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كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة األزهر
والجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،الذين ساعدوني في اإلجابة -رغم ضيق وقتهم -عن استبانة
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كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة األصدقاء والزمالء الذين ساندوني ووقفوا معي متى كنت
بحاجة إليهم ،وأخص بالذكر األخ م .إياد العالول صديقي ورفيق دربي ،واألخ األستاذ سامي المدهون
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وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كافة األخوات واألخوة والزمالء في جمعية بناء على
ما قدموه لي من دعم معنوي كبير ،وعلى ما أتاحوا لي من وقت ،وما بذلوه من جهد في مساعدتي
خالل فترة إعداد هذا البحث.
والشكر الكبير الموسوم بكل الحب والوفاء إلى أسرتي (زوجتي الحبيبة وأبنائي األعزاء) على
تحملهم لي سواءاً خالل فترة الدراسة أو إعداد البحث ،وما قدموه لي من تحفيز ودعم وتسهيل ،والذين
شكلوا دوماً مصدر إلهامي ونور عيوني.
وأخي اًر ال يسعني إال أن أنحني شك اًر وعرفاناً لوالدتي الغالية وتحملها لغيابي عنها لمدد طويلة،
خالل إعداد هذا البحث ،والى باقي أفراد عائلتي ،الذين ما توانوا في تقديم كل ما يمكن لدعمي
ومساندتي ،وأخص بالذكر شقيقي األكبر األستاذ خضر ،وشقيقتي هيام.
فج از اهلل الجميع خير الجزاء ،وجعله في ميزان حسناتهم.
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ملخص البحث
هدف هذا البحث إلى التعرف على مستوى االحتراق الوظيفي ،وكذلك إلى دراسة عالقة
العوامل الديمغرافية(العمر ،وسنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية ،ونوع الجنس ،والمؤهل العلمي،
والجامعة التي ينتمي إليها) ،والعوامل التنظيمية (ضغط مهام العمل ،ومحدودية صالحيات العمل،
وقلة التعزيز اإليجابي ،وانعدام االجتماعية ،وعدم اإلنصاف والعدل ،وتناقض القيم) باالحتراق الوظيفي
لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية النظامية في محافظات غزة.
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته طبيعة البحث ،واستخدام االستبانة كأداة
لجمع البيانات من أفراد العينة ،وقد تكون مجتمع البحث من ( )958عضو هيئة تدريس العاملين في
جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )320مفردة ،كما
تم استخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية ،وبلغ عدد االستبانات المستردة ( )309استبانة ،أي بنسبة
حوالي( )97%من مجمل االستبانات التي وزعت.
وقد كان من أهم نتائج البحث أن مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الفلسطينية النظامية بمحافظات غزة متوسطاً ،كما توصل البحث إلى وجود عالقة طردية
قوية ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية (ضغط مهام العمل ،ومحدودية صالحيات العمل،
وقلة التعزيز اإليجابي ،وانعدام االجتماعية ،وعدم اإلنصاف والعدل ،وتناقض القيم) واالحتراق الوظيفي
لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية النظامية في محافظات غزة ،كما أثبت البحث وجود
فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية بمحافظات
غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لصالح غير المتزوجين ،والعمر
لصالح األصغر عم اًر ،والمؤهل العلمي لصالح حملة شهادة البكالوريوس ،وسنوات الخبرة لصالح األقل
خبرة ،والى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجامعة ،ونوع الجنس ،كما
بين البحث أن العوامل التنظيمية (تناقض القيم ،انعدام االجتماعية ،محدودية صالحيات العمل) هي
أفضل العوامل للتنبؤ باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية النظامية
بمحافظات غزة.

ن

وكان من أهم توصيات البحث إلى اإلدارات العليا بالجامعات الفلسطينية ،ضرورة اتخاذ
التدابير العاجلة والفعالة من أجل تعزيز وتعميق البحث العلمي حول هذه الظاهرة لدى كافة العاملين
بالجامعات الفلسطينية ،وكذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في
اتخاذ الق اررات المتعلقة بطبيعة عملهم ،من خالل التواصل الفعال والمستمر بين الطرفين ،وللقضاء
على عدم العدالة التي يشعر بها أعضاء هيئة التدريس.
كما كان من أهم توصيات البحث إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية بضرورة
التعرف بشكل أعمق على ظاهرة االحتراق الوظيفي على المستوى الفردي ،وطرق الفحص الشخصي،
ووسائل التغلب على هذه الظاهرة في حال وجدت ،وبضرورة تعزيز العالقات االجتماعية بين الزمالء
داخل الجامعات ،وبينهم وبين باقي فئات المجتمع ،والى عدم إرهاق أنفسهم في العمل بشكل مستمر،
ومنح أنفسهم المجال لالستمتاع بالحياة األسرية واالجتماعية إلى جانب الحياة المهنية.

س

ABSTRACT
This research examines the job burnout level among academic staff at
Gaza universities. It aims at studying the relationship between job burnout of
academic staff at Gaza universities and both demographic variables such as;
(age, experience, marital status, gender, qualifications, and university where
she or he serves), and organizational variables such as; (work overload, lack
of control, insufficient rewards, breakdown in community, lack of fairness,
values conflict).
The researcher utilized qualitative and analytical descriptive approach
methodologies which match the nature of the study. The researcher used a
questionnaire as a tool for collecting secondary data. The research
population consists of (958) academic staff and the sample consists of (320)
academic staff, who were chosen in a stratified, randomly method. There
were (309) respondents representing (97%) out of the distributed
questionnaires and the researcher used the statistical program SPSS to
analyze the information collected and to get the results of the research.

Results: The academic staff at the Palestinian universities in the Gaza

governorates have a moderate Level of job burnout in general, and there is
a significant evidence of forward correlation between job burnout and the
organizational variables (work overload, lack of control, insufficient rewards,
breakdown in community, lack of fairness, values conflict).
Furthermore, the findings showed that there are significant differences
between the marital status of the unmarried, age of the younger, qualification
of the Bachelor, and experience of the less. However, there is no evidence
that there are significant differences between job burnout and gender or
university’s brand. It seems that the organizational variables (lack of control,
breakdown in community, values conflict) are the best variables to predict
burnout among the academic staff at Gaza universities.

Recommendations:
University senior administration level: The senior administration has to take

an urgent and effective measures aiming at supporting and encouraging
scholarly researches on job burnout. Additionally, the senior administration
has to get the academic staff to be engaged and participated in decision
making process in order to tackle the staff's feelings of the lack of fairness.

University academic staff level: The academic staff must be familiar in-depth

with this phenomenon on personal level, self-assessment procedures, and
means to overcome this phenomenon in case if it exists. Additionally, they
should have a positive social interaction among themselves, and with the
rest of the community members, not to overwork continuously, and give
themselves time to enjoy family and social life beside the professional life.
ع

الفصل األول
اإلطار العام للبحث
أوالا :مـقــدمـــــــــــــــــــة البحث
ثاني ا :مشـــــــــــــكـــــلة البحث
ثالثا :أســــــــــــــئــلـــة البحث
رابعا :فــــــــــــــروض البحث
خامس ا :نمــــــــوذج البحث
سادس ا :أهــــمـــــية البحث
سابع ا :أهــــــــــداف البحث
ثامنا :مصطلحات البحث
تاسعا :حــــــــــــدود البحث
عاشرا :صعوبات البحث
أحد عشر :هيكل البحث
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أوالا :مقدمة البحث
تسعى المنظمات المعاصرة جاهدة لالهتمام بالعاملين في مجاالت العمل المختلفة ،لما لها من
أهمية في بناء المجتمعات وتطويرها بصفة عامة ،والمنظمات بصفة خاصة ،وذلك بتقديم أساليب
ووسائل الرعاية المختلفة لهم ،وبالرغم من ذلك فإن العديد من المواقف الضاغطة التي يتعرض لها
العاملون وتراكمها واستمرارها من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة على الكوادر البشرية العاملة
وأدائها ،والتي من أبرزها ظاهرة االحتراق الوظيفي ،والتي تتمثل في فقدان القدرة على العمل لشعور
الموظف المتزايد باإلرهاق ،واإلنهاك ،وعدم الرغبة في العمل ،وانهيار عملية التكيف مع
الضغوط(أبوطه ،)11 :6778 ،كما ينتج عنها حالة انفعالية متطرفة ،واجهاد جسدي يشعر عندها
الفرد بفقدان األمل والتعاسة(العلي.)12 :6773 ،
ويعتبر هربرت فرويدنبيرجر( )Freudenbergerالمحلل النفسي األمريكي أول من أدخل مصطلح
االحتراق النفسي( )Burnoutإلى حيز االستخدام األكاديمي ،في العام 1007م ،حيث ناقش تجاربه
النفسية ،التي جاءت نتيجة معالجته ومتابعته للمترددين على عيادته النفسية في مدينة نيويورك ،تبعته
كريستينا ماسالك( ،)Maslachأستاذة علم النفس بجامعة بيركلي األمريكية ،في العام 1002م ،والتي
مثلت أعمالها الريادة في دراسة وتطوير مفاهيم االحت ارق الوظيفي ،وأبرزت خطورة هذه الظاهرة على
أداء العاملين ،لتصبح مثار جدل وبحث كبير من قبل الباحثين ،وعلماء النفس واإلدارة ،حيث ظهر
باسم االحتراق الوظيفي(.)Scott: 2011
ويعتبر تعريف( Maslach & Leiter(2005, 93لالحتراق الوظيفي من أكثر التعريفات قبوالً
واستخداماً ،والذي يشيران فيه إلى ثالثة أبعاد تشكل بمجملها مفهوم االحتراق الوظيفي وهي :اإلنهاك
العاطفي ،وفقدان العنصر اإلنساني أو الشخصي في التعامل مع المستفيدين وزمالء العمل ،والشعور
بتدني اإلنجاز الشخصي في العمل ،كما يرى القرني( )17 ،6777أن االحتراق الوظيفي هو المحصلة
النهائية أو المرحلة المأساوية المتطرفة للضغوط المهنية ،أي أن االحتراق هو عرض من أعراض
الضغوط النفسية.
وتشير الدراسات بأنه ال أحد في مأمن من االحتراق الوظيفي،فأي شخص  ،وفي أي مهنة ،وعلى
أي مستوى يمكن أن يصبح مرشحاً لإلصابة به( ،)Potter: 1998, 1فهو ليس ظاهرة محدودة
تختص بعدد محدود من األفراد ،ولكنه يحدث على نطاق واسع وخصوصاً في قطاع الخدمات ،نظ اًر
2

لما يتصف به هذا القطاع من تعامل مباشر مع الجمهور ،مثل :التعليم ،والخدمات الطبية ،والقضاء،
والشرطة وغيرها(السعدني.)6 :6778 ،
وتركز معظم النظريات التي تتناول أسباب ومصادر االحتراق الوظيفي على ثالثة مستويات:
 .1المستوى الفردي
 .6المستوى المهني
 .3المستوى االجتماعي
ومع أن األسباب الفردية واالجتماعية لها دور مؤثر ،إال أنها تساهم بقدر أقل من العوامل التنظيمية
في ظهور االحتراق الوظيفي عند المهنيين(الزهراني.)17 :6778 ،
وتختلف العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي من مؤسسة ألخرى ،كما اختلف الكثير
من الباحثين في تحديد العوامل التنظيمية المسببة له ،لكن( Maslach, et. al.(2001, 14قد قاموا
بتلخيص العوامل التنظيمية التي يمكنها أن تؤدي إلى االحتراق الوظيفي في ستة عوامل هي :ضغط
مهام العمل ،ومحدودية صالحيات العمل ،وقلة التعزيز اإليجابي ،وانعدام االجتماعية ،وعدم اإلنصاف
والعدل ،وتناقض القيم.
ويمثل التعليم بوجه عام ،والتعليم الجامعي بوجه خاص البنية األساسية لتكوين وتطوير
مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية ،فهو المجال الرئيسي إلعداد القوى البشرية المنتجة في
المجتمع ،ويظهر أثر مردوده في شكل مخرجاته من القوى العاملة ذات المعارف والمهارات المبدعة
في كل قطاع من قطاعات الحياة ،ولهذا فإن العائد من التعليم الجامعي إنما هو عائد مرتفع ،ويمكن
أن يكون مضمون النتائج إذا ما تم التخطيط الجيد لموارده المالية والبشرية الالزمة إلدارته ،واذا ما
تمت متابعة مستوى أدائه وجودة مخرجاته بشكل مستمر(صبيح.)6 ،6778 :
وهناك أسباب عديدة وذات طابع تراكمي أدت إلى ضعف فعالية مؤسسات التعليم العالي ،من
أهمها :ارتفاع نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ،واكتظاظ الطلبة في قاعات التدريس ،وضعف
الخدمات التدريسية المساعدة ،والمستوى غير المرتفع ألداء بعض أعضاء هيئة التدريس ،والتسييس
المفرط للجامعات ،ومن هنا يتبين أن الجامعات الفلسطينية وعلى الرغم من الدور الهام والكبير الذي
قامت به في تزويد سوق العمل الفلسطيني والعربي وعبر العقود الماضية بأفراد مؤهلين ومدربين،
والذين ساهموا بشكل مباشر في عملية التنمية الشاملة على الصعيد الفلسطيني والعربي ،إال أنها
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الزالت تعاني من بعض التحديات والصعوبات الناتجة عن العوامل البيئية المضطربة ،السيما المتعلقة
بالجوانب السياسية(االحتالل اإلسرائيلي ،االنتفاضات الفلسطينية...،إلخ)(الحولي.)3 :3111 ،
ويتناول هذا البحث عالقة العوامل الديمغرافية والتنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،نظ اًر لما تتعرض له هذه الفئة من ضغوط عمل
مباشرة وبشكل مستمر ،ومن كل االتجاهات ،وفي نفس الوقت تلعب دو اًر محورياً في حاضر ومستقبل
الشعب الفلسطيني ،بما تمثله من أهمية كبيرة في النسيج االجتماعي والوطني الفلسطيني.
وهنالك ندرة في الدراسات واألبحاث المحلية والعربية ذات العالقة بمجال البحث الحالي ،حيث
أن العديد منها قد تناول ظاهرة االحتراق من مدخل تربوي ونفسي ،حيث أطلق عليها االحتراق النفسي،
في حين أنه قد تم التركيز على هذه الظاهرة بشكل كبير من قبل بعض الباحثين في الدول المتقدمة،
من المدخل اإلداري ،إضافة إلى المدخل التربوي والنفسي،حيث أطلق عليها اسم االحتراق فقط.

ثانيا :مشكلة البحث
تعتبر ظاهرة االحتراق الوظيفي في الحياة األكاديمية بالجامعات من الظواهر المهمة التي تحتاج إلى
المزيد من البحث والدراسة ،حيث يؤثر االحتراق الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية بشكل سلبي
على طبيعة األداء واإلنتاجية ،وعدم الرضا ،والغياب المتكرر عن العمل ،وطلب التقاعد المبكر ،كما
أنه أحد المسببات لبعض األمراض الجسدية ،إضافة إلى أن دراسات االحتراق عند الهيئات التدريسية
يمكن أن تساعد إدارات الجامعات واألساتذة على تطوير كفاءة التعليم(.)Toker: 2011, 116
إن ظاهرة االحتراق الوظيفي يمكنها أن تحدث أث اًر سلبياً بالغاً في كافة المهن والقطاعات في
المجتمع وخاصة في قطاع التعليم ،والذي يعتبر من أكثر المهن عرضة لالحتراق الوظيفي ،خاصة في
الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة كما هو الحال في المجتمع الفلسطيني ،وفي ظل األعباء
المختلفة أثناء ممارسة مهنة التدريس ،فقطاع التعليم يعد دعامة أساسية من دعائم المجتمع ،والذي إن
صلح واستقر صلح سائر المجتمع ،مما يستوجب العمل على الحد من ظاهرة االحتراق الوظيفي ،سيما
وأن هذه الظاهرة قد تكون لها آثار سلبية خطيرة على مستويات األداء ،ويجب أن تحظى بأولوية
الباحثين والمهتمين(.أبوهدروس والف ار ،)160 :6770 ،كما يرى العلي( )12 ،6773بأن األفراد
العاملين من مختلف األعمار في المهن اإلنسانية مثل :مهنة التعليم ،والعاملين في مجال الشؤون
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تعرضا لظاهرة االحتراق الوظيفي في العمل بسبب ظروف العمل
االجتماعية وغيرها ،هم األكثر
ً

المختلفة.

وفي دراسة دولية لظاهرة االحتراق الوظيفي بين أكاديميي الجامعات في  16بلداً على مستوى
العالم ،أعلن الباحثان( Robertson & Watts(2011أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
يتعرضون لمستويات مرتفعة من االحتراق الوظيفي ،تضاهي تلك التي يعاني منها معلمو المدارس،
والعاملون في المجاالت الصحية.
وقد أوصت دراسة كل من النفيعي( ،)6777والكالبي ،ورشيد( ،)6771المنظمات العربية
بشكل عام بضرورة إجراء مزيداً من الدراسات حول ظاهرة االحتراق الوظيفي ،كما أوصت دراسة كل
من عودة( ،)1008وأبوهدروس ،والف ار( )6770القائمين على مؤسسات التعليم في فلسطين ،بتشجيع
إجراء المزيد من البحوث حول ظاهرة االحتراق الوظيفي في قطاع التعليم لما له من أهمية في المجتمع
الفلسطيني.
إن وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يرجع إلى
انغماسهم الشديد في العمل المرهق والتوقعات الكبيرة التي ينتظرونها من هذا العمل المتواصل
وتعرضهم للضغوط المتواصلة التي تتطلبها هذه المهنة(.)Byram, et. al.: 2010, 42
ومن خالل اطالع الباحث وتواصله ولقاءاته مع العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة ،،والتي تمثلت في ثمانية لقاءات من مختلف الجامعات النظامية،
ومقارنتها ببعض نماذج قياس ظاهرة االحتراق الوظيفي ،تبين وجود الظاهرة بشكل واضح.
وتتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
" ما هو مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات
غزة ،وما هي عالقة العوامل الديمغرافية والتنظيمية بهذه الظاهرة؟".
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ثالثا :أسئلة البحث
من واقع مشكلة البحث حول عالقة العوامل الديمغرافية والتنظيمية بمستوى االحتراق الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،فإن أسئلة البحث تتمثل في التالي-:
السؤال الرئيس األول:
ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟
وسيتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل األسئلة الفرعية التالية:
 ما مستوى بعد اإلنهاك العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية فيمحافظات غزة؟
 ما مستوى بعد تبلد المشاعر اإلنسانية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية فيمحافظات غزة؟
 ما مستوى بعد تدني اإلنجاز الشخصي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية فيمحافظات غزة؟
 ما مدى شيوع مستويات االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينيةفي محافظات غزة؟
 ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظاتغزة بالنسبة للكليات في كل جامعة؟
 ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظاتغزة بالنسبة لكل جامعة؟
السؤال الرئيس الثاني:
ماهي العوامل التنظيمية األكثر تسبباً في االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة ،من بين العوامل التالية :ضغط مهام العمل ،محدودية صالحيات
العمل ،قلة التعزيز اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف والعدل ،تناقض القيم؟.
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رابعا :فرضيات البحث
تمثلت فرضيات البحث في التالي -:
الفرض الرئيس األول:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة حول مستوى االحتراق الوظيفي تعزى للعوامل الديمغرافية(العمر ،سنوات الخبرة ،الحالة
االجتماعية ،نوع الجنس ،المستوى األكاديمي ،الجامعة التي ينتمي إليها)؟.
الفرض الرئيس الثاني:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل التنظيمية(ضغط مهام العمل ،محدودية صالحيات
العمل ،قلة التعزيز اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف والعدل ،تناقض القيم) ومستوى
االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
الفرض الرئيس الثالث:
توجد عالقة تنبؤية خطية بين العوامل التنظيمية(ضغط مهام العمل ،محدودية صالحيات العمل ،قلة
التعزيز االيجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف والعدل ،تناقض القيم) على االحتراق الوظيفي.
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خامسا :نموذج البحث
ويمكن توضيح النموذج المقترح لمتغيرات البحث في الشكل التالي:

المتغيرات الضابطة
العوامل الديمغرافية:
العمر ،سنوات الخبرة ،الحالة اإلجتماعية ،نوع الجنس ،المؤهل العلمي،
الجامعة التي ينتمي إليها.

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

العوامل التنظيمية:


ضــــــــغط مهـــــام العمل



محدودية صالحيات العمل

اإلحتراق الوظيفي


قلة التـــــعزيز اإليجـــابي



اإلنهاك العــــــاطـــــفي



انــــعدام اإلجتــــــــماعية



تبلد المشاعر اإلنسانية



عدم اإلنصـــاف والعـــدل



تنـــــاقـض الــقــيـــــــــم

 تدني اإلنجاز الشخصي

شكل رقم ( :)1نموذج البحث
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سادسا :أهمية البحث
تتضح أهمية البحث من خالل االهتمام العالمي الكبير والمتنامي للتصدي لظاهرة االحتراق
الوظيفي ،والذي يتمثل في الجهد البحثي الكبير الذي يبذل في الدول المتقدمة ومؤسساتها العامة
والخاصة ،وتكمن أهمية هذا البحث فيما يلي-:
 .2األهمية العلمية:
 ندرة الدراسات المحلية التي تناولت ظاهرة االحتراق الوظيفي ،سواءاً من المدخل النفسي أو
التربوي أو اإلداري ،مما سيشكل مساهمة فاعلة في إلقاء الضوء على هذه الظاهرة وخطورتها
للباحثين حالياً وفي المستقبل ،ولدى المؤسسات بشكل عام.
 يعتبر هذا البحث جهداً علمياً في التعرف على مستوى وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي وأهم
العوامل المسببة لها ،لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
 قد تسهم نتائج هذا البحث في دفع الباحثين للمزيد من البحث والتقصي لظاهرة االحتراق
الوظيفي لدى قطاع التعليم العالي في فلسطين ،وكذلك لدى القطاعات المهنية األخرى.
 المساهمة بإثراء المكتبة الفلسطينية والعربية بمثل هذه األبحاث.
 .2األهمية العملية:
 على حد علم الباحث فإن هذا البحث يعتبر األول في فلسطين الذي يتناول ظاهرة االحتراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية ،وكذلك أهم العوامل التنظيمية
المسببة لها ،واستجابتهم لالحتراق الوظيفي وفقا للعوامل الديمغرافية ،مما قد يشكل مساهمة
فاعلة في إلقاء الضوء على مدى وجود هذه الظاهرة في هذا القطاع الهام والحيوي ،والذي
يتخرج منه سنوياً اآلالف من أبناء المجتمع الفلسطيني ،ويمثلون مستقبل كفاءاته وقواه البشرية
العلمية ،كما قد يشكل مدخالً أساسياً في عملية تطوير التعليم العالي في فلسطين ،من حيث:
أ -تبني سياسات خاصة لتجنب ظهور االحتراق الوظيفي في القطاع األكاديمي.
ب -وضع برامج من شأنها زيادة االهتمام بقطاع األكاديميين في الجامعات الفلسطينية مما سيسهم
في تحسين جودة التعليم العالي ،وبالتالي سيرفع من كفاءة خريجي الجامعات ،والذين بدورهم
سيساهمون في عملية التنمية الشاملة للمجتمع الفلسطيني.
 قد يسهم هذا البحث في زيادة الوعي العام لظاهرة االحتراق الوظيفي في القطاعات المختلفة
بشكل عام وفي الجامعات بشكل خاص.
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سابعا :أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى-:
 -1التعرف على مدى وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة.
 -6دراسة عالقة العوامل الديمغرافية(العمر ،سنوات الخبرة ،الحالة االجتماعية ،نوع الجنس ،المؤهل
العلمي ،والجامعة التي ينتمي إليها) بظاهرة االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
 -3دراسة عالقة العوامل التنظيمية(ضغط مهام العمل ،محدودية صالحيات العمل ،قلة التعزيز
اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف والعدل ،وتناقض القيم) بظاهرة االحتراق الوظيفي
لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
 -7التعرف على أفضل العوامل التنظيمية للتنبؤ بظاهرة االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
 -8لفت انتباه المسئولين والعاملين بالجامعات الفلسطينية إلى ظاهرة االحتراق الوظيفي ،وضرورة
اتخاذ اإلجراءات االحتياطية والعالجية لمواجهتها ،من خالل االطالع على نتائج وتوصيات
البحث وذلك بتبني استراتيجيات علمية معينة ،ومتابعتها في المستقبل.
 -2يمكن لهذا البحث أن يشكل أساساً ألبحاث أخرى لباحثين آخرين.

ثامن ا :مصطلحات البحث
مستوى االحتراق الوظيفي :الدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خالل اإلجابة عن المقياس
المستخدم في البحث ،ويعرفه العاملون في مجال علم النفس وعلم االجتماع باالحتراق النفسي ،وهو
ظاهرة عصرية شائعة في عالم األعمال ،تتمثل في متالزمة نفسية تتكون من ثالثة أبعاد تشكل
بموجبها مفهوم االحتراق الوظيفي وهي :اإلنهاك العاطفي ،وتبلد المشاعر اإلنسانية تجاه اآلخرين،
وتدني اإلنجاز الشخصي في العمل(.)Maslach & Leiter: 2004, 93
أعضاء هيئة التدريس :وهم األفراد الذين ينتمون للكادر األكاديمي حسب ما ورد في الكادر
الفلسطيني الموحد للتعليم العالي الفلسطيني)الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في
فلسطين.)463 ،3141 :
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الجامعات النظامية :وهي الجامعات التي تقدم خدمة التعليم بشكله التقليدي والنظامي بغض النظر
عن كونها عامة أو خاصة أو حكومية ،وتتمثل في :جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة
األقصى ،جامعة فلسطين ،جامعة غزة(الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين:
.)XI ،3141

تاسعا :حدود البحث
الحدود المكانية :اقتصر هذا البحث على دراسة مدى وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية النظامية في محافظات غزة وهي :جامعة األزهر ،الجامعة
اإلسالمية ،جامعة األقصى فقط ،وقد تم استثناء جامعتي فلسطين وغزة نظ اًر لحداثة نشأتهما ،وقلة عدد
أعضاء هيئة التدريس المثبتين بهما.
الحدود الزمانية :تم جمع بيانات البحث من بداية أبريل 3143م وحتى منتصف يونيو 3143م.
الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على دراسة عالقة العوامل الديمغرافية(العمر ،سنوات الخبرة،
الحالة االجتماعية ،نوع الجنس ،المستوى األكاديمي ،الجامعة التي ينتمي إليها) ،والتنظيمية(ضغط
مهام العمل ،محدودية صالحيات العمل ،قلة التعزيز اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف
والعدل ،تناقض القيم) باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة دون النظر للعوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية ،كما اقتصر البحث على مجتمع أعضاء
هيئة التدريس المثبتين وظيفياً في هذه الجامعات.

