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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف بدرجــة أساســية علــى تأثي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االحت ـراق الوظيفــي لــدى عينــة بلــغ
حجمهــا ( )390مفــردة مــن املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مــدى
وجــود فــروق جوهريــة فــي اســتجابات أفـراد العينــة نحــو كل مــن :متغي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،ومتغي ــر االحت ـراق الوظيفــي-
تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة .وقــد توصلــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا :توافــر مســتوى متوســط مــن
جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي اإلدارة العامــة للتعليــم محــل الدراســة ،كمــا لــم تكشــف الدراســة بشــكل عــام عــن وجــود حالــة مــن
االحتـراق الوظيفي ،فيما عدا مستوى متوسط من اإلنهاك العاطفي أفادت عينة الدراسة بوجوده .عالوة على ذلك كشفت
الدراســة عن وجود تأثي ــر جوهري نسب ــي ملتغي ــر جودة الحياة الوظيفية على االحت ـراق الوظيفي؛ حيث يفســر حوالي ()% 35
مــن التغي ــر فــي مســتوى االحت ـراق الوظيفــي ،وبخاصــة أبعــاده الثالثــة (ظــروف العمــل ،والتــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،والرفاهيــة
فــي العمــل) .كذلــك اتض ــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات عينــة الدراســة نحــو جــودة الحيــاة الوظيفيــة
ً
تبعــا ملتغي ــر (املؤهــل العلمــي) وكان لصالــح املوظفــات الالت ــي مؤهلهــن (ثانــوي فأقــل) ،وكذلــك متغي ــر (املرتبــة الوظيفيــة) وكان
لصالح من هن في املرتبة (الخامسة فأقل) ،بينما لم يتض ــح وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو االحت ـراق الوظيفي تعزى
للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة ألفـراد عينــة الدراســة.
الكلمات املفتاحية :جودة الحياة الوظيفية ،االحتراق الوظيفي ،اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

املبحث األول :اإلطارالعام للدراسة
املقدمة

ُيعــد املــورد البشــري أهــم مــوارد املنظمــة؛ ذلــك ألنــه املح ــرك الرئيــس لباقــي مواردهــا ،ومصــدر تحقيــق غاياتهــا واســتمرار
ُ
نجاحاتهــا ،فمــن خــال جهــوده تتــم مختلــف األعمــال ،وتت ــرجم الخطــط والسياســات إلــى منج ـزات وأفعــال واقعيــة؛ ممــا ُيحتــم
علــى املنظمــات ضــرورة االســتثمار فــي هــذا املــورد الهــام ،وتوفي ــر البيئــة الوظيفيــة املناســبة .وذلــك مــن منطلــق أن توفي ــر بيئــة
ص ــحية وإنســانية مشــجعة للعاملي ــن ،يمثــل ركي ــزة أساســية لحيــاة تنظيميــة جاذبــة تســاعد األفـراد العاملي ــن علــى تقديــم كل مــا
لديهــم مــن جهــد بدنــي وذهنــي يســاهم فــي الوصــول إلــى مســتويات أداء عاليــة ومتمي ــزة لصالــح منظماتهــم .إن مثــل هــذه الشــروط
واملقومــات األساســية املختلفــة فــي البيئــة التنظيميــة أمــر ضــروري الســتمرار وديمومــة املنظمــات ،وهــو مــا بــات يعــرف فــي الفكــر
اإلداري بجــودة الحيــاة الوظيفيــة ( )Quality of Work Life - QWLفــي املنظمــات.
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إن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تمثــل فــي حــد ذاتهــا منظومــة متكاملــة مــن متطلبــات ومقومــات ومعايي ــر فنيــة وإنســانية ،وذلــك
بهدف تحقيق حياة وظيفية الئقة للعامليـن ،وصيانتهم من أي مهددات أو مؤثـرات تؤثـر بصورة سلبية على أدائهم وإنتاجيتهم
وعالقتهــم بعضهــم ببعــض ،وكذلــك عالقاتهــم بمنظماتهــم .ومــن تلــك املؤث ـرات مــا يعــرف باالحت ـراق الوظيفــي ()Job Burnout
الذي يعد أحد العوامل املؤثـرة على العامليـن ،ويحول دون قيامهم بمسئولياتهم على الوجه املطلوب ،مما يحول دون وصول
املنظمــات ألهدافهــا املحــددة .ونظـ ًـرا ألهميــة هــذا املوضــوع ،فقــد ســعى الباحثــان مــن خــال هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء
علــى واقــع جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأث ــرها علــى االحت ـراق الوظيفــي فــي قطــاع التعليــم باململكــة العربيــة الســعودية ،وتحديـ ًـدا
اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض .وذلــك ألن قطــاع التعليــم يضــم النســبة الكب ــرى مــن النســاء العامــات فــي قطاعــات
الدولة والتـي تقدر بحوالي ( )270584عاملة (موقع وزارة الخدمة املدنية .)2017 ،إن الدور املحوري الذي تقوم به املوظفات
اإلداريــات فــي قطــاع التعليــم بشــكل عــام ،واإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض بشــكل خــاص ،باعتبارهــن العنصــر املســاند
للعملية التعليمية ُيحتم توفيـر بيئة العمل املناسبة واملشجعة لهن بما يتناسب مع طبيعتهن ،وتعدد أدوارهن ،وتوفيـر جميع
الوســائل للوصــول لرضاهــن ،والحــد مــن تعرضهــن لالحت ـراق الوظيفــي الــذي يؤث ــر سـ ًـلبا علــى إنتاجيتهــن.

مشكلة الدراسة
تســعى املنظمــات بمختلــف أشــكالها إلــى رفــع أدائهــا ،وزيــادة إنتاجيتهــا مــن خــال إيــاء اهتمامهــا للمــورد البشــري ،ألنــه
العنصــر األهــم بي ــن مختلــف مواردهــا والقــادر علــى التفكي ــر واإلبــداع واالبتــكار ،وتوجيــه أنشــطة املنظمــة ،وإدارة املــوارد األخ ــرى
بكفــاءة وفعاليــة .إن تحقيــق الرضــا النف�ســي والوظيفــي للفــرد فــي املنظمــة عنصــر مهــم ومؤث ــر علــى أدائــه ،كمــا إن إيجــاد بيئــة عمــل
ص ــحية وآمنــة ومحفــزة ،يتوافــر فيهــا الدعــم واملشــاركة والتــوازن بي ــن متطلبــات العمــل ومتطلبــات األســرة ،ينعكــس علــى الص ــحة
النفســية للموظــف ،ويحــول دون تعرضــه لعمليــة االحت ـراق الوظيفــي .تتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى أث ــر جــودة
ً
الحيــاة الوظيفيــة علــى االحت ـراق الوظيفــي فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض .وعمــا بالقاعــدة املعروفــة الت ــي تق�ضــي
بالبــدء مــن حيــث انتهــى اآلخ ــرون لتتحقــق خاصيــة الت ـراكمية فــي البحــث العلمــي ،وحت ــى تكتســب الدراســة مب ــرراتها الحقيقيــة،
وتمثل إضافة علمية جديدة لألدب اإلداري؛ فقد قام الباحثان بمراجعة واســعة للدراســات والبحوث العلمية الت ــي أنج ــزت في
البيئــة املحليــة والعربيــة واألجنبيــة حــول موضوعــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي ،ومــدى دراســة العالقــة بينهمــا.
وقــد أســفرت عمليــة املســح عــن رصــد عــدد مــن الدراســات العلميــة الت ــي تناولــت املوضوعي ــن ،نســتعرض أحدثهــا فيمــا يلــي:

