكثر    ف%(؛  البعد  والرواتب ألنه  األجور  بعد  الوظيفي عىل  باالحرتاق  التنبؤ 

وبالتايل يمكن صياغة معادلة االنحدار املتعدد التي تعني عىل التنبؤ باالحرتاق الوظيفي من    ،تفسريه  فإسهاما  

 :  ىلا ب لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية كالتخالل بعد األجور والروات 

والرواتب(  )األجور 0.587-  47.340الوظيفي =   االحرتاق  
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 الدراسة وتوصيات نتائج
 الدراسة أوال: نتائج 

 أوضحت نتائج الدراسة ماييل: 

 أوال: مستوى جودة احلياة الوظيفية: 

العملمستوى    - بمكتبا   جودة حياة  العاملني  أمهية  امتوسطت جامعة اإلسكندرية جاء )لدى  بتقدير   )

 (. 1.80)حمايد(، ومتوسط وزين ) 

واملع   - املادية  العمل  ببيئة  املتعلقة  لألبعاد  الكيل  جامعة  املتوسط  بمكتبات  العاملني  آلراء  وفقا  نوية 

 (، بتقدير أمهية ) حمايد (. 1.89ا ( فقد كان الوزن النسبي ) متوسطاإلسكندرية جاء ) 

  ا (، وبتقدير أمهية )حمايد متوسطوسط الكيل لألبعاد املتعلقة ببيئة العمل التنظيمية والوظيفية جاء ) املت   -

 (. 1.73ومتوسط وزين )

 االحرتاق الوظيفي: ثانيا: مستوى  

الوظيفيمتوسط    - )   مستوى االحرتاق  بمكتبات جامعة اإلسكندرية  العاملني  بتقدير  منخفضلدى   ،)

 (. 2.43وزين)أمهية )ال أوافق(،و متوسط 

)بعد  - االنفعايل  الشخيص اإلجهاد  )    (: اإلهناك  وزين  ومتوسط  )حمايد(  أمهية  وبتقدير  )متوسطا(  جاء 

2.19 .) 

اإلنسانيةبعد    - الزمالء(  عدم  مع  التعامل  ف  الشخيص  أو  اإلنساين  العنرص  ) )فقدان  جاء  (  منخفضا: 

 (. 2.73وزين)   وبتقدير أمهية )ال أوافق(، ومتوسط 

 (. 2.38( وبتقدير أمهية )ال أوافق( ، ومتوسط وزين ) منخفضا: جاء )إلنجاز الشخيصعدم ابعد  -

لدي    )املتغري التابع(   الوظيفي   وأبعاد االحرتاق   ستقل( )املتغري امل   عالقة بني أبعاد جودة حياة العمل ثالثا: ال 

 : بمكتبات جامعة اإلسكندرية   العاملني 

) توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا عند مستوى    - الكىل  0.01داللة  الوظيالل( بني املجموع    في حرتاق 

الوظيفية  وأبعاد   احلياة  املهنية جودة  والصحة  والرواتب  - االجتامعيةالعالقات    -)األمن  اإلرشاف    - األجور 

واملجموع الكىل جلودة    ،التوازن بني احلياة والعمل(   -األمان واالستقرار الوظيفي   - ومشاركة العاملني ف اإلدارة

 اإلسكندرية.  الوظيفية لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة  احلياة
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بمكتبات جامعة    أبعاد جودة حياة العمل لدي العاملني إمكانية التنبؤ باالحرتاق الوظيفي من خالل  رابعا:  

 : اإلسكندرية 

لتابع  املتغري ا  ف%( من التباين  23.9ُتفرس )   ( كمتغريات مستقلة جمتمعة معا أبعاد جودة حياة العمل)  -

ترجع  ( لدى عينة من العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية، بينام النسبة املتبقية من التباين  االحرتاق الوظيفي)

 مل تؤخذ ف االعتبار ف معادلة االنحدار.  إىل متغريات أخرى

باملكتبات    خامسا: تأثري جودة احلياة الوظيفية بأبعادها يف مستوى االحرتاق الوظيفي بأبعاده لدى العاملني 

 جامعة اإلسكندرية: 