عاشرا :صعوبات البحث
واجه الباحث أثناء إعداد هذا البحث بعض الصعوبات تمثلت في التالي:
 ندرة الدراسات السابقة على المستوى المحلي والعربي التي تناولت ظاهرة االحتراق الوظيفي منالجانب اإلداري ،نظ اًر لحداثة هذا الموضوع على المستوى التطبيقي في المنظمات العربية.
 ندرة المراجع والكتب واألبحاث والدراسات السابقة المتوفرة في مكتبات قطاع غزة ،مترافقاً معالحصار المفروض على قطاع غزة.
 حساسية بعض أعضاء هيئة التدريس من عينة البحث من موضوع االحتراق الوظيفي ،ممادفع الباحث إلى قضاء أوقات إضافية لمحاولة إقناعهم باإلجابة على استبانة البحث.
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أحد عشر :هيكل البحث
يحتوي البحث على خمسة فصول وهي كالتالي:
الفصل األول :ويحمل عنوان "اإلطار العام للبحث" ،ويتناول :مقدمة البحث ،ومشكلة البحث ،وأسئلته،
وفرضياته ،ونموذجه ،وأهدافه ،وأهميته ،وأهم مصطلحاته ،وحدوده ،والصعوبات التي واجهها الباحث
أثناء إعداده ،وكذلك هيكل البحث.
الفصل الثاني :ويحمل عنوان " اإلطار النظري" ،ويتناول :مفهوم االحتراق الوظيفي ،والمراحل التاريخية
لتطور هذا المفهوم ،وأبعاده ومكوناته ،وبعض النماذج المفسرة له ،وعالقته ببعض المصطلحات
األخرى ،وأسباب ومراحل حدوثه ،وأعراضه ،ومستوياته ،وكيفية التغلب عليه ،ثم كيفية قياسه.
الفصل الثالث :ويحمل عنوان "الدراسات السابقة" ،ويشمل :الدراسات التي تناولت مستوى االحتراق
الوظيفي لدى العاملين في مهنة التعليم ،والدراسات التي تناولت مستوى االحتراق الوظيفي لدى
العاملين في المهن األخرى ،والدراسات التي تناولت عالقة العوامل الديمغرافية باالحتراق الوظيفي،
والدراسات التي تناولت مصادر االحتراق الوظيفي ،والدراسات التي تناولت آثار وأعراض االحتراق
الوظيفي  ،وكذلك الدراسات التي تناولت بعض المفاهيم ذات العالقة باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،ثم التعليق على هذه الدراسات.
الفصل الرابع :ويحمل عنوان "منهجية واجراءات البحث" ويتناول :منهـ ــج البحث ،ومجتمــع البحث،
وعينـ ــة البحث ،وأداة البحث ،واألساليب اإلحصـائـية المستخدمة ،واجراءات تطبيق البحث.
الفصل الخامس :ويحمل عنوان "نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات" ويتناول :اختبار
أسئلة البحث ومناقشة نتائجها ،واختبار فرضيات البحث ومناقشة نتائجها ،واالستنتاجات ،والتوصيات.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
مقدمة
أولا :مفهوم الحتراق الوظيفي
ثانيا ا :مراحل تطور مفهوم الحتراق الوظيفي
ثالثا ا :أبعاد الحتراق الوظيفي
رابعا ا :نماذج مفسرة لالحتراق الوظيفي
خامسا ا :عالقة الحتراق الوظيفي ببعض المصطلحات األخرى
سادسا ا :أسباب الحتراق الوظيفي
سابعا ا :أعراض الحتراق الوظيفي
ثامنا ا :مراحل حدوث الحتراق الوظيفي
تاسعا ا :مستويات الحتراق الوظيفي
عاشراا :كيفية التغلب على الحتراق الوظيفي
أحد عشر :كيفية قياس الحتراق الوظيفي
إثنا عشر :الخالصة
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مقدمة
يتضمن هذا الفصل التعرف على مفهوم االحتراق الوظيفي من خالل استعراض عدد من

التعريفات التي حددها بعض الباحثين لهذا المصطلح ،كما يتضمن التعرف على مراحل التطور
التاريخي لهذا المفهوم ،وأبعاده ،وأهم النظريات والنماذج المفسرة له ،وعالقته ببعض المصطلحات

األخرى التي قد تتداخل في فهمها مع االحتراق الوظيفي ،باإلضافة إلى أهم األسباب التي تؤدي إليه،
واألعراض واالستجابات الفردية المتنوعة المصاحبة له ،ويتضمن كذلك مراحل حدوثه ،ومستوياته،

وكيفية قياسه ،ووسائل مواجهته والتغلب عليه.

أولا :مفهوم الحتراق الوظيفي
تباينت اآلراء حول تعريف االحتراق الوظيفي مما تعذر على الباحثين وضع تعريف محدد

ومتفق عليه لديهم ،حيث يعرفه الباحثون وفقاً الستخداماته(،)Schaufeli, et. al.: 2009, 14
األمر الذي دفع الباحث إلى استعراض أهم التعريفات التي تناولت هذه الظاهرة ،حيث تم تقسيم هذه

التعريفات إلى ثالثة اتجاهات كما يلي:
االتجاه األول :التعريف وفقا لمصادر االحتراق الوظيفي:
 .1عرف ( Freudenberger (1975االحتراق الوظيفي بأنه" :حالة من اإلنهاك تحصل نتيجة
لألعباء والمتطلبات الزائدة والمستمرة الملقاة على األفراد على حساب طاقتهم وقوتهم".
 .6وقد عاد ( Freudenberger (1980وعرفه بأنه" :عبارة عن حالة اإلجهاد التي تظهر نتيجة
شدة إخالص الفرد لعمله أو بسبب صعوبة ظروف حياته ،أو بسبب الفشل في تحقيق العوائد

المتوقعة".

 .3وتعرفه ( Cedoline (1982بأنه" :النتيجة المتوقعة للفجوة الحاصلة بين متطلبات الوظيفة
ومواردها سواء المادية أو العاطفية".

 .7ويعرفه ( Bakker & Demerout (2007بأنه" :عرض نفسي يتولد عند تعرض الموظفون
لبيئة عمل ضاغطة تتميز بارتفاع المتطلبات وانخفاض القدرات والمصادر المتاحة".

االتجاه الثاني :التعريف وفق ا ألعراض االحتراق الوظيفي وعالقتها بأسبابه:
 .1يعرفه الكالبي ،ورشيد ( )6771بأنه" :حالة من اإلنهاك العاطفي والفكري والجسماني والتي
تكون على شكل تعبيرات يستخدمها الفرد تجاه عمله كاستجابات للضغوط والعالقات التنظيمية

المزمنة ،وتتمثل هذه الحالة في إحساس الفرد بأن مصادره العاطفية مستنزفة ،وبميله لتقويم
14

ذاته سلبياً ،واحساسه بتدني كفاءته في العمل وفقدان التزامه الشخصي في عالقات العمل،
باإلضافة لفقدانه العنصر اإلنساني في التعامل مع اآلخرين داخل المنظمة وخارجها".

 .6ويعرفه يوسف ( )6770بأنه عبارة عن" :حالة من اإلنهاك الجسمي واالنفعالي والعقلي تنتج
عن اإلنهاك طويل المدى في مواقف مشحونة انفعالياً وضاغطة مصحوبة بتوقعات شخصية

مرتفعة تتعلق بأداء الفرد".

 .3ويعرف أبوهدروس ،والف ار ( )6770ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين في مهنة التعليم
تحديداً بأنها" :ظاهرة نفسية مرتبطة بالعمل تنتاب أعضاء هيئة التدريس وتجعلهم عاجزين عن

القيام باألعباء المهنية ،وعن تقديم المساعدة لتالميذهم كما كانوا يرغبون ،فيتولد لديهم شعور
عام بعدم أهمية نتائج العمل ،وبالقلق من ظروف العمل المادية ،والنفسية واالجتماعية ،نتيجة

لالستنفاذ التدريجي للرضا الوظيفي ،والحماس وتحقيق الهدف ،والتقدير المادي والمعنوي من

قبل المسئولين بما يتناسب مع الجهد المبذول ،فيصبح كل مدرس منهم يحمل اتجاهاً سلبياً
نحو مهنته ونحو زمالءه ،فتنخفض دافعيته للعمل مما يؤثر سلباً على كفاءته الشخصية

كمدرس".

 .7أما ( Gurbuz, et. al. (2007فيعرفونه بأنه" :الحالة التي يبدأ فيها الفرد في قبول نفسه
كشخص غير ناجح ،ويشعر بالتعب واإلنهاك الجسدي والمعنوي ،والناتج عن التطلع لتحقيق
أهداف كبيرة وصعبة التحقيق ،والشعور بخيبة األمل نتيجة للفشل في تحقيق تلك األهداف".
 .8وتعرفه ( Adekola (2009بأنه" :إنهاك عاطفي يصيب على األرجح األفراد الذين يعملون
مع الناس مباشرة ،باإلضافة إلى أنه عبارة عن تطور سلبي وساخر لالتجاهات والمشاعر تجاه

زمالء العمل والجمهور".

 .2في حين عرفه الرافعي ،والقضاة ( )6717بأنه "ظاهرة نفسية تصيب أعضاء هيئة التدريس

باإلرهاق والتعب وقلة الحماس وتدني الدافعية ومقاومة التغيير ،ناتجة عن أعباء إضافية

داخلية وخارجية ،يشعر معها العضو أنه غير قادر على تحملها ،وينعكس ذلك سلباً على

أدائه التدريسي ،وعن تقديم المساعدة لطلبته كما كانوا يرغبون ،وقيامه بالمهام المسندة إليه

بجد واتقان".

 .0وتعرفه ( Smith, et. al. (2011بأنه "شعور اإلنسان باإلنهاك الشديد واالستنزاف العقلي
والعاطفي والجسدي ،وهو نتيجة اإلفراط بالتوتر لفترة طويلة ،وهذه الحالة تحدث عندما يشعر

الفرد بأنه غير قادر على مواجهة المتطلبات الدائمة والملحة ،فيبدأ بفقدان االهتمام بأي شيء
وفقدان الدافع والرغبة في الحياة".
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االتجاه الثالث :التعريف وفق ا لآلثار الناجمة عن االحتراق الوظيفي ومدى االستجابة له:
 .1تعرفه ( Maslach & Jackson (1981بأنه" :إحساس الفرد باإلنهاك العاطفي وتبلد
المشاعر وتدني اإلنجاز الشخصي" ،ويعرفان اإلنهاك العاطفي بأنه "فقدان طاقة الفرد على

العمل واألداء واإلحساس بزيادة متطلبات العمل" ،بينما يعرفان تبلد المشاعر بأنه "شعور الفرد

بأنه سلبي وصارم وكذلك إحساسه باختالل حالته المزاجية" ،أما تدني اإلنجاز الشخصي

فيعرفانه بأنه "إحساس الفرد بتدني نجاحه واعتقاده بأن مجهوده يذهب سدى".

 .6أما النفيعي ( )6777فيعرفه بأنه "الحالة المدركة من اإلنهاك العاطفي أو اإلجهاد النفسي
والمواقف السلبية والمشاعر الساخرة مع المراجعين والزمالء التي تتكون لدى العاملين ،كما
تتضمن التقرير الذاتي السلبي ألنفسهم فيما يتعلق بأعمالهم المنوطة بهم وبعالقاتهم مع

المراجعين والزمالء والمنظمة التي يعملون بها".

 .3كما عرفه ( Visconti (2011بأنه" :عملية تدريجية تحدث استجابة نفسية وجسدية للعمل،

وتكون نتيجتها فقدان الحماس ،وضعف قوة الدفع ،وفي النهاية التوقف أو االستقالة من

العمل".
 .7أما( Trivedi & Shukla (2008فيعرفانه بأنه عبارة عن" :عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات

الخدمة المطلوبة كما هو متوقع ،ويتمثل في االستنزاف العاطفي ،والالمباالة ،والتعب

الجسدي ،وتدني الطاقة ،والمرض النفسي ،وزيادة تعاطي المخدرات والكحول ،والسخرية من
كل شيء ،والغضب الغير مبرر ،واإلحباط ،وتدني اإلنجاز الشخصي".
وقد لحظ الباحث من خالل التعريفات السابقة أهم الخصائص التي يتصف بها الحتراق الوظيفي من
خالل النقاط التالية:
 .1يحدث االحتراق الوظيفي نتيجة عدم التكيف مع ضغوط العمل المزمنة.
 .6يحدث االحتراق الوظيفي للعاملين الذين يتبنون عادةً رؤية مثالية ألداء األعمال واالضطالع
بالمسئوليات المهنية.
 .3األفراد الذين تتطلب أعمالهم االتصال المباشر مع الجمهور هم األكثر عرضة لإلصابة
باالحتراق الوظيفي.

 .7لالحتراق الوظيفي آثار وأعراض نفسية وعقلية وجسدية.
 .8يرتبط االحتراق الوظيفي عادةً بالمهام التي يتعذر على الشخص تحقيقها نتيجة للفجوة
الحاصلة بين متطلبات الوظيفة والمصادر المتاحة.
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ويعرف الباحث االحتراق الوظيفي بأنه:
" حالة من فقدان الدافعية للعمل ،والشعور بالعجز ،وعدم القدرة على التقدم إلى األمام ،نتيجة عدم
التكيف مع ضغوط العمل المزمنة ،والمتمثل في ارتفاع حجم المتطلبات مقارنة بالمصادر المتاحة ،وقد
يؤدي إلى أضرار نفسية وعقلية وجسدية".

ثانيا :مراحل تطور مفهوم االحتراق الوظيفي

منذ نهاية العام  1027مرت ظاهرة االحتراق الوظيفي بمراحل عديدة استمرت لمدة عقدين من

الزمن حتى وصل إلى مرحلة التطبيق واالنتشار في المجال العلمي على مستوى العالم ،وقد قامت
( Maslach, et. al. (2001, 399-401بتقسيم مراحل تطور هذه الظاهرة إلى مرحلتين ،األولى
سميت بمرحلة الريادة ( ،)The Pioneering phaseوقد امتدت منذ بداية الستينات حتى نهاية

السبعينات ،تلتها المرحلة الثانية منذ منتصف العام  1087حتى يومنا هذا ،والتي سميت بمرحلة
التطبيق ) ،)The Emperical Phaseوقد وافق معظم الباحثين على هذا التقسيم ،ولكن

) Force (2008, 24أضافت مرحلة ما بعد العام  ،1007معتبرة أن ظاهرة االحتراق الوظيفي
أصبحت ظاهرة عالمية ،أطلقت عليها مرحلة االنتشار ( ،)The Extention Phaseويتفق معها في

ذلك ) ،Schaufeli (2003, 6ويرى الباحث أن مرحلة ما قبل مقالة ( )Freudenbergerفي
منتصف السبعينات ،تشكل مرحلة بحد ذاتها ،حيث شكلت مرحلة تمهيدية لتراكم الفكر البشرى منذ

زمن طويل ،والتي يمكن أن يطلق عليها المرحلة التمهيدية ( ،)The Preliminary Phaseولهذا فإن
الباحث يعتقد بأن ظاهرة االحتراق الوظيفي قد مرت بأربعة مراحل على النحو التالي:

 .1المرحلة التمهيدية( The preliminary Phase :بداية الستينات – )2222
انحصرت هذه الفترة جغرافياً في الواليات المتحدة األمريكية ،حين الحظ بعض الباحثين في مجال

الصناعة تدني أداء بعض العاملين ذوي األداء المرتفع ،مترافقاً مع ظهور بعض التغيرات السلوكية
السلبية ،مثل التغيب المستمر عن العمل ولفترات طويلة ،ولقد أطلق البعض على ذلك في حينه
مصطلح الوهج المنطفئ (( )Flame outمتولي ،)60 ،6778 :في حين عزاه آخرون إلى ما يسمى

االضطهاد الوظيفي (السعدني ،)63 ،6778 :وقد بدا االحتراق الوظيفي كمشكلة اجتماعية ،وليس
كمشكلة يتم التعامل معها بطريقة علمية ،وانما كان التركيز على الوصف التحليلي للظاهرة

(.)Schaufeli, et. al.: 1993, 2
 .3مرحلة الرواد:
هنالك

إجماع

))2223-2222( (The Pioneering Phase
لدى

الباحثين

مستوى

على

العالم

بأن

الطبيب

األمريكي

( )Herbert Freudenbergerهو أول الرواد في تشخيص ظاهرة االحتراق الوظيفي ،حيث مثلت
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مقالته عام 1007م انطالقة هذه المرحلة ،حين الحظ على المترددين على عيادته في مدينة نيويورك
بعض التغيرات السلوكية نتيجة للضغط الزائد في العمل ،وعدم القدرة على التكيف ،وفي مقالته ذكر

مصطلح االحتراق الوظيفي ألول مرة ) ،)Maslach, et. al.: 2001, 399ثم تبعه حتى العام
 1087الباحثون الرواد في هذا المجال ( )Cherniss، Paine، Pines، Maslachفي العديد من

البحوث والدراسات التي تناولت الظاهرة بشكل أكثر تحليالً وتفصيالً ،وقد انحصرت هذه الفترة أيضاً
في الباحثين األمريكيين داخل حدود الواليات المتحدة األمريكية ،كما ساد االعتقاد بأن ظاهرة االحتراق

الوظيفي تنحصر في مهن الرعاية الصحية وتحديداً مهنة التمريض ،نظ اًر لما يتعرضون له من ضغوط
نفسية وجسدية ).) Schaufeli & Buunk: 2003, 384

 .4المرحلة التطبيقية)2222-2222 ) (The empirical Phase) :
لقد مثل المؤتمر الدولي األول لالحتراق الوظيفي والذي انعقد من  7-6نوفمبر 1081م في

مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية ،انطالقة هذه المرحلة ،والذي تطور فيه
مصطلح ومفهوم االحتراق الوظيفي ،حيث شارك فيه نخبة الرواد األوائل من الباحثين لظاهرة

االحتراق الوظيفي مثل ،Freudenbergr :و  ،Maslachو  ، Pinesو  ،Paineو Cherniss
(دردير ،)10-12 ،6770 :وفي هذه المرحلة تطورت النظرة لظاهرة االحتراق الوظيفي ،وأصبحت
البحوث أكثر منهجية ،كما طور عدد من الباحثين قوائم ومقاييس خاصة لالحتراق الوظيفي ،مثل

مقياس ماسالك الشهير( ،)Maslach Burnout Inventory-MBIكما تجاوز مفهوم االحتراق
الوظيفي وتطبيقاته الواليات المتحدة األمريكية إلى العديد من الدول األخرى ،إضافة إلى دراسته في

كافة القطاعات المهنية ،كما حاول بعض الباحثين دراسة العالقة بين ظاهرة االحتراق الوظيفي
وبعض المفاهيم األخرى مثل :الصالبة النفسية ،والمناخ التنظيمي ،والوالء التنظيمي ،وااللتزام
التنظيمي ،والرضا الوظيفي ،وضغوط الدور ،كما بحثت دراسات مختلفة في مصادر االحتراق

الوظيفي

ومسبباته،

ومستوياته،

وكذلك

طرق

الوقاية

منه

وطرق

معالجته.

(.)Schaufeli & Buunk: 6773، 388
 .4مرحلة االنتشار:

 -2223( The Extention Phaseحتى اآلن).

تعتقد ) Force (2008, 24أن ماسالك ورفاقها قد اعتبروا أن مرحلة التطبيق شملت ثالثة

تغيرات أساسية تمثلت في:

 .1تجاوز دراسات ظاهرة االحتراق لمهن الخدمات اإلنسانية ،لتشمل المهن األخرى.
 .6تزويد األبحاث الخاصة بالظاهرة بمنهجية جديدة ومتطورة وأدوات إحصاء.

 .3البدء بإعداد بعض التصميمات لدراسات قبلية وبعدية لتقييم العالقة بين بيئة العمل واالحتراق
الوظيفي.
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ولهذا فقد رأت أن هناك مرحلة ثالثة تتميز بأن دراسات االحتراق الوظيفي قد دخلت إلى ثالث
مناطق جديدة تمثلت في:

 .1االنتشار الدولي ()Global
 .6ظهور جوانب نظرية حول نموذج المالءمة الشخصية ()Person- Job fit

 .3تطوير نموذج ليشمل الحالة اإليجابية لالنسجام الوظيفي ()Job Engagement
أما على صعيد النتاج الفكري العربي فقد ظهر مصطلح االحتراق الوظيفي ألول مرة في دراسة
للباحثين علي عسكر وأحمد عبداهلل ( ،)1082تالهما كمال دواني ،وأنمار الكيالني ،وخليل عليان

( ،)1080والذين نظروا إلى الظاهرة على أنها ثالثية األبعاد :اإلنهاك العاطفي ،وتبلد المشاعر
اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي (علي.)38 ،6778 :

ثالثا :أبعاد االحتراق الوظيفي
يؤكد ( Schaufeli, et. al. ( 2009: 14بأن الغالبية العظمى من الباحثين في العالم تجمع على

أن لالحتراق الوظيفي ثالثة أبعاد تتمثل في:

 .1اإلنهاك العاطفي ()Emotional Exhuastion

 .6تبلد المشاعر اإلنسانية ()Depersonalization

 .3تدني اإلنجاز الشخصي (.)Lack of Personal Accomplishment
وفي حين تباينت النظريات حول آلية تسلسل حدوث هذه األبعاد لدى الفرد المحترق وظيفياً ،إال أنه
أصبح هناك شبه إجماع حول نموذج ماسالك والذي يعتبر أن اإلنهاك العاطفي يحدث أوالً ،والذي

يؤدي بدوره إلى تبلد المشاعر اإلنسانية ،ونتيجة لكليهما يتولد التدني في اإلنجاز الشخصي

(.)Scontrino, et. al.: 2011

وفيما يلي توضيح لمفهوم كل بعد من هذه األبعاد:
 .2اإلنهاك العاطفي

(:)Emotional Exhuastion

وهو فقدان الموظف لثقته بذاته ،وروحه المعنوية ،واستنفاذه لطاقاته بالكامل ،يصاحبه إحساس
باإلحباط والتوتر النفسي الدائم ( ،) ،)Maslach & Jackson: 1981, 109كما أنه يتمثل في
نضوب المصادر العاطفية والداخلية للموظف ،بحيث يصبح لديه شعور بأنه لم يعد لديه ما يقدمه

لعمله ( ،) Scontario, et. al.: 2011وهو شعور عام بالتعب الشديد ينتاب الفرد نتيجة ألعباء

العمل والمسؤوليات الزائدة المطلوبة منه (جرار.)37 ،6711 :
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 .2تبلد المشاعر اإلنسانية:

()Depersonalization

ويعني ذلك تبني الموظف لمواقف سلبية وساخرة تجاه الجمهور وزمالء المهنة ،كما أنه يعني
معاملة اآلخرين كجمادات وليس كبشر ،ويميل الموظف إلى كثرة التذمر ،واالنتقاد ،ولوم اآلخرين،

والالمباالة ،والبرود في العالقات ،والسخرية من اآلخرين ،وهو يمثل وسيلة للتعامل مع البعد األول

لالحتراق وهو اإلنهاك العاطفي ،كما أنه يمثل وسيلة للدفاع عن النفس وتقليل الشعور بالذنب

(.)Maslach & Pines: 1977, 107
 .2تدني اإلنجاز الشخصي

(.)Lack of Personal Accomplishment

ويظهر هذا البعد حينما يبدأ الموظف في تقييم نفسه بشكل سلبي ،حيث يفقد الحماس لإلنجاز،
ويشعر بأنه لم يعد كفؤاً لعمله مقارنة بزمالئه ،وبعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الحياة بشكل عام

(الزهراني ،)12 ،6778 :ومن أعراضه أيضاً الشعور بالفشل ،وعدم القدرة على التعامل مع المشاكل
بفاعلية ،وعدم الشعور بالسعادة واالنسجام في العمل (السعدني.)36 ،6778:

رابعا :نماذج مفسرة لالحتراق الوظيفي:

يختلف العلماء والباحثون في نظرتهم إلى ظاهرة االحتراق الوظيفي نظ اًر لحداثتها ،ولهذا فقد قام

العديد منهم بتصميم نماذج مختلفة تعكس نظرة كل منهم للظاهرة وتهدف إلى فهمها وتفسيرها ،وتحديد
مصادرها وأسبابها ،ويورد الباحث بعض من هذه النماذج على النحو التالي:
 .1نموذج متالزمة التكيف العام

)General Adaption Syndrome(GAS

وقد صمم هذا النموذج من قبل العالم  Hanz selyeعام  ،1082وطوره عبر السنين حتى كان

النموذج األخير عام  ،1002حيث ربطه باالحتراق الوظيفي( ،)Chiu & Barnes: 2003, 42كما
هو موضح في الشكل رقم (.)6

ويعتقد ) Martin (2008, pp: 343-344أن هذا النموذج يمثل سلسلة من االستجابات

الجسمية والنفسية لمواجهة المواقف الضاغطة السلبية ،حيث أن هناك ضغوط ايجابية عند مستوى
معين يعتمد مدى تحملها على طبيعة وخصائص األفراد ،وهذه االستجابات تمر بثالث مراحل هي:

أ -مرحلة اإلنذار :وهي االستجابة األولية للخطر ،حيث يميز الجسم مواقف الخطر ،ويستعد
لمواجهتها ،وتعد الهرمونات الجسم للمواجهة أو للهرب ( ،)Fight or Flightويصاحب ذلك
بعض االستجابات والتغيرات الفسيولوجية مثل :زيادة ضربات القلب ،وسرعة التنفس ،والتوتر

العضلي ،كما تتميز بزيادة النشاط العام.

ب -مرحلة المقاومة :حيث ال يستطيع الفرد أن يستمر لمدة طويلة في المرحلة األولى ،فتتفاعل
كافة األجهزة الجسمية مع الجهاز العصبي إلعادة التوازن ،ليبدأ في التقاط األنفاس وفرملة

تلك االستجابات الجسمية لدرجة أقل ،من خالل آليات المقاومة لتلك الضغوط.
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ت -مرحلة اإلنهاك :إذا ما استمرت تلك الضغوط ،ولم يتمكن الفرد من إعادة التوازن والتكيف
معها من خالل مقاومتها ،فإنه يبدأ في التعب الشديد وتظهر عليه عالمات االستنزاف،
والمتمثل في اعتالل الصحة وتدني األداء وانخفاض الدافعية ودخول مرحلة االكتئاب المزمن.

المرحلة الثالثة:

المرحلة الثانية:

مرحلة اإلنهاك

المقاومة

المرحلة األولى:

اعتالل الصحة

اضطرابات نفسية

رد الفعل
نشاط عام

نقص األداء

اضطرابات جسمية

ارتفاع ضغط الدم

انخفاض الدافعية

اضطرابات نفسجسمية

ارتفاع ضربات القلب

مقاومة الضغوط

المستوى الطبيعي
لمقاومة الضغوط

اضطرابات المعدة

اكتئاب

ضيق في التنفس
وسرعته
شكل رقم ( :)6نموذج متالزمة التكيف العام

توتر عضلي

المصدر(Martin: 2008, p: 343( :

 .2نموذج تشيرنس لالحتراق الوظيفي )(Cherniss's Model of Burnout
يعتبر هذا النموذج من أوائل النماذج التي أوضحت كيفية تطور االحتراق الوظيفي في دراسة

أجراها تشيرنس عام  1087على مجموعة من العاملين المبتدئين في مجاالت الصحة النفسية ،الفقر،
المحاماة ،ممرضي الصحة العامة ،والتدريس ،ويقترح هذا النموذج أن خصائص بيئة العمل

والخصائص الشخصية تتفاعل لتكون مصد اًر للضغوط التي يتعرض لها األفراد بدرجات متفاوتة ،كما
يتكيفون مع هذه الضغوط بطرق مختلفة ،أما إذا زادت هذه الضغوط ولم يتمكنوا من التكيف معها ،فإن
ذلك يؤدي إلى تشكك الموظف في كفاءته ،وثقته بنفسه ،وظهور المشاكل مع الزمالء ،والتداخل

البيروقراطي ،وتدني االستثارة واإلنجاز ،وتدني عالقة الزمالة ،وفي محاولة لمواجهة خصائص بيئة
العمل وما نتج من ضغوط يلجأ الموظف إلى أساليب غير فعالة ،تؤدى إلى ظهور االتجاهات السلبية
تجاه أهداف العمل حيث ينظر اليها الموظف وكأنها غير واضحة وغامضة ،كما تنخفض لديه
المسئولية الشخصية تجاه المخرجات ،إضافة إلى التناقض بين المثالية والواقعية وزيادة الفجوة بينهما،

عالوة على االغتراب النفسي والوظيفي ،وبالتالي تتطور اتجاهات الفرد تجاه الالمباالة بذاته ،والتي
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تشكل بمجملها وفقاً لتشيرنس مفهوم االحتراق الوظيفي ،وفي العام  1008قام كل من (  Brukeو

 )Greenglassبدراسة خصائص أخرى لبيئة العمل تم إضافتها إلى نموذج تشيرنس مثل :ضغط
العمل الزائد ،وتدني االستقاللية ،وعدم وضوح األهداف ،وعدم وضوح الرؤية ،وسوء القيادة ،وطبيعة

اإلشراف ،حيث تتفاعل كلها وقد تؤدي إلى تغيير االتجاهات وتحولها باتجاه سلبي

( ،)Gachutha: 2006, 24ويوضح الشكل رقم ( )3هيكل هذا النموذج.

خصائص بيئة العمل

تغير التجاهات

 أهداف العمل
 المسئولية الشخصية
عن المخرجات
 المثالية /الواقعية
 الغتراب النفسي
 الغتراب الوظيفي
 الهتمام بالذات

مصادر الضغط







التشكك في الكفاءة
مشاكل مع العمالء
التداخل البيروقراطي
نقص االستثارة
واإلنجاز
نقص عالقة الزمالة

الخصائص الشخصية










التوجيه
عبء مهام العمل
الستثارة
طبيعة التصال
بالعمالء
الستقاللية
أهداف المؤسسة
القيادة /اإلشراف
العزلة الجتماعية

 الخصائص الديمغرافية
 التوجه المهني
 الدعم /المتطلبات خارج
العمل

شكل ( :)3نموذج تشيرنس لالحتراق الوظيفي

المصدر)Gachutha: 2006, 24( :
 .3نموذج سكواب وآخرين (  )Schwab, et. al.: 1986لالحتراق الوظيفي لدى المعلم:
يحدد هذه النموذج مصادر االحتراق الوظيفي ومظاهره ومصاحباته السلوكية ،حيث يحصر

النموذج مصادر االحتراق الوظيفي لدى المعلم في العوامل التنظيمية والعوامل والمتغيرات الشخصية،
ثم يحدد االستجابات والمصاحبات السلوكية الناتجة عن حدوث االحتراق الوظيفي.