الدراسات السابقة
دراســة (العمــري واليافــي ،)2017 ،وهدفــت إلــى تحديــد أث ــر عناصــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى أداء موظفــي الخدمــة
املدنية السعودية ،وذلك باستقصاء آراء ( )2500موظف ،وتوصلت الدراسة إلى أن عناصر جودة الحياة الوظيفية األكثـر
تأثي ـ ًـرا علــى األداء هــي :العالقــة االجتماعيــة الت ــي ت ــربط املوظــف بالرؤســاء وزمــاء العمــل ،والرضــا الوظيفــي ،والحوافــز املاديــة،
وتقييــم األداء.
دراســة (الرويتــع ،)2016 ،وهدفــت مــن خاللهــا إلــى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة وااللت ـزام التنظيمــي،
وأثـر جودة الحياة الوظيفية على االلتـزام التنظيمي ،وذلك من خالل استقصاء آراء ( )423موظفة إدارية في جامعة األميـرة
نــورة بنــت عبــد الرحمــن ،توصلــت مــن خاللهــا إلــى توافــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي الجامعــة فــي ( )4أبعــاد ،وهــي :الرضــا عــن
املســار الوظيفــي ،والتحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،والرفاهيــة فــي العمــل ،وظــروف العمــل .كذلــك كشــفت الدراســة عــن التأثي ــر
اإليجاب ــي لجــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االلت ـزام التنظيمــي.
دراسة (الغامدي ،)2014 ،وهدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الوظيفية في املؤسسات العامة السعودية،
من خالل اســتقصاء عينة من ( )393موظفا من مدي ــري ورؤســاء األقســام والعاملي ــن في مؤسســات عامة بالرياض،وتوصلت
إلى توافر جميع أبعاد جودة الحياة الوظيفية بدرجة عالية ،ما عدا ُبعد ضغوط العمل بدرجة متوســطة.
دراســة ( ،)Charoensukmongkol et al., 2016وهــي مــن أحــدث الدراســات الت ــي تناولــت االحت ـراق الوظيفــي،
وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور دعــم زمــاء العمــل واملشرفي ــن علــى ثالثــة أبعــاد لالحت ـراق الوظيفــي (اإلنهــاك العاطفــي ،وفقــدان
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العنصــر اإلنســاني فــي التعامــل ،وتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي) والرضــا الوظيفــي ،وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة بلغــت ( )174فـ ً
ـردا
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفي ــن فــي جامعتي ــن حكوميتي ــن فــي جنــوب تكســاس .وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه توجــد عالقــة
عكســية بي ــن دعــم زمــاء العمــل ُوبعــدي (اإلنهــاك العاطفــي ،وفقــدان العنصــر اإلنســاني فــي التعامــل) ،بينمــا ال توجــد عالقــة
مــع ُبعــد تدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي .وأن دعــم املشــرف ارتبــط عكسـ ًـيا مــع جميــع أبعــاد االحت ـراق الوظيفــي ،وأن اآلثــار املباشــرة
ً
إيجابيــا علــى الرضــا الوظيفــي.
وغي ــر املباشــرة لدعــم زمــاء العمــل واملشــرف تؤث ــر
دراسة (الجمل ،)2012 ،وهدفت من خاللها إلى التعرف بدرجة أساسية على مدى انتشار ظاهرة االحتـراق الوظيفي
لــدى النســاء العامــات فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة ،ومــدى تأثي ــر متغي ـرات الدراســة (ضغــط
العمــل ،نمــط القيــادة ،التدوي ــر الوظيفــي ،املشــاركة فــي اتخــاذ القـرارات ،املســاندة االجتماعيــة) علــى درجــة االحت ـراق الوظيفــي
لديهــن ،وذلــك بالتطبيــق علــى عينــة بلغــت ( )417مفــردة .وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج ،مــن ّ
أهمهــا :عــدم معانــاة
النســاء العامــات مــن االحت ـراق الوظيفــي بجميــع أبعــاده ،ووجــود عالقــة طرديــة بي ــن االحت ـراق الوظيفــي وكل مــن (ضغــط
العمــل ،ونمــط القيــادة ،واملشــاركة فــي اتخــاذ القـرارات ،وغيــاب املســاندة االجتماعيــة).
دراســة (أبــو مســعود ،)2010 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى انتشــار ظاهــرة االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفي ــن
اإلداريي ــن العاملي ــن فــي وزارة الت ــربية والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة ،وتحديــد أســبابها وطــرق عالجهــا ،وتحديــد العالقــة بي ــن
ً
موظفــا ً
إداريــا .وتوصلــت الدراســة إلــى
االحت ـراق والعوامــل الديموغرافيــة ألفـراد الدراســة ،وذلــك مــن خــال عينــة بلغــت ()258
أن املوظفي ــن اإلداريي ــن يعانــون مــن مســتوى متوســط مــن االحت ـراق الوظيفــي ببعديــه (اإلجهــاد االنفعالــي ،وعــدم اإلنســانية)،
ً
منخفضــا علــى بعــد (اإلنجــاز الشــخ�صي) .ووجــود عالقــة عكســية بي ــن (صالحيــات العمــل وقلــة التعزي ــز
فيمــا كان االحت ـراق
اإليجابــي) ودرجــة االحت ـراق الوظيفــي بأبعــاده الثالثــة ،وعالقــة طرديــة بي ــن (انعــدام العالقــات االجتماعيــة وضغــط العمــل
وص ـراع القيــم) واالحت ـراق الوظيفــي.
دراســة (العرينــي ،)2008 ،حــول عالقــة العوامــل التنظيميــة والوظيفيــة والديموغرافيــة باالحت ـراق الوظيفــي لــدى
معلمــي ومعلمــات املرحلــة الثانويــة فــي مــدارس مدينــة الريــاض ،وأشــارت الدراســة إلــى أنــه كلمــا زادت الصالحيــات املمنوحــة
للموظــف ،ومشــاركته فــي اتخــاذ الق ـرارات ،قــل شــعوره باالحت ـراق الوظيفــي.
دراســة (القاســم ،)2007 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى العوامــل املؤث ــرة علــى االحت ـراق الوظيفــي لــدى موظفــي القطــاع
العام والخاص ،من خالل استخدام عينة بلغت ( )720مفردة من عشر وزارات حكومية ،واثنتا عشرة شركة في السعودية.
وتوصلــت الدراســة إلــى أن لالحت ـراق الوظيفــي ثالثــة أبعــاد رئيســة هــي( :اإلنهــاك النف�ســي والجســمي ،والشــعور بقصــور مســتوى
اإلنجــاز الشــخ�صي ،واالتجــاه السلب ــي نحــو الــذات واآلخ ــرين) .وبينــت أنــه ال توجــد فــروق بي ــن درجــات االحت ـراق ملوظفــي
القطاعي ــن العــام والخــاص ،وأن هنــاك عالقــة عكســية بي ــن االحت ـراق و(نمــط القيــادة الديموقراطيــة ،درجــة الالمركزيــة،
مــدى وجــود العالقــات االجتماعيــة ،وضــوح األهــداف) ،وعالقــة إيجابيــة مــع الرســمية وعــدم تــوزان عــبء الــدور ،وأن اإلنــاث
ً
أعلــى احت ـراقا فــي أبعــاد معينــة مــن الذكــور.
وبالنســبة للدراســات الت ــي تناولــت العالقــة بي ــن مفهومــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي ،فمــن خــال مــا قــام
بــه الباحثــان مــن مراجعــة للدراســات الســابقة ،فلــم يتــم التوصــل إال إلــى دراستي ــن علميتي ــن فقــط حاولتــا الربــط بي ــن املتغيـري ــن:
دراســة (البـرب ــري ،)2016 ،فــي فلسطي ــن للتعــرف علــى درجــة توافــر أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،ومســتوى االحت ـراق
الوظيفي ،والكشــف عن دور أبعاد جودة الحياة الوظيفية في الحد من االحت ـراق الوظيفي لدى العاملي ــن في شــبكة األق�صى
ً
موظفــا ،توصــل مــن خاللهــا إلــى عــدة نتائــج ،أهمهــا :توافــر
لإلعــام واإلنتــاج الفنــي ،وذلــك مــن خــال اســتقصاء عينــة مــن ()198
أبعاد جودة الحياة الوظيفية بمســتوى متوســط ،وانتشــار ظاهرة االحت ـراق الوظيفي بي ــن العاملي ــن بنســبة ( ،)% 49,64كما
كشــفت عــن وجــود عالقــة عكســية ضعيفــة بي ــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي.
دراســة ( ،)Tuuli and Karisalmi, 1999وأج ــريت فــي فنلنــدا بهــدف التعــرف علــى أث ــر أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى
االحت ـراق الوظيفي لدى العاملي ــن في كل من قطاع تجارة التج ــزئة وقطاع صناعة املعادن في فنلندا ،وذلك من خالل اســتقصاء
عينــة مــن (ً )2599
موظفــا وموظفــة مــن قطاعــي تجــارة التج ــزئة وصناعــة املعــادن .وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن االحت ـراق الوظيفــي
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إيجابيــا مــع بعــض املتغي ـرات مثــل( :الصراعــات التنظيميــة ،متطلبــات العمــل ،رتابــة العمــل) ،وي ــرتبط سـ ً
ً
ـلبيا مــع متغي ـرات
ي ــرتبط
أخ ــرى مثــل( :الســمات الجيــدة ملجتمــع العمــل كالتواصــل املفتــوح ،وعمــل الرئيــس ،والتحكــم والتأثي ــر فــي العمــل).
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة ،يتض ــح ّأنهــا ركــزت علــى تنــاول مفهومــي جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق
ً
الوظيفــي ،كل علــى حــدة ،أو دراســة عالقــة كل واحـ ٍـد منهمــا بمفاهيــم ومتغي ـرات أخ ــرى .فمثــا الدراســات الت ــي تناولــت موضــوع
جــودة الحيــاة الوظيفيــة -علــى اختــاف أهدافهــا ومجتمعاتهــا -حاولــت إب ـراز هــذا املفهــوم ،وعالقتــه بــاألداء والرضــا الوظيفــي
وااللت ـزام التنظيمــي وغي ــرهّ .أمــا الدراســات الت ــي تناولــت االحت ـراق الوظيفــي فقــد أب ــرزت العوامــل املســببة لــه ،كالضغــوط،
ونمــط القيــادة ،وعــدم املشــاركة فــي صنــع القـرارات ،وغيــاب املســاندة االجتماعيــة ،ودرجــة املركزيــة ،والصراعــات التنظيميــة،
ومتطلبــات العمــل ،ورتابــة العمــل ،ونحــو ذلــك .كمــا حاولــت إب ـراز التأثي ـرات الســلبية لالحت ـراق الوظيفــي علــى األداء التنظيمــي.
وفيمــا يتعلــق بعمليــة الربــط بي ــن متغي ــري جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي ،فكمــا يتض ــح مــن العــرض
الســابق أن هنــاك دراستي ــن علميتي ــن فقــط حاولتــا الربــط بي ــن املتغيـري ــن ،وهمــا دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي أج ــريت فــي
دولــة فلسطي ــن ،وكذلــك دراســة ( )Tuuli and Karisalmi, 1999الت ــي أج ــريت فــي فنلنــدا .ومــن ثــم نســتنتج أنــه ال توجــد أي
دراســة ســابقة أج ــريت فــي البيئــة الســعودية حاولــت الربــط بي ــن متغي ــري جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي .ومــن
هــذا املنطلــق ،رأى الباحثــان أهميــة ســد هــذه الفجــوة مــن خــال املســاهمة بدراســة علميــة للتعــرف علــى أث ــر جــودة الحيــاة
الوظيفيــة علــى االحت ـراق الوظيفــي فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض مــن منظــور املوظفــات اإلداريــات العامــات فيهــا.

أسئلة الدراسة
تســعى الدراســة الحالية لإلجابة عن الســؤال الرئيس التالي :ما تأثي ــرجودة الحياة الوظيفية على االحت ــراق الوظيفي
فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض مــن منظــوراملوظفــات اإلداريــات فيهــا؟
ويثيـر السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 1ما مستوى جودة الحياة الوظيفية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من منظور املوظفات اإلداريات؟ 2ما مستوى االحتـراق الوظيفي في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لدى املوظفات اإلداريات؟ 3هــل ثمــة تأثي ــر جوهــري ذو داللــة إحصائيــة ملتغي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــاتاإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض؟
 4هــل هنــاك فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات عينــة الدراســة نحــو متغي ــري الدراســة (جــودة الحيــاةُ
الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي) تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة (الحالــة االجتماعيــة ،املؤهــل ،املرتبــة
الوظيفيــة ،عــدد ســنوات الخب ــرة؟

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
 1التعــرف علــى مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض مــن منظــور املوظفــاتاإلداريــات.
 2التعرف على مستوى االحتـراق الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. 3التحقــق مــن وجــود تأثي ــر جوهــري ذي داللــة إحصائيــة ملتغي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االحت ـراق الوظيفــي لــدىاملوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض.
 4التعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات عينــة الدراســة نحــو متغي ــريُ
الدراســة (جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي) تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة (الحالــة
االجتماعيــة ،واملؤهــل ،واملرتبــة الوظيفيــة ،وعــدد ســنوات الخب ــرة).
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أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من ناحيتيـن ،هما:
	-الناحيــة العلميــة :تســاهم هــذه الدراســة فــي إث ـراء موضــوع جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأث ــرها علــى االحت ـراق الوظيفــي
بشــكل عــام ،وفــي مجتمــع بحث ــي مختلــف وهــو البيئــة الســعودية بوجــه خــاص ،إذ إنــه مــن خــال املســح الــذي قــام
بــه الباحثــان فــي املكتبــات وقواعــد البيانــات ،اتض ــح بجــاء محدوديــة الدراســات الت ــي تناولــت العالقــة بي ــن هذي ــن
املتغيـري ــن حت ــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة .ومــن ثــم ســتمثل هــذه الدراســة إضافــة علميــة جديــدة لحقــل املــوارد
البشــرية لســد النقص في هذا الجانب ،وإث ـراء املكتبة اإلدارية ،وقد تكون هذه الدراســة األولى من نوعها في اململكة
تتنــاول موضــوع العالقــة بي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي ،والت ــي بدورهــا تفتــح البــاب أمــام مزيــد مــن
الدراســات والبحــوث العلميــة الت ــي تتنــاول موضــوع جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي ،والت ــي تفتقــر إليهــا
املكتبــة العربيــة والســعودية.
	-الناحيــة العمليــة :تكتســب هــذه الدراســة أهميــة عمليــة مــن ارتباطهــا بجهــة حكوميــة ذات دور هــام فــي حيــاة
املواطني ــن واملقيمي ــن في اململكة العربية السعودية ،وهي اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ،والحاجة املاسة
لرفــع مســتوى خدماتهــا والوقــوف علــى مواطــن الخلــل فيهــا وتعزي ــز كفــاءة وفعاليــة منســوبيها .كمــا تكمــن األهميــة
العمليــة للدراســة فيمــا أســفرت عنــه مــن نتائــج وتوصيــات تســاهم فــي مســاعدة املسئولي ــن علــى اتخــاذ الق ـرارات
واإلج ـراءات الالزمــة لرفــع وتحسي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،والحــد مــن
ً
عوامــل االحت ـراق الوظيفــي لــدى موظفاتهــا ،انطالقــا ممــا يمثلــه املــورد البشــري مــن أهميــة كبي ــرة فــي حيــاة املنظمــات
وقيادتهــا نحــو التمي ــز ،ممــا يحتــم االهتمــام بتذليــل كل الصعوبــات الت ــي تواجهــه ،واالســتثمار األمثــل فيــه.