-  ( املستقلة  املتغريات  العملتؤثر  حياة  جودة  إحصائيا  أبعاد  دالة  بدرجة  قيمة    ف (  االحرتاق  )حتديد 

 . بمكتبات جامعة اإلسكندرية لدى عينة من العاملني  (الوظيفي

ملعامل    "ت"  قيمة و (،  0.01للمقدار الثابت ملعامل االنحدار دالة إحصائيا عند مستوى )  "ت"قيمة    -

والرواتب )األجور  أبعاد  الوظيفي   - انحدار  والتقدم  ب  -الرتقية  عند  التوازن  إحصائيا  دالة  والعمل(  احلياة  ني 

داللة األبعاد  0.01،  0.05)   مستويى  هذه  أمهية  عىل  يدل  ومما  الوظيفيالتنبؤ   ف(  من    باالحرتاق  عينة  لدى 

 . العاملني بمكتبات جامعة اإلسكندرية

بعد    - والرواتب  إسهام  التباين    فاألجور  )  فتفسري  بلغ  الوظيفي  يمكن  13.3االحرتاق  وعليه  %(؛ 

 تفسريه.   فالتنبؤ باالحرتاق الوظيفي عىل بعد األجور والرواتب ألنه البعد األكثر إسهاما  فاالعتامد 

 ثانيا: توصيات الدراسة 

 :ومن خالل النتائج التي توصلت هلا الدراسة تويص الدراسة بام ييل 

املادية    - البيئة  )أبعاد  النظر ف  إعادة  إدارة كل مكتبة  التي هبا قصور والسعى نحو  جيب عىل  واملعنوية( 

 حتسينها مثل: 

إعادة النظر ف نواحي األمن والسالمة والصحة املهنية لدهيا مثل: )توفري األمان الشخيص،األمان ضد    -

ق( ألهنا تعد من املهام األساسية التي جيب أن توليها إدارة  أخطار الكهرباء، الربد واحلرارة، واألمان ضد احلري

البرشية باملكتبة أمهية خاصة من خالل توفري البيئة الصحية واآلمنة للعاملني هبا وحتقيق السالمة املهنية    املوارد

 إحلاق  جلميع العاملني، مع احلرص عىل توفري الربامج التدريبية الوقائية والعالجية بشكل دوري واحلرص عىل 

هنية لدهيا، وذلك من أجل إشباع غريزة األمان  العاملني هبا من أجل تعزيز ثقافة األمن والسالمة والصحة امل

لدى العاملني من أجل حتقيق جودة احلياة الوظيفية، فذلك يعد مظهرا من مظاهر التطور اإلداري، ومن أجل  

لصحة املهنية بكل مكتبة قد يكون أحد العاملني  حتقيق ذلك تويص الدراسة برضورة تواجد مسؤول للسالمة وا 
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ت تم  والذي  مهنية متخصص.  باملكتبة،  تعيني مسؤول سالمة  أو  املهمة  ليقوم هبذه  معتمدا  تدريبا خاصا  دريبه 

وتكون من ضمن مهامه تقييم مصادر خماطر الصحة ااملهنية والبيئية باملكتبة ومدى استيفائها لرشوط السالمة  

و املهنية  التوالصحة  الربامج  وحتديد  العاملني  مع  باالشرتاك  املخاطر  إدارة  برامج  هلم  وضع  الالزمة  دريبية 

 وتصميم واإلرشاف عىل تنفيذ خطط اإلخالء واملكافحة ف حاالت الطوارئ. 

جيب إعادة النظر ف أجور ورواتب العاملني باملكتبات اجلامعية من خالل تطوير سياسات لتحسني الدخل  

صصة ف مهنة مهمة مثل مهنة  متخصصني يؤدون أعامال فنية متخ   باعتبار  هلم،  األخرىملزايا العينية  املايل،وكذلك ا

تسعري   عىل  االعتامد  وجيب  املتقدمة،  الدول  ف  املهن  أرقى  من  تعد  والتي  واملعلومات  املكتبات  أخصائيي 

بة الوظيفة التي يشغلوهنا  الذي يضمن مالئمة األجور ملؤهالت ومهارات األفراد وصعو  Job pricingالوظائف