كما قدم النموذج أبعاداً لالحتراق الوظيفي متطابقة تماماً مع نموذج ( )Maslachوالمتمثلة في

اإلنهاك العاطفي ،وتبلد المشاعر اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي ،ويبين الشكل رقم ( )7مكونات

هذا النموذج.
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مكونات الحتراق

الستجابات

مصادر الحتراق
عوامل تنظيمية:

 الستعداد لترك
الوظيفة
 الغياب عن العمل
 التعب ألقل جهد
 انخفاض جودة
الحياة الفردية

 اإلنهاك العاطفي

 تناقض الدور

 تبلد المشاعر
اإلنسانية

 غموض الدور

 تدني اإلنجاز
الشخصي

 المشاركة في صنع
القرار
 شبكات الدعم
اإلجتماعي
 هيكل العوائد
 التحكم والسيطرة
عوامل شخصية:

شكل رقم ( :)7نموذج سكواب وآخرين لالحتراق الوظيفي لدى المعلم

المصدر)Schwab, et. al. : 1082، 19(:
 .4نموذج المرحلة

The Phase Model

 التوقعات من المهنة،
الخبرة والوعي،العمر،
نوع الجنس

صمم هذا النموذج من قبل  Golembiewski & Munzenriderفي العام  ،1088حيث يتفق

مع نموذج ماسالك في نوعية وعدد األبعاد المكونة لالحتراق الوظيفي وهي اإلنهاك العاطفي وتبلد
المشاعر اإلنسانية وتدني اإلنجاز الشخصي ،ولكنهما يختلفان معها في آلية تتابع وتسلسل هذه
األبعاد ،حيث يعتقدان بأن البعد الثاني وهو تبلد المشاعر اإلنسانية هو أول األبعاد حدوثاً ،معتقدين

بأنه يمثل االنفصال العاطفي مع الزبائن ،كما يعتبران أن هناك فجوة طبيعية تحدث مع الزبائن نتيجة
للعادات والتقاليد واألخالق والقيم التي يحملها الموظف معه من بيئته قبل التحاقه بالعمل ،ولكنها تزداد

مع مرور الوقت ويزداد االنفصال العاطفي معها ،نتيجة لزيادة المتطلبات الوظيفية إلى حد معين،
بحيث ال يمكن للموظف أن يتكيف معها حين تفوق طاقته على التحمل ،وهنا يبدأ تبلد المشاعر
بالحدوث وتزداد حدته ،فتنخفض القدرة على اإلنجاز وبالتالي يحدث تدني اإلنجاز الشخصي ،وكنتيجة

لتفاعل البعدين السابقين وزيادتهما يتولد البعد الثالث وهو اإلنهاك العاطفي ،حيث يتفق الباحثان مع
ماسالك في أنه األكثر خطورة على الموظف ،ويعتقد الباحثان بأن االحتراق يحدث عبر ثمانية مراحل

(أنظر الجدول رقم ،))1( :علماً بأن المصاب باالحتراق ليس بالضرورة أن يمر بكافة المراحل
الثمانية ،حيث يوضح الباحثان بأنه يمكن أن يمر ببعضها)Gachutha: 2006, 26 (.
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جدول رقم ( :)1نموذج المرحلة لالحتراق الوظيفي

تدني اإلنجاز الشخصي
المرحلة تبلد المشاعر اإلنسانية
Personal
Depersonalizatio
Accomplishment
منخفض
منخفض
4
منخفض
مرتفع
3
مرتفع
منخفض
4
مرتفع
مرتفع
1
منخفض
منخفض
3
منخفض
مرتفع
6
مرتفع
منخفض
7
مرتفع
مرتفع
8
المصدر(Gachutha: 2006, 29(:
 .5نموذج المعادلة البنائية

اإلنهاك العاطفي
Emotional
Exhuastion
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

)(Structural Equation Model

وقد صمم هذا النموذج من قبل ) ،Drake & Yadama (1996, 184حيث يصف العالقة

المتبادلة بين أبعاد االحتراق الثالثة والمتمثلة في اإلنهاك العاطفي وتبلد المشاعر اإلنسانية وتدني
اإلنجاز الشخصي ،من حيث تأثير كل منها على اآلخر.

ويوضح النموذج بأنه كلما ارتفع بعد اإلنجاز الشخصي كلما انخفض اإلحساس باإلنهاك العاطفي
وكذلك كلما تدني اإلحساس باإلنهاك كلما تدني تبلد المشاعر والتي بدورها تتفاعل لتؤدى بالموظف
إلى ترك المهنة ،كما يشير النموذج إلى تأثير استراتيجيات المواجهة على االحتراق الوظيفي ،بحيث

صنفت إلى فعالة وغير فعالة ،ويمكن توضيح هذا النموذج في الشكل رقم (.)8

اإلنهاك
العاطفي
تدني اإلنجاز
الشخصي

النسحاب من
الوظيفة
تبلد المشاعر

شكل رقم ( :)3نموذج المعادلة البنائية لالحتراق الوظيفي

المصدر)Drake & Yadama: 1996, 184( :
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 .6نموذج التفاعل االجتماعي ثنائي المستوى

A Dual-level Social exchange Model

صمم هذا النموذج من قبل ( Schaufeli, et. al. (1996, 228وهو يوضح العالقة بين
التفاعل االجتماعي للفرد العامل على المستوى الفردي وعلى مستوى المنظمة التي يعمل بها وبين

االحتراق الوظيفي وااللتزام التنظيمي من جهة أخرى ،وطبقاً لنظرية المساواة ( )Equity theoryفإن

شعور الفرد بأنه يقدم مجهوداً عالياً وال تعود عليه منافع متوازية مع هذا المجهود مقارنة مع اآلخرين
يولد االحتراق ،ويفترض هذا النموذج بأن العالقات الفردية التي يحاول بناؤها العاملون مع الزبائن من

خالل بذل الجهد العالي لتقديم الخدمة لهم ،وال يجدون في المقابل تفاعالً من قبل جمهورهم معهم ،تولد

لديهم اإلنهاك العاطفي وبقية أبعاد االحتراق مع مرور الوقت ،وهذا ينطبق بشكل كبير على العاملين

في مجال الخدمات والذين يعملون بشكل مباشر مع الجمهور ،أما الشق الثاني من هذا النموذج فإنه
يتعلق بالتفاعل االجتماعي بين الفرد ومنظمته التي يعمل بها على كل المستويات ،سواءاً الزمالء أو

المشرفين ،فبالقدر الذي يبذل فيه الفرد جهده فإنه يتوقع أن تعامله المنظمة بالمزيد من العوائد المادية

والمعنوية ،أما إذا شعر الموظف بأن هذه المعادلة قد اختلت ضده فإن أعراض االحتراق تبدأ في

الظهور ،وفي حالة التبادل االجتماعي مع المنظمة فقط يظهر االلتزام من عدمه ،وفقاً لطبيعة التبادل

المذكور ،ويوضح الشكل رقم ( )2هذا النموذج.

الحتراق
الوظيفي

نقص
التبادلية على
المستوى
الفردي

ضعف
اللتزام
التنظيمي

نقص
التبادلية على
مستوى
المنظمة

شكل رقم ( :)2نموذج التفاعل االجتماعي ثنائي المستوى

المصدر)Schaufeli, et. al.: 1996, 228 ( :
 .7نموذج المالئمة الشخصية

The Job- Person Fit Model

وقد صممه ( Maslach & lieter: (1997حيث يعتبر شامالً للعوامل التنظيمية لكافة جوانب

حياة العمل ( ،)Areas of Worklife- AWوالتي قد يتسبب عدم التوافق( )Mismatchبين

الموظف وأي من هذه العوامل إلى االحتراق الوظيفي ،كما قد تتفاعل بعض هذه العوامل مع بعضها
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البعض لتسبب االحتراق الوظيفي ،وعلى العكس فقد اعتبر النموذج أنه كلما ازداد التوافق بين
الموظف والوظيفة كلما ازداد االنسجام في العمل ( ،)Engagementوقد حدد هذا النموذج ستة

جوانب تنظيمية هي :عبء مهام العمل ،والتحكم والسيطرة ،والعوائد ،واالجتماعية ،والعدالة،
والقيم )Lieter & Maslach: 2000, 417-423(،كما هو موضح في الشكل رقم (.)0
 .2عبء مهام العملWorkload :

ويعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي يؤدي عدم التناغم والتأقلم معها إلى تعرض الموظف إلى

ضغوط واضحة ،وخاصة عندما تتجاوز متطلبات الوظيفة حدود قدرات الموظف ،ويتضح ذلك جلياً
حين يطلب من الموظف القيام بإنجاز أعمال كثيرة في وقت قصير ،وفي ظل مصادر قليلة ومحدودة،

(  ،)We have to do too much, in too little time with too few resourcesويؤدي
عبء العمل الكمي والكيفي المطلوب من الموظف على المدى البعيد إلى اإلنهاك العاطفي من خالل

استنفاذ طاقة الموظف لإليفاء بمتطلبات العمل ،وفي المقابل فإن تناغم الموظف مع عبء المهام

الملقاة عليه ،وفي ظل توفر المصادر المناسبة قد يكون مفيداً ،فيؤدي إلى إبراز مهارات الموظف

وقدراته وزيادة فاعليته في هوامش وظيفية جديدة وفتح آفاق لفرص جديدة تشجع الموظف وتزيد من

انسجامه.

 .6صالحيات العمل:

Control

إن الناس بطبيعتهم كبشر لديهم القدرة على التفكير وحل المشاكل ،وهم يرغبون كذلك في الحصول

على الفرصة التي تمكنهم من وضع الخيارات واتخاذ الق اررات ،وبمعنى آخر فإنهم يرغبون في

المشاركة في مدخالت العمل ،لكي يكونوا جزءاً من المخرجات الجيدة ،ويحدث عدم التناغم عندما
يواجه العاملون سياسات جامدة ،ورقابة صارمة ،حين ال يملكون المجال على التطوير أو اإلبداع،

ونتيجة لذلك فإنهم ال يشعرون بأي فعالية أو مسئولية عن المخرجات.
 .3التعزيز اإليجابي:

Rewards

وتنقسم هذه العوائد إلى العوائد المادية الخارجية والمتمثلة في :الراتب والفوائد والمكافآت والمزايا

الوظيفية ،والعوائد المعنوية :مثل الثناء واالعتراف حين يقوم الموظف بإنجاز شيء مهم وبشكل جيد،
ويحدث عدم التناغم بين الموظف والعوائد حين ال تتناسب هذه العوائد مع الجهد الذي يبذله.
 .2االجتماعية:

Community

ويتمثل عدم التناغم هنا حين يفقد الموظف اإلحساس بعالقات إيجابية مع اآلخرين في موقع

العمل ،فبعض األعمال تتطلب فصالً مادياً عن الناس سواءاً الزمالء أو الجمهور ،في حين تتطلب

مباشر وكثيفاً مع اآلخرين ،واألهم من ذلك واألخطر حين تصبح المشاكل
اً
أعمال أخرى اتصاالً
والخالفات الغير محلولة بين الموظفين مزمنة ،مما يؤدي إلى أحاسيس سلبية ثابتة ومستمرة من

اإلحباط والعدائية ،كما يخفض من احتمال الدعم االجتماعي المتبادل بين الموظفين على كل

المستويات ،حيث يلعب هذا الدعم دور كبير في خلق بيئة منتجة ومحفزة في موقع العمل.
26

Fairness

 .8العدالة:

ويحدث عدم العدالة حين تنعدم المساواة بين الموظفين في عبء مهام العمل أو العوائد ،أو في
حاالت الغش واالحتيال ،أو عندما يتم التقييم أو الترقيات بطريقة غير موضوعية ،أو عندما يتم حل
المشاكل دون السماح لطرف من الطرفين بالحق في سماع صوته ،وتعبر العدالة عن ثقافة المنظمة

ورسالتها ،وي ؤثر عدم العدالة على ثقة الموظف في منظمته والتي هي ضرورية في دعم اإلنتاجية
واالنسجام في العمل.
 .2القيم:

Values

ويحدث عدم التناغم حين تتعارض مفاهيم الموظف الشخصية مع متطلبات الوظيفة ،حيث يطلب
من الموظف تأدية أعمال تتعارض مع قيمه وأخالقه ،كأن يطلب منه الكذب على الجمهور ،أو

التزوير ،أو حين تتعارض األعمال الفعلية مع رسالة المنظمة المعلنة ،أو عندما تتناقض األعمال
الفعلية مع ما تعلنه المنظمة عن نفسها عبر موادها اإلعالمية ومنشوراتها خصوصاً لدى الموظفين

الجدد ،كما أن تغير البيئة السياسية أو االقتصادية يؤدي إلى تغير قيم المنظمات ،في حين تبقى قيم

الموظف كما هي ،مما يحدث تعارضاً وعدم انسجام ،ويوضح الشكل رقم ( )17هيكل هذا النموذج.

عبء مهام العمل ،صالحيات العمل ،التعزيز اإليجابي ،الجتماعية ،العدالة ،القيم

عدم التوافق

التوافق

الحتراق

النسجام

شكل رقم ( :)0نموذج المالئمة الشخصية لالحتراق الوظيفي

المصدر)Lieter & Maslach: 2000, 421( :
 .8نموذج متطلبات ومصادر الوظيفة

Job Demand-Resources Model

وقد صمم هذا النموذج ( Demerouti, et. al. (2001, 502والذي يفترض بأن بيئة العمل

يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين :المتطلبات( ،)Demandsوالمصادر( ،)Resourcesحيث يرتبط

كل منهما بالمخرجات ،ويوضح الشكل رقم( )8هيكل هذا النموذج.
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عبء العمل الجسدي
ضغط الوقت
متطلبات الوظيفة

اإلنهاك

التصال بالزبون
البيئة المادية
مدة المناوبة

التغذية الراجعة
العوائد
مصادر الوظيفة

النسحاب

التحكم بالوظيفة
المشاركة
األمن الوظيفي
دعم المشرف

شكل رقم ( :)8نموذج متطلبات ومصادر الوظيفة

المصدر)Demerouti, et. al.: 2001, 502( :

ويعتبر النموذج بأن متطلبات الوظيفة مرتبطة بشكل وثيق باإلنهاك وهو أحد أبعاد االحتراق
الوظيفي وأهمها ،في حين أن تدني مصادر الوظيفة يرتبط بشكل أساسي باالنسحاب الوظيفي

( ،)Disengagementوفي حين أن كالً من اإلنهاك واالنسحاب ليس بالضرورة أن يؤدي أي منهما
إلى اآلخر فإن النموذج يفترض أن اإلنهاك يحدث بسرعة أكبر من االنسحاب ،كما أن ارتفاع

المتطلبات وتدني المصادر معاً سيؤدي بالضرورة إليهما معاً.
A Model for Teacher Burnout

 .9نموذج االحتراق الوظيفي لدى المعلم:

صمم هذا النموذج من قبل  Bryneعام  ،1007وقد قام بتطويره (،Dorman (2003, 37

حيث اعتبره مخصصاً للمعلمين في المدارس بكافة مستوياتها ،وقد افترض النموذج أن لالحتراق
الوظيفي عوامل مسببة له تتمثل في العوامل التنظيمية والعوامل الشخصية ،وقد تمثلت العوامل
التنظيمية في ال عبء الزائد للدور ،وبيئة الفصل ،وتناقض الدور ،وغموض الدور ،في حين تمثلت

العوامل الشخصية في مركز التحكم الخارجي ،وفاعلية التدريس ،كما يتفق النموذج مع رؤية ماسالك
حول أبعاد االحتراق الوظيفي الثالثة من حيث نوعها وتسلسل حدوثها ،ويوضح النموذج بأن العبء

الزائد للدور (والذي يؤدي إلى ضغوط كبيرة في العمل) ،وبيئة الفصل يسببان اإلنهاك العاطفي ،كما

أن بيئة الفصل وتناقض الدور (الذي يشوش البيئة المدرسية) يؤديان مع اإلنهاك العاطفي إلى تبلد
المشاعر اإلنسانية ،أما العوامل الشخصية فإن تفاعلها معا يؤدي إلى التقليل من احترام الذات والذي
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بدوره قد يكون سبباً في الوصول إلى األبعاد الثالثة لالحتراق ،في حين قد تؤدى عدم الفاعلية بتفاعلها

مع تبلد المشاعر اإلنسانية مباشرةً إلى تدني اإلنجاز الشخصي ،علماً بأن النموذج األصلي
ل( )Bryneكان يتضمن تناقض الدور ضمن العوامل التنظيمية والذي من المفترض أن يكون له تأثير
على بعد تدني اإلنجاز الشخصي بشكل مباشر أو من خالل تدني احترام الذات ،ويوضح الشكل رقم

اإلنهاك
العاطفي

بيئة الفصل
تبلد الشعور
اإلنساني

بيئة المدرسة

نقص
اإلنجاز
الشخصي

احترام الذات

تناقض الدور

فاعلية
التدريس
مركز التحكم
الخارجي

العوامل الشخصية

ضغط العمل

العبء الزائد
للدور

العوامل التنظيمية

( )0هذا النموذج.

شكل رقم ( :)0نموذج االحتراق الوظيفي لدي المعلم

المصدر(Dorman: 2003, 37):
.11

نموذج الوساطة لالحتراق الوظيفي The Mediation Model for Burnout

وقد صمم هذا النموذج ( ،Leiter & Maslach (2004, 117حيث يعتبر أنه كلما

ازداد عدم التوافق بين الموظف والوظيفة في أي من المساحات التنظيمية الستة
( ،)The Six Areas of WorkLifeوالمتمثلة في :التحكم ،وضغط المهام ،واالجتماعية ،والعوائد،
والعدالة ،والقيم ،كلما ازداد احتمال اإلصابة باالحتراق الوظيفي ،وعلى العكس كلما ازداد التوافق بين
الموظف والوظيفة في المساحات التنظيمية الستة كلما ازداد االنسجام واالرتباط بالعمل ،كما يفترض

النموذج وجود عالقة تداخلية معقدة بين كل من هذه المساحات وبعضها البعض ،ويفترض النموذج أن

التحكم والسيطرة محدداً لجودة الحياة العملية ،حيث يعني طبيعة النفوذ والتأثير على األفراد والعمليات،
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كما يعتبر نقطة انطالق النموذج نحو مدى تناغم الفرد مع العوامل األخرى والمتمثلة في :ضغط مهام
العمل ،والعوائد ،واالجتماعية ،والعدالة ،أما القيم فإنها تلعب دو اًر محورياً في انعكاس العوامل األخرى

مجتمعة أو متداخلة على الحياة العملية للفرد ،حيث تلعب دور الوسيط بين العوامل األخرى واالحتراق

الوظيفي أو االنغماس الوظيفي على حد سواء ،كما أنها تعبر عن مدى التناغم بين القيم الفردية للفرد
وقيم المنظمة ،كما تعبر عن قناعة وانسجام الفرد برسالة المنظمة التي يعمل بها.
اإلنهاك
التغيير

السخرية

مهام العمل
العوائد
الجنماعية

القيم

صالحيات
العمل

العدالة

الفعالية

شكل رقم ( :)41نموذج الوساطة لالحتراق الوظيفي

المصدر)Leiter & Maslach: 2004, 118( :
ويستند هذا النموذج على ثالث افتراضات أساسية تتمثل في:

 .1أن مسار الوصول لالحتراق من خالل أبعاده الثالثة يتم بدءاً باإلنهاك العاطفي ثم تبلد
المشاعر اإلنسانية ونهايةً بتدني اإلنجاز الشخصي(أو تدني الفاعلية).

 .6أن أبعاد االحتراق الثالثة يمكنها أن تقدم تنبؤاً عن تقييم حجم التغيير الحاصل لألفراد.
 .3أن هناك عالقة تربط بين المناطق التنظيمية الستة وأبعاد االحتراق الثالثة.

ومن خالل االفتراض الثالث ومخطط النموذج ،كما هو موضح في شكل رقم ( ،)17يتضح أن لضغط
مهام العمل عالقة مباشرة باإلنهاك العاطفي ،في حين تلعب القيم دور الوسيط بين العوامل األخرى
باستثناء ضغط مهام العمل وأبعاد االحتراق ،أما صالحيات العمل والتحكم فهو نقطة بداية للنموذج

ككل ،وهي األساس الذي يبدأ منه االحتراق الوظيفي.

من خالل النماذج السابقة يالحظ أنها تتناول آلية حدوث عملية االحتراق وأسبابه ،حيث يعتقد

بأن االحتراق ال يحدث مرة واحدة بشكل فجائي ،وانما عبر مراحل تشكل أبعاده ،والتي يجمع العلماء
بأن لها ثالثة أبعاد( اإلنهاك العاطفي ،وتبلد المشاعر اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي) ،ولكن
بعضهم يختلف في آلية تسلسل حدوث هذه األبعاد ،ويتبنى الباحث التسلسل الذي اقترحته ماسالك من

حيث حدوث اإلنهاك العاطفي أوالً ،يليه تبلد المشاعر اإلنسانية ثم يتدنى اإلنجاز الشخصي ،حيث
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يتبناه معظم الباحثين والعلماء ،أما بالنسبة لمصادر االحتراق وأسبابه فإن معظم النماذج توضح بأن
تداخل العوامل الشخصية مع العوامل التنظيمية يؤدى إلى االحتراق من عدمه ،ولكن الباحث يعتقد بأن

نموذج المالئمة الشخصية هو النموذج األشمل حيث يمكن تضمين كافة النماذج من خالله ،ولهذا فقد

استند الباحث إلى هذا النموذج في هذا البحث.

خامسا :عالقة االحتراق الوظيفي ببعض المصطلحات األخرى

يتداخل مفهوم االحتراق الوظيفي مع مفهوم العديد من المصطلحات األخرى نظ اًر لحداثة هذه

الظاهرة ،مما يؤثر على عملية تشخيصها ومتابعتها ،ولهذا فقد قام الباحث بتوضيح هذا التداخل،
وتبيان العالقة بين بعض هذه المصطلحات واالحتراق الوظيفي.
 .2االحتراق الوظيفي والضغط:

تؤكد الدراسات الحديثة بأن االحتراق الوظيفي يختلف عن الضغط ،وان كانت مرتبطة به ،فهما
يشتركان في مكوناتهما في بعد واحد فقط أال وهو اإلنهاك العاطفي ،بينما يزيد االحتراق عن الضغط

في البعدين اآلخرين وهما تبلد المشاعر اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي ،وعليه فقد أشار
أبوطه ( )88 ،6778إلى أن بعض أنواع الضغوط تؤدي إلى االحتراق الوظيفي إذا توفرت فيها
الشروط التالية:

 أن تكون سلبية.
 أن تكون مستمرة لفترات زمنية طويلة (أو مزمنة).
 أن يفشل الفرد في مواجهتها.

 أن ال يملك الفرد منها مخرجاً.

 أن ال يتلقى الفرد دعماً اجتماعياً في مواجهتها.

أعرض االحتراق تتميز بكونها عاطفية
إن أعراض الضغط تكون جسدية أكثر منها عاطفية ،ولكن ا

أكثر ،وفي الوقت الذي ينتج عن الضغط نشاط زائد واصرار على اإلنجاز ،ينتج عن االحتراق العجز
وعدم القدرة على اإلنجاز ،كما أن الضغط يؤدي إلى زيادة النشاط العاطفي ،في حين تتآكل وتشل

العواطف في االحتراق الوظيفي) Korunka, et. al.: 2011, 12(.

واالحتراق الوظيفي هو مرحلة متقدمة من مراحل الضغوط ،ولهذا فمصطلح الضغط أعم وأشمل

من مصطلح االحتراق ،أما مصادرهما فقد تتشابه ،ولكن االختالف أن مصادر االحتراق تستمر دون
القدرة على التكيف معها ،في الوقت الذي ال يجد الفرد الدعم الكافي للتغلب على هذه الضغوط ،وهكذا

فاالحتراق والضغط مرتبطان معاً ،ويختلفان في أن استمرار الضغط وعدم القدرة على التعامل معه
يؤدي لحدوث االحتراق ،ومع ذلك فقد اختلط األمر على بعض الباحثين (.على)7 ،6778 :
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جدول ( :)2مقارنة بين الضغط واالحتراق الوظيفي

الحتراق الوظيفي
الضغط
م
يشعر الفرد باإلجهاد المستمر
 4يشعر الفرد بالتعب
يعاني الفرد من التوتر الشديد
 3يعاني الفرد من القلق
يؤدي للشعور بالملل والضيق
 4يؤدي للشعور بعدم الرضا
يؤدي لنتهاء الولء التنظيمي
 1يؤدي لنخفاض الولء التنظيمي
يؤدي إلى فقدان الصبر وعدم الرغبة في
 3يؤدي لتقلب المشاعر
الحديث مع اآلخرين
 6يؤدي لصعوبة التركيز وكثرة النسيان يؤدي لعدم الشعور بكثرة النسيان
 7يؤدي لتزايد التغيرات الفسيولوجية مثل يؤدي لضطرابات نفسية
ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم
المصدر( :ناصف.)27 ،1007 :
كما قام  Arch Hartبتحديد الفرق بين الضغط واالحتراق كما في الجدول رقم (.)3
جدول ( :)2الفرق بين الضغط واالحتراق الوظيفي

م
4
3
4
1
3
6
7

الضغط
يتميز بزيادة النسجام
نشاط مفرط في العاطف
يؤدي للمزيد من النشاط واإللحاح على اإلنجاز
فقدان الطاقة
يقود إلى اضطرابات القلق
الضرر األولي جسدي
يمكن أن يقتلك قبل األوان

الحتراق
يتميز بانخفاض النسجام
تدني كبير في العواطف
يؤدي للعجز واليأس
فقدان الدافعية والمثل العليا واألمل
يقود إلى النعزال والكتئاب
الضرر األولي عاطفي
يمكن أن يجعل حياتك بال جدوى

المصدر.)Croucher: 2006( :
 .2االحتراق الوظيفي واالكتئاب:

Burnout and Depression

في دراسة ( Brenninkmeyer, et. al. (2000, 873حول الفرق بين االكتئاب واالحتراق

الوظيفي وعالقتهما بالتميز ،اتضح بأنه بالرغم من أن كالً من االحتراق واالكتئاب مرتبطان بشكل

كبير ،إال أنهما مختلفان ،فاألفراد المحترقون وظيفياً بشكل عال ومنخفضو الشعور بالتميز يظهرون
أعراض االكتئاب بشكل كبير ،ففي حين يرتبط االكتئاب بشكل كبير بدرجة الشعور بالتميز ،ليس

هناك عالقة بين اإلنهاك العاطفي الذي يعتبر البعد المركزي لالحتراق الوظيفي وبين درجة الشعور
بالتميز.

ويختلف االحتراق عن االكتئاب في أنه مرتبط بالعمل ،في حين يمكن أن يحدث االكتئاب في أي

بيئة أخرى ) ،(Martini, et. al.: 2004, 240و(،(Shanafelt, et. al.: 2002, 358

و ) ،)Korunka, et. al.: 2011, 12إضافة إلى بيئة العمل ،ولو تم التعميم على بيئة المنزل فإن
االحتراق الوظيفي قد يؤدي إلى االكتئاب المرضي(.)Martini, et. al.: 2004, 240
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وقد صمم ( Bakker, et. al. (2000, 262نموذجاً يوضح العالقة والفرق بين االحتراق واالكتئاب

وعالقتهما بالتبادلية ( )Reciprocityوفقاً لنظرية العدالة(  )Equity Treoryكما هو موضح في

الشكل رقم (.)11

الحتراق
الوظيفي

نقص التبادلية في
العمل

الكتئاب

نقص التبادلية في
الحياة الخاصة

شكل رقم ( :)11العالقة والفرق بين االحتراق واالكتئاب

المصدر(Bakker, et. al.: 2000, 262) :
 .2االحتراق الوظيفي والقلق:

Burnout and Anxiety

القلق عبارة عن شعور بالوحدة وقلة الحيلة وعدوان مضاد لبيئة يدركها الفرد على أنها عدائية (عبد
الحميد ،وكفافى ،)667 ،1088 :وقد تلتبس هذه األعراض بمظاهر االحتراق الوظيفي ،والذي من
مظاهره :فقدان االهتمام باآلخرين ،والسخرية من اآلخرين ،والشك في قيمة الحياة ،والعالقات

االجتماعية ،إال أن الشعور بالقلق قد يتكون لدى الفرد منذ مرحلة الطفولة بعكس االحتراق الوظيفي،
فهو مرتبط باألداء الوظيفي ،أو المهني ،و يكون الفرد في مرحلة الرشد ،ويمكن القول :إن الضغوط
النفسية ،واإلجهاد النفسي ،والقلق النفسي في عالقتهم باالحتراق الوظيفي هي عالقة دائرية ،أي عالقة

سبب ونتيجة (دردير.)61-67 ،6770 :

ويرى ( Pearce (2012أن الضغط يؤدي إلى القلق والذي ينتج عنه عدة أعراض جسدية مثل:

التعرق واالرتعاش والصداع وجفاف الفم والوخز في الصدر والشد العضلي وصعوبات البلع وآالم
المعدة ،في حين ينتج االحتراق إذا ما استمر هذا الوضع لمدة طويلة.