املبحث الثاني  -اإلطارالنظري للدراسة
يتنــاول هــذا املبحــث الخلفيــة النظريــة للدراســة ،حيــث يتضمــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة مــن حيــث مفهومهــا ،وأهدافهــا،
وأهميــة تطبيقهــا ،وأبعادهــا ،وغي ــر ذلــك ،كمــا يتنــاول االحت ـراق الوظيفــي مــن حيــث مفهومــه ،وأبعــاده ،ومصــادره ،وآثــاره،
ونحــو ذلــك.
ً
أول  -جودة الحياة الوظيفية
 - 1مفهوم جودة الحياة الوظيفية
تشي ــر األدبيــات إلــى أن مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة ظهــر ألول مــرة فــي عــام  1972خــال املؤتمــر الدولــي لعالقــات
العمــل ،ثــم حظــي بمزيــد مــن االهتمــام بعدمــا أطلقــت شــركتا  United Auto Workers and General Motorsب ـرامج نوعيــة
لتحسي ــن وإصــاح العمــل (.)Hian & Einstein, 1990: 17
لقــد تعــددت آراء الباحثي ــن حــول مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،حيــث عب ــر عنهــا ( )Mayers, 1992: 132بأنهــا
«مصطلــح عــام يتضمــن املبــادرات اإلداريــة املتعــددة لتحسي ــن كفــاءة التنظيــم ،وزيــادة الرضــا الوظيفــي للعامليــن» .وفــي االتجاه
نفســه ي ــرى ( )Pavithra and Barani, 2012: 1بأنهــا «توفي ــر بيئــة عمــل مناســبة للعاملي ــن باملنظمــة ملســاعدتهم علــى بنــاء
عالقات طيبة ،والنهوض بص ــحتهم ورفاهيتهم ورضاهم الوظيفي ،وتنمية كفاءاتهم والتوازن بي ــن العمل والحياة خارج نطاق
أعمالهــم ممــا يؤث ــر علــى األداء الوظيفــي الكلــي».
ً
اتساعا بأنها «حالة التوافق الت ــي يشعر بها الفرد ما بي ــن عمله
وعرفها ( )Martel & Dupuis, 2006: 355بشكل أكث ــر
وأهدافــه الشــخصية املتغي ــرة ،وفــي هــذه الحالــة تضيــق الفجــوة الفاصلــة مــا بي ــن الفــرد وتحقيــق هــذه األهــداف ،األمــر الــذي
ً
إيجابيــا بشــكل عــام علــى حيــاة الفــرد ،واألداء التنظيمــي ،وبالتالــي زيــادة رفاهيــة املجتمــع».
ينعكــس
وي ــرى جــاد الــرب ،)2008( ،أنهــا مــن منظــور استـراتيج ــي متكامــل عبــارة عــن «مجموعــة مــن العمليــات املتكاملــة املخططــة
واملستمرة ،الت ــي تستهدف تحسي ــن مختلف الجوانب الت ــي تؤث ــر على الحياة الوظيفية للعاملي ــن ،وحياتهم الشخصية ً
أيضا،
والذي يساهم بدوره في تحقيق األهداف االست ـراتيجية للمنظمة ،والعاملي ــن فيها ،واملتعاملي ــن معها».
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وي ــرى الباحثــان أن جــودة الحيــاة الوظيفيــة تتمثــل فــي تحسي ــن جميــع ظــروف البيئــة التنظيميــة والوظيفيــة الت ــي تشــبع
حاجــات العاملي ــن ،علــى أمــل تحقيــق رضاهــم ،ورفــع مســتوى أدائهــم ،ومــن ثــم تحقيــق أهــداف املنظمــة.
 - 2أهداف جودة الحياة الوظيفية
تهــدف ب ـرامج جــودة الحيــاة الوظيفيــة إلــى ضبــط كيفيــة تصميــم العمــل بجميــع جوانبــه مــن حيــث التنظيــم ،والســلطة،
والجماعــات ،وخصائــص العمــل ،وســاعات العمــل ،بحيــث تضمــن جــودة عاليــة للحيــاة الت ــي يحياهــا النــاس داخــل أعمالهــم
ومنظماتهــم (ماهــر .)113 :2014 ،وي ــرى ( )Reddy & Reddy, 2010: 832أن األهــداف الرئيســة لب ـرامج جــودة الحيــاة
الوظيفيــة تتمثــل فــي تحسي ــن الص ــحة النفســية والجســدية للموظفي ــن ،وتعزي ــز التعلــم فــي مــكان العمــل ،وتكوي ــن صــورة جيــدة
عــن املنظمــة فــي جذبهــا واحتفاظهــا باملوظفي ــن وتحفي ــزهم وتحسي ــن إنتاجيتهــم .ويضيــف ()Noor & Abdullah, 2012: 740
تقليــل التكاليــف ،وتحقيــق الرفاهيــة للعاملي ــن واملجتمــع.
 - 3أهمية تطبيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية
إن تطبيــق مفهــوم جــودة الحيــاة الوظيفيــة يســاهم فــي تحقيــق العديــد مــن املزايــا للمنظمــات ،فهــو يعمــل علــى إســعاد
كمــا ً
العاملي ــن وزيــادة إنتاجيتهــم ودافعيتهــم ووالئهــم مــن جهــة ،وزيــادة إنتــاج املنظمــات ً
ونوعــا ،وخفــض التكاليــف مــن جهــة
أخ ــرى ،ممــا يعظــم مــن قــدرة املنظمــة التنافســية ،وأنــه كلمــا كانــت حيــاة الفــرد الوظيفيــة أكث ــر جــودة ،انعكــس ذلــك علــى
زيــادة رفاهيــة حياتــه الشــخصية (ب ــر�سي .)249 :2010 ،كذلــك يســاهم تطبيــق ب ـرامج جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي تخفيــض
الصراعــات التنظيميــة ،وتدنــي معــدالت دوران العمــل والغيــابُ ،ويحســن مــن دعــم العالقــات اإلنســانية داخــل املنظمــة،
وزيــادة الرضــا الوظيفــي (ما�ضــي.)67 :2014 ،
 - 4أبعاد جودة الحياة الوظيفية:
تباي ــن الباحثــون فــي تحديــد أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة فلــم يتــم االتفــاق بشــكل كامــل علــى أبعــاد محــددة لهــذا
املفهــوم .حيــث ي ــرى «أكــوو» وآخ ــرون ( )Ukko et al., 2008: 88أن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة هــي :التحفي ــز فــي العمــل،
وفــرص التعلــم والنمــو ،واالرتيــاح الوظيفــي ،ومنــاخ العمــل ،والص ــحة واألمــان ،واملشــاركة فــي صنــع القـرار ،وتحقيــق األهــداف
الشــخصية وأهــداف فريــق العمــل ،ونظــام املكافــآت.
وأمــا «والتــون» ( )Waltonفقــد اقت ــرح ثمانيــة أبعــاد لجــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وهــي :كفايــة وعدالــة نظــم األجــور
والتعويضــات ،وتوافــر ظــروف عمــل ص ــحية وآمنــة ،والفــرص املتاحــة الســتخدام وتنميــة قــدرات العاملي ــن ،وفــرص النمــو
وتحقيــق األمــان الوظيفــي ،والتكامــل االجتماعــي فــي عمــل املنظمــة ،وحقــوق العاملي ــن الدســتورية فــي املنظمــة ،كالخصوصيــة
واملســاواة والتعبي ــر عــن ال ـرأي ،والتــوازن بي ــن الحيــاة الوظيفيــة للعامــل وحياتــه الشــخصية ،والت ـزام املنظمــة بمســئولياتها
االجتماعيــة (.)Tabassum, 2012: 80
وأمــا «إيســتون» و«فــان الر» ( )Easton & Van Laar, 2012فقــد اعتمــدا فــي دراســتهما علــى ســتة أبعــاد لجــودة الحيــاة
الوظيفيــة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
	-الرضــا عــن املســارالوظيفــي ) :Job and Career Satisfaction (JCSاملســار الوظيفــي هــو «سلســلة مــن املراكــز
ـوال فــي مهنــة معينــة» (املغربــي .)188 :2011 ،ويتحقــق اهتمــام املنظمــة
الوظيفيــة الت ــي يشــغلها الفــرد بشــكل متـ ٍ
بمواردهــا البشــرية مــن خــال تخطيــط املســار الوظيفــي الــذي يتــم فيــه تحقيــق التوافــق بي ــن متطلبــات الوظيفــة
وإمكانــات الفــرد ،وذلــك بتح ــريك الفــرد فــي املناصــب والتجــارب والخب ـرات املختلفــة بمــا يخــدم املنظمــة ويحقــق
أهدافهــا ،وفــي الوقــت نفســه يخــدم الفــرد ،حيــث يحقــق طموحــه ،وي ــرفع مــن قدرتــه علــى أداء مهامــه بنجــاح ،ويجعلــه
أكث ــر رضــا وســعادة.
	-التحكــم والتأثي ــرفــي العمــل ) :Control at Work (CAWيقيــس هــذا البعــد مــدى تحكــم العاملي ــن وقدراتهــم علــى
التأثي ــر فــي محيــط عملهــم ،مــن خــال مشــاركتهم فــي القـرارات الت ــي تخصهــم ،أو تؤث ــر علــى مجــال العمــل بشــكل عــام،
واألخــذ بآرائهــم ومقت ــرحاتهم.
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	-الرفاهية في العمل ) :General Well-Being (GWBتمثل الرفاهية في العمل حالة الرضا والســعادة الت ــي يشــعر
بهــا املوظــف داخــل العمــل .وقــد عرفــت منظمــة العمــل العامليــة رفاهيــة العمــل بأنهــا «التســهيالت الخدميــة واملرافــق
املقدمــة ،كاملطاعــم ،ووســائل الت ــرفيه واالســتجمام ،وتوفي ــر وســائل نقــل املوظفي ــن مــن العمــل وإليــه ،وتوفي ــر مــكان
ملبيــت املوظفي ــن الذي ــن تكــون أماكــن ســكنهم بعيــدة عــن مــكان العمــل» (.)Reddy, 2004: 3
	-التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ) :Home-Work Interface (HWIللتــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل أث ــر إيجاب ــي علــى
املنظمــة واملوظفي ــن ،فهــو يــؤدي لاللت ـزام التنظيمــي ،وتقليــل معــدالت دوران املوظفي ــن وضغــوط العمــل ومعــدالت
الغيــاب والص ـراع ،وزيــادة الرضــا الوظيفــي واإلنتاجيــة (البلبي�ســي .)12 :2012 ،ويعتب ــر نظــام العمــل املــرن مــن
األســاليب الت ــي تحقــق للموظفي ــن املواءمــة بي ــن وقــت العمــل واألوقــات الشــخصية لهــم ،وتكييــف عملهــم ليتناســب
مــع طريقــة الحيــاة الت ــي يعيشــونها؛ ونتيجــة لذلــك ي ــرتفع مســتوى الرضــا الوظيفــي لديهــم.
	-ضغــوط العمــل ) :Stress at Work (SAWضغــوط العمــل هــي :حالــة تنشــأ داخــل الفــرد نتيجــة لعــدم التوافــق بي ــن
املوقــف الــذي يتعــرض لــه ،وبي ــن قدرتــه علــى مواجهــة ذلــك املوقــف؛ ممــا يتســبب فــي حــدوث اضطرابــات جســمية
ُ
أو نفســية أو ســلوكية عنــد الفــرد ،تشــعره بالضيــق واالن ــزعاج .ومعظــم الضغــوط فــي العمــل تنتــج إمــا مــن مصــادر
تنظيميــة مرتبطــة بالعمــل نفســه ،أو باملنظمــة ،أو مــن مصــادر خــارج بيئــة العمــل تنتقــل مــع الفــرد إلــى داخــل بيئــة
العمــل ،وتؤث ــر سـ ًـلبا فــي مســتوى أدائــه وإنتاجيتــه (أبــو ســعده.)29-28 :2008 ،
	-ظــروف العمــل ) :Working Conditions (WCSتتمثــل ظــروف العمــل املالئمــة فــي بيئــة ص ــحية آمنــة ،وتصميــم
جيــد ملــكان العمــل ،وتوفي ــر املعــدات وتوزيعهــا بشــكل جيــد ،وتوفي ــر ســبل الراحــة للموظفيــن.
وهذه األبعاد الستة لجودة الحياة الوظيفية هي ما سوف تتناوله الدراسة الحالية.