سواء داخل مرص أو ف دول أخرى، مع    األخرى ة واملشاهبة ف املنظامت  ويأخذ ف االعتبار أسعار الوظائف املامثل

املعيشية   للظروف  مالئمة  تزال  ال  أهنا  من  للتأكد  فرتة  كل  اجلامعية  باملكتبات  األجور  سياسة  تقييم  رضورة 

د ف  وتؤدي دورها املنشو  األخرى  سوق العمل وتغريات األجور ف املنظامت  ومتواكبة مع التغريات الناشئة ف

 . حتفيز العاملني، فمهنة املكتبات ال بد هلا من خصوصية متيزها عن غريها 

جيب عىل القائمني عىل إدارة املكتبات اجلامعية حتسني بعض جوانب )البيئة التنظيمية والوظيفية( التي    -

 هبا قصور مثل: 

املبارشين ناحلرص    - املدراء والرؤساء  باملكتبات من جانب  التفويض  التفويض  عىل تطبيق  ظرا ألمهية 

يساعد املكلفني هبا،كام  املهام  تأدية  أثناء  للمرؤوسني  املديرين    بالنسبة  من  متعاقبة  أجيال  إعداد  التفويض عىل 

يزي، فالبد من التفات مدراء املكتبات  األكفاء، واإلفادة من مواهب العاملني وخرباهتم باإلضافة إىل جانبه التحف 

تط نحو  والسعي  التفويض  تفويض  ألمهية  بني  الفرق  استيعاب  مع  اآلن  عليه  هو  مما  وأوسع  أكرب  بشكل  بيقه 

السلطة وتفويض املسؤولية، وذلك من خالل توفري الدورات التدريبية حول مفهوم التفويض وأمهيته وكيفية  

 تطبيقه ف بيئة العمل. 

ف أوجه القصور فيها  إعادة النظر ف سياسة التحفيز املطبقة باملكتبات حمل الدراسة، وتال  كذلك جيب   -

ودعم اجلوانب اإلجيابية هبا، فعىل سبيل املثال: جيب أن حترص إدارة كل مكتبة عىل االعرتاف بام حيققه موظفوها  

ملكافآت املادية املجزية بام يكفل هلم ما  من إنجازات مهنية وعلمية متميزة بالتقدير املعنوي املكافئ لإلنجاز، وا

إلنجازاهت بتقديرها  اجلهد  يشعرهم  من  املزيد  بذل  عىل  هلم  حمفزا  عامال  باإلنجاز  الشعور  هذا  يصبح  حتى  م 

وحتسني األداء ف العمل واالرتقاء بمستواهم عمليا ومهنيا ودعم روح السلوك اإلبداعي لدهيم، هذا إىل جانب  
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علومات التي ختص  باملشاركة ف صناعة القرار، والتحفيز باملعرفة من خالل تزويدهم باملرضورة تطبيق التحفيز  

 عملهم وتعريفهم بكل ما هو جديد ف جمال عملهم، والتحفيز الذايت. 

بدال    جيب إعادة النظر ف نظام الرتقيات املطبق حاليا واالجتاه نحو الكفاءة العلمية والعملية ف الرتقية  -

 عىل نظام األقدمية فقط، مع عدم إغفال دور اخلربة .  من االعتامد

ظيمية مفضلة وحمببة يرتك أثرا ملموسا عىل جودة احلياة الوظيفية وبخاصة ف مهنة املكتبات  فتوفري بيئة تن

 واملعلومات، نظرا الحتياج هذه املهنة إىل أفراد ذوي مهارة لفهم متطلبات واجباهتم الوظيفية. 

ك من خالل  لدهيا، وذل   عوامل جودة احلياة الوظيفيةإدارة كل مكتبة إعادة تقييم  وبصفة عامة جيب عىل  

وضع إسرتاتيجية لتحسني بيئة العمل هبا ومراجعتها بشكل دوري لتالف أوجه القصور فيها، كذلك احلرص  

ث سنوات  عىل عمل قياس ملستوى جودة احلياة الوظيفية باملكتبات اجلامعية عىل فرتات متباعدة ولتكن كل ثال 

جهة نظر العاملني بتلك املكتبات والوقوف  أو مخس سنوات للتعرف عىل مستوى جودة احلياة الوظيفية من و