وعلى الرغم من أن كالً من االحتراق والقلق يسبب اضطراباً يتعرض له الفرد ،وتصاحبه بعض

المظاهر التي قد تتداخل فيما بينها ،إال أن القلق قد يكون ضرورياً عند حدود معينة لسير الحياة ،ودفع

الفرد للقيام بسلوكيات مرغوبة مثل قلق االختبار ،في حين نجد االحتراق سلبياً دائماً ،كما أن القلق
يمكن أن يتواجد في أي مرحلة عمرية كالطفولة ،في حين أن االحتراق يرتبط بضغوط العمل ،أي

يرتبط بمرحلة العمل ،كما يمكن أن يكون القلق سبباً ونتيجة لالحتراق الوظيفي (علي.)71 ،6778 :
33

ويتكون القلق من أعراض جسمية ،ومشاعر وأفكار مزعجة وغير مريحة ربما تكون متوسطة
الدرجة أو قد تصل إلى القلق الحاد ،فهو يشير إلى وجود صراع انفعالي وغير واع ،وعندما يصل هذا
الصراع إلى درجة الشدة التي يعاني منها الجسم ،يبدأ الفرد بالشعور بالضغط والذي يتحول مع الوقت

إلى االحتراق الوظيفي ( بدران.)32 ،1000 :
Burnout and Compassion Fatigue

 .2االحتراق الوظيفي واإلعياء العاطفي

يعتبر اإلعياء العاطفي مرحلة من المراحل المبكرة لالحتراق ،رغم أنهما يشتركان في بعض
األعراض مثل القلق والكآبة ومشاعر العجز ،لكنهما يختلفان في أن االحتراق يحدث رداً على الضغوط
المزمنة للعمل عبر مراحل متدرجة ،أما اإلعياء العاطفي فقد يحدث فجأة مع وجود مقدمات بسيطة،

كما يمكن اعتباره أحد أبعاد االحتراق ،فاالحتراق أشمل من اإلعياء الذي يقتصر على الجانب

العاطفي ،في حين يشمل االحتراق جوانب معرفية وسلوكية إضافة إلى الجانب العاطفي

(علي.)76 ،6778 :

سادس ا :أسباب االحتراق الوظيفي:

تعددت أسباب االحتراق الوظيفي لدى الباحثين ولكن ( Cherniss (1980حدد تلك األسباب في

ثالثة حقول:

البعد الفردي:
 .2أسباب تتعلق ب ُ
اتفقت معظم الدراسات على أن اإلنسان األكثر انتماءاً والتزاماً بعمله واخالصاً له هو األكثر

عرضةً لالحتراق الوظيفي من غيره من العاملين ،ويفسر ذلك بأن تعرضه المزمن للضغوط وفشله

المستمر في إنجاز األهداف وفقاً لطموحه يؤدي به إلى االحتراق و(عودة )61 ،1008 :و (الخرابشة،
وعربيات )376 ،6778 :و (جرار.)37 ،6711 :

البعد االجتماعي:
 .2أسباب تتعلق ب ُ
تشير الدراسات بأن المهن التي تتطلب اتصاالً مباش اًر مع الجمهور هي األكثر عرضةً لالحتراق

الوظيفي ،فهذا االتصال يلقي بأعبائه على العاملين في هذه المهن ،خاصةً حين يتغير سلوك الجمهور

وفقاً لدوافعه ومصالحه الشخصية ،مما يشكل ضغطاً متزايداً عليهم ،خاصةً حين يفشل هؤالء العاملون
في التوفيق بين مصلحة العمل وأهدافهم ورسالتهم وبين مصلحة الجمهور والتي تتمثل في تقديم الخدمة

لهم بأفضل جودة ،ويجد العاملون األكثر التزاماً وانتماءاً لمهنتهم أنفسهم عاجزين عن تقديم خدمات

متميزة مما يدفع بهم إلى اإلحباط واإلحساس بالتراجع إزاء متطلبات مجتمعهم ،وبالتالي يحدث لديهم

حالة من عدم التوازن ويجعلهم عرضة لالحتراق الوظيفي(أبومسعود ،)60 ،6717 :لهذا فإن الجانب

االجتماعي يمثل بعداً مهماً في إصابة الفرد باالحتراق الوظيفي ،حيث ال يمكن عزل الفرد عن مجتمعه
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وما يحيط به من مشكالت ،حيث يعيش الفرد في وسط محيط اجتماعي ملئ بالتغيرات اإليجابية
والسلبية على حد سواء ،وعليه التعايش معها سواءاً قبل أو رفض ،إضافة للنظرة االجتماعية للفرد

ومهنته ،وما يشهده المجتمع من تدني النظرة العامة نحو أفراده ،مما يساهم في زيادة األعباء على

الفرد ،فهو مسئول عن الزوجة واألبناء ،إضافةً لما يتحمله من أعباء حياتية ومهنية ،مما يعطله عن
التقدم المهني المنشود ،حيث يساهم كل ذلك في حدوث االحتراق الوظيفي (علي.)23 ،6778 :

البعد المهني:
 .2أسباب تتعلق ب ُ
لما كانت المهنة ومتطلباتها هي الجانب األبرز والبعد األهم الذي يحدد العامل فيها انتمائه لعمله

والتزامه به وبأهدافه ،فإن ظروف العمل وبنيته تسهمان إلى حد بعيد في زيادة أو انخفاض حدة ضغط

العمل الواقع عليه ،وعلى هذا فإن إحساس العامل بفشله في تحقيق أهداف العمل ،وكذلك إحساسه
بفشله في إشباع حاجاته األساسية من خالل العمل الذي يقوم به سوف يقود إلى انخفاض معنوياته،

وعدم رضاه عن العمل ،وبالتالي إلى االحتراق الوظيفي (الخرابشة ،وعربيات.)373 ،6778 :

ويرى الباحث بأن نموذج المالءمة الشخصية هو النموذج األشمل لتفاعل كافة األسباب المتعلقة
بالبعد المهني من خالل دراسة مدى مالئمة الموظف للعوامل التنظيمية الستة.

سابعا :أعراض االحتراق الوظيفي :

تشير األدبيات المتوفرة حول ظاهرة االحتراق الوظيفي إلى وجود قوائم طويلة لألعراض

المصاحبة لها لدى األفراد ،وقد يصل عدد هذه األعراض في بعض القوائم إلى ( )87عرضاً

(البخيت ،والحسن.)60 ،6711 :

ومن خالل اطالع الباحث فقد تعددت األعراض المصاحبة لالحتراق الوظيفي لدى الباحثين ،ولكن

( Smith, et. al. ( 2012قد قاموا بتلخيص هذه األعراض وتصنيفها على النحو التالي:
أ -أعراض عضوية :وقد تمثلت في:

 .1الشعور بالتعب واإلرهاق معظم الوقت.
 .6الضعف وانخفاض المناعة والشعور بالمرض بشكل كبير.
 .3صداع شبه مستمر وآالم الظهر والتوتر العضلي.
 .7تغير الشهية.

 .8تغير عادات النوم.

 .2أعراض نفسية انفعالية :وقد تمثلت في:
 )1الشعور بالفشل وضعف الثقة بالذات.

 )6الشعور بالبؤس والضيق واالختناق والقهر واالنهزام واالحباط.
 )3االنعزال عن اآلخرين والشعور بالوحدة.
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 )7تدني الدافعية للعمل.
 )8زيادة النظرة السلبية والشعور الساخر والتهكمي تجاه األمور.
 )2تناقص الرضا عن الذات واإلحساس باإلنجاز.
المرحلة األولى:
المرحلة الثانية :الستجابة النفسية

الستجابة
الفسيولوجية

الستجابة العقلية:

تتميز بزيادة في
النشاط العام:



 ارتفاع
معدل
ضربات
القلب
 ارتفاع
ضغط الدم
 اضطراب
المعدة
 ضيق
التنفس
 جفاف
الحلق









الستجابات
النفعالية:

تدني القدرة على
التركيز
اضطراب التفكير
وضعف القدرة على
التذكر.
تهويل األمور.
ضعف القدرة على
حل المشكالت.
التردد في اتخاذ
القرارات.
إصدار األحكام
بشكل غير مبرر.

الستجابات
السلوكية:

 القلق
 الغضب
السريع
 الكتئاب
والحزن
 التوحد
النفسي








العدوان
الميل
لترك
المهنة
زيادة
معدل
الغياب
التعب
ألقل
مجهود

شكل رقم ( :)16مراحل االحتراق الوظيفي و نتائجه المتمثلة باالستجابة الفسيولوجية والنفسية

المصدر( :زيدان)1008 :

ثامن ا :مراحل حدوث االحتراق الوظيفي:

إن االحتراق الوظيفي ال يحدث فجأة ،لكنه ينسل بهدوء إلى اإلنسان إذا لم ينتبه إلى عالمات

التحذير األولى ،وتكون أعراضه األولية بسيطة ،لكنها تصبح مع مرور الوقت أسوأ إذا تم تجاهلها،
مما قد يسبب اإلنهاك التام واالحتراق في نهاية المطاف (  ،)Smith, et. al.: 2011فاالحتراق

الوظيفي هو عملية تتضمن عدة مراحل منذ بداية الظهور حتى الوصول إلى مرحلة الذروة

( ،)Friedman: 2000, 596وقد انقسم الباحثون إلى فريقين حول عدد وطبيعة مراحل حدوث
االحتراق الوظيفي على النحو التالي:

 الفريق األول :االحتراق الوظيفي ثالثي المراحل:
يعتقد البخيت ،والحسن ( ،)67-63 ،6711أن نموذج ماسالك لالحتراق الوظيفي يعتبر األكثر

شهرةً وانتشا اًر وقبوالً بين الباحثين والممارسين من حيث المظاهر والمراحل ،فهي تعد أول من أشارت
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إلى أن ظاهرة االحتراق الوظيفي ذات أبعاد متعددة وليست ظاهرة أحادية البعد ،ويتكون هذا النموذج
من ثالثة أبعاد متسلسلة من حيث حدوثها على النحو التالي:
 .1اإلنهاك العاطفي.

 .6تبلد المشاعراإلنسانية.

 .3تدني الشعور باإلنجاز الشخصي.

ووفقاً لنموذج متالزمة التكيف العام ( )General Adaption Syndromeوالذي صممه العالم

( )Hanz Selyeعام  ،1082وطوره عام  1002وربطه باالحتراق الوظيفي ،وكما ذكر سابقاً في
النماذج المفسرة لالحتراق الوظيفي في هذا الفصل ،فإن االستجابات تمر بثالث مراحل هي:
 .1اإلنذار والتنبيه
 .6المقاومة

Alarm

Resistance

 .3اإلنهاك أو االحتراق Burnout

ويرى (الخرابشة ،وعربيات )371 ،6773 :أيضاً أن االحتراق الوظيفي يمر بثالث مراحل على

النحو التالي:

المرحلة األ ولى :وهي مرحلة وجود ضغط ناجم عن عدم التوازن بين متطلبات العمل والقدرات الالزمة
لتنفيذه من قبل الفرد القائم بهذا العمل.

المرحلة الثانية :وهي نتيجة المرحلة األولى والتي هي رد الفعل االنفعالي لحالة عدم التوازن ،حيث
يشعر الفرد بالقلق والتعب ،واإلجهاد الناجم عن الضغط الذي تولده متطلبات العمل.

المرحلة الثالثة :وهي مجموعة التغيرات في اتجاهات الفرد و سلوكه ،مثل :الميل لمعاملة األشخاص
المتعامل معهم بطريقة آلية ،وانشغاله عنهم باالتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصية ،مما ينجم عنه
القليل من االلتزام الذاتي بالمسئولية الوظيفية.

وذكر موقع ) Texas Medical Association(2010أنه ليس من الضروري وجود جميع

األعراض بكل مرحلة للحكم بوجود حالة االحتراق الوظيفي ،ولكن ظهور عرضين أو أكثر في كل
مرحلة يمكن أن يشير إلى أحد مراحل االحتراق الوظيفي ،والذي ال يحدث فجأة ولكنه يمر بثالثة

مراحل حتى يصل الفرد إلى ذروة المعاناة باالحتراق الوظيفي وتتمثل هذه المراحل بالتالي:
 .1مرحلة االستثارة من الضغوط الناتجة عن العمل:

Stress Arousal

وترتبط باألعراض التالية :سرعة االنفعال ،القلق الدائم ،فترات من ضغط الدم العالي ،األرق،

النسيان ،صعوبة التركيز والصداع.

 .2مرحلة الحفاظ على الطاقةEnergy Coservation :
وتشمل هذه المرحلة بعض االستجابات السلوكية مثل التأخير عن مواعيد العمل ،تأجيل األمور

المتعلقة بالعمل ،زيادة استهالك المنبهات ،االنسحاب االجتماعي ،الشعور بالتعب المستمر.
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 .2مرحلة اإلنهاك:

Exhaustion

وترتبط بمشكالت بدنية ونفسية مثل :االكتئاب المتواصل ،اضطرابات مستمرة في المعدة ،تعب
جسمي مزمن ،إجهاد ذهني مستمر ،صداع دائم ،الرغبة في االنسحاب النهائي من المجتمع ،الرغبة

في هجر األصدقاء.

 الفريق الثاني :االحتراق الوظيفي رباعي المراحل:
يرى ) Matteson & Ivanceevich (1987أن االحتراق يمر بأربعة مراحل ،كما يلي:
 .2مرحلة االستغراق واالنغماسInvolvment :

حيث ينخرط الفرد في العمل بحماسة شديدة ،و يرتفع لديه في البداية مستوى الرضا الوظيفي ،مع

توقعات عالية من اإلنجازات والطموح في العمل ،ولكن مع حدوث عكس ذلك ،وعدم وجود الدعم
الكافي وتقلص المصادر ،يبدأ مستوى الرضا في االنخفاض ،ومن ثم يدخل المرحلة الثانية.
 .2مرحلة الركودStagnation :

وفيها ينخفض الرضا الوظيفي لدى الفرد بشكل أكبر وتقل الكفاءة ،ويشعر الفرد باالعتالل ،ويبدأ
في نقل اهتماماته لمظاهر أخرى غير مجال العمل مثل الهوايات.
 .2مرحلة االنفصالDetachment :

حيث يدرك الفرد ما حدث له ،ومن ثم يبدأ في االنسحاب نفسياً ،وتظهر عالمات االعتالل البدني

والنفسي لديه ،ويرتفع مستوى اإلجهاد النفسي.
 .7مرحلة الحسمJuncture :

وهي أعلى مراحل االحتراق الوظيفي ،حيث تزداد المظاهر البدنية والنفسية والسلوكية على حد

سواء ،ويبدأ الفرد في التفكير في ترك العمل ،بل قد يصل إلى مرحلة االنهيار ،وقد يفكر بعضهم في
االنتحار.

أما ( Marian, et. al. (2011, 8فقد حددوا المراحل األربعة على النحو التالي:
 .2مرحلة الحماس المثاليIdealistic Enthusiasm :

حيث يتميز الفرد بدرجة كبيرة من الحيوية والنشاط والحماس للعمل ،مما يجعله متوافقاً بدرجة كبيرة

مع عمله ،وقد يزيد إنتاجه عن الحد المطلوب.

 .2مرحلة الركود األوليInsufficient Stagnation :
وخاللها يستمر الفرد في العمل ولكنه يبدأ بإدراك أن الوظيفة ليست كافية لمنحه ما يطمح إليه من

إشباع ،وأن نتائج عمله ليست جوهرية على المدى البعيد ،وتحصل فجوة بين االنغماس القوي في
العمل باتجاه انخفاض االنتماء للعمل ،مترافق مع تصاعد خيبة األمل التي بدورها تحدد ميله

لالنفصال عن العمل والزمالء.

 .2مرحلة اإلحباطFrustration :
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وهي المرحلة التي تبدو فيها األعراض بالمالحظة (الصداع ،اضطرابات النوم) ،إضافة إلى
اختالل في السلوك والعواطف ،ويصبح نمط التفكير يتمثل في عدم القدرة على مساعدة اآلخرين ،عدم
جدوى الذات ،والمعاناة من فقدان المشاعر ،والفراغ ،والتناقض بين القدرات الخالقة والقيم السابقة،

باإلضافة إلى عامل تدني التقييم الموضوعي من قبل الرؤساء والجمهور ،وذلك يؤدي إلى سلوك

عدائي وانسحابي ( غياب غير مبرر ،الميل ألخذ استراحات طويلة ،وغيابات طبية متكررة).
 .7الفتورApathy :

وتتميز باالنفصال العاطفي الناتج عن اإلحباط ،المترافق مع تغير سلبي في اتجاهات الفرد ،حيث
يشعر الفرد باإلحباط الشديد بسبب مهنته ،والذي يمكن تسميته بالموت المهني.

تاسع ا :مستويات االحتراق الوظيفي:

حدد مقياس ماسالك مستويات االحتراق الوظيفي من خالل ثالث درجات (عالي ،متوسط،

منخفض) لكل بعد من أبعاده الثالثة والمتمثلة في االنهاك العاطفي ،وتبلد المشاعر االنسانية ،وتدني
اإلنجاز الشخصي ).( Schaufeli & Buunk: 2003, 392

وأشارت بدران ( )88 ،1000إلى أن االحتراق الوظيفي يقاس ضمن ثالثة مستويات هي:
 .1احتراق نفسي متعادل :وينتج عن نوبات قصيرة من التعب ،والقلق ،واإلحباط ،والتهيج.

 .6احتراق نفسي متوسط :وينتج عن نفس األعراض السابقة ،ولكنها تستمر لمدة أسبوعين على
األقل.

 .3احتراق نفسي شديد :وينتج عنه أعراض جسيمة ،مثل القرحة ،وآالم الظهر المزمنة ،ونوبات
الصداع الشديدة ،وليس غريباً أن يشعر العاملين بمشاعر احتراق وظيفي معتدلة ومتوسطة من

حين آلخر ،ولكن عندما تلح هذه المشاعر وتظهر في شكل أمراض جسمية ونفسية مزمنة،
عندئذ يصبح االحتراق مشكلة خطيرة.

وقد قام الباحث باعتماد ثالث مستويات لكل بعد من أبعاد االحتراق الوظيفي على حدة و للدرجة
الكلية لالحتراق الوظيفي تمثلت في (عالي ،متوسط ،منخفض).

عاش ار :كيفية التغلب على االحتراق الوظيفي:

يرى يوسف ( )77 :6770أن التغلب على االحتراق الوظيفي يتطلب اتخاذ إجراءات في

اتجاهين كما يلي:

االتجاه األول :تنظيمي في بيئة العمل :وهو يتضمن النظر بعمق وتمحيص لبيئة العمل ذاتها وما
فيها من عبء زائد ومزمن للعمل ،ومهام ميتة وبيروقراطية متزايدة ،وأعمال كتابية ،وتواصل ضحل
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ومردود ضعيف ،وتدني المكافآت ،وغياب الدعم ،باعتبارها جميعاً عوامل تسهم في حدوث االحتراق

الوظيفي ،وهي مكونات يمكن تغييرها إذا كانت اإلدارة راغبةً في ذلك ،مع األخذ بعين االعتبار أن
هناك تكلفة مرتفعة من جراء الظروف التي تدعم االحتراق الوظيفي ،وهو عكس ما يعتقده كثير من

المدراء في الوقت الراهن.

االتجاه الثاني :شخصي :وهو ينطلق من أن الجميع معرض لالحتراق الوظيفي في حياته المهنية

استناداً إلى نظرية دورة العمل والتي تتكون من ثالث مراحل ( :تعلم -ممارسة -تعليم) بل إنه قد
يحدث للفرد عدة مرات في حياته المهنية ،ولهذا فإن عليه أن يقي نفسه من االحتراق الوظيفي وأن يقدم

لها ما يمكنه من التعامل معه ،ولعل من أهمها مواجهة ومجابهة بيئة العمل غير الصحية ،وهي

استراتيجيات مواجهة ،لن تساعد فقط في الحياة العملية بل تتجاوزها إلى المستوى الشخصي والعائلي.

أما ( Gupta (2010, 16فقد حدد مجموعة من االستراتيجيات لمواجهة االحتراق الوظيفي كما يلي:
 .1وضع الحدود بين البيت والعمل لخلق التوازن بين التزامات كل منهما.
 .6تبني استراتيجيات إدارة الوقت لرفع اإلنتاجية.

 .3البحث عن الدعم االجتماعي في العمل وخارجه من خالل بناء شبكات األصدقاء.
 .7وضع األهداف وتحديد األولويات.

 .8االهتمام بالصحة الجسدية ،ووقف تنفيذ المهام إن لزم األمر.
 .2المشاركة في برامج التدريب التي تعنى بالتطوير.

كما ذكر عسكر ( )82-88 ،1080أن الباحثين قد توصلوا إلى تحديد مجموعة من الخطوات
التي ينبغي اتباعها في حال شعور الفرد باقتراب االحتراق الوظيفي كما يلي:

 .1إدراك أو تعرف الشخص على األعراض التي تشير إلى قرب حدوث االحتراق الوظيفي
 .6تحديد األسباب من خالل الحكم الذاتي أو اللجوء إلى بعض االختبارات التي توضح له
األسباب.

 .3تحديد األولويات في التعامل مع األسباب التي حددت في الخطوة السابقة ،فمن الناحية
العملية يصعب التعامل مع األسباب دفعة واحدة.

 .7تطبيق األساليب أو االستراتيجيات ،يتطلب التعامل مع األسباب التي حددت واتخاذ
خطوات عملية لمواجهة لضغوط منها:

 تكوين صداقات لضمان الحصول على دعم اجتماعي في حالة مواجهته للمشكلة
 تعلم كيفية االستفادة من الوقت.
 تنمية هوايات خارج العمل.

 مواجهة الحياة كتحدي للقدرات الذاتية.
 االستعانة بالمختصين.

 االعتراف الشخصي بوجود المشكلة لزيادة االيجابية في مواجهتها
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 .8التقييم :أن يقوم الشخص بتقييم الخطوات العملية التي اتخذها لمواجهة المشكلة ومدى
فعاليتها حيث يتخذ الخطوات المقبلة في ضوء ذلك التقييم واذا استدعى األمر يعيد النظر

في أولويات المواجهة للمسببات.

أما يوسف ( )77 ،6777فقد حدد عدة خطوات للتغلب على االحتراق الوظيفي تمثلت في التالي:

 .1فهم طبيعة العمل وأساليب االستجابة للضغوط ،ففي حال استطاع الموظف فهم استجاباته
بشكل كامل ،فإنه سوف يتعلم تحديد أنماط السلوك غير الفعالة ،ويعمل على تغييرها.

 .6إعادةً فحص القيم واألهداف واألولويات غير الواقعية بالنسبة للوظيفة واألداء ،والتي تؤدي
إلى التعرض لإلحباط واالرتباك ،كاألهداف الغامضة التي ال تتم مراجعتها والتأكد من
مالءمتها وصالحيتها ،وهذا يعني ضرورة مراجعتها من حين آلخر وتحديدها والتأكد من

قابليتها للتنفيذ وترتيبها حسب األولوية.

 .3تقسيم الحياة إلى مجاالت :العمل ،المنزل ،الحياة االجتماعية وهكذا ،والتركيز قدر
اإلمكان على كل مجال في وقته ،وعدم السماح لمجال أن يؤثر على اآلخر.

.2

بناء نظام للمساندة االجتماعية ،وبناء صداقات مع أكثر من نوع من األصدقاء والزمالء،

فاإلنسان يحتاج إلى من يصغي إليه ،والى من يقدم له النصح دون تجريح أو الحكم
المسبق على الكالم واألفكار واألفعال ،كما يحتاج اإلنسان إلى من يقدر اهتماماته،

ويشاركه قيمه ورؤاه وأولوياته ،ويمده برؤى واقعية عندما تختل األشياء أمامه.

أحد عشر :كيفية قياس االحتراق الوظيفي:

تشكل االستجابات السلوكية والمظاهر الدالة على االحتراق الوظيفي القاعدة األساسية التي يعتمد

عليها الباحثون في تصميم أدوات تساعدهم على اإلجابة على التساؤل فيما إذا كان الفرد بخير أو

محترق وظيفياً ،وفي العادة يقوم المستجيب باإلجابة على عبارات تقديرية بالموافقة أو عدم الموافقة

عليها (الزهراني.)68-60 ،6778 :

إن مصداقية وواقعية األدوات التي تقيس االحتراق الوظيفي تكمن في تحقيقها ألغراض البحث

التطبيقية ،وكذلك في قدرتها على تقييم األفراد ألنفسهم ،ونظ اًر لالختالف الكبير بين الباحثين حول
حدود هذه الظاهرة وتعريفها ،فقد واجهت عملية تصميم مقياس معين لالحتراق الوظيفي صعوبات

كبيرة ،حيث قام العديد من الباحثين بتصميم مقاييس مختلفة لالحتراق الوظيفي ،وقد لخص

) Schaufeli, et. al.(1993, 199-204تطور هذه المقاييس كما يلي:
 .1كشافات االحتراق الذاتية

))Do-it- yourself burnout Inventories

وقد ظهرت هذه الكشافات في بداية الثمانينات لكن غالبيتها تم اختبارها وفحصها على المستوى

التطبيقي ،ومن أمثال هذه المقاييس:
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 .1مقياس Freudenberger & Riichelson- 1980
 .6مقياس Bramhall & Ezel- 1981

 .3مقياس Veninga & Spradly- 1981
 .7مقياس  Blostein, Eldridge, Kilty, & Richardson Scale- 1985والذي لم يتجاوز
استخدامه دراسة واحدة.