ً
ثانيا -االحتـراق الوظيفي
 - 1مفهوم االحتـراق الوظيفي
بــدأ االهتمــام بمفهــوم االحت ـراق الوظيفــي نتيجــة للدراســات الت ــي أج ــريت علــى االنفعــاالت واالســتثارات النفســية،
ويعتب ــر  Freudenbergerاملحلــل النف�ســي األمريكــي هــو أول مــن أدخــل مصطلــح االحت ـراق إلــى حي ــز االســتخدام األكاديمــي،
وناقــش تجاربــه الت ــي جــاءت نتيجــة عالجــه وتعاملــه مــع املتـرددي ــن علــى عيادتــه النفســية فــي نيويــورك ،ولكــن أعمــال أســتاذة
علــم النفــس بجامعــة «بي ــركلي» األمريكيــة «كرســتينا ماســاك»  Maslachمثلــت الريــادة فــي دراســة وتطوي ــر مفهــوم االحت ـراق
(الشــربيني وآخ ــرون.)444 :2008 ،
لقد تباينت آراء الباحثيـن حول ماهية مفهوم االحتـراق الوظيفي ،وال يوجد تعريف واحد متفق عليه ،فمنهم من استند
تعريفه إلى وصف األعراض ،والبعض اآلخـر استند تعريفه إلى ذكر أسباب االحتـراق أو آثاره ،ومنهم من أجمله بذكر أبعاده.
ً
ً
ـتخداما ملفهوم االحت ـراق ،تعريف «ماســاك» و»جاكســون» الذي مفاده بأنه
ومن أكث ــر التعريفات العلمية قبول واسـ
«إحســاس الفــرد باإلجهــاد االنفعالــي ،وتبلــد املشــاعر ،وانخفــاض اإلنجــاز الشــخ�صي».)Maslach & Jackson, 1981: 99( .
ُويعرفه ( )Pedrabissi et al., 1993: 529بأنه «حالة تتســم بالالمباالة واالنعزال والتج ــرد والســلبية في العالقات الشــخصية
الناجمــة عــن الشــعور بالضغــوط النفســية الت ــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي عملــه» .كذلــك يبــدو االحت ـراق الوظيفــي فــي تصــور
ً
مصطلحــا مسـ ً
ـاويا لضغــوط العمــل ،وي ــرتبط بالعديــد مــن اآلثــار الص ــحية الضــارة ،ويحــدث
()Freudenberger, 1974: 160
لألفـراد بســبب جهودهــم املضنيــة نحــو النجــاح .وقــد تقــدم الكالب ــي ورشــيد ( )2001بتعريــف شــامل لالحت ـراق الوظيفــي بأنــه
«حالــة مــن اإلنهــاك العاطفــي والفكــري والجســماني؛ نتيجــة اســتجابة الفــرد للضغــوط والعالقــات التنظيميــة املزمنــة فــي عملــه،
فيشــعر باستن ـزاف لعواطفــه وتدنــي كفاءتــه فــي العمــل ،والتقييــم السلب ــي لذاتــه ،وفقــدان الت ـزامه الشــخ�صي فــي عالقــات
العمــل ،وفقــدان التعامــل اإلنســاني مــع اآلخـري ــن داخــل املنظمــة وخارجهــا».
 - 2أبعاد االحتـراق الوظيفي
أشــارت نتائــج دراســة ( )Maslach & Jackson, 1981إلــى وجــود ثالثــة أبعــاد لظاهــرة االحت ـراق الوظيفــي ،واملتمثلــة فــي
اإلنهــاك العاطفــي ،وتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،وفقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي فــي التعامــل ،وســوف يتــم تنــاول هــذه
األبعــاد علــى النحــو التالــي:
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	-اإلنهــاك العاطفــي  :Emotional Exhaustionهــو الشــعور باإلرهــاق العقلــي واالنفعالــي ،ويتســبب فــي استن ـزاف
طاقــات الفــرد الجســمية والنفســية ،وفقــدان الحيويــة والنشــاط الــذي يتمتــع بــه سـ ً
ـابقا ،باإلضافــة إلــى عــدم املقــدرة
علــى املتابعــة فــي إنجــاز األعمــال أو أدائهــا بالشــكل املطلــوب (عياصــرة وحمادنــة.)196 :2010 ،
	-تدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي  :Diminished Personal Accomplishmentيعنــي ميــل الفــرد لتقييــم ذاتــه بشــكل
ســلبي ،والشــعور بتدني الكفاءة والفعالية في األداء الشــخ�صي ،واإلنجاز الناجح للعمل ،أو في التعامل مع اآلخـري ــن
(.)Cordes & Dougherty, 1993: 623
	-فقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي فــي التعامــل  :Depersonalizationيتمثــل فــي اتخــاذ مواقــف ســلبية
تجــاه األفـراد متلقــي الخدمــة وقلــة العنايــة بهــم ،والتعامــل مــع األشــخاص كجمــاد وليــس كبشــر ،ويتضمــن القســوة
والشــدة والالمبــاالة وكث ــرة االنتقــاد وتوجيــه اللــوم لآلخـري ــن ،وافتقــاد القيمــة واملشــاعر واألحاســيس اإلنســانية (أبــو
مســعود.)41 :2010 ،
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األبعاد هي التـي تم اعتمادها في الدراسة الحالية.
 - 3مصادراالحتـراق الوظيفي
تتعــدد وتتداخــل مصــادر وأعـراض االحت ـراق الوظيفــي ،وهــي ت ــرتبط فــي الســياق الخــاص بحدوثهــا ،كمــا إنهــا تختلــف مــن
شخص إلى آخ ــر (بن منيع .)27 :2009 ،ويمكن تصنيف مصادر االحت ـراق إلى مستويي ــن رئيسي ــن ،هما (القاسم:)33 :2007 ،
	-املســتوى التنظيمــي والوظيفــي :هــو مــا ركــز عليــه الباحثــون فــي دراســاتهم ألنهــم يفت ــرضون أنــه هــو العامــل الرئيــس
املســبب لالحت ـراق الوظيفــي ،ويضــم بيئــة العمــل املاديــة (الح ـرارة والهــواء والضوضــاء) والتنظيميــة (الهيــكل
التنظيمــي ،والسياســات واإلج ـراءات ،ووضــوح األهــداف)ً ،
وأيضــا جــو العمــل والعالقــات مــع اآلخـري ــن ،وطبيعــة عمــل
املوظــف ومــا يتضمــن مــن ص ـراع وتضــارب الــدور وغموضــه ،والعــبء الوظيفــي وضغــط العمــل.
	-املستوى الفردي :يـرتبط بسمات الفرد الشخصية املتمثلة في الخصائص العقلية والعاطفية والجسدية والديموغرافية.
 - 4آثاراالحتـراق الوظيفي:
ً
يت ــرك االحت ـراق الوظيفــي آثــارا ســلبية ومتعــددة علــى الفــرد؛ ممــا يتســبب فــي اختــاالت وظيفيــة تؤث ــر علــى املنظمــة ،وقــد
تكــون هــذه اآلثــار فســيولوجية كالصــداع والقرحــة وأمـراض القلــب ،أو نفســية كالغضــب الســريع واألرق والشــعور باإلحبــاط
والكآبــة وامللــل ،أو ســلوكية كاالنع ـزال أو العدوانيــة أو زيــادة التدخي ــن وتعاطــي املخــدرات (النفيعــي .)68 :2000 ،بجانــب
ذلــك يمكــن حصــر آثــار االحت ـراق باســتنفاد الطاقــة النفســية للشــخص ،وتقليــل اإلحســاس باملســئولية ،وزيــادة الســلبية ولــوم
اآلخـري ــن فــي حالــة الفشــل ،والبعــد النف�ســي فــي العالقــة مــع العميــل ،ونقــص الفعاليــة فــي األداء ،وكث ــرة التغيــب عــن العمــل
وعــدم االســتقرار الوظيفــي (عســكر والعريــان.)90 :1982 ،

املبحث الثالث -اإلطاراملنهجـي للدراسة

يقــدم هــذا املبحــث ً
ً
وتوضيحــا لــأداة املســتخدمة لجمــع
وصفــا ملنهــج الدراســة املتبــع ،وتحديـ ًـدا ملجتمــع وعينــة الدراســة،
البيانــات وأســاليب املعالجــة اإلحصائيــة.

منهج الدراسة
نظـ ًـرا لطبيعــة الدراســة ،واألهــداف الت ــي تســعى لتحقيقهــا ،وبعــد االطــاع علــى الدراســات الســابقة ،ومراجعــة العديــد
مــن املناهــج البحثيــة ،تــم اســتخدام املنهــج املسح ــي الوصفــي لهــذه الدراســة ،ألنــه ُيســاهم بشــكل كبي ــر فــي وصــف الظاهــرة
محــل الدراســة ،ممــا يســاعد علــى فهمهــا.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكــون مجتمــع هــذه الدراســة مــن جميــع املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمدينــة الريــاض ،وعددهــن
( )1843موظفــة ،وذلــك بحســب إحصائيــة عــام (2017م) تــم الحصــول عليهــا مــن إدارة التخطيــط والتطوي ــر فــي اإلدارة العامــة
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للتعليــم بمنطقــة الريــاض .وبالنســبة لعينــة الدراســة ،فقــد تــم االعتمــاد علــى عينــة مالئمــة ()Convenient Sample؛ وذلــك
لصعوبــة تطبيــق العينــة العشــوائية ،نظـ ًـرا لكب ــر حجــم املجتمــع ،وتباعــد مواقعــه الجغرافيــة ،ممــا يصعــب الوصــول للمفــردات
ُ
املطلوبــة بســهولة .وبحســب كتــاب وعلمــاء املنهجيــة واإلحصــاء ،فــإن الحصــول علــى عينــة ال يقــل حجمهــا عــن ( )384مفــردة
يمكــن أن تمثــل أي مجتمــع (القحطانــي ،وآخ ــرون .)2004 ،وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــام الباحثــان بتوزيــع ( )420اســتبانة علــى
أفـراد مجتمــع الدراســة ،وكان عــدد االســتبانات املست ــردة والصالحــة للتحليــل ( )390اســتبانة ،وهــو عــدد يفــوق حجــم العينــة
املحــدد ب ـ ( )384مفــردة.

أداة الدراسة واختبارصدقها وثباتها
تم اختيار االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وهي تشتمل على ثالثة أجـزاء كالتالي:
	-الج ــزء األول :عبــارة عــن معلومــات شــخصية ووظيفيــة لعينــة الدراســة( :الحالــة االجتماعيــة ،املؤهــل ،املرتبــة
الوظيفيــة ،عــدد ســنوات الخب ــرة).
	-الج ــزء الثانــي :يمثــل عبــارات تقيــس مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وتمــت االســتعانة بمقيــاس (Easton & Van
 )Laar, 2012الــذي طــوره مــن خــال عــدة دراســات مســحية ،وعلــى فت ـرات متباعــدة وعينــات متعــددة حت ــى اســتقر
علــى مــا هــو عليــه فــي صورتــه الحاليــة ،وقــد تمــت ت ــرجمته إلــى اللغــة العربيــة ،واســتخدامه فــي عــدة دراســات عربيــة
وأجنبيــة ومنهــا دراســة الغامــدي (2014م) .ويشــتمل املقيــاس علــى ( )23عبــارة ،مقســمة إلــى ســتة أبعــاد ،وهــي علــى
النحــو التالــي :العبــارات مــن ( )6 -1تقيــس ُبعــد الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،والعبــارات مــن ( )10 -7تقيــس ُبعــد
التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،والعبــارات مــن ( )15 -11تقيــس ُبعــد الرفاهيــة فــي العمــل ،والعبــارات مــن ()18 -16
تقيــس ُبعــد التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،والعبــارة ( )19تقيــس ُبعــد تدنــي مســتوى ضغــوط العمــل ،والعبــارات مــن
( )22 -20تقيــس ُبعــد ظــروف العمــل.
	-الج ــزء الثالــث :يمثــل مقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وقــد تمــت االســتعانة بالنســخة العربيــة املت ــرجمة ملقيــاس
«ماســاك»  )Maslach Burnout Inventory (MBIالــذي أعــده وطــوره ( ،)Maslach & Jackson, 1981الــذي
ُيعتب ــر أكث ــر املقاييــس شـ ً
ً
ـتخداما فــي هــذا الجانــب ،وقــد تمــت اســتعارته مــن دراســة الكالب ــي ورشــيد
ـيوعا واسـ
( ،)2001وهــو يشــتمل علــى ( )21عبــارة ،مقســمة إلــى ثالثــة أبعــاد ،وهــي علــى النحــو التالــي :العبــارات مــن ()9 -1
تقيــس ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي ،والعبــارات مــن ( )17 -10تقيــس ُبعــد الشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،والعبــارات
مــن ( )21 -18تقيــس ُبعــد فقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي فــي التعامــل .هــذا ،والجدي ــر بالذكــر أن مقيــاس
الدراســة بجانبيــه (جــودة الحيــاة الوظيفيــة -االحت ـراق الوظيفــي) قــد تــم وضعــه علــى ســلم خما�ســي متــدرج (موافــق
ً
ً
تمامــا ،موافــق ،موافــق بدرجــة متوســطة ،غي ــر موافــق ،غي ــر موافــق إطالقــا).
وبالنســبة للصــدق الظاهــري لــأداة ،فقــد تــم عرضهــا علــى عــدد مــن املحكمي ــن املختصي ــن مــن أســاتذة اإلدارة فــي
الجامعــات الســعودية ،وفــي ضــوء آرائهــم ،تــم تعديــل االســتبانة ،وإخ ـراجها بصورتهــا النهائيــة .وفيمــا يتعلــق بصــدق االتســاق
الداخلــي فقــد تــم حســاب معامــات ارتبــاط «بي ــرسون» بي ــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة للبعــد
الــذي تنتمــي إليــه .حيــث اتض ــح أن جميــع معامــات االرتبــاط بي ــن املفــردات املكونــة لــكل مــن :مقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة ( )0.01فأقــل؛ ممــا يــدل علــى
ومقيــاس االحت ـراق الوظيفــي وبي ــن املجمــوع الكلــي للمقيــاس دالــة
صــدق االتســاق الداخلــي لبنــود مقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وكذلــك مقيــاس االحت ـراق الوظيفــي .كذلــك تــم حســاب
الصــدق البنائــي لحســاب معامــات ارتبــاط «بي ــرسون» بي ــن درجــة ُ
البعــد والدرجــة الكليــة ملقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة،
حيــث اتض ــح أنهــا قيــم عاليــة ،حيــث تت ـراوح مــا بي ــن ( )0.653و( ،)0.903وكذلــك ت ـراوحت قيــم معامــات االرتبــاط بي ــن درجــة
ُ
البعــد والدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي مــا بي ــن ( )0.714و( )0.917وجميعهــا موجبــة ،ممــا يعكــس درجــة عاليــة مــن
صــدق البنــاء ألبعــاد املقيــاس.
وفيمــا يتعلــق بقيــاس ثبــات أداة الدراســة ،تــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  ،وبلــغ معامــل الثبــات العــام ملقيــاس
جــودة الحيــاة الوظيفيــة ( ،)0.951وبلــغ معامــل الثبــات العــام ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ( )0.941ممــا يــدل علــى أن املقيــاس
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يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ،وبالتالــي يمكــن االعتمــاد عليــه فــي التطبيــق
امليدانــي للدراســة.