عىل أوجه القصور فيها والسعي نحو دعم اجلوانب اإلجيابية فيها، وذلك من أجل االحتفاظ باملوظفني املهرة  

ار للمكتبات وحتقيق أهدافها وأهداف املستفيدين  وتلبية متطلباهتم وحتقيق طموحاهتم من أجل البقاء واالستمر

احلياة   فجودة  جامعة  منها؛  بمكتبات  والعاملني  عامة،  بصفة  واملعلومات  املكتبات  ألخصائيي  الوظيفية 

اإلسكندرية بصفة خاصة جيب أن يكون إجيابيا ف مجيع املجاالت، فالفجوة بني ما يتمناه العاملون وما تقدمه هلم  

 س ملدى رضا العاملني عن جودة حياهتم الوظيفية. املكتبة هو مقيا 

ت  - دورات  توفري  بالنسبة  جيب  عليه  املرتتبة  واملخاطر  الوظيفي،  االحرتاق  بمفهوم  للتعريف  دريبية 

عىل   التعرف  وكيفية  أعراضه؟  هي  وما  وجتنبه،  الوظيفي  االحرتاق  مع  التعامل  وكيفية  والعمل،  للموظف 

ل  نفس ولدى الغري؟ وكيفية تفادي االحرتاق الوظيفي، وما هي أكثر األعامعالمات االحرتاق الوظيفي لدى ال

باملكتبات املسببة لالحرتاق الوظيفي؟ وما يمكن فعله ملنعه ف املكتبات اجلامعية؟ وذلك من خالل توفري فرص  

ن أجل  للتعلم، وفرص للحوار والتنفيس عام بداخلهم، ووضع إسرتاتيجيات للتعامل مع االحرتاق الوظيفي م

دارة االحرتاق الوظيفي، والتحكم فيه، وذلك  فهم طبيعة الضغوط التي تواجه العاملني باملكتبات اجلامعية وإ

 لتفادي خماطر االحرتاق الوظيفي الذي قد يكون كامنا لدى العاملني دون درايتهم بامهيته ومظاهره وأسبابه. 

اة الوظيفية واالحرتاق الوظيفي عىل أنواع أخرى  إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بكل من جودة احلي  - 

املعلومات لتعزيز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، وتسليط املزيد من الضوء عىل  من املكتبات ومراكز  

ووضع املزيد من املقرتحات لتحسني جودة احلياة الوظيفية وتقليل االحرتاق    همني،هذين املفهومني اإلداريني امل

 . لدى العاملني بمهنة املكتبات واملعلومات  الوظيفي 
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The research sought to study the reality of the quality of work life and its relationship 
to the phenomenon of job burnout among employees of Alexandria University libraries in 
order to analyze the bilateral relationship between two variables of the most recent 
literature of organizational behavior (quality of job life and job burnout), which in the last 
decades has received attention in the West and attracted the attention of researchers And 
academics, and given that the symptoms of job burnout are increasing in occupations and 
jobs where direct interaction with the public is essential such as: librarians and information 
professionals. the paper aims to identify the level of: the quality of the work life, and job 
burnout among the study sample, and whether there is a statistical relationship between the 
two variables: independent (quality of work life) and the dependent (job burnout), and 
knowing whether there is an effect of the quality of the job life with its dimensions on the 
level of job burnout with its dimensions, and the possibility of predicting job burnout 
through the dimensions of the quality of the work life, the research used the descriptive 
analytical approach, and the questionnaire tool to collect the required information. The 
research concluded that the level of The quality with a negative relationship statistically 
significant at the level of significance (0.01) between the total of the job burnout, The overall 
total of the quality of the work life for the study sample, and the dimensions of the quality 
of the work life had an effect with a statistically significant degree in determining the value 
of job burnout.The research recommended to reconsider some factors of work life quality 
that where shown to be poor and to keep working on rectifying them through a strategy for 
work environment improvement, as well as developing a strategy for managing and 
controlling job burnout, The research also proposed some suggestions that would be useful 
in addressing deficiencies in the physical, moral, organizational and functional aspects. 

Keywords: Quality of work life; Job burnout; Emotional labor; stress among 
librarians. 

 