 .2كشافات عامة:

General Inventories

اقتصر بعض هذه الكشافات على فحص مهن معينة وافتقر إلى الصدقية والواقعية مثل:

 .1مقياس اتجاهات المعلم (( )Teacher Attitude Scale(TASمن تصميم Farber-1984
 .6مقياس االحتراق للمهن الصحية ( The Staff Burnout Scale for Health
) Professionals(SBS-HPمن تصميم .Jones-1980

 .3مقياس ضغوط مهنة التمريض() ، Nursing Stress Scale(Nssمن تصميم Gray-
.Toft & Anderson-1981

أما مقياس ماسالك ) )Maslach Burnout Inventory-MBIفقد حظي بمعظم التطوير
واالهتمام ،والذي صممته ( )Maslachوتلميذتها ( )Jacksonفي العام  ،1081وقد عزز ذلك

( )Perlman & Hatmanفي العام  1086عندما جمعا أكثر من  78تعريفاً لالحتراق الوظيفي،
وقاما بإجمالها جميعاً في تعريف واحد تطابق تماماً مع تعريف ماسالك ،مستندين على تحديد أبعاد
االحتراق الوظيفي الثالثة ،وهي اإلنهاك العاطفي وتبلد المشاعر اإلنسانية وتدني اإلنجاز الشخصي،

وقد تم تطوير المقياس عبر عدة مراحل ليصبح قاد اًر على قياس االحتراق لدى كافة المهن حيث صدر

في العام  1002مقياس ماسالك العام لالحتراق الوظيفي(")General Survey: "MBI-GS

(.)Schaufeli, et. al.: 1993, 199-204

ويعد هذا المقياس من أقدر المقاييس التي تقيس درجة االحتراق الوظيفي والذي تم استخدامه من

قبل عدد كبير من الباحثين والمؤسسات والمنظمات في مسعي للتعرف على الخبرات التي تولدت لدى

المشتغلين في تلك الجهات ،كما يعد موثوقاً ،حيث يقوم بتقدير حجم القدرات ومدى المشاركة واالنجاز

للعاملين في المؤسسات والشركات والهيئات ،وتوجد ثالث طبعات لهذا المقياس :الطبعة األولى
مخصصة للمهن المعنية بتقديم الخدمات االنسانية مثل التمريض وغيره من التخصصات الصحية،
والثانية معدلة جزئيا ومعنية بالتعليم والقطاعات الثقافية ،وقد تبنت الدراسة الحالية هذه الطبعة ،والثالثة
طبعة عامة مخصصة لقياس عالقة الموظف بالعمل وليس بالعالقات الخدمية التي يقدمها الموظف

(القرني )13 ،6777 :و(.)Demerouti, & Bakker: 2007, 2

أما النسخة العربية للمقياس فقد أعدها الباحث البتال عام  ،1008وقد مرت بخطوات عديدة

للتحقق من صحتها ،حتى تم تطبيقها للتأكد من صدقها وثباتها (العتيبي.)67 ،6777 :
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ويتكون المقياس من ثالثة أبعاد فرعية:
 .1االنهاك العاطفي
 .6تبلد المشاعر

 .3تدني االنجاز الشخصي

وتشمل هذه األبعاد  66فقرة ،يجاب عنها من خالل بعدين  ،األول بعد التكرار  ،ويعني عدد

مرات تكرار إحساس الفرد بالشعور ،الذي تدل عليه العبارة التي يقرأها ،وذلك على متصل من )(1
إلى ) ،(6والبعد الثاني بعد الشدة ،ويعني درجة قوة شدة اإلحساس ،و يجاب عنها من خالل متصل
من ) (1إلى ).)Maslach & Jackson: 1981, 100((7

ويعتبر االحتراق منخفضاً إذا حصل الفرد على درجات منخفضة على البعدين األول والثاني،

ودرجة مرتفعة على البعد الثالث ،ويكون االحتراق متوسطاً عندما يحصل الفرد على درجات متوسطة

على األبعاد الثالثة ،بينما يكون االحتراق مرتفعاً ،إذا حصل الفرد على درجات مرتفعة على البعدين

األول ،و الثاني ومنخفضة على البعد الثالث ،في حين يكون االحتراق متوسطاً إذا حصل الفرد على
درجات متوسطة في األبعاد الثالثة ،وذلك من خالل االستجابة لمقياس من سبعة درجات )صفر =

أبداً =1 ،بضع مرات في السنة =6 ،مرة في الشهر أو أقل =3 ،بضع مر ات في الشهر =7 ،مرة
كل اسبوع =8 ،بضع مرات في األسبوع =2 ،كل يوم تقريبا) (القرني.)18-17 ،6777 :

ويبين الجدول رقم (4) :توزيع مستويات االحتراق الذي توصلت إليه ماسالك للمهن المختلفة بعد

تطبيقه على أكثر من  11777مستجيب.

جدول رقم ( :)7تصنيف درجات مقياس ماسالك حسب مستويات االحتراق

منخفض

متوسط

مرتفع

البُعد
النهاك العاطفي

أقل من 46

36-47

أكبر من 37

تبلد المشاعر

أقل من 6

43-7

أكبر من 44

أكبر من 49

43-48

أقل من 44

تدني اإلنجاز الشخصي

المصدر( :القرني)18 ، 2000 :
وقد قام الباحث باستخدام مقياس ليكرت الخماسي بدالً من التدرج السباعي المستخدم في

المقياس وذلك تسهيالً للبحث ،كما اعتبر الباحث أن موافق وموافق بشدة في البعدين األول والثاني

مضافاً إليها غير موافق وغير موافق بشدة في البعد الثالث يعبر عن احتراق عال ،والعكس بالنسبة
لالحتراق المنخفض أما المحايد فسيعتبر احتراقاً متوسطاً.
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اثنا عشر :الخالصة

تناول هذا الفصل اإلطار النظري لظاهرة االحتراق الوظيفي من حيث المفهوم ،والمكونات،

والتطور التاريخي للظاهرة ،باإلضافة إلى استعراض أهم النماذج التي حاولت تفسيرها ،وأسبابها،

وأعراضها ،ومراحل حدوثها ،ومستوياتها ،ووسائل قياسها والتعرف عليها ،وعالقتها بالمصطلحات
األخرى باإلضافة إلى وسائل التغلب عليها ومواجهتها ،وقد استطاع الباحث التوصل إلى مجموعة من

المالحظات حول ظاهرة االحتراق الوظيفي أهمها:

 .1أن ظاهرة االحتراق الوظيفي ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث واالستقصاء للتعرف
عليها ،وذلك للتوصل إلى مفهوم أكثر تحديداً ،فهي ظاهرة عصرية يؤثر وجودها سلباً
على مستوى األداء الفردي والجماعي ،ويتضح ذلك من خالل تعدد واختالف التعريفات

والنماذج المفسرة لها.

 .6أن ظاهرة االحتراق الوظيفي قد أصبحت ظاهرة عالمية ( ،)Globalولم تعد تقتصر على
مهن معينة ،أو مناطق جغرافية معينة ،بل أصبحت مثار بحث وتحري لدى كافة

المجتمعات المهنية وفي أي مكان ،نظ اًر لتداعياتها السلبية الكبيرة ،والخسائر التي تسببها
هذه الظاهرة.

 .3أن ظاهرة االحتراق الوظيفي ظاهرة مرتبطة بالعمل بالدرجة األولى ،ولكن مسبباتها قد
تتجاوز ظروف العمل ،إلى البيئة الخارجية ،كما لم يتفق الباحثون على أسباب محددة

لهذه الظاهرة ،فقد تكون هناك أسباب معينة مؤثرة في بيئة ما ،يختلف مدى تأثيرها في
بيئة أخرى ،نظ اًر لتداخل العوامل األخرى ،كالعوامل الفردية واالجتماعية الخارجية ،وقد

تكون هناك عوامل أخرى لم يتوصل إليها الباحثون بعد.

 .7أنه ال توجد أعراض محددة ومتفق عليها لظاهرة االحتراق الوظيفي ،نظ اًر لتداخلها مع
الظواهر األخرى المصاحبة لها ،والتي قد تكون نتيجة أو سبب لظاهرة االحتراق الوظيفي،

وأن ظهور عرض معين أو مجموعة من األعراض وليس كلها قد يكون كافياً للتنبه وأخذ

االحتياطات واإلجراءات الالزمة لدراسة الظاهرة بشكل جدي.

 .8أن الفروقات الفردية بين األفراد لها دور مهم ومؤثر في إمكانية وجود الظاهرة ،حيث أن
قدرات األفراد على التكيف وحل المشكالت ،واتجاهاتهم ( ،)Attitudesلها دور مهم

ومؤثر في التعامل مع ظاهرة االحتراق الوظيفي.

 .2أن ظاهرة االحتراق الوظيفي ال تحدث فجأة أو مرة واحدة ،بل تمر بمراحل عديدة ،وبالرغم
من اختالف الباحثين في عدد هذه المراحل فإن معظم العلماء يتفقون على أن نموذج

ماسالك لالحتراق والمكون من ثالثة مراحل هو النموذج األمثل.
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 .0أن األفراد العاملون قد يتعرضون لالحتراق أكثر من مرة خالل حياتهم المهنية ،وذلك
يعتمد على مدي حدة التعرض لها ،وقدرات األفراد والمؤسسات على معالجتها والتعامل

معها.

 .8يجمع الباحثون على أن لالحتراق الوظيفي ثالث مستويات للقياس تمثلت في :منخفض،
متوسط ،ومرتفع.

 .0أن مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي يعتبر من أنجع الوسائل لقياس الظاهرة بالرغم من
المحاوالت العديدة من قبل الباحثين لتصميم مقاييس أخرى ،حيث يمكن تعديل هذا

المقياس بسهولة ،وفقاً للبيئة المراد التعامل معها.

وفي ضوء ذلك فإن الباحث يعتقد أن ذلك يعزز مبررات وأهمية القيام بهذا البحث ،نظ اًر

ألهمية هذه الظاهرة ،واآلثار السلبية الكبيرة التي تلقي بظاللها ليس على األفراد فحسب ،بل على

المنظمات أيضاً ،ومن ثم على المجتمع بشكل عام ،وخصوصاً أن هذا البحث قد تطرق إلى
ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى مجتمع هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة،

والتي تمثل من األهمية ما ال يمكن إهمالها ،نظ اًر للدور الهام والحيوي لها في بناء األجيال

الفلسطينية المؤهلة علمياً.

وعليه فقد استفاد الباحث من هذا الفصل على النحو التالي:
 تمكن الباحث من وضع تعريفه الخاص لظاهرة االحتراق الوظيفي ،شمل المكونات واألسباب
والنتائج واألعراض ،وذلك استناداً إلى التعريفات المختلفة لظاهرة االحتراق الوظيفي.

 اقترح الباحث إضافة مرحلة جديدة لمراحل تطور ظاهرة االحتراق الوظيفي ،لم تذكر كمرحلة

بحد ذاتها من قبل ،وهي مرحلة ما قبل تسمية الظاهرة بهذا االسم ،حيث أطلق عليها اسم:

"المرحلة التمهيدية".

 استخدم الباحث مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ( )MBIلقياس مستوى ظاهرة االحتراق
الوظيفي ،مع إجراء بعض التعديالت بعد عرضه على مجموعة من المحكمين ،كما تمكن

الباحث من تصميم استبانة العوامل الديمغرافية والتنظيمية استناداً إلى نماذج االحتراق

الوظيفي وخاصة نموذج المالءمة الشخصية ،وأسباب حدوثه ،وكذلك أعراضه.

 اعتمد الباحث نموذج ماسالك الثالثي األبعاد لمكونات االحتراق الوظيفي وهي :اإلنهاك
العاطفي ،وتبلد المشاعر اإلنسانية ،وتدني اإلنجاز الشخصي.

 استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لجمع بيانات االستبانة الخاصة بهذا البحث ،وذلك
تسهيالً للبحث ،كما استخدم تدرج مستويات االحتراق الثالثة وفقاً لذلك.

 استند الباحث في وضع توصيات البحث بشكل جيد على األدبيات المتعلقة بوسائل التغلب
ومواجهة االحتراق الوظيفي الواردة في هذا الفصل.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
مقدمة
أوالا :دراسات تناولت مستوى االحتراق الوظيفي

 .2دراسات تناولت مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في مهنة التعليم

 .2دراسات تناولت مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في المهن األخرى

ثاني ا :دراسات تناولت عالقة االحتراق الوظيفي بالعوامل الديمغرافية
ثالث ا :دراسات تناولت مصادر االحتراق الوظيفي

رابعا :دراسات تناولت آثار وأعراض االحتراق الوظيفي

خامسا :دراسات تناولت بعض المفاهيم ذات العالقة باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

سادس ا :تعليق على الدراسات السابقة
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مقدمة

بالرغم من اآلثار السلبية الكبيرة التي تخلفها ظاهرة االحتراق الوظيفي على المنظمات

باختالفها ،وكذلك على العاملين فيها من النواحي النفسية والجسدية ،مما يتسبب في انخفاض مستوى

األداء ،والحد من القدرة على اإلبداع ،حتى أضحت هذه الظاهرة من أبرز مشكالت العصر في

منظ مات األعمال ،فقد الحظ الباحث ندرة الدراسات المحلية والعربية التي تناولت هذه الظاهرة وخاصة
في المجال اإلداري ،في حين تم تناول هذه الظاهرة في الدول المتقدمة باهتمام أكبر ،ولقد قام الباحث
باالطالع على العديد من هذه الدراسات على المستوى المحلي والعربي والدولي من خالل المحاور

التالية:

أوالا :دراسات تناولت قياس مستوى االحتراق الوظيفي

ويمكن تقسيم هذا المحور وفقاً لطبيعة المهنة التي تناولتها الدراسة كما يلي:
 .2دراسات تناولت مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في مهنة التعليم:
أوضحت دراسة كل من ) ،Karabıyık, et. al.(2008والظفري ،والقريوتي ( ،)6717وجود

االحتراق الوظيفي بدرجة منخفضة ،أما دراسة كل من الرشدان( ،)1008وعودة ( ،)1008والخرابشة،

وعربيات( ،)6778والرافعي ،والقضاة( ،)6778و( ،Toker)6778وعواد( ، ،)6717فقد بينت وجود
االحتراق الوظيفي بدرجة متوسطة ،في حين بينت دراسة كل من آل مشرف( ،)6776وأبوهدروس،

والف ار( ،)6770و(. Gurbuz, et. al.)6770وجود االحتراق الوظيفي بدرجة عالية.
 .2دراسات تناولت مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في المهن األخرى:

أظهرت دراسة كل من السعدني( )6778حول الممرضات العامالت بالمستشفيات العامة والمركزية
بالقاهرة الكبرى بجمهورية مصر العربية ،وأبوطه( )6778حول العاملين في المستشفيات الفلسطينية،
أن مستوى االحتراق الوظيفي كان بدرجة مرتفعة ،في حين بينت دراسة كل من النفيعي( )6777حول

العاملين في المنظمات الحكومية الخدمية ،والتي لها عالقة بالجمهور بمحافظة جدة بالمملكة العربية

السعودية ،والكالبي ،ورشيد( )6771حول موظفي القطاعين العام والخاص في مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية ،والقرني( )6771حول المشتغلين في المؤسسات اإلعالمية في المملكة العربية

السعودية ،والرقاد( )6770حول مدربي رياضة الوشو-كونج فو في األردن ،وأبومسعود( )6717حول
الموظفين العاملين في و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة ،و( Gupta)6717حول مهنيي العالج
الطبيعي في منطقة أونتاريو بكندا ،أن مستوى االحتراق الوظيفي كان بدرجة متوسطة ،في حين

أظهرت دراسة الجمل( )6716حول المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية أن

مستوى االحتراق الوظيفي كان منخفضاً.
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ثانيا :دراسات تناولت عالقة االحتراق الوظيفي بالعوامل الديمغرافية

أظهرت دراسة كل من الرشدان( ،)1008و( .Gurbuz, et. al.)6770وجود فروق ذات

داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي ككل تعزى لمتغير الجامعة(مكان العمل) ،في حين أظهرت
دراسة كل من ( ،Adekola)6770والجمل( )6716عدم وجود هذه الفروق على الدرجة الكلية

لالحتراق.
ويحيى،

كما أظهرت دراسة كل من الرشدان( ،)1008وعودة( ،)1008والكالبي ،ورشيد(،)6771
وحامد(،)6771

والسعدني(،)6778

والقريوتي،

والخطيب(،)6772

وأبوهدروس،

والف ار( ،)6770وعواد( ،)6717و( ،Toker)6778وأبوطه( ،)6778وأبومسعود( ،)6717عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ،بينما بينت دراسة

الخرايشة ،وعربيات( ،)6778و( ،Gurbuz, et. al.)6770و( Byram, et. al.)6717وجود هذه

الفروق لصالح اإلناث.
أما

دراسة

كل

من

النفيعي(،)6777

و(،Toker)6778

وأبوطه(،)6778

وأبومسعود( ،)6717فقد بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي تعزى

لمتغير الحالة االجتماعية لصالح المتزوجين ،بينما اختلفت عنها دراسة السعدني ( )6778بأن الفروق
كانت لصالح غير المتزوجين ،في حين أظهرت دراسة كل من القريوتي ،والخطيب( ،)6772والرافعي،
والقضاة( ،)6778والظفري ،والقريوتي( ،)6717و( ،Byram, et. al.)6717والجمل( ،)6716عدم
وجود فروق تعزى للحالة االجتماعية.

أما بالنسبة للعمر فقد بينت دراسة كل من النفيعي( ،)6777والكالبي ،ورشيد(،)6771
والقرني( ،)6771وآل مشرف( ،)6776والسعدني( ،)6778و(،Gubuz, et. al.)6770
و( ،Toker)6778وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير العمر

لصالح األقل عم ار ،بينما بينت دراسة كل من عودة( ،)1008والقريوتي ،والخطيب(،)6772
وأبوطه( ،)6778والرافعي ،والقضاة( ،)6778و( ،Byram, et. al.)6717والجمل( ،)6716عدم
وجود هذه الفروق.
كما

بينت

دراسة

كل

من

السعدني(،)6778

و)al.(2007

et.

،Gurbuz,

و( ،Toker)6778والظفري ،والقريوتي( ،)6717و أبوطه( ،)6778و أبومسعود( ،)6717وجود
فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،في حين لم تظهر

دراسة كل من الكالبي ،ورشيد( ،)6771والجمل( )6716مثل هذه الفروق.
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أما بالنسبة لسنوات الخبرة فقد بينت دراسة كل من الكالبي ،ورشيد( ،)6771وآل

مشرف( ،)6776و( ،Gurbuz, et. al.)6770و( ،Lopez, et. al.)6778والرقاد(،)6770
وعواد( ،)6717وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغير سنوات

الخبرة لصالح األقل خبرة ،ودراسة النفيعي( ،)6777والخرابشة ،وعربيات( )6778لصالح األكثر خبرة،
بينما أظهرت دراسة كل من عودة( ،)1008وأبوهدروس ،والف ار( ،)6770والرافعي ،والقضاة(،)6778

وأبوطه( ،)6778والظفري ،والقريوتي( ،)6717وأبومسعود( ،)6717والجمل( )6716عدم وجود مثل
هذه الفروق.

ثالثا :دراسات تناولت مصادر االحتراق الوظيفي

بينت دراسة كل من عودة( ،)1008والنفيعي( ،)6777ويحيى ،وحامد( ،)6771وآل

مشرف(،)6776

و(،Dorman)6773

والسعدني(،)6778

و(،Kalatharawat)6770

و( ،Rothmann & Essenko)6770و( ،Gurbuz, et. al.)6770والرافعي ،والقضاة(،)6778
و( ،Karabıyık, et. al.)6778و( ،Lopez, et. al.)6778و(،Trevineo & Helman)6770

وأبومسعود( ،)6717و( ،Gupta)6717والجمل( ،)6716أن ضغط مهام العمل يمثل مصد اًر رئيسياً

لالحتراق الوظيفي.

أما دراسة كل من القحطاني( ،)6770و( ،Triveneo & Helman)6770فقد بينت أن

محدودية صالحيات العمل تعد من مصادر االحتراق الوظيفي ،بينما لم تظهر دراسة كل من
أبومسعود( ،)6717و( Gupta)6717ذلك.
كما

بينت

دراسة

كل

من

النفيعي(،)6777

والقريوتي،

والخطيب(،)6772

و( ،Rothmann & Essenco)6770و( ،Gurbuz, et. al.)6770والرافعي ،والقضاة(،)6778
و) ،Karabiyik, et. al.(2008و( ،Lopez, et. al.)6778و( ،Gupta)6717وعواد(،)6717
أن قلة التعزيز اإليجابي تعد مصد اًر من مصادر االحتراق الوظيفي ،في حين لم يظهر ذلك في دراسة

كل من ( ،Trevineo & Helman)6770وأبومسعود(.)6717
كما

بينت

دراسة

كل

من

النفيعي(،)6777

و(al.)6770

et.

،Gurbuz,

والقحطاني( ،)6770وأبومسعود( ،)6717والجمل( )6716أن انعدام االجتماعية يعد أحد مصادر
االحتراق الوظيفي.

في حين أظهرت نتائج دراسة كل من السعدني( ،)6778و(،Kalatharawat)6770

و( ،Cheng, et. al.)6778و( ،Gupta)6717وشاهين( )6717أن عدم اإلنصاف والعدل يعتبر
من المصادر الرئيسية لالحتراق الوظيفي.
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أما

دراسة

كل

من

(،Dorman)6773

و(Helman)6770

&

،Trevineo

و( ،Gupta)6717وأبومسعود( )6717فقد أظهرت تناقض القيم بين الفرد العامل والمنظمة التي
يعمل بها كأحد مصادر االحتراق الوظيفي.

رابعا :دراسات تناولت آثار وأعراض االحتراق الوظيفي

أظهرت دراسة أبوهدروس ،والف ار( )6770أن مستوى االحتراق الوظيفي يؤثر على مستوى

التوافق المهني ،بينما بينت نفس الدراسة ،ودراسة أبوطه( )6778أن مستوى األداء ال يتأثر بمستوى

االحتراق الوظيفي ،أما دراسة ( Rothman & Essenko)6770فقد بينت أن االحتراق الوظيفي
يؤدي إلي اعتالل الصحة النفسية والجسدية ،في حين بينت دراسة جابر( )6778وجود عدة مستويات

ألعراض االحتراق الوظيفي لمدربي كرة السلة بفلسطين تمثلت في بعد التغير الشخصي نحو األسوأ،
وبعد نقص اإلنجاز الرياضي ،وبعد اإلنهاك االنفعالي ،وبعد اإلنهاك العقلي ،وبعد اإلنهاك البدني ،أما

دراسة ) Byram, et al.(2010فقد أظهرت بأن اإلحباط والقلق والتوتر هي عوامل مصاحبة
لالحتراق.

خامس ا :دراسات تناولت بعض المفاهيم ذات العالقة باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

أظهرت دراسة أبو رمضان( )6777وجود مستوى متوسط من الرضا الوظيفي لدى العاملين

بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،أما دراسة حنونة( )6772فقد أظهرت وجود مستوى عال من
االلتزام التنظيمي لديهم ،كما بينت دراسة شاهين( )6717وجود رضا منخفض حول نظام الحوافز

والمكافآت ووقت تنفيذ المعامالت لديهم ،في حين بينت دراسة كل من أبورمضان(،)6777
وشاهين( )6717أن مستوى كل من الرضا الوظيفي والثقة التنظيمية لدى العاملين بالجامعة اإلسالمية

أعلى منه في جامعة األزهر.

سادس ا :تعليق على الدراسات السابقة
من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة يمكن رصد المالحظات التالية:
 أن هذه الدراسات قد تناولت ظاهرة االحتراق في مختلف المهن ،مما يدلل على أن هذه
الظاهرة قد تتسلل إلى عالم األعمال بغض النظر عن طبيعة هذه المهن ،إذا توفرت العوامل
المسببة لها.
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 أن معظم هذه الدراسات قد استخدم مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي مما يدلل على مدى
صدقية وموثوقية هذا المقياس على المستوى الدولي.
 يالحظ أن ظاهرة االحتراق الوظيفي قد خضعت للعديد من الدراسات واألبحاث من حيث قياس
مدى وجود الظاهرة في أوساط مهنية عديدة ،وكذلك العوامل المرتبطة بها ،ووسائل المواجهة
والتصدي لها ،إال أنه يتضح بأن المكتبة العربية ال زالت تفتقر إلى المزيد من هذه الدراسات
واألبحاث والمؤلفات ،حيث يالحظ تركيز معظم الدراسات العربية على قطاع التعليم المدرسي،
مع التركيز على قياس مستوى وجود الظاهرة ،وعالقته بالعوامل الديمغرافية فقط ،كما أن
معظمها قد تناولت الظاهرة من مدخل تربوي ونفسي ،وليس من مدخل التطوير اإلداري
والتنظيمي ،على الرغم من أن نتائج هذه الدراسات لها مدلوالت إدارية وتنظيمية واضحة.
 ومن خالل ما سبق يتضح بأن هذا البحث وعلى حد علم الباحث سيمثل البحث المحلي
والعربي األول الذي سيتناول عالقة العوامل الديمغرافية والتنظيمية بشكل متكامل باالحتراق
الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية.
 أما بالنسبة للعوامل المرتبطة باالحتراق الوظيفي فقد شملت معظم هذه الدراسات العوامل
الديمغرافية مع اختالفات مرتبطة بطبيعة المهنة والمبحوث ،لكنها اختلفت في تشخيص
مصادره التنظيمية ،وقد بدا جلياً اختالف الباحثين والدارسين في تحديد عوامل معينة ولكن بعد
اطالع الباحث على هذه الدراسات يمكن اعتبار العوامل التنظيمية الستة التي اعتمدتها
دراسة( )Maslach, et. al.: 2001, 14األكثر شمولية لكافة العوامل التنظيمية الفرعية.
 من ناحية أخرى فإن الباحث ومن خالل اطالعه على الدراسات السابقة ،قد استفاد بشكل
كبير من حيث التعرف على وسائل قياس االحتراق ،من خالل نماذج دولية عديدة ،والتي كان
أهمها مقياس ماسالك لالحتراق( ،)MBIوالذي استخدمه الباحث في هذا البحث ،كما قدمت
الدراسات السابقة واألدبيات الخاصة بظاهرة االحتراق الوظيفي نموذجاً ألهم العوامل التنظيمية
المؤثرة فيها والتي تغطي الحياة المهنية.
 كما تمكن الباحث بعد اطالعه على الدراسات السابقة من وضع تصور لمنهجية البحث،
واجراءاته ،وآلية جمع البيانات ،وطريقة اختيار عينة البحث ،باإلضافة إلى التعرف إلى
الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات.
وقد قام الباحث بتلخيص هذه الدراسات في جدول كما هو موضح في ملحق رقم(.)3
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الفصــــــــــل الرابــــــــــــع
منهجية واجراءات البحث
مقدمة
أوالا :منهــــج البحث
ثاني ا :مجتمــع البحث
ثالث ا :عينـــــــة البحث
رابعا :أدوات البحث
خامس ا :األساليب اإلحصائية
سادس ا :إجراءات تطبيق البحث
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مقدمة
يعــرض هـذا الفصـل اإلجراءات والخطـوات المنهجيــة التي تمت في مجـال البحث الميدانية،
حيث يتناول منهـج البحث ،ومجتمـع البحث ،والعينـة التي طبق عليهـا البحث ،إضـافـة إلى توضيـح
األدوات المستخدمـة في البحث وخطواتهـا ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليـل البيانات
للتوصـل إلى النتائج ومن ثم تحقيق أهداف البحث .وفيما يلي تفاصيـل مـا تقـدم:

أوالا :منهــج البحث
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على استطالع الرأي ،وهو المنهج الذي يدرس
ظاهرة أو قضية موجودة حالياً ،ويمكن الحصول منها على معلومات تجيب على أسئلة البحث دون
تدخل الباحث فيها ،حيث تم استطالع آراء عينة عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس ،كما تم
االستعانة بالمنهج الكمي لدراسة وتحليل البيانات ،حيث تم استخدام المعدالت ،والنسب المئوية،
واالختبارات اإلحصائية كأدوات للتحليل.