أساليب املعالجة اإلحصائية:
لغرض معالجة البيانات امليدانية ،تم استخدام األساليب اإلحصائية
املالئمــة كمــا هــو واض ــح مــن الدراســة ،كذلــك تــم اســتخدام الجــدول رقــم ()1
بعد حســاب طول الخلية للحكم على املتوســطات الحســابية.

خصائص عينة الدراسة

جدول رقم ()1
طريقة تصـحيح املقياس
الوزن قيمة املتوسط
البدائل
الحسابي
ً
 1من  1.00إلى 1.80
غيـر موافق إطالقا
 2من  1.81إلى 2.60
غيـر موافق
موافق بدرجة متوسطة  3من  2.61إلى 3.40
 4من  3.41إلى 4.20
موافق
موافق ً
 5من  4.21إلى 5.00
تماما

جدول رقم ()2
الخصائص الشخصية والوظيفية
ألفراد عينة الدراسة

ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى بعــض الخصائــص الشــخصية
والوظيفيــة ألفـراد العينــة مــن خــال أداة الدراســة ،وتــم التوصــل للنتائــج التالية:
من خالل الجدول رقم ( )2يتضـح اآلتي:
الخصائص
التكرار النسبة
املتغيـرات
 1أن ( )%79مــن إجمالــي أفـراد الدراســة مت ــزوجات ،بينمــا ( )%11.5الشخصيةعزبــاوات ،و( )%7.7مطلقــات ،ونســبة ( )%1.8أرامــل ،وهــن الفئــة والوظيفية
11.5 45
عزباء
األقــل مــن أف ـراد الدراســة .وارتفــاع نســبة املوظفــات املت ــزوجات
79.0 308
متـزوجة
يؤكــد الحاجــة إلحــداث حالــة مــن التــوازن بي ــن الحيــاة العمليــة
الحالة
7.7 30
مطلقة
والحيــاة العائليــة للموظفــة؛ األمــر الــذي يســتدعي تبنــي ب ـرامج االجتماعية
1.8
7
أرملة
جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وحمايــة هــذه الفئــة مــن املوظفــات مــن
%100 390
املجموع
الضغــوط املحتملــة الت ــي قــد تــؤدي الحت ـراقهن الوظيفــي نتيجــة
15.9 62
ثانوي فأقل
التعــارض بي ــن االلت ـزامات األســرية وااللت ـزامات العمليــة.
20.5 80
دبلوم
 2أن ( )%57.2مــن إجمالــي مفــردات الدراســة مؤهلهــن بكالوريــوس،املؤهل
57.2 223
بكالوريوس
العلمي
ي
بينمــا ( )%20.5مؤهلهــن دبلــوم ،و( )%15.9مؤهلهــن ثانــو
6.4 25
ماجستيـر
فأقــل ،و( )%6.4يحملــن مؤهــل املاجستي ــر وهــن الفئــة األقــل
%100 390
املجموع
مــن مفــردات الدراســة .وتشي ــر النتائــج إلــى أن غالبيــة عينــة
الخامسة فأقل 43.1 168
الدراســة يحملــن شــهادات جامعيــة فأعلــى ( ،)%63.6ممــا يدعــم
36.9 144
السادسة
هــذه الدراســة لكــون املبحوثــات يمكنهــن التعامــل بمســئولية مــع
10.0 39
السابعة
املرتبة
الدراســات العلميــة ،وتقديــم إجابــات موضوعيــة تخــدم الدراســة .الوظيفية
5.1 20
الثامنة
4.9 19
التاسعة فأكثـر
 3إن ( )%43.1مــن إجمالــي أف ـراد الدراســة مرتبتهــن الوظيفيــة%100 390
املجموع
الخامســة فأقــل ،بينمــا ( )%36.9علــى املرتبــة السادســة ،و()%10
أقل من  5سنوات 25.6 100
علــى املرتبــة الســابعة ،و( )%5.1علــى الثامنــة ،و( )%4.9علــى
10
من
أقل
إلى
5
من
املرتبــة التاســعة فأكث ــر ،وهــن الفئــة األقــل مــن أف ـراد الدراســة.
24.1 94
سنوات
عدد
وارتفــاع نســبة املرتبــة الخامســة فأقــل ال يتناســب مــع املؤهــل
سنوات من  10إلى
أقل من 18.5 72
التعليمــي الغالــب ،فحســب نظــام الخدمــة املدنيــة أن حملــة
 15سنة
الخبـرة
البكالوريــوس يســتحقون املرتبــة السادســة ،ولكــن قــد يعــزى ذلــك
 15سنة فأكثـر 31.8 124
التباي ــن إلــى أن بعــض مفــردات الدارســة ذوات املؤهــات األقــل،
%100 390
املجموع
قــد أكملــن تعليمهــن الجامعــي وهــن علــى رأس العمــل.
 4أن ( )%31.8مــن إجمالــي أف ـراد الدراســة خب ــرتهن ( )15ســنة فأكث ــر ،و( )%25.6خب ــرتهن أقــل مــن ( )5ســنوات،و( )%24.2خب ــرتهن مــن ( 5إلــى أقــل مــن  )10ســنوات ،والفئــة األقــل بنســبة ( )%18.5خب ــرتهن مــن ( 10إلــى أقــل مــن
 15ســنة) .وهــذا يــدل علــى أن مفــردات عينــة الدراســة تتوافــر لديهــن الخب ــرة الكافيــة ،والرؤيــة الواض ــحة تجــاه
أعمالهــن؛ ممــا يســاهم فــي تقديــم أحــكام دقيقــة تخــدم أهــداف الدراســة.
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املبحث الرابع  -عرض النتائج وتحليلها وتفسيـرها

يتنــاول هــذا املبحــث ً
عرضــا لنتائــج الدراســة امليدانيــة الت ــي تــم التوصــل إليهــا بعــد معالجــة البيانــات باســتخدام األســاليب
اإلحصائيــة املالئمــة ،وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي بذلــك:
 - 1مستوى جودة الحياة الوظيفية في اإلدارة العامة للتعليم من منظوراملوظفات اإلداريات
تم اســتخدام املتوســطات الحســابية لقياس مســتوى جودة الحياة الوظيفية من منظور املوظفات اإلداريات ،وجاءت
النتائج كما يوضـحها الجدول رقم (.)3
جدول رقم ()3
يتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )3أن
مستوى جودة الحياة الوظيفية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
املتوســط الحساب ــي اإلجمالــي ملســتوى
املتوسط االنحـراف
أبعاد جودة
التـرتيب
النتيجة
م
جــودة الحيــاة الوظيفيــة بلــغ (،)3.32
الحسابي املعياري
الحياة الوظيفية
موافق
0.87 3.45
 1الرضا عن املسار الوظيفي
1
وبانح ـراف معيــاري مقــداره (،)0.79
موافق
0.90 3.43
2
ممــا يعنــي وفــق املقيــاس الخما�ســي أن  6ظروف العمل
 0.92 3.27موافق بدرجة متوسطة 3
املوظفــات اإلداريــات يبدي ــن املوافقــة  3الرفاهية في العمل
(بدرجــة متوســطة) نحــو توافــر جــودة  4التوازن بيـن العمل واملنـزل  0.96 3.26موافق بدرجة متوسطة 4
الحيــاة الوظيفيــة .ومــن حيــث األهميــة  2التحكم والتأثيـر في العمل  0.98 3.22موافق بدرجة متوسطة 5
 5تدني مستوى ضغوط العمل  1.09 3.09موافق بدرجة متوسطة 6
النســبية لــكل بعــد مــن أبعــاد مفهــوم
إجمالي مقياس جودة الحياة الوظيفية  0.79 3.32موافق بدرجة متوسطة
جــودة الحيــاة الوظيفيــة وفــق الت ــرتيب
التنازلــي للمتوســط الحساب ــي فقــد
جــاء ُبعــد «الرضــا عــن املســار الوظيفــي» فــي املرتبــة األولــى مــن بي ــن أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،بمتوســط حساب ــي عــام
بلــغ ( ،)3.45وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.87يليــه ُبعــد «ظــروف العمــل» فــي املرتبــة الثانيــة بمتوســط حساب ــي عــام بلــغ
( ،)3.43وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.90ثــم ُبعــد «الرفاهيــة فــي العمــل» فــي املرتبــة الثالثــة بمتوســط حساب ــي عــام (،)3.27
وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.92يليــه ُبعــد «التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل» فــي املرتبــة الرابعــة بمتوســط حساب ــي عــام بلــغ
( ،)3.26وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.96ثــم ُبعــد «التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل» فــي املرتبــة الخامســة بمتوســط حساب ــي عــام
بلــغ ( ،)3.22وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.98وجــاء فــي املرتبــة السادســة واألخي ــرة ُبعــد «تدنــي مســتوى ضغــوط العمــل»
بمتوســط حساب ــي عــام ( ،)3.09وانح ـراف معيــاري (.)1.09
 - 2مستوى االحتـراق الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات في اإلدارة العامة للتعليم.
تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية لقيــاس االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم،
وجــاءت النتائــج كمــا يوض ــحها الجــدول التالــي:
يتضـح من الجدول رقم ( )4أن املتوسط الحسابـي اإلجمالي ملقياس االحتـراق الوظيفي بلغ ( ،)2.47وبانحـراف معياري
مقــداره ( ،)0.72ممــا يعنــي ً
وفقــا للمقيــاس الخما�ســي أن املوظفــات اإلداريــات يبدي ــن عــدم املوافقــة علــى وجــود حالــة مــن
االحت ـراق الوظيفــي فــي حياتهــن العمليــة.
جدول رقم ()4

ومــن حيــث األهميــة النســبية لــكل
ُبعــد مــن أبعــاد االحت ـراق الوظيفــي ً
وفقــا
للت ــرتيب التنازلــي للمتوســط الحساب ــي
فقــد جــاء ُبعــد «اإلنهــاك العاطفــي» فــي
املرتبــة األولــى مــن بي ــن أبعــاد االحت ـراق
الوظيفــي بمتوســط حساب ــي عــام بلــغ
( ،)2.75وانح ـراف معيــاري مقــداره

مستوى االحتـراق الوظيفي للموظفات اإلداريات

املتوسط
م
أبعاد االحتـراق الوظيفي
الحسابي
 1اإلنهاك العاطفي
2.75
 2الشعور بتدني اإلنجاز الشخ�صي 2.36

 3فقــدان العنصــر اإلنســاني أو
الشــخ�صي فــي التعامــل
إجمالي مقياس االحتـراق الوظيفي
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2.04
2.47

النتيجة

االنحـراف
املعياري
 0.91موافق بدرجة متوسطة
غيـر موافق
0.75
0.74
0.72

غيـر موافق
غيـر موافق

التـرتيب

1
2
3

أثر جودة الحياة الوظيفية على االحتراق الوظيفي ...

( ،)0.91ممــا يعنــي أن عينــة الدراســة مــن املوظفــات اإلداريــات يبدي ــن املوافقــة علــى أنهــن يواجهــن حالــة متوســطة مــن اإلنهــاك
العاطفــي ،فــي حي ــن جــاء ُبعــد «الشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي» فــي املرتبــة الثانيــة بمتوســط حساب ــي عــام بلــغ (،)2.36
وانح ـراف معيــاري مقــداره ( ،)0.75ثــم جــاء فــي املرتبــة األخي ــرة ُبعــد «فقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي فــي التعامــل»
بمتوســط حساب ــي عــام بلــغ ( ،)2.04وانح ـراف معيــاري مقــداره (.)0.74
 - 3تأثيـرجودة الحياة الوظيفية على االحتـراق الوظيفي
تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط «بي ــرسون»
جدول رقم ()5
للكشــف عــن العالقــة بي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة معامالت االرتباط بيـن جودة الحياة الوظيفية واالحتـراق الوظيفي
باالحت ـراق الوظيفــي فــي اإلدارة العامــة للتعليــم
االحتـراق الوظيفي وأبعاده
بمنطقــة الريــاض مــن منظــور املوظفــات اإلداريــات
الشعور فقدانالعنصر إجمالي
جودة الحياة الوظيفية
اإلنهاك بتدني اإلنساني أو مقياس
فيهــا ،وجــاءت النتائــج كمــا يوض ــحها الجــدول رقــم (.)5
وأبعادها
العاطفي اإلنجاز الشخ�صي في االحتـراق
الشخ�صي التعامل الوظيفي
يتضـح من الجدول رقم ( )5ما يلي:
**0.42- **0.24	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة الرضا عن املسار الوظيفي **0.38- **0.40-
**0.42- **0.24التحكم والتأثيـر في العمل **0.41- **0.38-
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل
**0.50- **0.25**0.44- **0.51الرفاهية في العمل
بي ــن ُبعــد الرضــا عــن املســار الوظيفــي
**0.53- **0.29التوازن بيـن العمل واملنـزل **0.45- **0.53-
ُ
**0.38- **0.20وبي ــن كل مــن بعــد اإلنهــاك العاطفــي ،تدني مستوى ضغوط العمل **0.26- **0.43-
الشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي،
**0.55- **0.31**0.48- **0.54ظروف العمل
فقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي
إجمالي مقياس
**0.55- **0.30جودة **0.49- **0.54-
الحياة الوظيفية
فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة
* دالة عند مستوى ()0.05
ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل
علــى أنــه كلمــا قــل الرضــا عــن املســار الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض
أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
ُ
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن بعــد التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل
	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة
وبي ــن كل مــن ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي ،والشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،وفقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي
فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا قــل التحكــم والتأثي ــر
فــي العمــل لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق
الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن ُبعــد الرفاهيــة فــي العمــل وبي ــن
	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة
كل مــن ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي ،والشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،وفقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي
فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا قلــت الرفاهيــة
فــي العمــل لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق
الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
ُ
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن بعــد التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل،
	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة
وبي ــن كل من ُبعد اإلنهاك العاطفي ،والشعور بتدني اإلنجاز الشخ�صي ،وفقدان العنصر اإلنساني أو الشخ�صي
فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا قــل التــوازن بي ــن
العمــل واملن ــزل لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق
الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
ُ
ً
	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن بعــد تدنــي مســتوى ضغــوط
العمــل وبي ــن كل مــن ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي ،والشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،وفقــدان العنصــر اإلنســاني أو
الشــخ�صي فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا زادت
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ضغــوط العمــل لــدى املوظفــات اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق
الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
ُ
ً
إحصائيــا عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن بعــد ظــروف العمــل وبي ــن كل مــن
	-وجــود عالقــة عكســية ســالبة دالــة
ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي ،الشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي ،فقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي فــي التعامــل،
باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا كانــت ظــروف العمــل غي ــر مرضيــة
وبيئــة العمــل غي ــر آمنــة لــدى املوظفــات
اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم
جدول رقم ()6
بمنطقــة الريــاض ،أدى ذلــك إلــى زيــادة
تحليل االنحداراملتدرج وتبايـن االنحدار
االحت ـراق الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
مجموع درجات متوسطة قيمة مستوى
التباين
النموذج
ً
ف الداللة
املربعات الحـرية املربعات
	-وجود عالقة عكسية سالبة دالة إحصائيا
االنحدار 5175.238 6 31051.428
عنــد مســتوى داللــة  0.05فأقــل بي ــن
34.55
0.00
املتبقي 149.788 383 57368.715
إجمالــي مقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة
املجموع 389 88420.144
وبي ــن كل مــن ُبعــد اإلنهــاك العاطفــي،
معامل االرتباط املتعدد ()0.59( = )R
والشــعور بتدنــي اإلنجــاز الشــخ�صي،
معامل التحديد ()0.35( = )R2
وفقــدان العنصــر اإلنســاني أو الشــخ�صي
فــي التعامــل ،باإلضافــة إلــى الدرجــة الكليــة
ملقيــاس االحت ـراق الوظيفــي ،وهــذا يــدل علــى أنــه كلمــا قــل إجمالــي مقيــاس جــودة الحيــاة الوظيفيــة لــدى املوظفــات
اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،أدى ذلــك إلــى زيــادة االحت ـراق الوظيفــي وأبعــاده لديهــن.
تــم إج ـراء تحليــل االنحــدار املتعــدد املتــدرج للتعــرف علــى معــدل تأثي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة بأبعادهــا الســتة (الرضــا
عــن املســار الوظيفــي ،التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،الرفاهيــة فــي العمــل ،التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،تدنــي مســتوى ضغــوط
العمــل ،ظــروف العمــل) كمتغي ـرات مســتقلة علــى االحت ـراق الوظيفــي كمتغي ــر تابــع فــي اإلدارة العامــة للتعليــم .وجــاءت النتائــج
كمــا بالجــدول رقــم (.)6
يتض ــح مــن الجــدول ( )6أن قيمــة معامــل االرتبــاط املتعــدد ( )Rبلغــت ( )0.59أي أن جميــع متغي ـرات جــودة الحيــاة
الوظيفيــة بأبعادهــا الســتة (الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،الرفاهيــة فــي العمــل ،التــوازن بي ــن
العمــل واملن ــزل ،تدنــي مســتوى ضغــوط العمــل ،ظــروف العمــل) مجتمعــة مرتبطــة باالحت ـراق الوظيفــي .وحيــث إن قيمــة معامــل
التحديــد ( )0.35( )R2فهــذا يعنــي أن املتغي ـرات (األبعــاد) الســتة املســتقلة (الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،التحكــم والتأثي ــر
فــي العمــل ،الرفاهيــة فــي العمــل ،التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،تدنــي مســتوى ضغــوط العمــل ،ظــروف العمــل) تفســر حوالــي
( )%35مــن التغي ــر فــي مســتوى االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات ،والباقــي ( )%65يعــزى إلــى عوامــل أخ ــرى .وحيــث
إن قيمــة ف جــاءت مرتفعــة بقيمــة ( )34.5ومســتوى داللــة ( ،)0.00ممــا
جدول رقم ()7
يشي ــر إلــى أن النمــوذج املقــدر ذو جــوده عاليــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة،
معامالت املتغيـرات املستقلة الداخلة
ممــا يعنــي إمكانيــة االعتمــاد علــى أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة ككل فــي
في معادلة االنحدار
التنبؤ بمستوى االحتـراق الوظيفي .ويبيـن الجدول رقم ( )7نتائج تحليل
قيمة قيمة مستوى
االنحــدار املتعــدد املتــدرج ،وتحديــد معامــات املتغي ـرات الت ــي دخلــت فــي
املتغيـرات املستقلة
بيتا (( )Bت) الداللة
معادلــة االنحــدار للتنبــؤ بقيمــة املتغي ــر التابــع (االحت ـراق الوظيفــي):
ثابت (معادلة االنحدار) 0.00 31.56 86.60
وبعــد إج ـراء تحليــل االنحــدار املتعــدد املتــدرج احتــوى النمــوذج الرضا عن املسار الوظيفي 0.12 1.54 0.32
التحكم والتأثيـر في العمل 0.34 0.96- 0.24-
النهائــي علــى ثالثــة متغي ـرات مســتقلة وهــي( :ظــروف العمــل ،التــوازن بي ــن
0.01 2.77- 0.65الرفاهية في العمل
العمــل واملن ــزل ،والرفاهيــة فــي العمــل) ،وملعرفــة أي مــن هــذه املتغي ـرات
التوازن بيـن العمل واملنـزل 0.00 3.27- 1.16-
املســتقلة لهــا األث ــر األكب ــر فــي املتغي ــر التابــع ،فــإن ذلــك يتــم مــن خــال
تدني مستوى ضغوط العمل 0.86 0.18- 0.13-
جــدول املعامــات رقــم (.)8
ظروف العمل
0.00 4.11- 1.56245
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جدول رقم ()8
ويتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )8أن ظــروف العمــل لهــا األث ــر
األكب ــر ،حيث بلغت قيمة بيتا ُلبعد ظروف العمل ( )1.51بمستوى معامالت املتغيـرات املستقلة الداخلة في معادلة االنحدار
داللــة ( ،)0.00بينمــا كانــت قيمــة بيتــا ُلبعــد التــوازن بي ــن العمــل
قيمة قيمة مستوى
ـرات
ي
املتغ
بيتا (( )Bت) الداللة
واملن ــزل ( )1.13بمســتوى داللــة ( ،)0.001بينمــا كانــت قيمــة بيتــا
ُلبعــد الرفاهيــة فــي العمــل ( )0.56بمســتوى داللــة ( .)0.005وهــذا ثابت (معادلة االنحدار) 0.00 33.794 87.76
يــدل علــى أن ُبعــد ظــروف العمــل أكث ــر األبعــاد تأثي ـرا علــى مســتوى التوازن بيـن العمل واملنـزل 0.001 3.41- 1.13-
0.00 4.071- 1.51ظروف العمل
االحت ـراق الوظيفــي ،يليــه ُبعــد التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،ثــم ُبعــد
0.005 2.85- 0.56الرفاهية في العمل
الرفاهيــة فــي العمــل .أي أن املتغي ـرات املســتقلة الداخلــة فــي تحليــل