ثاني ا :مجتمــع البحث
يتكــون مجتمــع البحــث مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية النظــاميين فــي الجامعــات الفلســطينية فــي
محافظات غزة (األزهر واإلسالمية واألقصى) بمختلف تخصصاتهم كما هو مبين في الجدول (.)8
جدول( :)2توزيع مجتمع البحث من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة
دكتوراه

الجامعة

ماجستير

بكالوريوس

المجموع

العدد

طبيعة الجامعة

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

اإلجمالي

األزهر

0

182

17

27

7

10

68

628

607

غير حكومية

اإلسالمية

2

618

60

118

-

-

33

333

322

غير حكومية

األقصى

67

187

10

117

6

3

30

623

376

حكومية

00

821

088

المجموع الكلي

المصدر( :الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين للعام .)160 ،6711
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ثالثا :عينة البحث
بلغ ــت عين ــة البح ــث الكلي ــة  367م ــن أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية بالجامع ــات الفلس ــطينية ف ــي
محافظـ ــات غ ـ ـزة ،والتـ ــي تجـ ــاوزت الحـ ــد األدنـ ــى المطلـ ــوب لمثـ ــل مجتمـ ــع هـ ــذا البحـ ــث ،والبـ ــالغ 688
مفــردة(الف ـرا ،ماجــد ،)18 ،6717:حيــث تعــادل مــا نســبته  %33مــن مجتمــع البحــث والــذي يتكــون مــن
 088عضواً ،وزعت علـى الجامعـات الـثالث بـنفس النسـبة تقريبـاً وفقـاً لمجتمـع البحـث فـي كـل جامعـة،
حيث تم استرداد  311استبانة ،و تم استبعاد استبانتين لعدم مطابقتهما للشروط العلميـة ،ليصـبح العـدد
اإلجمالي للعينة التي تم إجراء التحليل لها  370مفردة ،والتي تعادل ما نسبته %00 ،مـن حجـم العينـة
الكلية للبحث ،ويوضح الجدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية.
جدول( :)2الخصائص الديموغرافية لعينة البحث(ن=)232
إسم الجامعة

التكرار

النسبة %

االسالمية

162

77.08

07

األزهر

80

األقصى
النوع

262

ذكر

47

أنثى
الحالة االجتماعية
متزوج

37.76

68.87

84.79
15.21

263

85.11

أعزب

40

12.94

أرمل

7

1.29

2

مطلق
العمر

0.65

 37 -68سنة

53

17.15

 77 -31سنة

83

26.86

 28 -81سنة

72

23.30

95

 87 -71سنة

6

لم يذكر

المؤهل العلمي
دكتوراه

30.74
1.94

ماجستير

177
99

57.28

بكالوريوس

31

10.03

2

دبلوم عال

54

32.04
0.65

عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة %

17 – 8

70

22.65

أكثر من 18

105

33.98

لم يذكر

4

1.29

62

أقل من 8

68

18 -11

الكلية

20.06
22.01

أصول الدين

12

3.9

التربية

48

15.5

56

اآلداب

18.1

التمريض

4

1.3

الشريعة

الصيدلة

11
9

3.6

العلوم

44

14.2

54

17.5

4

1.3

7

الحقوق

االقتصاد والعلوم االدارية والمالية/
التجارة

العلوم الطبية

2.3
2.9

الفنون الجميلة

2

37

12.0

تكنولوجيا المعلومات

7

2.3

الهندسة

14

لم يذكر

0.6

4.5

يتبين من الجدول ( )2ما يلي:
 شكل أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة االسالمية نسبة ( ،)%77.08في حين شكل أعضاء
التدريس بجامعة االزهر نسبة ( ،)%37.76وأعضاء هيئة التدريس بجامعة االقصى نسبة
( ،)%68.87وهذا يتناسب تقريباً مع عدد أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة بالنسبة لمجتمع
البحث الكلي.
 الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية هم من الذكور وبنسبة ( ،)%87.00في حين شكلت
عضواًت الهيئة التدريسية (األناث) نسبة ( ،)%18.61ويعكس ذلك من وجهة نظر الباحث طبيعة
الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حيث عدم توفر برامج دراسات عليا وخاصة الدكتوراه في
فلسطين مما يضطرهم للسفر خارج البالد ،وهذا يشكل عائقاً أمام األناث تحديداً وفقاً للطبيعة
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االجتماعية للشعب الفلسطيني في الحصول على درجة الدكتوراه مثالً ،في حين ال يواجه الذكور مثل
هذا العائق ،إضافة إلى أن برامج الماجستير في جامعاتنا المحلية حديثة نسبياً بالمقارنة مع عمر هذه
الجامعات ،ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على عمليات التوظيف في هذه الجامعات.
 الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية متزوجين ،وبنسبة ( ،)%88.11بينما ()%16.07
من أعضاء الهيئة التدريسية غير متزوجين(أعزب) ،في حين ( )%7.28مطلقين ،ويعتقد الباحث أن
هذه النسب طبيعية إذ أن الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه تحديداً يتطلب وقتاً يفوق الخمس
سنوات من عمر الفرد ،ولهذا فإن التفكير في الزواج وبناء األسرة بعد الحصول عليها يصبح من
األولويات لديه ،إضافة إلى أن دخله المادي نتيجة عمله جيداً نسبياً بالمقارنة مع األوضاع المادية
للمهن األخرى مما يمكنه من إتمام الزواج دون تأخير.
 أظهرت النتائج إلى أن ( )%37.07من أعضاء الهيئة التدريسية أعمارهم ما بين ( 87-71سنة)،
بينما ( )%62.82أعمارهم بين ( 77-31سنة) ،في حين ( )%63.37أعمارهم ما بين (28-81
سنة) ،بينما ( )%710.18أعمارهم ما بين ( 37-68سنة) ،وكما ذكر في البند السابق فإن الباحث
يرى أن هذا يعكس طول مدة البحث للحصول على الدرجات العلمية كالماجستير والدكتوراه حيث أن
حوالي ( )%83من أعضاء الهيئة التدريسية تزيد أعمارهم عن  37سنة.
 كما لوحظ من النتائج إلى أن ( )%80.68من أعضاء الهيئة التدريسية حاصلين على درجة
الدكتوراه ،بينما  %36.77حاصلين على شهادة الماجستير ،في حين ( )%17.73حاصلين علي
شهادة البكالوريوس ،ويرى الباحث أن هذه النسبة العالية نسبياً لحملة شهادة الدكتوراه تعكس طبيعة
رسالة هذه الجامعات األكاديمية.
 كما أظهرت النتائج أن نسبة أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة العملية في مجال عملهم ألكثر
من ( 18سنة) بلغت ( ،)%33.08بينما ( )%66.28من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
الفلسطينية تراوحت سنوات الخبرة العملية لديهم بين ( 17 – 8سنوات) ،و ( )%66.71تراوحت لديهم
الخبرة العملية بين ( 18 – 11سنة) ،و ( )%67.72من أعضاء الهيئة التدريسية لديهم خبرة عملية
(أقل من  8سنوات) ،ويعتقد الباحث أن مدة هذه الخبرات لها عالقة بعمر هذه الجامعات الذي يتجاوز
( 18عاما) وهو عمر جامعة األقصى ،حيث يبلغ عمر الجامعة اإلسالمية حوالي ( 33عاماً) ،بينما
يبلغ عمر جامعة األزهر حوالي ( 63عاماً) ،كما أن تعدد نسب سنوات الخبرة يعكس طبيعة توسع هذه
الجامعات على مدار السنوات الثالثين الماضية.
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 بالنسبة للكليات )%18( :يعملون في كلية اآلداب )%10.8( ،يعملون في كلية االقتصاد والعلوم
االدارية والمالية /التجارة )%18.8( ،يعملون في كلية التربية )%17.6( ،يعملون في كلية العلوم،
وباقي العينة موزعين على باقي الكليات ،وهي نسب متقاربة ،مما يعطي البحث مصداقية في تغطية
الكليات بشكل متوازن.

رابع ا :أداة البحث
قام الباحث بإعداد استبانة تدور حول العالقة بين العوامل الديموغرافية والتنظيمية وبين االحتراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث تكونت استبانة
البحث من قسمين رئيسيين هما:
القسم األول :وهو عبارة عن العوامل الديموغرافية للمستجيب (العمر ،سنوات الخبرة ،الحالة
االجتماعية ،نوع الجنس ،المؤهل العلمي ،الجامعة التي ينتمي إليها).
القسم الثاني :مقياس ماسالك لالحت ارق الوظيفي ()Maslach Burnout Inventory-MBI
وه ــو مقي ــاس ع ــالمي م ــن تص ــميم الباحث ــة كريس ــتينا ماس ــالك ،وق ــد ق ــام الباح ــث ب ــإجراء بع ــض
التعديالت عليه قبل اعتماده وتوزيعه على عينة البحث ،اسـتناداً إلـى آراء المحكمـين ،وبمـا يتناسـب مـع
طبيع ــة مجتم ــع البح ــث ،وظ ــروف بيئ ــة العم ــل ،كم ــا تـ ـم تع ــديل خي ــارات اإلجاب ــة وف ــق مقي ــاس ليك ــرت
الخماسي .حيث يتكون مقياس ماسالك من ثالثة أبعاد هي:
البعد األول :اإلنهاك العاطفي ،ويتكون من ( )0فقرات.
ُ

البعد الثاني( :تبلد المشاعر اإلنسانية) ،ويتكون من ( )8فقرات.
ُ

البعد الثالث( :تدني اإلنجاز الشخصي) ،ويتكون من ( )8فقرات.
ُ

)(Organizational Factors

القسم الثالث :مقياس العوامل التنظيمية

وهــو م ــن تص ــميم الباح ــث و قــد اعتم ــد الباح ــث ف ــي تص ــميم هــذا الج ــزء عل ــى الد ارس ــات الس ــابقة
والنظريــات الســلوكية حســب مــا ورد فــي م ارجــع الســلوك التنظيمــي ،وتــم تصــميم خيــارات اإلجابــة وفــق
مقياس ليكرت الخماسي.
ويتكون المقياس من ستة محاور رئيسة وهي:
المحور األول( :ضغط مهام العمل) ،ويتكون من ( )17فقرات.
المحور الثاني( :محدودية صالحيات العمل) ،ويتكون من ( )8فقرات.
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المحور الثالث( :قلة التعزيز اإليجابي) ،ويتكون من ( )11فقرة.
المحور الرابع( :انعدام االجتماعية) ،ويتكون من ( )2فقرات.
المحور الخامس( :عدم اإلنصاف والعدل) ،ويتكون من ( )2فقرات.
المحور السادس( :تناقض القيم) ،ويتكون من ( )0فقرات.

خامس ا :األســاليـب اإلحصائية
قام الباحث بتفريغ وتحليل البيانات واختبارها من خالل برنامج التحليل اإلحصائي
( ،(Statistical Package for the Social Sciences-SPSS 17.0وقد تم استخدام
األساليب اإلحصائية التالية:
 -1إحصاءات وصفية منها :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :حيث يستخدم
هذا التحليل بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف متغيرات
البحث.
 -6المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي) :ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكل مجال
من المجاالت.
 -3معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار.
 -7معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Split half methodsو يستعمل للتأكد من أن
االستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة.
 -8معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson Correlation Coefficientللتحقق من صدق
االتساق الداخلي بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لالستبانة و لقياس درجة االرتباط ،حيث يستخدم
هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات.
 -2معادلة سبيرمان :براون لتعديل ثبات االختبار.
 -2اختبار ت ( :)T- Testلبيان داللة الفروق ببن متوسطات عينتين مستقلتين ،وذلك للتعرف
على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع الجنس (ذكر ،أنثى).
 -8تحليل التباين األحادي (  :)One-Way ANOVAلبيان داللة الفروق ببن متوسطات ثالث
عينات فأكثر ،للتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات الديمغرافية.
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 -0اختبار  :LSDلمعرفة اتجاه الفروق و داللتها بين فئات كل متغير من متغيرات العوامل
الديمغرافية و تأثيرها على مجاالت االستبانة.

سادسا :إجراءات تطبيق البحث
 صدق االستبانة من قبل المحكمين:
لقد قام الباحث بعرض االستبانة بكافة مكوناتها والتي تشمل كل من مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي ،ومقياس العوامل الديمغرافية والعوامل التنظيمية ،على نخبة من المحكمين والخبراء
المتخصصين تألفت من ( )0أفراد( ،أنظر الملحق رقم( ،))1وقد استجاب الباحث لمعظم مقترحاتهم
ومالحظاتهم ،ومن ثم أجرى التعديالت واإلضافات الالزمة في ضوء المقترحات المقدمة ،حتى
أصبحت االستبانة في صورتها النهائية كما في الملحق رقم (.)6
 صدق وثبات االستبانة:
مــن خــالل توزيــع عينــة اســتطالعية بلــغ قوامهــا ( 87مفــردة) ،وتحليــل نتائجهــا ،للتحقــق مــن صــدق
وثبــات االســتبانة قــام الباحــث بحســاب الصــدق بطريقــة صــدق االتســاق الــداخلي ،وكــذلك طريقــة الصــدق
التمييزي ،وحساب الثبات عن طريق حسـاب معـامالت الفـا كرونبـاخ و معـامالت التجزئـة النصـفية لكـل
مقياس على حدة ،وقد تم ذلك كما يلي:
 .2مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي:
 .2-2صدق االتساق الداخلي Internal consistency
تم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حده والدرجة الكلية لكل بعد على حده،
كما تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
وذلك لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لكل بعد على حده ،وكذلك لمعرفة مدى ارتباط
األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس ،وبما أن المقياس له ثالثة أبعاد ،فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين
فقرات كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لكل بعد على حده  ،ويتضح ذلك من خالل التالي:
يتبين من خالل الجدول ( )0أن فقرات البعد األول (اإلنهاك العاطفي) تتمتع بمعامالت ارتباط
قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من ( ،)7.71حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
( )7.88 – 7.88وهذا يدلل على أن البعد األول وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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رقم

للبعد
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (اإلنهاك العاطفي) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

))8

أشعر بأنني مستنزف عاطفياً نتيجة عملي كعضو هيئة تدريس.

0.81

0.01

**

()0

أشعر باستنفاذ كامل طاقتي (مستهلك) في نهاية يوم العمل.

0.62

0.01

**

()17

أشعر باالرهاق حينما أصحو في الصباح للبدء بيوم عمل آخر.

0.65

0.01

**

()11

التعامل مع الطلبة طوال اليوم يسبب لي التوتر.

0.88

0.01

**

()16

أشعر بالضجر و الملل بسبب عملي.

0.83

0.01

**

))13

اشعر باالحباط في عملي.

0.73

0.01

**

()17

أشعر أنني أبذل كل جهدي في عملي.

0.55

0.01

**

()18

التعامل مع الطلبة بشكل مباشر يشكل ضغطاً كبي اًر علي.

0.69

0.01

**

()12

أشعر وكأنني في نهاية مشوار حياتي العملية في هذه الجامعة.

0.67

0.01

**

الفقرة

فقرات بعد اإلنهاك العاطفي

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من الجدول ( )8أن فقرات البعد الثاني (تبلد المشاعر اإلنسانية) تتمتع بمعامالت ارتباط
قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من ( ،)7.71حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
( ،)7.03 -7.07وهذا يدلل على أن البعد الثاني بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
للبعد
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

الداللة

( )10أشعر بأنني أعامل بعض فئات الطلبة كأنهم أرقام.

0.88

7.71

**

( )18أصبحت شخصاً قاسياً على الناس بشكل عام منذ بدأت هذا العمل.

0.93

7.71

**

( )10أشعر بالقلق في أن يسبب لي هذا العمل قساوة تجاه اآلخرين.

0.89

7.71

**

( )67ال أعبأ بما يحدث لآلخرين في بيئة العمل.

0.85

7.71

**

( )61أشعر بأن الطلبة يلومونني على بعض المشاكل التي يعانون منها.

0.74

7.71

**

الرقم

فقرات ُبعد (تبلد المشاعر اإلنسانية)

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

مستوى

\\ غير دالة إحصائياً

كما يتبين من الجدول ( )0أن فقرات البعد الثالـث (تـدني اإلنجـاز الشخصـي) يتمتـع بمعـامالت
ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من ( ،)7.71حيث تراوحت معامالت االرتبـاط بـين
( ،)7.87 -7.60وهذا يدلل على أن البعد الثالث بفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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رقم

للبعد
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

الداللة

()66

أستطيع أن أفهم كيف يشعر الطلبة تجاه مهنتي.

0.29

0.04

**

()63

أتعامل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل والطالب.

0.39

0.01

**

()67

أشعر أنني من خالل عملي أؤثر إيجابياً في حياة اآلخرين.

0.70

0.01

**

()68

أشعر بالنشاط و الحيوية في حياتي العملية.

0.78

0.01

**

()62

أستطيع و بسهولة تهيئة الجو المناسب ألداء عملي على أكمل وجه.

0.80

0.01

**

()60

أشعر باالبتهاج من خالل عملي و تعاملي مع الطالب.

0.73

0.01

**

()68

أتعامل بهدوء تام مع المشاكل النفسية خالل عملي.

0.71

0.01

**

()60

حققت أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في هذا العمل.

0.70

0.01

**

الفقرة

فقرات ُبعد (تدني اإلنجاز الشخصي)

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

مستوى

\\ غير دالة إحصائياً

ويوضح الجدول ( )17مدى ارتباط أبعاد المقياس الثالثة بالدرجة الكلية للمقياس.
جدول ( :)23معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي والدرجة الكلية للمقياس
المحاور

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

اإلنهاك العاطفي

0.88

**0.001

تبلد المشاعر اإلنسانية

0.88

**0.001

تدني اإلنجاز الشخصي

0.16

*0.05

** دالة إحصائي ًا عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائي ًا

يتبين مـن الجـدول ( )17أن أبعـاد مقيـاس ماسـالك لالحتـراق الـوظيفي تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط
قويــة ودالــة إحصــائياً  ،حيــث تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين ( )7.88 – 7.12وبمتوســط (،)7.27
وهذا يدلل على أن أبعاد المقياس تتمتـع بدرجـة جيـدة مـن الصـدق تجعـل الباحـث مطمـئن إلـى صـالحية
تطبيق المقياس على عينة البحث.
 .2-2الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية):
تعتمد هذه المقارنة فـي جوهرهـا علـى تقسـيم المقيـاس إلـى قسـمين ويقـارن متوسـط الربـع األعلـى
في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات ،وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقـة المقارنـة الطرفيـة
بــين أعلــى ( )%68مــن الــدرجات وأقــل ( )%68مــن الــدرجات ،حيــث تــم إيجــاد اختبــار (ت) لعينتــين
مستقلتين لكشف الفروق بين المجموعين بالنسـبة للدرجـة الكليـة للمقيـاس وكـذلك الدرجـة الكليـة لكـل بعـد
على حده ،والنتائج موضحة من خالل الجدول (.)11
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جدول ( :)22اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على أبعاد مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي
مرتفعي الدرجات

منخفضي الدرجات

قيمة

مستوى

م

ع

م

ع

"ت"

الداللة

اإلنهاك العاطفي

13.33

1.72

30.67

3.17

-12.2

**7.71

تبلد المشاعر اإلنسانية

6.09

0.83

17.17

3.56

- 17.77

**7.71

تدني اإلنجاز الشخصي

25.88

4.32

36.60

1.26

- 0.8

**7.71

االحتراق الوظيفي الكلي

52.64

5.85

77.58

9.51

- 0.8

**7.71

أبعاد االستبانة

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

 .2-2الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ :Alpha
تم تطبيق مقياس مسالك لالحتراق الوظيفي على عينة استطالعية قوامها ( )87عضواً من
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،وبعد تطبيق المقياس تم احتساب
معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس الكلي يساوي ()7.023
وهذا دليل كافي على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع.
وبما أن المقياس لديه ثالثة أبعاد ،فقد بلغ معامل الفا كرونباخ للبعد األول (اإلنهاك العاطفي)
يساوي ( ،)7.80ومعامل ألفا كرونباخ للبعد الثاني (تبلد المشاعر اإلنسانية) يساوي ( ،)7.01ومعامل
ألفا كرونباخ للبعد الثالث (تدني اإلنجاز الشخصي) يساوي ( ،)7.00و معامل الفا كرونباخ لالحتراق
الوظيفي الكلي يساوي ( .)7.88كما هو موضح في الجدول (.)16
جدول ( :)22معامل ألفا كرونباخ لمقياس ماسالك الكلي و أبعاده الثالثة
أبعاد االستبانة

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

اإلنهاك العاطفي

0

7.80

تبلد المشاعر اإلنسانية

8

7.01

تدني اإلنجاز الشخصي

8

7.00

االحتراق الوظيفي الكلي
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7.88

 .2-2الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Split half methods
تم تطبيق مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي على عينة استطالعية قوامها ( )87عضواً من
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،وبعد تطبيق المقياس تم حساب
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الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،حيث تم قسمة بنود المقياس إلى نصفين وكذلك بنود كل بعد إلى
قسمين ،حيث تم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف
الثاني للمقياس وكذلك لكل بعد على حده ،وهذا يدلل على أن المقياس لديه درجات ثبات مرتفعة.
وبما أن المقياس لديه ثالثة أبعاد ،بالنسبة لعوامل االحتراق الوظيفي الكلي ،فقد بلغ معامل
االرتباط للبعد األول (اإلنهاك العاطفي) ( ،)7.28وبعد استخدام معادلة سبيرمان  -براون المعدلة
أصبح معامل الثبات ( ، )7.81معامل االرتباط للبعد الثاني (تبلد المشاعر اإلنسانية) يساوي ()7.08
وبعد استخدام معادلة سبيرمان  -براون المعدلة أصبح معامل الثبات ( ، )7.82ومعامل االرتباط للبعد
الثالث (تدني اإلنجاز الشخصي) يساوي ( ،)7.22وبعد استخدام معادلة سبيرمان  -براون المعدلة
أصبح معامل الثبات ( ،)7.00ومعامل االرتباط لالحتراق الوظيفي الكلي يساوي ( ،)7.11وبعد
استخدام معادلة سبيرمان  -براون المعدلة أصبح معامل الثبات (.)7.61
مما سبق يتبين أن المقياس بفقراته يتمتع بمعامل ثبات عالي ،كما في الجدول ( ،)13مما
يشير إلى صالحية المقياس لقياس األبعاد المذكورة أعاله ،وبذلك اعتمد الباحث هذا المقياس كأداة
لجمع البيانات ،واإلجابة على تساؤالت البحث ،واختبار فرضياته.
جدول ( :)22معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي وأبعاده
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

اإلنهاك العاطفي

7.28

7.81

تبلد المشاعر اإلنسانية

7.08

7.82

تدني اإلنجاز الشخصي

7.22

7.00

االحتراق الكلي

7.11

7.61

األبعاد

 .2مقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي:
 .2-2صدق االتساق الداخلي:
يتبين من الجدول ( )17أن فقرات بعد (ضغط مهام العمل) يتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة
إحصائياً عند مستوى داللة أقل من ( ،)7.71حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (،)7.86 -7.72
وهذا يدلل على أن هذا البعد وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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للبعد
جدول ( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (ضغط مهام العمل) والدرجة الكلية ُ
رقم

معامالت

فقرات بعد ضغط مهام العمل

الفقرة

االرتباط

القيمة
االحتمال
ية

مستوى
الداللة

()37

الوقت الذي أملكه للقيام بعملي على الوجه األكمل غير كاف.

0.54

0.01

**

()31

أعمل بتركيز لفترات طويلة.

0.46

0.01

**

0.55

0.01

**

()33

اللوائح واألنظمة التي تحدد مهامي كعضو هيئة تدريس غير واضحة وغير مفهومة.

0.72

0.01

**

()37

بعض الق اررات الصادرة عن إدارة الجامعة تشكل عبئاً إضافياً علي.

0.75

0.01

**

0.82

0.01

**

()32

يتغير سلوك الطالب بشكل مستمر مما يسبب لي التوتر.

0.65

0.01

**

()30

مكتبي في الجامعة غير مؤهل إلنجاز عملي.

0.71

0.01

**

()38

أعود للبيت متعباً من العمل مما يؤثر على إنجاز واجباتي تجاه أسرتي.

0.59

0.01

**

0.70

0.01

**

()36

()38

()30

المعلومات المتوفرة حول المستجدات المتعلقة بأدائي للعمل (تعديل جداول ،تسجيل
طالب ،ق اررات تتعلق بالطلبة...،إلخ) غير كافية وتأتي في غير موعدها.

الفصول الدراسية غير مؤهلة (عدد الطلبة ،معدات مساعدة ،مكاتب و طاوالت...،إلخ)
للعملية الدراسية مما يتطلب مني جهداً إضافياً.

لدي الكثير من العمل الذي يتوجب إنهاؤه (عمل أبحاث ،تقييم أبحاث ،تصحيح
امتحانات ،إعداد جداول عالمات... ،إلخ).
** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

للبعد
جدول ( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (محدودية صالحيات العمل) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

االرتباط

االحتمالية

الداللة

0.53

7.71

**

0.86

7.71

**

()76

تصنع الق اررات المتعلقة بالعمل دون أن أشارك بها.

0.83

7.71

**

()73

السلطة الممنوحة لي في كيفية تنفيذ عملي غير كافية.

0.85

7.71

**

()77

يتدخل رؤسائي في تغيير ق ارراتي الخاصة بالطلبة.

0.83

7.71

**

فقرات ُبعد محدودية صالحيات العمل

الرقم
()77

لدي قدر غير كاف من التحكم في أدائي لعملي.

( )71النظام غامض نسبياً فيما يتعلق بتفويضي التخاذ الق اررات المتعلقة بعملي.

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

مستوى

\\ غير دالة إحصائياً

ويتبين من الجدول ( )18أن فقرات البعد (محدودية صالحيات العمل) تتمتع بمعامالت ارتباط
قوي ــة ودال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة أق ــل م ــن ( ،)7.71حي ــث تراوح ــت مع ــامالت االرتب ــاط ب ــين
( ،)7.82 -7.83وهذا يدلل على أن البعد الخامس وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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رقم

للبعد
جدول ( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (قلة التعزيز اإليجابي) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

()78

الراتب الذي أتلقاه أقل من حجم الجهد الذي أبذله في مهنة التدريس.

0.73

7.71

**

()72

راتبي ال يحقق نسبياً الرفاهية التي أتطلع إليها أنا وأسرتي.

0.70

7.71

**

()78

تصرف العالوات المحفزة دون النظر للتميز في األداء.

0.65

7.71

**

()87

تهمل الجامعة برامج التطوير المهني.

0.67

7.71

**

()86

فرص الترقية والتقدم المهني لدينا غير متاحة نسبياً.

0.79

7.71

**

الفقرة

()70
()70
()81

فقرات ُبعد (قلة التعزيز اإليجابي)

يتم تقدير عملي بشكل غير عادل نسبياً.

الجامعة غير معنية نسبياً بدعم جهود البحث العلمي التي أقوم بها.

0.79
0.80

عملي كعضو هيئة تدريس ال يمنحني ما أطمح اليه من مكانة اجتماعية.

0.71

()83

تتعامل معنا االدارة من منظور مادي بحت.

()88

()87

7.71
7.71
7.71

**
**
**

عندما أتميز كعضو هيئة تدريس ال أتلقى التكريم و الثناء من رؤسائي.

0.82
0.78

7.71

**

جهودي و مبادراتي للمساهمة في تطوير العمل تذهب دون اهتمام يذكر.

0.81

7.71

**

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

7.71

\\ غير دالة إحصائياً

**

يتبين من الجـدول ( )12أن فقـرات البعـد (قلـة التعزيـز اإليجـابي) تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط قويـة
ودالــة إحصــائياً عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن ( ،)7.71حيــث تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين (-7.28
 ،)7.86وهذا يدلل على أن البعد وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
رقم

للبعد
جدول( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (انعدام االجتماعية) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

()82

ثقتنا في بعضنا البعض كأعضاء هيئة تدريس في القيام بأدوارنا ضعيفة.

0.86

7.71

**

()88

أعضاء القسم الذي أعمل به غير متواصلين اجتماعياً.

0.84

7.71

**

()27

عالقتي مع رؤسائي ال تتجاوز العالقة الرسمية.

0.74

7.71

**

تتسم عالقتي مع طلبتي غالباً بالتوتر.

0.55

الفقرة
()80
()80
()21

فقرات ُبعد (انعدام االجتماعية)

أعمل ضمن فريق عمل غير متعاون نسبياً.
أشعر بأنني بعيد عن زمالئي.

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

0.79
0.84

7.71
7.71
7.71

\\ غير دالة إحصائياً

**
**
**

يتبــين مــن الجــدول ( )10أن فق ـرات البعــد (انعــدام االجتماعيــة) تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط قويــة
ودالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى داللـة أقــل مـن ( ،)7.71حيـث تراوحـت معـامالت االرتبـاط بــين (-7.88
 ،)7.82وهذا يدلل على أن البعد وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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للبعد
جدول ( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (عدم اإلنصاف و العدل) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

مستوى

رقم

االرتباط

االحتمالية

الداللة

()26

تتوزع الموارد في الجامعة بشكل غير عادل نسبياً.

0.82

7.71

**

()23

تعطى الفرص و العالوات وفقاً للمحسوبية.

0.83

7.71

**

()27

يتم االحتكام إلى نظام إجراءات غير فعال.

0.89

7.71

**

()28

تعامل االدارة الجميع بطريقة غير عادلة.

0.89

7.71

**

()22

أتحمل أعباء أعمال يفترض أن يقوم بها غيري.

0.76

7.71

**

()20

تتخذ الق اررات من قبل االدارة وفقاً ألسس غير موضوعية.

0.84

7.71

**

الفقرة

فقرات ُبعد عدم اإلنصاف و العدل

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

يتبــين مــن الجــدول ( )18أن فق ـرات البعــد (عــدم اإلنصــاف و العــدل) تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط
قوي ــة ودال ــة إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى دالل ــة أق ــل م ــن ( ،)7.71حي ــث تراوح ــت مع ــامالت االرتب ــاط ب ــين
( ،)7.80 -7.02وهذا يدلل على أن هذا البعد وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
رقم

للبعد
جدول ( :)22معامالت االرتباط بين فقرات ُبعد (تناقض القيم) والدرجة الكلية ُ
معامالت

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

()28

القيم التي أحملها تتناقض نسبياً مع قيم الجامعة التي أعمل بها.

0.65

7.71

**

()20

أعمل في ظل سياسات و قوانين تتعارض نسبياً مع قيمي.

0.80

7.71

**

()07

أهدافي المهنية ال تتناغم إلى حد ما مع أهداف الجامعة التي أعمل بها.