االنحــدار (ظــروف العمــل ،التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،والرفاهيــة
فــي العمــل) تفســر وبشــكل كبي ــر التباي ــن فــي املتغي ــر التابــع (االحت ـراق الوظيفــي) ،ويمكننــا االعتمــاد علــى هــذه املتغي ـرات الثالثــة
املستقلة (ظروف العمل ،التوازن بي ــن العمل واملن ــزل ،والرفاهية في العمل) للتنبؤ بقيم املتغي ــر التابع (االحت ـراق الوظيفي).
لكــن املتغي ـرات املســتقلة (الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،وتدنــي مســتوى ضغــوط العمــل) لــم تكــن
ذات تأثي ــر معنــوي فــي نمــوذج االنحــدار املتعــدد ،حيــث جــاءت بمســتوى داللــة أكب ــر مــن مســتوى الداللــة (.)0.05
 - 4مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة نحو متغيـرات الدراسة
تم استخدم اختبار « »one way ANOVAلتوضيح فروق الداللة اإلحصائية ،وجاءت النتائج كالتالي:
	-الفروق حسب اختالف الحالة االجتماعية :سعت الدراسة إلى التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية
في إجابات أفراد عينة الدراسة يمكن أن تعزى إلى الحالة االجتماعية ،وجاءت النتائج كما بالجدول رقم (.)9
يتض ــح مــن الجــدول ( )9أعــاه ،أن
مســتوى الداللــة أعلــى مــن ( ،)0.05ممــا يعنــي
جدول رقم ()9
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد نتائج تحليل التبايـن األحادي « »one way ANOVAللفروق في متوسطات
ً
مســتوى ( )0.05فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد
استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ملتغيـرالحالة االجتماعية
عينــة الدراســة حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة
املحور مصدرالتباين مجموع درجات متوسط قيمة الداللة
مربعات الحـرية املربعات ف ( )Fاإلحصائية
واالحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات
242.456 3
جودة بيـن املجموعات 727.367
فــي اإلدارة العامــة للتعليــم باختــاف الحالــة
الحياة داخل املجموعات 0.50 0.79 305.484 386 117916.73
االجتماعيــة .وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى أن غالبيــة
الوظيفية
389 118644.09
املجموع
أف ـراد العينــة هــن مــن املت ــزوجات؛ أي أن
بيـن املجموعات 378.826 3 1136.477
الحالة االجتماعية ســمة مشت ــركة فيما بينهن ،االحت
ـراق داخل املجموعات 0.17 1.68 226.123 386 87283.666
وبالتالــي غابــت الفــروق فــي االســتجابات نحــو الوظيفي
389 88420.144
املجموع
متغي ـرات الدراســة.
جدول رقم ()10
	-الفــروق حســب اختــاف املؤهــل
العلمي :ســعت الدراســة إلى التعرف على نتائج تحليل التبايـن األحادي « »one way ANOVAللفروق في متوسطات
ً
استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ملتغيـراملؤهل العلمي
مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
مجموع درجات متوسط قيمة الداللة
فــي إجابــات أف ـراد عينــة الدراســة يمكــن
املحور مصدرالتباين مربعات الحـرية املربعات ف ( )Fاإلحصائية
أن تعــزى إلــى املؤهــل العلمــي ،وجــاءت
جودة بيـن املجموعات 3256.404 3 9769.213
النتائــج كمــا بالجــدول رقــم (.)10
الحياة داخل املجموعات 0.00 11.55 282.059 386 108874.88
يتض ــح مــن الجــدول رقــم ( )10عــدم الوظيفية
389 118644.09
املجموع
189.142 3
بيـن املجموعات 567.427
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
االحت
ـراق داخل املجموعات 0.48 0.83 227.598 386 87852.717
مســتوى ( )0.05فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد الوظيفي
389 88420.144
املجموع
عينــة الدراســة حــول االحت ـراق الوظيفــي
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باختــاف املؤهــل العلمــي ،حيــث بلغــت قيــم مســتوى الداللــة أعلــى مــن ( .)0.05بينمــا اتض ــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة باختــاف املؤهــل العلمــي.
ولتحديــد صالــح الفــروق فــي كل فئــة مــن فئــات املؤهــل العلمــي نحــو االتجــاه حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة؛ تــم اســتخدام
اختبــار» »LSDوجــاءت النتائــج كمــا يوض ــحها
الجــدول رقــم (.)11
جدول رقم ()11
نتائج اختبار« »LSDللفروق في كل فئتيـن من فئات املؤهل العلمي
يتض ــح مــن النتائــج بالجــدول رقــم ()11
املتوسط ثانوي
املؤهل
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
املحور العلمي ن الحسابي فأقل دبلوم بكالوريوس ماجستيـر
داللــة ( )0.05فأقــل فــي مســتوى جــودة الحيــاة
*20.08 *11.85 *8.06
ثانوي فأقل 82.84 62
الوظيفيــة ككل لــدى أف ـراد عينــة الدراســة الالت ــي
جودة
دبلوم 74.78 80
الحياة
مؤهلهــن (ثانــوي فأقــل) وأف ـراد عينــة الدراســة الوظيفية بكالوريوس 70.99 223
الالت ــي مؤهلهــن (دبلــوم ،بكالوريــوس ،ماجستي ــر)،
ماجستيـر 62.76 25
وكانــت الفــروق لصالــح أف ـراد عينــة الدراســة
الالت ــي مؤهلهــن (ثانــوي فأقــل) ،وبلــغ املتوســط الحساب ــي ملســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة لديهــن ( )82.84وهــو أعلــى مــن
ذوي املؤهــات األعلــى .وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى أن ذوات املؤهــل األقــل يعتقــدن أن مــا يتوافــر مــن ب ـرامج لجــودة الحيــاة الوظيفيــة
مناســب ،وال توجــد رغبــة لديهــن فــي املطالبــة باملزيــد بســبب مســتواهن العلمــي املنخفــض بعكــس ذوات املؤهــات األعلــى ،ممــا
يجعلهــن ينظــرن لألمــور بمنظــور مختلــف وبصــورة طموحــة ً
دائمــا.
	-الفــروق حســب اختــاف املرتبــة الوظيفيــة :ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي إجابــات أفـراد عينــة الدراســة يمكــن أن تعــزى إلــى املرتبــة الوظيفيــة ،وجــاءت النتائــج كمــا بالجــدول رقــم (.)12
يتض ــح مــن خــال النتائــج املوض ــحة
بالجــدول رقــم ( )12عــدم وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()0.05
فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد مجتمــع الدراســة
حــول االحت ـراق الوظيفــي باختــاف املرتبــة
الوظيفيــة ،حيــث بلغــت قيــم مســتوى الداللــة
أعلــى مــن ( .)0.05فــي حي ــن اتض ــح وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()0.05
فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة
حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة باختــاف املرتبــة
الوظيفيــة.
ولتحديــد صالــح الفــروق فــي كل فئــة
مــن فئــات املرتبــة الوظيفيــة نحــو االتجــاه
حــول جــودة الحيــاة الوظيفيــة؛ تــم اســتخدام
اختبــار « ،»LSDوجــاءت النتائــج كمــا يوض ــحها
الجــدول رقــم (.)13
يتض ــح مــن خــال النتائــج املوض ــحة
بالجــدول رقــم ( )13أنــه توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ()0.05
فأقــل فــي مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة ككل
لــدى مفــردات عينــة الدراســة صاحبــات املؤهــل

جدول رقم ()12
نتائج «تحليل التبايـن األحادي» ( )one way ANOVAللفروق في
ً
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ملتغيـراملرتبة الوظيفية.
مجموع درجات متوسط قيمة الداللة
املحور
مصدرالتباين مربعات الحـرية املربعات ف ( )Fاإلحصائية
بيـن املجموعات 1088.587 4 4354.347
جودة
الحياة داخل املجموعات 0.00 3.67 296.856 385 114289.75
الوظيفية
املجموع 389 118644.09
بيـن املجموعات 370.313 4 1481.251
االحت
ـراق داخل املجموعات 0.63 1.64 225.815 385 86938.892
الوظيفي
املجموع 389 88420.144

جدول رقم ()13
نتائج اختبار« »LSDللفروق في كل فئتيـن من فئات املرتبة الوظيفية
املحور

جودة
الحياة
الوظيفية

املرتبة ن املتوسط الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة
فأكثـر
الحسابي فأقل
الوظيفية
*8.10 *8.74 *6.07 *6.28
الخامسة 76.89 168
فأقل
السادسة 70.61 144
السابعة 70.82 39
الثامنة 68.15 20
التاسعة 68.79 19
فأكثـر
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(الخامســة فأقــل) ومفــردات مجتمــع الدراســة فــي املرتبــة الوظيفيــة (السادســة ،الســابعة ،الثامنــة ،التاســعة فأكث ــر) ،وكانــت
الفــروق لصالــح مفــردات عينــة الدراســة الذي ــن فــي املرتبــة الوظيفيــة (الخامســة فأقــل) ،وبلــغ املتوســط الحساب ــي ملســتوى
جــودة الحيــاة الوظيفيــة لديهــن ( ،)76.89وهــو أعلــى مــن ذوات املرتبــات الوظيفيــة األعلــى .تفسي ــر ذلــك بالقــول إن ذوات
املرتبــة الوظيفيــة الخامســة لديهــن قناعــة بمــا هــو موجــود مــن ب ـرامج تحقــق جــودة الحيــاة الوظيفيــة وأنــه مالئــم ومناســب
ملســتوياتهن ومراتبهــن الوظيفيــة.
جدول رقم ()14
	-الفــروق حســب اختــاف عــدد ســنوات
نتائج «تحليل التبايـن األحادي» ( )one way ANOVAللفروق في متوسطات
ً
الخبـرة :سعت الدراسة إلى التعرف على
استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا ملتغيـرعدد سنوات الخبـرة»
مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي إجابــات أف ـراد عينــة الدراســة يمكــن املحور مصدرالتباين مجموع درجات متوسط قيمة الداللة
مربعات الحـرية املربعات ف ( )Fاإلحصائية
أن تعــزى إلــى عــدد ســنوات الخب ــرة،
317.576 3
جودة بيـن املجموعات 952.729
وجــاءت النتائــج كمــا بالجــدول رقــم (.)14
الحياة داخل املجموعات 0.37 1.04 304.9 386 117691.36
الوظيفية
389 118644.09
املجموع
210.175 3
بيـن املجموعات 630.524
االحتـر
اق داخل املجموعات 0.92 227.434 386 87789.619
الوظيفي
389 88420.144
املجموع

يتض ــح مــن خــال النتائــج املوض ــحة
بالجــدول رقــم ( )14عــدم وجــود فــروق ذات
0.43
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل فــي
اســتجابات أفـراد الدراســة حــول جــودة الحيــاة
الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــات اإلداريــات باختــاف عــدد ســنوات الخب ــرة ،حيــث بلغــت قيــم مســتوى الداللــة
أعلــى مــن مســتوى الداللــة (.)0.05

املبحث الخامس -أهم النتائج والتوصيات
يشــتمل هــذا املبحــث علــى أهــم النتائــج الت ــي توصلــت إليهــا الدراســة ،وأب ــرز التوصيــات املقت ــرحة فــي ضــوء تلــك النتائــج،
وكذلــك يشــتمل علــى عــدد مــن املقت ــرحات لدراســات مســتقبلية.
ً
أول -نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،نوجـزها فيما يلي:
	-وجــود مســتوى متوســط مــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض ،حيــث وافقــت
عينــة الدراســة مــن املوظفــات اإلداريــات علــى توافــر ُبعــدي (الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،وظــروف العمــل) ،بينمــا
انخفضــت درجــة موافقتهــن نحــو باقــي أبعــاد جــودة الحيــاة الوظيفيــة (الرفاهيــة فــي العمــل ،التــوازن بي ــن العمــل
واملن ــزل ،التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،تدنــي مســتوى ضغــوط العمــل) .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة مهــا
الرويتــع ( )2016الت ــي أشــارت إلــى توافــر مســتوى متوســط مــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي جامعــة األمي ــرة نــورة بنــت
عبدالرحمــن ،ومــع دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي أشــارت إلــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة لــدى العاملي ــن
فــي شــبكة األق�صــى لإلعــام واإلنتــاج الفنــي علــى فق ـرات جــودة الحيــاة الوظيفيــة بشــكل عــام .واختلفــت مــع دراســة
الغامــدي ( )2014الت ــي أشــارت إلــى ارتفــاع مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي املؤسســات العامــة بمدينــة الريــاض.
	-عــدم وجــود مســتوى معي ــن مــن االحت ـراق الوظيفــي بشــكل عــام ،فيمــا عــدا وجــود مســتوى متوســط مــن اإلنهــاك
العاطفي تعاني منه عينة الدراسة من اإلداريات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الجمل ( )2012التـي تشيـر
إلــى عــدم معانــاة العامــات فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن االحت ـراق الوظيفــيً .
وأيضــا تتفــق مــع
نتيجة دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي تشي ــر إلى أن االحت ـراق الوظيفي قليل نسـ ًـبيا لدى العاملي ــن في شــبكة األق�صى
لإلعــام واإلنتــاج الفنــي .وتتفــق إلــى حــد مــا مــع نتيجــة دراســة أبــو مســعود ( )2010الت ــي أشــارت إلــى أن املوظفي ــن
اإلداريي ــن فــي وزارة الت ــربية والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة يعانــون مــن مســتوى متوســط مــن االحت ـراق الوظيفــي علــى
ً
منخفضــا علــى بعــد اإلنجــاز الشــخ�صي.
بعديــه اإلجهــاد االنفعالــي ،وعــدم اإلنســانية ،فيمــا كان االحت ـراق
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	-اتض ــح أن متغي ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة ككل يؤث ــر بشــكل جوهــري علــى متغي ــر االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفــات
اإلداريــات فــي اإلدارة العامــة للتعليــم ،حيــث يفســر حوالــي ( )%35مــن التغي ــر فــي مســتوى االحت ـراق الوظيفــي،
وبخاصــة أبعــاده الثالثــة (ظــروف العمــل ،التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،والرفاهيــة فــي العمــل) .أي أن تحسي ــن ظــروف
العمــل ،وإحــداث حالــة مــن التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،وتحقيــق الرفاهيــة فــي العمــل ،كل ذلــك يــؤدي بــدوره إلــى
التقليــل مــن االحت ـراق الوظيفــي .كذلــك واتض ــح أن ُبعــد ظــروف العمــل أكث ــر األبعــاد تأثي ـرا علــى مســتوى االحت ـراق
الوظيفــي ،يليــه ُبعــد التــوازن بي ــن العمــل واملن ــزل ،ثــم ُبعــد الرفاهيــة فــي العمــل ،لكــن أبعــاد (الرضــا عــن املســار
الوظيفــي ،التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،وتدنــي مســتوى ضغــوط العمــل) لــم يكــن لهــا أي تأثي ــر جوهــري .وتتفــق هــذه
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي أشــارت إلــى عــدم وجــود أث ــر لبعــد الت ــرقية والتقــدم الوظيفــي علــى
االحت ـراق الوظيفــي لــدى العاملي ــن فــي شــبكة األق�صــى لإلعــام واإلنتــاج الفنــي ،غي ــر أنهــا اختلفــت معهــا فــي وجــود أث ــر
ُلبعد اإلشراف ومشاركة العاملي ــن في اإلدارة على االحت ـراق الوظيفي وعدم وجود أث ــر ُلبعد األمن والص ــحة املهنية.
ً
وأيضــا اختلفــت مــع دراســة ( )Tuuli & Karisalmi, 1999الت ــي توصلــت إلــى أن ُبعــد التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل لــه
تأثي ــر علــى االحت ـراق الوظيفــي فــي تجــارة التج ــزئة فــي دولــة فلنــدا.
	-توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل فــي اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة نحــو جــودة الحيــاة
الوظيفيــة فــي اإلدارة العامــة للتعليــم تعــزى ملتغي ــر (املؤهــل العلمــي) لصالــح املوظفــات الالت ــي مؤهلهــن (ثانــوي فأقــل)،
وكذلــك توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ً
تبعــا ملتغي ــر (املرتبــة الوظيفيــة) ولصالــح مــن هــن فــي املرتبــة (الخامســة
فأقــل) ،بينمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تتعلــق بالحالــة االجتماعيــة ،وعــدد ســنوات الخب ــرة .وتتفــق هــذه
النتيجة مع دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي أشــارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول توافر أبعاد جودة
الحيــاة الوظيفيــة تعــزى لســنوات الخدمــة ،بينمــا تختلــف عنهــا فــي عــدم وجــود فــروق تعــزى ملتغي ــر املؤهــل العلمــي.
وتتفــق ً
أيضــا مــع نتيجــة دراســة العمــري واليافــي ( )2017الت ــي تشي ــر إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بي ــن عناصــر
ُ
ُ
جــودة الحيــاة الوظيفيــة تعــزى الختــاف املرتبــة الوظيفيــة واملؤهــل العلمــي ،وعــدم وجــود فــروق تعــزى الختــاف الحالــة
ُ
االجتماعيــة ملوظفــي الخدمــة املدنيــة الســعودية ،ولكنهــا تختلــف معهــا فــي وجــود فــروق تعــزى لعــدد ســنوات الخب ــرة.
	-ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05فأقــل فــي اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة نحــو االحت ـراق
ُ
الوظيفــي تعــزى للمتغي ـرات الشــخصية والوظيفيــة (الحالــة االجتماعيــة ،املؤهــل ،املرتبــة الوظيفيــة ،وعــدد ســنوات
الخب ــرة) .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الجمــل ( )2012الت ــي بينــت أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى
ُ
االحت ـراق الوظيفــي لــدى امل ـرأة العاملــة فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة تعــزى إلــى متغي ــر
(العمــر ،الحالــة االجتماعيــة ،املؤهــل العلمــي ،مــدة الخب ــرة ،واملوقــع علــى الســلم الوظيفــي) .وكذلــك تتفــق مــع نتيجــة
دراســة البـرب ــري ( )2016الت ــي أشــارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي ــن متوســطات اســتجابات املبحوثي ــن
حــول االحت ـراق الوظيفــي تعــزى للمتغي ـرات (الجنــس ،العمــر ،املؤهــل العلمــي ،املســمى الوظيفــي ،ســنوات الخدمــة،
املؤسســة ،والراتــب) لــدى العاملي ــن فــي شــبكة األق�صــى لإلعــام واإلنتــاج الفنــي .واختلفــت مــع دراســة أبــو مســعود ()2010
الت ــي دلــت علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفي ــن اإلداريي ــن فــي وزارة
الت ــربية والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة تعــزى ملتغي ــر الحالــة االجتماعيــة ،واملؤهــل ،وعــدد ســنوات الخب ــرة.