0.78

7.71

**

()01

الجامعة غير ملتزمة مبدئيا بمبادئ المساواة.

0.83

7.71

**

()06

يطلب مني أحياناً القيام بأعمال تتعارض مع قناعاتي.

0.75

7.71

**

()03

تتحكم الوالءات الحزبية بالعالقات بين زمالء العمل.

0.54

7.71

**

()07

العمل في هذه الجامعة يدفعني دائماً إلى تقديم تنازالت.

0.70

7.71

**

الفقرة

فقرات ُبعد (تناقض القيم)

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من الجدول ( )10أن فقرات البعد (تناقض القيم) تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة
إحصائياً عند مستوى داللة أقل من ( ،)7.71حيث تراوحت معامالت االرتباط بين (،)7.83 -7.87
وهذا يدلل على أن هذا البعد وفقراته يتمتع بمعامل صدق عالي.
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كما يتبين من الجدول ( )67أن أبعاد المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً،
حيث تراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)7.07 – 7.87وهذا يدلل على أن أبعاد المقياس تتمتع
بدرجة عالية من الصدق تجعل الباحث مطمئن إلى صالحية تطبيق االختبار على عينة البحث.
جدول ( :)23معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس العوامل التنظيمية والدرجة الكلية للمقياس
المحاور

معامل االرتباط القيمة االحتمالية مستوى الداللة

ضغط مهام العمل

0.85

7.71

**

محدودية صالحيات العمل

0.84

7.71

**

قلة التعزيز اإليجابي

0.90

7.71

**

انعدام االجتماعية

0.85

7.71

**

عدم اإلنصاف و العدل

0.87

7.71

**

تناقض القيم

0.86

7.71

**

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

 .2-2الصدق التمييزي ( صدق المقارنة الطرفية):
تعتمد هذه المقارنة فـي جوهرهـا علـى تقسـيم المقيـاس إلـى قسـمين ويقـارن متوسـط الربـع األعلـى
في الدرجات بمتوسط الربع األدنى في الدرجات ،وبعد توزيع الدرجات تم إجراء طريقـة المقارنـة الطرفيـة
بــين أعلــى ( )%68مــن الــدرجات وأقــل ( )%68م ـن الــدرجات ،حيــث تــم إيجــاد اختبــار (ت) لعينتــين
مستقلتين لكشف الفروق بين المجموعين بالنسـبة للدرجـة الكليـة للمقيـاس وكـذلك الدرجـة الكليـة لكـل بعـد
على حده ،والنتائج موضحة من خالل الجدول (.)61
حيــث يتبــين مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول ( )61وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة
إحصـائية بـين متوســطات أعضـاء هيئــة التـدريس مرتفعـي الــدرجات و أعضـاء هيئــة التـدريس منخفضــي
الدرجات بالنسبة لجميع األبعاد للمقياس  ،وكذلك الدرجة الكلية ألبعـاد المقيـاس السـتة ،وهـذا يـدلل علـى
أن المقياس وأبعاده يميز بين أعضاء هيئة التدريس ذوى الدرجات المرتفعة و أعضـاء الهيئـة التدريسـية
ذوى الدرجات المنخفضة في الدرجة الكلية المقياس واألبعاد الستة.
مم ــا س ــبق يتب ــين أن المقي ــاس بفق ارت ــه يتمت ــع بمعام ــل ص ــدق ع ــالي ،مم ــا يش ــير إل ــى ص ــالحية
المقياس للتمييز بين الدرجات المرتفعة والـدرجات المنخفضـة ،وبـذلك اعتمـد الباحـث هـذا المقيـاس كـأداة
لجمع البيانات لإلجابة على فروض وتساؤالت البحث.
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جدول ( :)22اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسط مرتفعي ومنخفضي الدرجات على أبعاد مقياس العوامل
التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي
منخفضي الدرجات

مرتفعي الدرجات

محدودية صالحيات العمل

9.17

3.69
1.53

35.5

األبعاد

ع

م

ع

م

قيمة "ت"

مستوى

19.83

3.48
2.52

- 11.71

الداللة
**7.71

قلة التعزيز اإليجابي

19.70

4.11

41.64

6.96

- 8.2

- 18.7

**7.71
**7.71

عدم اإلنصاف والعدل

9.18

10.25

1.89
1.91

21

22.67

3.62
3.39

- 0.81

- 11.77

**7.71
**7.71

84.7

12.7

155.5

21.7

- 0.77

**7.71

ضغط مهام العمل

انعدام االجتماعية
تناقض القيم

10.5

العوامل التنظيمية المسببة
لالحتراق الوظيفي

19

** دالة إحصائياً عند 7.71

0.85

1.98

22.92

* دالة إحصائياً عند 7.78

- 16.8

**7.71

\\ غير دالة إحصائياً

 .2-2الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha
تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )87عض ـواً مــن أعضــاء هيئــة التــدريس
العاملين في الجامعات في محافظات غزة ،وبعد تطبيق المقياس تم حساب معامـل ألفـا كرونبـاخ لقيـاس
الثبــات ،وحيــث أن المقيــاس لديــه ســتة أبعــاد ،فقــد بلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد (ضــغط مهــام العمــل)
( ،)7.86ومعامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد (محدوديــة صــالحيات العم ـل) ( ،)7.83ومعامــل ألفــا كرونبــاخ
للبعــد (قلــة التعزيــز اإليجــابي) ( ،)7.06ومعامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد (انعــدام االجتماعيــة) ( ،)7.82و
معامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد (عــدم اإلنصــاف والعــدل) ( ،)7.01وللبعــد (تنــاقض القــيم) ( ،)7.83وهــذا
دليل كافي على أن األبعاد بفقراتها تتمتع بمعامل ثبات عالي ،كما هو موضح في الجدول (.)66
جدول ( :)22معامل ألفا كرونباخ لمقياس العوامل التنظيمية وأبعاده الستة

أبعاد المقياس

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

ضغط مهام العمل

17

7.86

محدودية صالحيات العمل

8

7.83

قلة التعزيز اإليجابي

11

7.06

انعدام االجتماعية

2

7.82

عدم اإلنصاف والعدل

2

7.01

تناقض القيم

0

7.83

العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي
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7.028
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كمــا وجــد أن قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس الكلــي يســاوي ( ،)7.028وهــذا دليــل كــافي علــى أن
المقياس يتمتع بمعامل ثبات مرتفع.
 .2-2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split half methods
تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا ( )87عض ـواً مــن أعضــاء هيئــة التــدريس
العــاملين فــي الجامعــات فــي محافظــات غ ـزة ،وبعــد تطبيــق المقيــاس تــم حســاب الثبــات بطريقــة التجزئــة
النصفية ،حيث تم قسمة بنود المقيـاس إلـى نصـفين وكـذلك بنـود كـل بعـد إلـى قسـمين ،حيـث تـم حسـاب
معامل االرتباط بين مجمـوع فقـرات النصـف األول ومجمـوع فقـرات النصـف الثـاني للمقيـاس وكـذلك لكـل
بعد على حده.
وبما أن مقياس العوامل التنظيميـة المسـببة لالحتـراق الـوظيفي لديـه سـتة أبعـاد ،فقـد بلـغ معامـل
االرتبــاط للبعــد األول (ض ـغط مهــام العمــل) يســاوي ( ،)7.02وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان  -ب ـراون
المعدلــة أصــبح معامــل الثبــات يســاوي ( ،)7.82ومعامــل االرتبــاط للبعــد الثــاني (محدوديــة صــالحيات
العمل) يساوي ( ،)7.28وبعد استخدام معادلة سـبيرمان  -بـراون المعدلـة أصـبح معامـل الثبـات يسـاوي
( ،)7.81ومعامل االرتباط للبعد الثالث (قلة التعزيز اإليجابي) يساوي ( ،)7.07وبعد اسـتخدام معادلـة
سبيرمان  -براون المعدلة أصبح معامل الثبات يساوي ( ، )7.88ومعامل االرتباط للبعد ال اربـع (انعـدام
االجتماعيــة) يســاوي ( ،)7.87وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان  -ب ـراون المعدلــة أصــبح معامــل الثبــات
يس ــاوي ( ،)7.80ومعام ــل االرتب ــاط للبع ــد (ع ــدم اإلنص ــاف والع ــدل) يس ــاوي ( ،)7.87وبع ــد اس ــتخدام
معادل ــة س ــبيرمان  -بـ ـراون المعدل ــة أص ــبح معام ــل الثب ــات يس ــاوي ( ،)7.01ومعام ــل االرتب ــاط للبع ــد
(تناقض القيم) يساوي ( ،)7.87وبعد استخدام معادلة سـبيرمان  -بـراون المعدلـة أصـبح معامـل الثبـات
يس ــاوي ( ،)7.87وبالنسـ ــبة لمعامـــل االرتبـــاط للمقيـــاس الكل ــي (العوامـ ــل التنظيمي ــة المســـببة لالحت ـ ـراق
الــوظيفي) فقــد بلــغ ( ،)7.08وبعــد اســتخدام معادلــة ســبيرمان  -ب ـراون المعدلــة أصــبح معامــل الثبــات
يساوي ( ،)7.80كما هو موضح في الجدول (.)63
مما سبق يتبين أن المقياس بفقراته يتمتع بمعامـل ثبـات عـال ،ممـا يشـير إلـى صـالحية المقيـاس لقيـاس
األبع ــاد الم ــذكورة أع ــاله ،وب ــذلك اعتم ــد الباح ــث ه ــذا المقي ــاس ك ــأداة لجم ــع البيان ــات و لإلجاب ــة عل ــى
تساؤالت البحث ،واختبار فرضياته.
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جدول ( :)22معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي وأبعاده
معامل ارتباط

معامل الثبات بطريقة

بيرسون

سبيرمان براون المعدلة

ضغط مهام العمل

7.02

7.82

محدودية صالحيات العمل

7.28

7.81

قلة التعزيز اإليجابي

7.07

7.88

انعدام االجتماعية

7.87

7.80

عدم اإلنصاف و العدل

7.87

7.01

تناقض القيم

7.87

7.87

العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي

7.08

7.80

األبعاد

71

الفصـل الخامـس
نتائـج البحث ومناقشتهـا وتفسيرهـا والتوصيات
مقدمة
أوالا :اختبار أسئلة البحث ومناقشة نتائجها
ثاني ا :اختبار فرضيات البحث ومناقشة نتائجها
ثالث ا :االستنتاجات والتوصيات

71

مقدمة
يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات البحث
والمعالجات اإلحصائية وفقاً ألسئلة البحث وفرضياته ،ومقارنتها بنتائج الدراسات واألبحاث السابقة،
والتعليق عليها ،وقد تم عرض النتائج الخاصة بأسئلة البحث ثم عرض النتائج الخاصة بفرضياته.

أوالا :اختبار أسئلة البحث ومناقشة نتائجها:



السؤال الرئيس األول:
ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات الفلسـطينية فـي محافظـات
غزة؟

وقد تم ذلك من خالل التالي:
السـؤال الفرعــي األول :مــا مســتوى ُبعــد (اإلنهــاك العــاطفي) لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
الفلسطينية في محافظات غزة؟

لمعرفة مستوى بعد اإلنهاك العاطفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات
غزة بالنسبة لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (اإلنهاك العاطفي) ،والدرجة الكلية للبعد حول درجة الحياد التي

تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في الجدول (.)67
ويتبين من خالل الجدول ( )67ما يلي:

 الفقرة رقم ( )17في بعد (اإلنهاك العاطفي) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة يشعر بأنه يبذل كل جهده في عمله ،قد احتلت المرتبة األولى ،وبوزن

نسبي ( ،)%08.8وبمتوسط حسابي ( ،)3.07حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي
تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن

( )%00.3يوافقون على أنهم يشعرون بأنهم يبذلون كل جهودهم في عملهم ،في حين ()%0.3
يعارضون ذلك.

 الفقرة رقم ( )13في بعد (اإلنهاك العاطفي) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة يشعر باإلحباط في عمله ،قد احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة ،وبوزن

نسبي ( ،)%70.20وبمتوسط حسابي ( ،)6.38حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي
تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك عدم موافقة من قبل أفراد البحث على هذه الفقرة ،حيث أن
( )%23.3ال يشعرون باإلحباط في عملهم ،في حين ( )%61.3يوافقون على أنهم يشعرون باإلحباط
في عملهم.
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رقم

للبعد األول (اإلنهاك العاطفي) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
الفقرة

الفقرة

الوزن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري النسبي %

الترتيب

-8

أشعر بأنني مستنزف عاطفياً نتيجة عملي كعضو هيئة تدريس.

3.00

1.18

60.00

3

-0

أشعر باستنفاذ كامل طاقتي (مستهلك) في نهاية يوم العمل.

3.42

1.11

68.48

2

 -17أشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح للبدء بيوم عمل آخر2.83 .

1.11

56.60

4

 -11التعامل مع الطلبة طوال اليوم يسبب لي التوتر.

2.76

1.08

55.18

5

 -16أشعر بالضجر والملل بسبب عملي.

2.39

1.08

47.75

8

 -13اشعر باالحباط في عملي.

2.38

1.15

47.67

9

 -17أشعر أنني أبذل كل جهدي في عملي.

3.94

0.94

78.80

1

 -18التعامل مع الطلبة بشكل مباشر يشكل ضغطاً كبي اًر علي.

2.73

1.08

54.68

6

 -12أشعر وكأنني في نهاية مشوار حياتي العملية في هذه الجامعة.

2.50

1.18

50.00

7

25.86

6.34

57.47

-

ومن خالل الترتيب الذي حصلت عليه فقرات هذا البعد ،والتي تبين موافقة الغالبية على بذل كل
الجهد والشعور باالستنزاف العاطفي والشعور باالستهالك البدني والنفسي في نهاية كل يوم عمل ،إال
أن غالبية أعضاء هيئة التدريس ال يشعرون باالحباط أو الملل من مهنتهم ،ولهذا فإن الباحث يعتقد
بأنهم ال زالوا يتوقعون األفضل ،وأن هناك جوانب جيدة لم يتطرق إليها البحث قد تكون هي السبب
وراء هذه النتيجة ،ولهذا فإن الباحث يرى بأن ذلك قد يشكل مؤش اًر جيداً على إمكانية معالجة الظاهرة
بشكل جيد.
78.8
68.48
57.47

النهاك
العاطفي

50

q16

54.68

q15

47.75 47.67

q14

q13

q12

60
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q11

q10

q9

شكل ( :)13الوزن النسبي للبعد األول (اإلنهاك العاطفي) وفقراته
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السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى ُبعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟

لمعرفة مستوى بعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية

في محافظات غزة بالنسبة لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ،قام الباحث بحساب المتوسطات

واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) ،والدرجة الكلية للبعد

حول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في الجدول (.)68
للبعد الثاني (تبلد المشاعر اإلنسانية) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ

رقم

الفقرة

الفقرة

الوزن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري النسبي %

الترتيب

 -10أشعر بأنني أعامل بعض فئات الطلبة كأنهم أرقام.

2.39

1.15

47.9

2

 -18أصبحت شخصاً قاسياً على الناس بشكل عام منذ بدأت هذا العمل.

2.14

1.07

42.9

5

 -10أشعر بالقلق في أن سيبب لي هذا العمل قساوةً تجاه اآلخرين.

2.29

1.13

45.8

3

 -67ال أعبأ بما يحدث لآلخرين في بيئة العمل.

2.26

1.00

45.1

4

 -61أشعر بأن الطلبة يلومونني على بعض المشاكل التي يعانون منها.

2.71

1.13

54.2

1

11.76

4.33

47.0

-

يتبين من خالل الجدول ( )68أن:
 الفقرة رقم ( )61في بعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة يشعر بأن الطلبة يلومونه على بعض المشاكل التي يعانون منها ،قد

حصلت على المرتبة المرتبة األولى ،وبوزن نسبي ( ،)%87.6وبمتوسط حسابي ( ،)6.01حيث ق ّل
المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة
واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن ( )%70.0ال يشعرون بأن الطلبة يلومونهم على

بعض المشاكل التي يعانون منها ،في حين ( )%62.0يشعرون بذلك.

 -الفقرة رقم ( )18في بعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة أصبح قاسياً على الناس بشكل عام منذ بدأ عمله في مهنة التدريس قد

احتلت المرتبة إلخامسة ،وبوزن نسبي ( ،)%76.0وبمتوسط حسابي ( ،)%6.17حيث ق ّل المتوسط
الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة واضحة من
قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن( )%01.2ال يوافقون على أنهم أصبحو أشخاص قاسيين على

الناس بشكل عام منذ بدأوا هذا العمل ،في حين ( )%13.0يوافقون على ذلك.
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شكل ( :)17الوزن النسبي للبعد الثاني (تبلد المشاعر اإلنسانية) وفقراته

ومــن خــالل ترتيــب الــوزن النســبي للفق ـرات يتضــح مــن الجــدول بــأن للطلبــة الــدور األبــرز فــي
التسبب بالضغوط النفسية على عضو هيئـة التـدريس بالجامعـات الفلسـطينية فـي محافظـات غـزة ،وذلـك
نتيجة االحتكاك الكثيف والمتواصل الذي يفرض عليه تبعاً لطبيعة عمله ،مما يتطلب إعادة تنظـيم هـذه
العالقــة مــن الناحيــة اإلداريــة ،كمــا يعتقــد الباحــث بــأن ذلــك الضــغط قــد يكــون لــه أســباب تتعلــق بثقافــة
الطلبـــة المبنيـ ــة علـ ــى أسـ ــاس قيمـ ــي خـ ــاطئ ،بحيـ ــث يتجـ ــه الطالـ ــب لحـ ــل مشـ ــاكله دون وعـ ــي بالنظـ ــام
األكاديمي ،محمالً كافة ظروفه الخاصة على عضو هيئة التدريس ،ومعتقداً بأن حلها يكمـن فـي تعزيـز
عالقته الشخصية بمدرسه.
السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى ُبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟

لمعرفة مستوى بعد (تدني اإلنجاز الشخصي) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة بالنسبة لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ،قام الباحث بحساب المتوسطات
واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (تدني اإلنجاز الشخصي) ،والدرجة الكلية للبعد
حول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في الجدول (.)62
حيث يتبين من خالل الجدول ( )62أن:
 الفقرة رقم ( )66في بعد (تدني اإلنجاز الشخصي) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة يستطيع فهم كيف يشعر الطلبة تجاه مهنة التدريس قد احتلت المرتبة
األولى ،وبوزن نسبي ( ،)%78.2وبمتوسط حسابي ( ،)6.3حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن درجة
الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد عينة البحث على
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ذلك ،حيث أن ( )%06.1يوافقون على أنهم يستطيعون تفهم كيفية شعور الطلبة تجاه مهنتهم ،في
حين ( )%17.1يعارضون ذلك.
 الفقرة رقم ( )67في بعد (تدني اإلنجاز الشخصي) والتي تبين بأن عضو هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة يشعر بأنه يؤثر إيجابياً من خالل عمله في حياة اآلخرين قد احتلت
المرتبة الثامنة ،وبوزن نسبي ( ،)%30.0وبمتوسط حسابي ( ،)1.0حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن
درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد عينة البحث
على ذلك ،حيث أن ( )%80.0يوافقون على أنهم يشعرون من خالل عملهم أن باستطاعتهم التأثير
إيجابياً في حياة اآلخرين ،في حين ( )%7.7يعارضون ذلك.
للبعد الثالث (تدني اإلنجاز الشخصي) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ

رقم

الفقرة

المتوسط االنحراف

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

الترتيب

 -66أستطيع أن أفهم كيف يشعر الطلبة تجاه مهنتي.

2.3

0.9

45.6

1

 -63أتعامل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل والطالب.

2.0

0.8

39.7

7

 -67أشعر أنني من خالل عملي أؤثر إيجابياً في حياة اآلخرين.

1.9

0.8

37.9

8

 -68أشعر بالنشاط والحيوية في حياتي العملية.

2.0

0.9

40.4

4

 -62أستطيع وبسهولة تهيئة الجو المناسب ألداء عملي على أكمل وجه.

2.1

0.9

41.6

3

 -60أشعر باالبتهاج من خالل عملي وتعاملي مع الطالب.

2.0

0.9

39.8

6

 -68أتعامل بهدوء تام مع المشاكل النفسية خالل عملي.

2.1

0.8

42.3

2

 -60حققت اشياء كثيرة جديرة بالتقدير في هذا العمل

2.0

0.9

40.3

5

16.3

4.8

40.8

-

ويرى الباحث بأن حصـول الفقـرة رقـم ( )66علـى المرتبـة األولـى التـي تتعلـق بفهـم عضـو هيئـة
التــدريس لنظ ـرة الطلبــة تجــاه مهنــة التــدريس ،حيــث تحمــل هــذه النظ ـرة اإليجــاب أو الســلب ،فــي ح ــين
حصــلت الفق ـرة رقــم ( )67علــى المرتيــة الثامنــة واألخي ـرة وهــي تتعلــق بالشــعور بمــدى التــأثير فــي حيــاة
اآلخ ـرين ،وفــي مقــدمتهم الطلبــة طبع ـاً باعتبــارهم الفئــة المســتهدفة األولــى ألعضــاء هيئــة التــدريس ،ممــا
يعني بأن للطلبة دور كبير وأساسي في قياس هذا البعد.
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Q22

شكل ( :)18األوزان النسبية للبعد الثالث (تدني اإلنجاز الشخصي) وفقراته

الس ـؤال الفرعــي الرابــع :مــا مــدى شــيوع مســتويات االحت ـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟
وللتع ــرف أكث ــر عل ــى مس ــتوى االحتـ ـراق ال ــوظيفي ل ــدى أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية بالجامع ــات
الفلسطينية في محافظات غزة ،قام الباحث بحساب النسب المئوية لكـل مسـتوى مـن مسـتويات االحتـراق
الوظيفي (منخفض ،متوسط ،عالي) ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (.)60
جدول ( :)22شيوع مستويات االحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية
مستوى االحتراق الوظيفي
منخفض (%)30-7

متوسط (%)80-77
عالي (%)177-27
المجموع

عدد

%

200

64.72

309

100

56
53

18.12
17.15

يتبين من الجدول ( )60أن ( )%10.18من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
الفلسطينية لديهم مستوى احتراق وظيفي عالي ،وأن ما نسبته ( )%27.0منهم لديهم احتراق وظيفي
متوسط ،بينما يتبين أن ما نسبته ( )%18.16منهم لديهم مستوى احتراق وظيفي منخفض.
ويعتقــد الباحــث بــأن هــذه النتــائج تعطــي مؤش ـ اًر ســلبياً عــن مســتقبل التعلــيم العــالي فــي جامعــات
محافظــات غ ـزة ،إذ تشــكل نســبة الــذين يعــانون مــن االحت ـراق الــوظيفي ،ويحتــاجون إلــى متابعــة عاجلــة
لمعالجة الظـاهرة (متوسـط و عـالي) ،الغالبيـة العظمـى مـنهم (حـوالي  ،)%86ويعـزي الباحـث ذلـك إلـى
عدم االلتفات إلى هذه الظاهرة من قبل الباحثين ،وأصحاب القرار في هذه الجامعات ،ويدلل علـى ذلـك
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قلة الدراسات أو األبحاث حول هذه الظـاهرة ،علـى حـد علـم الباحـث ،حيـث ينظـر إلـى هـذه المهنـة أنهـا
مــن أفضــل المهــن وأكثرهــا دخـالً ماديـاً ،وأمانـاً وظيفيـاً ،وخاصــة فــي ظــل الظــروف االقتصــادية الصــعبة
التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في محافظات غزة.
السؤال الفرعي الخامس :ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة بالنسبة للكليات في كل جامعة؟
للتعــرف علــى مســتوى االحتـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء الهيئــة التدريســية بالجامعــات الفلســطينية
فــي محافظــات غـزة بالنســبة للكليــة التــي يعمــل بهــا عضــو الهيئــة التدريســية ،قــام الباحــث بحســاب الــوزن
النسبي لالحتراق الوظيفي الكلي بالنسبة للكليات ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (.)68
جدول ( :)22الوزن النسبي لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بالنسبة للكليات
مستوى االحتراق الوظيفي %

الكلية

االزهر

التربية

االسالمية

االقصى

الشريعة

45.76
41.82

48.89

اآلداب

الحقوق

47.52
47.66

45.71

47.66

الصيدلة

57.66

-

42.86

-

53.32

التجارة
العلوم الطبية

48.20

48.18

55.32

45.91

-

-

الهندسة

50.51

49.71

-

-

52.27

-

العلوم

االقتصاد والعلوم االدارية والمالية/

50.39

أصول الدين

-

التمريض

61.59
-

38.94

48.30
-

-

تكنولوجيا المعلومات

-

58.16

-

المتوسط

48.38

49.59

48.74

-

الفنون الجميلة

-

39.09

يتبين من الجدول ( )68ما يلي:
بالنسبة لجامعة االزهر :تتراوح مستويات االحتراق الوظيفي بين الكليات من ( )%71.8إلى
( ،)%80.2وبمتوسط ( ،)%78.38وتبين النتائج أن أعلى درجات االحتراق الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس المنتسبين لجامعة االزهر هي في كلية الصيدلة ،في حين كانت أقل درجات االحتراق
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الوظيفي في كلية الشريعة  ،كما يتبين أيضاً أن مستوى االحتراق الوظيفي يرتفع في الكليات العلمية
بشكل عام عنه في الكليات األدبية.

أما بالنسبة للجامعة االسالمية :تتراوح مستويات االحتراق الوظيفي بين الكليات من ( )%38.0إلى
( ،)%21.8وبمتوسط ( ،)%70.80وتبين النتائج أن أعلى درجات االحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة
التدريسية المنتسبين للجامعة االسالمية في كلية الشريعة ،في حين كان أقلها في كلية أصول الدين،

في حين تتوزع مستويات االحتراق الوظيفي بين الكليات بغض النظر عن طبيعتها سواءاً علمية أم

أدبية.

وبالنسبة لجامعة االقصى :تراوحت مستويات االحتراق الوظيفي بين الكليات من ( )%30.1إلى

( ،)%88.3وبمتوسط ( ،)%78.07وتبين النتائج أن أعلى درجات االحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة
التدريسية المنتسبين لجامعة االقصى في كلية االقتصاد والعلوم االدارية و المالية /التجارة ،في حين
كان أقلها في كلية الفنون الجميلة ،كما تتوزع مستويات االحتراق بين الكليات بغض النظر عن

طبيعتها سواءاً العلمية أم األدبية.