ً
ثانيا  -توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التـي توصلت إليها الدراسة ،يمكن طرح التوصيات التالية:
	-بالنســبة لجــودة الحيــاة الوظيفيــة :بنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن أن مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة جــاء
بدرجــة متوســطة يو�صــي الباحثــان بضــرورة االهتمــام ب ــرفع مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة فيهــا مــن خــال التالــي:
 1فيمــا يتعلــق ببعــد الرضــا عــن املســار الوظيفــي ،فقــد بينــت النتائــج أنــه جــاء جــة مرتفعــة ،غي ــر أن هنــاك ًضعفــا
بدر
فــي الفــرص الوظيفيــة املتاحــة للموظفــات اإلداريــات ،والتدريــب الــذي يتلقونــه؛ لذلــك يو�صــي الباحثــان بإتاحــة
َ ُّ
فــرص النمــو والتقــدم الوظيفــي للموظفــات اإلداريــات عــن طريــق التدوي ــر أو اإلث ـراء الوظيفــي ،وتمكينهــن مــن ت َســلم
املناصب القيادية ،والح ــرص على التطوي ــر املنهي للموظفات ،من خالل توفي ــر املنح التعليمية والدورات التدريبية
الكافيــة داخــل اململكــة وخارجهــا ،وإلحاقهــن بهــا؛ إلشــباع حاجاتهــن للنمــو والتطــور املعرفــي.
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 2فيمــا يتعلــق ببعــد التحكــم والتأثي ــر فــي العمــل ،فقــد حصــل هــذا البعــد بشــكل عــام علــى درجــة متوســطة؛ لذلــكيو�صــي الباحثــان بتعزي ــز دور املوظفــات اإلداريــات فــي العمــل مــن خــال مشــاركتهن فــي القـرارات الت ــي تمــس أعمالهــن،
أو فيمــا يتعلــق بمشــكالت العمــل وتقديــم الخدمــة للمستفيدي ــن ،وإتاحــة الفرصــة لهــن إلبــداء مقت ــرحاتهن ،واألخــذ
بآرائهــن؛ ممــا يشــعرهن بدورهــن الفعــال واملســئول فــي النهــوض باملنظمــة.
 3فيمــا يتعلــق ببعــد التــوزان بي ــن العمــل واملن ــزل ،فقــد حصــل هــذا البعــد بشــكل عــام علــى درجــة متوســطة؛ لذلــكيو�صي الباحثان بضرورة االهتمام بتحقيق التوازن بي ــن العمل واملن ــزل من خالل توفي ــر الحضانات ومراكز رعاية
األطفــال ،وتفعيــل األســاليب الحديثــة ألوقــات العمــل بمــا يتــاءم مــع ظــروف املوظفــات ،ك ـ (جــداول العمــل املرنــة،
أســبوع العمــل املضغــوط ،املشــاركة فــي العمــل ،والعمــل عــن بعــد) ،ونحــو ذلــك.
 4فيمــا يتعلــق ببعــد الرفاهيــة فــي العمــل ،فقــد حصــل هــذا البعــد بشــكل عــام علــى درجــة متوســطة؛ لذلــك يو�صــيالباحثــان بتعزي ــز مســتوى الرفاهيــة مــن خــال توفي ــر الب ـرامج الت ــرفيهية ،واملرافــق الخدميــة ،واألنديــة الرياضيــة
والص ــحية ،وتقديــم االشت ـراكات والخصــوم علــى املراكــز التجاريــة وتذاكــر الطي ـران والفنــادق وغي ــرها ،وتفعيــل
اللقــاءات واالحتفــاالت ،واالســتفادة مــن تجــارب املنظمــات الناجحــة فــي هــذا الجانــب.
ً
ً
عاطفيــا بدرجــة متوســطة؛
	-بالنســبة لالحت ــراق الوظيفــي ،بينــت نتائــج الدراســة أن لــدى املوظفــات اإلداريــات إنهــاكا
لذلــك يو�صــي الباحثــان بــأن تعمــل اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الريــاض علــى خفــض اإلنهــاك العاطفــي لــدى
املوظفــات االداريــات إلــى أدنــى مســتوى ،وذلــك بالتعــرف علــى مصــادره التنظيميــة والذاتيــة ،ثــم وضــع الحلــول املناســبة،
ومــن أب ــرزها مــا يلــي:
ُ
 1إعادة تصميم العمل بحيث تصبح الوظائف ممتعة ومتشاركة ،وحتـى يسند إلى كل موظفة العمل الذي يتناسبً ً
ممل أو كثيـرا ً
مرهقا.
مع قدراتها ومؤهالتها دون أن يكون بسيطا
 2العمــل علــى انتهــاج مبــدأ التفويــض لتخفيــف ضغــوط العمــل علــى بعــض املوظفــات ،وبخاصــة ممــن يمارســن وظائــفقيادية وإشـرافية.
 3تدريــب القياديــات واملشــرفات علــى كيفيــة ممارســة القيــادة الديموقراطيــة واألخالقيــة مــع املرءوســات ،وتقديــمالتغذية املرتدة اإليجابية ،وتقديـر األداء املتميـز ،ومنح الحوافز املعنوية ،وحل املشكالت والصراعات التنظيمية
بطريقــة إنســانية ،وممارســة أســاليب العمــل املــرن الت ــي تتناســب مــع الظــروف االجتماعيــة للموظفــات.
 4إلحاق املوظفات من حيـن إلى آخـر ببـرامج التدريب السلوكي إلكسابهن مهارة إدارة الضغوط وممارسة االستـرخاءوإدارة وتقديـر الذات وغيـرها.
 5إيجــاد قنــوات اتصــال فعالــة لتتمكــن كل موظفــة مــن توصيــل مطالبهــا وشــكاواها وهمومهــا إلــى اإلدارة العليــا فــياملنظمــة.
ً
ثالثا  -مقتـرحات لدراسات مستقبلية
بمــا أن هنــاك نــدرة فــي الدراســات الت ــي ت ــربط بي ــن جــودة الحيــاة الوظيفيــة واالحت ـراق الوظيفــي؛ فعليــه نقت ــرح إج ـراء
دراســات أخ ــرى مماثلــة فــي مجتمعــات مختلفــة إلث ـراء املكتبــة اإلداريــة ومنهــا مــا يلــي:
 1دراســة مقارنــة بي ــن القطاعي ــن العــام والخــاص ،ملعرفــة مســتوى جــودة الحيــاة الوظيفيــة ،وتأثي ــرها علــى االحت ـراقالوظيفــي.
 2دراسة معوقات رفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في القطاع العام. 3دراسة أثـر جودة الحياة الوظيفية على سلوك املواطنة التنظيمية.4 -إجـراء دراسات علمية حول تحقيق التوازن بيـن العمل واملنـزل للمرأة العاملة.
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الــمــراجــع
ً
أول  -مراجع باللغة العربية:

	-أبــو ســعده ،فاتــن درويــش مصطفــى .)2008( .ضغــوط العمــل فــي الــوزارات األردنيــة :مظاهرهــا ،أســبابها ،وطــرق
عالجهــا .رســالة ماجستي ــر ،عمــان :الجامعــة األردنيــة.
	-أبــو مســعود ،ســماهر .)2010( .ظاهــرة االحت ـراق الوظيفــي لــدى املوظفي ــن اإلداريي ــن العاملي ــن فــي وزارة الت ــربية
والتعليــم العالــي بقطــاع غــزة ...أســبابها وكيفيــة عالجهــا .رســالة ماجستي ــر ،غــزة :الجامعــة اإلســامية.
	-البـرب ــري ،مــروان حســن .)2016( .دور جــودة الحيــاة الوظيفيــة فــي الحــد مــن ظاهــرة االحت ـراق الوظيفــي لــدى
العاملي ــن فــي شــبكة األق�صــى لإلعــام واإلنتــاج الفنــي .رســالة ماجستي ــر غي ــر منشــورة ،غــزة :جامعــة األق�صــى.
	-البلبي�ســي ،أســامة زيــاد يوســف .)2012( .جــودة الحيــاة الوظيفيــة و أث ــرها علــى األداء الوظيفــي للعاملي ــن فــي
املنظمــات غي ــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة .رســالة ماجستي ــر ،غــزة :الجامعــة اإلســامية.
	-الجمــل ،أمانــي بســام .)2012( .االحت ـراق الوظيفــي لــدى امل ـرأة العاملــة فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة .رســالة ماجستي ــر ،غــزة :الجامعــة اإلســامية.
	-الرويتــع ،مهــا علــي .)2016( .أث ــر جــودة الحيــاة الوظيفيــة علــى االلت ـزام التنظيمــي مــن وجهــة نظــر املوظفــات
اإلداريــات فــي جامعــة األمي ــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن .رســالة ماجستي ــر غي ــر منشــورة ،الريــاض :جامعــة امللــك
ســعود.
	-الشــربيني ،زكريــا؛ دمنهــوري ،رشــاد؛ مطحنــة ،الســيد .)2008( .علــم النفــس الصناعــي والتنظيمــي :العمــل
والوظائــف  -الســامة والتو افــق -اإلدارة والقيــادة .الريــاض :مكتبــة الشــقري للنشــر والتوزيــع.
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ABSTRACT
The study aims at identifying the effect of the quality of work life on job burnout for a sample of (390)
female administrative employees in the General Department of Education in Riyadh, as well as the substantial differences in the employees’ responses to the quality of work life and job burnout variables, which are
attributed to personal and job-related factors. The research findings indicate an average quality of work life
in the General Department of Education.
Moreover, the Study did not detect any case of job burnout in general, except an average level of
emotional exhaustion. Further, the study reveals a substantial effect for the “quality of work life” variable
on the job burnout, which interprets (35%) of the variance in the job burnout levels, mainly in the three
dimensions (Working conditions, Home-work interface, and General well-being).
The study also suggests statistically significant differences in the answers of the respondents to the
quality of work life according to the “educational qualification” variable, in favor of employees with educational qualification (High school or below); and according to the “job category” variable, in favor of (Fifth
category and less). However, there is no statistical significance for job burnout attributed to personal and
job-related factors.
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