ويتبين من النتائج بأن هناك تبايناً كبي اًر نسبياً لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

االسالمية تليها جامعة األقصى مقارنة بجامعة األزهر ،ويعتقد الباحث بأن ذلك يعبر عن مدى تعرض

العاملين نسبياً لنفس الضغوط في بيئة العمل لدى كليات جامعة األزهر أكثر منها في جامعتي

األقصى واإلسالمية ،ويعزى الباحث ذلك إلى طبيعة التمييز في االهتمام من قبل إدارات الجامعات

بكليات جامعاتهم ،والى مدى توحد السياسات المتبعة وآليات تطبيقها بشكل عادل على جميع الكليات،
كما أن التوسع في فتح كليات جديدة مثل كلية الطب والهندسة في الجامعة اإلسالمية ومنحها

األفضلية في االهتمام ،في حين تعتبر كلية الشريعة من أولى الكليات التي افتتحت فيها ،قد يكون أحد

األسباب وراء ذلك التباين ومن الجدير بالذكر أن الباحث قد واجه مصاعب كبيرة من أعضاء هيئة
تدريس كلية الشريعة في تعبئة استبانة البحث في بداية األمر.
السؤال الفرعي السادس :ما مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة بالنسبة لكل جامعة؟

للتعــرف علــى مســتوى االحتـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء الهيئــة التدريســية بالجامعــات الفلســطينية

بالنسبة للجامعة التي يعمل بها عضـو الهيئـة التدريسـية ،قـام الباحـث بإيجـاد الجـداول المزدوجـة للتعـرف
على مستوى االحتراق الوظيفي لكل جامعة ،ويتضح ذلك من خالل الجدول (.)60

يتضح من الجدول ( )60بأن أعلى نسبة في مستوى االحتراق الوظيفي العالي لدى أعضاء

هيئة التدريس كان عند الجامعة اإلسالمية بنسبة  ،%18.3يليه جامعة األقصى بنسبة  ،%18في
حين كانت أقل نسبة في مستوى االحتراق الوظيفي العالي لصالح جامعة األزهر بنسبة  .%17.0وهذا
79

يخالف ما أشارت إل يه بعض الدراسات التي تناولت بعض مؤشرات ونتائج االحتراق الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية مثل الرضا الوظيفي كما ورد في دراسة أبورمضان

( ،)6777والثقة التنظيمية كما ورد في دراسة شاهين (.)6717

جدول ( :)22مستوى االحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بالنسبة للجامعة
نوع الجامعة

مستوى االحتراق
الوظيفي الكلي
منخفض
متوسط
عالي
المجموع

المجموع

االزهر

االسالمية

االقصى

18

24

14

56

19.1%

19.0%

15.7%

18.1%

62

79

59

200

66.0%

62.7%

66.3%

64.7%

14

23

16

53

14.9%

18.3%

18.0%

17.2%

94

126

89

309

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

اإلجابة عن السؤال الرئيس األول:
للتعرف على مستوى االحتراق الوظيفي الكلي عند أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة ،قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي

لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي وأبعاده ،والنتائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الجدول (.)37
جدول ( :)23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي
وأبعاده

االنحراف

الوزن

57.47

1
2

األبعاد

عدد الفقرات

الدرجةالكلية

المتوسط

اإلنهاك العاطفي

9

45

25.86

6.34

تبلد المشاعر اإلنسانية

5

25

11.76

4.33

47.04

تدني اإلنجاز الشخصي

8

40

16.31

4.87

40.78

3

االحتراق الوظيفي

22

110

11.58 53.81

48.92

-

المعياري

النسبي%

الترتيب

"يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في "177

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )37بأن متوسط درجات االحتراق الوظيفي

لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة قد بلغ ( )83.81درجة وبانحراف

معياري ( )11.88درجة ،وبوزن نسبي بلغ ( ،)% 78.06وهذا يدلل على أن مستوى االحتراق

الوظيفي عند أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات في محافظات غزة متوسطاً ،وبوزن نسبي

( ،)%78.06وبما أن مقياس االحتراق الوظيفي لديه ثالثة أبعاد ،فقد احتل بعد (اإلنهاك العاطفي)
81

المرتبة األولى من حيث األهمية وبوزن نسبي ( ،)%80.8حيث بلغ متوسط درجاته ( )68.0درجة،
وبانحراف معياري بلغ ( )2.3درجة ،وهذا يشير إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية
في محافظات غزة لديهم مستوى متوسط من (اإلنهاك العاطفي) ،في حين احتل بعد (تبلد المشاعر

اإلنسانية) المرتبة الثانية وبوزن نسبي ( ،)%70.7أما بعد (تدني اإلنجاز الشخصي) فقد احتل المرتبة
الثالثة وبوزن نسبي (.)%77.8

57.5
48.9

60.0

47.0

50.0

40.8

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

تبلد المشاعر
النسانية

تدني النجاز
الشخصي

النهاك العاطفي

شكل ( :)12األوزان النسبية ألبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية

ويرى الباحث بأنه على الرغم من األوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع
الفلسطيني في محافظات غزة ،إال أن مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة يتساوى مع العديد من نظرائهم العاملين في مهنة التعليم خارج محافظات

غزة ،كما ورد في دراسة كل من الرشدان( ،)1008وعودة( ،)1008والخرابشة ،وعربيات(،)6778
والرافعي ،والقضاة( ،)6778و( ،Toker)6778وعواد( ،)6717في حين انخفض مستوى االحتراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة عن مستواه لدى بعض

نظرائهم في نفس المهنة ،كما بينت دراسة كل من آل مشرف( ،)6776وأبوهدروس ،والف ار(، )6770

و( ، .Gurbuz, et. al.)6770كما ارتفع مستوى االحتراق لديهم عن مستواه لدى بعض الدراسات
األخرى كما بينت دراسة كل من ) ،Karabiyik, et. al. (2008والظفري ،والقريوتي( ،)6717أما

بالنسبة للمهن األخرى فقد تساوت نتائج مستوى االحتراق الوظيفي في هذا البحث مع نتائج دراسات

كل من النفيعي( )6777لدى العاملين في المنظمات الحكومية الخدمية بمحافظة جدة بالسعودية،
والقرني( )6771لدى المشتغلين في المؤسسات اإلعالمية بالسعودية ،والكالبي ،ورشيد( )6771لدى
موظفي القطاعين العام والخاص في مدينة الرياض بالسعودية ،والرقاد( )6770لدى مدربي رياضة

الوشو -كونج فو في األردن ،وأبومسعود( )6717لدى العاملين في و ازرة التعليم العالي في محافظات
غزة ،و( Gupta)6717لدى مهنيي العالج الطبيعي في محافظة أونتاريا بكندا ،في حين ينخفض
مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة عنه
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لدى العاملين في المستشفيات الفلسطينية كما ورد في دراسة أبوطه( ،)6778كما يرتفع عن مستوى
االحتراق الوظيفي كما ظهر في دراسة الجمل( )6716حول المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسات

الحكومية في محافظات غزة ،في حين تنسجم مع دراسة أبورمضان ( )6777حول الرضا الوظيفي،
وال تنسجم مع دراسة حنونة ( )6772حول االلتزام التنظيمي لدى نفس مجتمع الدراسة.
ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة المتعلقة بمستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس

بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة تتفق مع معظم الدراسات التي أجريت سواءاً لدى نظرائهم
العاملين في مهنة التعليم ،أو المهن األخرى مما يدلل على أن مهنة التعليم الجامعي مثلها مثل باقي

المهن األخرى من حيث تعرضها لالحتراق الوظيفي.

كما يرى الباحث أن تدرج مستويات األبعاد المكونة لالحتراق الوظيفي بهذه الطريقة يتفق مع

نموذج ماسالك آللية حدوث االحتراق الوظيفي ،وكذلك مع دراسة ( .Byram, et. al. )6717لدى

أعضاء هيئات التدريس في الجامعات التركية ،ويعتقد الباحث أن ارتفاع درجة البعد األول والرئيس

لالحتراق الوظيفي وهو بعد (اإلنهاك العاطفي) عن البعدين اآلخرين ،يليه بعد (تبلد المشاعر
اإلنسانية) ،ثم بعد (نقص اإلنجاز الشخصي) يشير إلى أن دائرة االحتراق الوظيفي قد اكتملت ،وأن
مستويات هذه األبعاد في طريقها إلى االرتفاع بشكل أكبر ،وأكثر حدة.
 السؤال الرئيس الثاني:

ما هي العوامل التنظيمية األكثر تسبب ا في االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة من بين العوامل التالية :ضغط مهام العمل ،محدودية صالحيات

العمل ،قلة التعزيز اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصاف والعدل ،تناقض القيم؟
وقد تم ذلك من خالل التالي:

السـؤال الفرعــي األول :مــا مســتوى ُبعــد ضــغط مهــام العمــل لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
الفلسطينية في محافظات غزة؟
لمعرفة مستوى بعد ضغط مهام العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية
بالنسبة لمقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي ،قام الباحث بحساب المتوسطات

واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (ضغط مهام العمل) ،والدرجة الكلية للبعد حول

درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في الجدول ()31
يتضح من خالل الجدول ( )31ما يلي:

 الفقرة رقم ( )30في بعد (ضغط مهام العمل) والتي تبين مدى تراكم العمل الغير منجز لدى أعضاءهيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة قد احتلت المرتبة األولى ،وبوزن نسبي

( ، )%08.88وبمتوسط حسابي ( ، )3.03حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي
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( 3درجات) ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن
( )%00.8يوافقون على أن لديهم الكثير من العمل الذي يتوجب إنهاؤه (عمل أبحاث ،تقييم أبحاث،
تصحيح امتحانات ،إعداد جداول عالمات ... ،إلخ) ،في حين ( )%0.2يعارضون ذلك.

رقم

الفقرة

للبعد (ضغط مهام العمل) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
المتوسط االنحراف الوزن
الترتيب
الفقرة
الحسابي المعياري النسبي %

 -37الوقت الذي أملكه للقيام بعملي على الوجه األكمل غير كاف.

3.41

1.09

68.12

5

 -31أعمل بتركيز لفترات طويلة.

3.78

0.78

75.65

2

المعلومات المتوفرة حول المستجدات المتعلقة بأدائي للعمل (تعديل
3.42

1.06

68.46

4

 -36جداول ،تسجيل طالب ،ق اررات تتعلق بالطلبة ،و....إلخ) غير كافية

2.91

1.14

58.18

9

3.31

1.10

66.17

7

3.59

1.13

71.76

3

2.91

1.05

58.17

10

3.36

1.24

67.12

6

 -38أعود للبيت متعباً من العمل مما يؤثر على إنجاز واجباتي تجاه أسرتي3.27 .

1.15

65.41

8

3.93

0.86

78.55

1

33.85

6.41

67.69

وتأتي في غير موعدها.

-33

اللوائح واألنظمة التي تحدد مهامي كعضو هيئة تدريس غير واضحة
وغير مفهومة.

 -37بعض الق اررات الصادرة عن إدارة الجامعة تشكل عبئاً إضافياً علي.
-38

الفصول الدراسية غير مؤهلة (عدد الطلبة ،معدات مساعدة ،مكاتب

وطاوالت ،إلخ) للعملية الدراسية مما يتطلب مني جهداً إضافياً.

 -32يتغير سلوك الطالب بشكل مستمر مما يسبب لي التوتر.
 -30مكتبي في الجامعة غير مؤهل إلنجاز عملي.

-30

لدي الكثير من العمل الذي يتوجب إنهاؤه (عمل أبحاث ،تقييم أبحاث،

تصحيح امتحانات ،إعداد جداول عالمات ... ،إلخ).

 الفقرة رقم ( )32في بعد (ضغط مهام العمل) والتي تبين تغير سلوك الطالب بشكل مستمر كمصدرمن مصادر التوتر قد احتلت المرتبة العاشرة ،وبوزن نسبي ( ،)%88.10وبمتوسط حسابي

قل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى
( ،)6.01حيث ً
أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن ( )%30.0ال يوافقون على أنهم
يتوترون بسبب تغير سلوك الطالب باستمرار ،في حين( )%37.0يوافقون على ذلك.

83

67.69

78.55
67.12 65.41

ضغط Q39
مهام
العمل

Q38

71.76
58.17

Q37

Q36

66.17

68.12 75.65 68.46
58.18

Q35

Q34

Q33

Q32

Q31

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Q30

شكل ( :)10األوزان النسبية للبعد (ضغط مهام العمل) وفقراته

ويرى الباحث أن تراكم العمل غير المنجز لدى أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة رغم أنهم يعملون بتركيز لفترات طويلة ،يدلل على حجم الضغوط البدنية
والذهنية التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس ،ويعزي الباحث ذلك إلى مدى االهتمام واإلخالص
لديهم اتجاه مهنتهم ،وكذلك مدى التوقعات التي يتوقعونها من هذه المهنة وخاصة فيما يتعلق بعمل

األبحاث ،والذي يلعب الدور األكبر في التطور المهني ،حيث ال يملك عضو هيئة التدريس الوقت

وليس لديه المجال إلنجاز ذلك ،في حين يتضح من الفقرة رقم ( )32أنهم يتفهمون نسبياً التغير في

سلوك طالبهم ،وأن مستوى تأثير ذلك عليهم يمثل أقل الضغوط ،وفي نفس الوقت فإن العبء الجسدي

المطلوب منهم تجاه طالبهم في فصول غير مؤهلة ومكاتب غير مجهزة يشكل ضغطاً كبي اًر عليهم،
مما يدلل على مدى فهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة لمهنتهم

واخالصهم في عملهم ،ونظرتهم لطالبهم.
الس ـؤال الفرعــي الثــاني :مــا مســتوى ُبعــد (محدوديــة صــالحيات العمــل) لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟
لمعرفة مستوى بعد (محدودية صالحيات العمل) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة بالنسبة لمقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي ،قام
الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (محدودية

صالحيات العمل) ،والدرجة الكلية للبعد حول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة
بهذا السؤال موضحة في الجدول (.)36
 الفقرة رقم ( )76في بعد محدودية صالحيات العمل والتي تبين مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريسبالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة في صنع القررات المتعلقة بالعمل احتلت المرتبة األولى،

وبوزن نسبي ( ،)%28.8وبمتوسط حسابي ( ،)3.73حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد
84

التي تساوي ( )3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك،
حيث أن ( )%81.8يوافقون على أن الق اررات المتعلقة بعملهم تصنع دون مشاركتهم بإعدادها ،في

حين ( )%68.1يعارضون ذلك.

للبعد (محدودية صالحيات العمل) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
االنحراف

الوزن

رقم

المتوسط
3.01

1.02

60.3

4

3.07

1.06

61.4

3

 -76تصنع الق اررات المتعلقة بالعمل دون أن اشارك بها.

3.43

1.09

68.5

1

 -73السلطة الممنوحة لي في كيفية تنفيذ عملي غير كافية.

3.15

1.09

63.1

2

 -77يتدخل رؤسائي في تغيير ق ارراتي الخاصة بالطلبة.

2.90

1.18

58.0

5

15.59

4.11

62.3

الفقرة

الفقرة

الحسابي

 -77لدي قدر غير كاف من التحكم في ادائي لعملي.
-71

النظام غامض نسبياً فيما يتعلق بتفويضي التخاذ الق اررات
المتعلقة بعملي.

المعياري النسبي %

الترتيب

 -الفقرة رقم ( )77في بعد (محدودية صالحيات العمل) والتي تبين مدى تدخل رؤساء العمل لدى

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة في تغيير ق ارراتهم المتعلقة بطلبتهم

احتلت المرتبة إلخامسة ،وبوزن نسبي ( ،)%88.7وبمتوسط حسابي ( ،)6.07حيث ق ّل المتوسط
الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة واضحة من
قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن ) )%78.1ال يوافقون على أن رؤسائهم يتدخلون في تغيير

ق ارراتهم الخاصة بالطلبة ،في حين( )%33.7يرون بأن رؤسائهم يتدخلون في تغيير ق ارراتهم الخاصة
بالطلبة.

68.5
70.0
63.1

62.3

61.4
60.3

58.0

65.0
60.0
55.0
50.0

محدودية
صالحيات
العمل

Q44

Q42

Q43

Q41

Q40

شكل ( :)18األوزان النسبية للبعد (محدودية صالحيات العمل) وفقراته
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ويعتقد الباحث بأن ذلك يعبر عن حجم التباعد بين الرؤساء وأعضاء الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث يمثل كل منهم جسماً متباعداً أو إن جاز التعبير

كيانات منفصلة نسبياً ،وخاصة غياب مبدأ المشاركة في كيانات يفترض أن تمثل الريادة في تكامل
األدوار على أسس صحيحة ،وبشكل عام فإن مستوى األوزان النسبية لكافة الفقرات متقارب بشكل

كبير ،مما يعزوه الباحث إلى تداخل تأثير فقرات هذا العامل ككل على أعضاء هيئة التدريس.

السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى ُبعد (قلة التعزيز اإليجابي) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعـات
الفلسطينية في محافظات غزة؟
لمعرفة مستوى بعد (قلة التعزيز اإليجابي) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية
في محافظات غزة بالنسبة لمقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي ،قام الباحث بحساب

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (قلة التعزيز اإليجابي) ،والدرجة
الكلية للبعد حول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في

الجدول (.)33
للبعد (قلة التعزيز اإليجابي) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
المتوسط االنحراف الوزن
رقم
الترتيب
الفقرة
الحسابي المعياري النسبي %
الفقرة
 -78الراتب الذي أتلقاه أقل من حجم الجهد الذي أبذله في مهنة التدريس3.34 .

1.32

66.7

3

3.39

1.24

67.9

2

3.30

1.08

66.1

4

 -78تصرف العالوات المحفزة دون النظر للتميز في األداء.

3.47

1.09

69.4

1

 -70الجامعة غير معنية نسبياً بدعم جهود البحث العلمي التي أقوم بها.

3.28

1.21

65.5

5

3.23

1.15

64.7

7

2.61

1.16

52.3

11

3.05

1.21

60.9

10

3.25

1.20

64.9

6

3.14

1.18

62.8

9

3.19

1.16

63.7

8

30.82

9.45

56.04

-

 -72راتبي ال يحقق نسبياً الرفاهية التي أتطلع إليها أنا وأسرتي.
 -70يتم تقدير عملي بشكل غير عادل نسبياً.

 -87تهمل الجامعة برامج التطوير المهني
-81

عملي كعضو هيئة تدريس ال يمنحني ما أطمح اليه من مكانة
اجتماعية.

 -86فرص الترقية والتقدم المهني لدينا غير متاحة نسبياً.
 -83تتعامل معنا االدارة من منظور مادي بحت.
-87
-88

عندما أتميز كعضو هيئة تدريس ال أتلقى التكريم والثناء من
روسائي.
جهودي ومبادراتي للمساهمة في تطوير العمل تذهب دون اهتمام
يذكر.
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يتضح من خالل الجدول ( )33ما يلي:
 -الفقرة رقم ( )78في بعد (قلة التعزيز اإليجابي) والتي تبين مدى ارتباط صرف العالوات المحفزة

بالتميز في أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة قد احتلت المرتبة

األولى ،وبوزن نسبي ( ،)%20.7وبمتوسط حسابي ( ،)3.70حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة

الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك،

حيث أن ) )%87.3يوافقون على أن العالوات المحفزة تصرف دون النظر للتميز في األداء ،في حين
( )%10.6يعارضون ذلك.

 الفقرة رقم ( )81في بعد (قلة التعزيز اإليجابي) والتي تبين مستوى المكانة االجتماعية التي يكتسبهاعضو هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة نتيجة لعمله احتلت المرتبة الحادية

عشرة واألخيرة ،وبوزن نسبي ( ،)%86.3وبمتوسط حسابي ( ،)6.21حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن
درجة الحياد التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أنه هناك عدم موافقة واضحة من قبل أفراد البحث
على ذلك ،حيث أن ( )%88.0يرون بأن عملهم كعضو هيئة تدريس يمنحهم ما يطمحون له من

مكانة اجتماعية ،في حين ( )%67.8يرون بأنه ال يمنحهم المكانة االجتماعية التي يتطلعون اليها.
69.4
64.0

62.8 63.7

64.9

65.5

64.7

60.9

66.1

67.9

66.7

70.0
60.0

52.3

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
قلة
التعزيز
اليجابي

Q55

Q54

Q53

Q52

Q51

Q50

Q49

Q48

Q47

Q46

Q45

شكل ( :)10األوزان النسبية للبعد (قلة التعزيز اإليجابي) وفقراته

ويرى الباحث أن معظم فقرات هذا البعد متقاربة نسبياً باالتجاه السلبي ،باستثناء الفقرة المتعلقة

برضا عضو هيئة التدريس عن مستوى المكانة االجتماعية التى يحظى بها نتيجة عمله والتي في
الغالب مرتبطة بالمجتمع الخارجي ،أما باقي الفقرات فإنها مرتبطة مباشرة ببيئة العمل داخل الجامعة،

ولهذا فإن الباحث يعتقد بأن هذا العامل قد يمثل ركناً أساسياً من حيث التأثير في وجود الظاهرة ،إذ
يعتقد معظم أعضاء الهيئة التدريسية أنهم ال يحصلون على التعزيز اإليجابي المطلوب ،وخاصة ما

يتعلق بالموضوعية في صرف العالوات وحجم العائد المادي والمتمثل بالراتب.

87

السؤال الفرعي الرابع :مـا مسـتوى ُبعـد (انعـدام االجتماعيـة) لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات
الفلسطينية ؟
لمعرفـ ــة مسـ ــتوى بعـ ــد (انعـــدام االجتماعيـ ــة) لـ ــدى أعضـ ــاء هيئـ ــة الت ــدريس بالجامعـ ــات الفلسـ ــطينية فـ ــي
محافظــات غ ـزة بالنســبة لمقيــاس العوامــل التنظيميــة المســببة لالحت ـراق الــوظيفي ،قــام الباحــث بحســاب

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (انعدام االجتماعية) ،والدرجـة الكليـة

للبعد حول درجة الحياد التي تسـاوي ( )3درجـات ،والنتـائج المتعلقـة بهـذا السـؤال موضـحة فـي الجـدول
(.)37

يتضح من خالل الجدول ( )37التالي:

 الفقرة رقم ( )82في بعد (انعدام االجتماعية) والتي تبين مدى ثقة أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة ببعضهم البعض في القيام بأدوارهم احتلت المرتبة األولى ،وبوزن نسبي

( ،)%27.1وبمتوسط حسابي ( ،)3.71حيث قارب المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي
( )3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك محايدة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن()%38.7
يوافقون على ثقتهم في بعضهم البعض كأعضاء هيئة تدريس في القيام بأدوراهم ضعيفة ،في

حين( )%76.6يعارضون ذلك.

للبعد (انعدام االجتماعية) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
رقم

الفقرة

الفقرة
-82

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

ثقتنا في بعضنا البعض كأعضاء هيئة تدريس في القيام بأدوارنا

الترتيب

3.01

1.17

60.1

1

2.91

1.15

58.1

4

3.00

1.19

59.9

2

2.65

1.10

53.1

5

 -27عالقتي مع رؤسائي ال تتجاوز العالقة الرسمية.

2.91

1.18

58.2

3

 -21تتسم عالقتي مع طلبتي غالباً بالتوتر.

2.11

1.01

42.1

6

16.51

5.17

55.0

-

ضعيفة.

 -80أعمل ضمن فريق عمل غير متعاون نسبياً.

 -88أعضاء القسم الذي أعمل به غير متواصلين اجتماعياً.
 -80أشعر بأنني بعيد عن زمالئي.

 الفقرة رقم ( )21في بعد (انعدام االجتماعية) والتي تبين مدى التوتر الذي تتسم به عالقة أعضاءهيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة بطلبتهم احتلت المرتبة السادسة واألخيرة،

وبوزن نسبي ( ،)%76.1وبمتوسط حسابي ( ،)6.11حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد
التي تساوي  3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد عينة البحث على ذلك،

88

حيث أن  %02.7يرون بأن عالقتهم مع الطلبة ال تتسم بالتوتر ،في حين  %17.0يرون بأن
عالقتهم مع الطلبة تتسم بالتوتر.

58.2

55.0

59.9

58.1

60.1

53.1

70.0
60.0

42.1

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

انعدام
الجتماعية

Q61

Q60

Q59

Q58

Q57

Q56

شكل ( :)67األوزان النسبية للبعد (انعدام االجتماعية) وفقراته

ويعتقد الباحث بأن ضعف ثقة أعضاء هيئة التدريس ببعضهم البعض للقيام بأدوارهم كأعضاء

هيئة تدريس باإلضافة إلى ضعف التواصل االجتماعي ،يعزى إلى الغياب النسبي لتطبيق اآلليات التي
تحدد المهام ،في حين قل تأثير التوتر والضغوط التي يولدها الطلبة عليهم ،مما يفسره الباحث بأن
للطلبة دور سلبي في بناء هذه الثقة بين أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم ،وكذلك على رفع مستوى

التوتر بين أعضاء هيئة التدريس ،مما يتسبب في التأثير على مستوى التواصل االجتماعي بين

أعضاء هيئة التدريس.

الس ـؤال الفرعــي الخــامس :مــا مســتوى ُبعــد (عــدم اإلنصــاف والعــدل) لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة؟

لمعرفة مستوى بعد (عدم اإلنصاف والعدل) لدى أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات الفلسـطينية

في محافظات غزة بالنسبة لمقيـاس العوامـل التنظيميـة المسـببة لالحتـراق الـوظيفي ،قـام الباحـث بحسـاب
المتوسطات واالنح ارفـات المعياريـة والـوزن النسـبي لكـل فقـرة فـي بعـد (عـدم اإلنصـاف والعـدل) ،والدرجـة
الكليــة للبعــد حــول درجــة الحيــاد التــي تســاوي ( )3درجــات ،والنتــائج المتعلقــة بهــذا الس ـؤال موضــحة فــي

الجدول (.)38
ويتضح من خالل الجدول ( )38مايلي:

 الفقرة رقم ( )26في بعد (عدم اإلنصاف والعدل) والتي تبين مدى العدل في توزيع الموارد داخلالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة احتلت المرتبة األولى ،وبوزن نسبي (،)%23.8
89

وبمتوسط حسابي ( ،)3.18حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي
( 3درجات) ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن

( )%38.8يوافقون على أن الموارد تتوزع في الجامعة بشكل غير عادل نسبياً ،في حين
( )%60.6يعارضون ذلك.

للبعد (عدم اإلنصاف والعدل) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ

رقم

المتوسط االنحراف

الفقرة

الفقرة

الوزن

الحسابي المعياري النسبي %

-26

تتوزع الموارد في الجامعة بشكل غير عادل نسبياً.

الترتيب

3.18

1.07

63.5

1

2.93

1.12

58.5

4

1.02

61.9

2

57.4

6
5
3

-23
-27

تعطى الفرص والعالوات وفقاً للمحسوبية.

يتم االحتكام إلى نظام إجراءات غير فعال.

3.10

-28

تعامل االدارة الجميع بطريقة غير عادلة.

2.87

1.15

-22

أتحمل أعبأء أعمال يفترض أن يقوم بها غيري.

2.92

1.11

58.3

-20

تتخذ الق اررات من قبل االدارة وفقاً ألسس غير موضوعية.

3.06

1.16

61.2

18.04

5.37

60.1

 الفقرة رقم ( )27في بعد (عدم اإلنصاف والعدل) والتي تبين مدى العدل في تعامل إدارت الجامعاتالفلسطينية في محافظات غزة مع العاملين فيها احتلت المرتبة السادسة واألخيرة ،وبوزن نسبي

( ،)%80.7وبمتوسط حسابي ( ،)6.80حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي
 3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن
( )%77.2يرون بأن اإلدارة تعامل الجميع بطريقة عادلة ،في حين يرى ( )%36.3بأن اإلدارة
غير عادلة في التعامل مع الجميع.
63.5
64.0
63.0
62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
57.0
56.0
55.0
54.0

61.9
61.2
60.1
58.3

عدم
النصاف و
العدل

Q67

Q66
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Q65

Q64

Q63

Q62

شكل ( :)61األوزان النسبية للبعد (عدم اإلنصاف والعدل) وفقراته
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ويرى الباحث بأن اعتقاد غالبية أعضاء هيئة التدريس بعدم العدل في توزيع الموارد ،هو
نتيجة طبيعية للق اررات الصادرة عن اإلدارة بشكل غير موضوعي ،بالتوافق مع نظام اإلجراءات غير

الفعال حسب ما ترى غالبية الفئة المستهدفة.

السـؤال الفرعــي الســادس :مــا مســتوى ُبعــد (تنــاقض القــيم) لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
الفلسطينية في محافظات غزة؟

لمعرفــة مس ــتوى بع ــد (تن ــاقض الق ــيم) ل ــدى أعضــاء هيئ ــة الت ــدريس بالجامع ــات الفلس ــطينية ف ــي
محافظــات غ ـزة بالنســبة لمقيــاس العوامــل التنظيميــة المســببة لالحت ـراق الــوظيفي ،قــام الباحــث بحســاب
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة في بعد (تناقض القيم) ،والدرجة الكليـة للبعـد
حول درجة الحياد التي تساوي ( )3درجات ،والنتائج المتعلقة بهذا السؤال موضحة في الجدول (.)32
رقم

للبعد (تناقض القيم) وفقراته
جدول ( :)22المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ُ
المتوسط االنحراف

الفقرة

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي %

 -28القيم التي أحملها تتناقض نسبياً مع قيم الجامعة التي أعمل بها.
 -20أعمل في ظل سياسات وقوانين تتعارض نسبياً مع قيمي.
-07

الوزن

أهدافي المهنية ال تتناغم إلى حد ما مع أهداف الجامعة التي أعمل

بها.

 -01الجامعة غير ملتزمة مبدئياً بمبادئ المساواة.

 -06يطلب مني أحياناً القيام بأعمال تتعارض مع قناعاتي.
 -03تتحكم الوالءات الحزبية بالعالقات بين زمالء العمل.

 -07العمل في هذه الجامعة يدفعني دائماً إلى تقديم تنازالت.

الترتيب

2.71

1.27

54.2

5

2.61

1.14

52.3

7

2.65

1.12

53.0

6

2.86

1.18

57.3

2

2.73

1.14

54.7

4

3.13

1.18

62.7

1

2.75

1.17

55.0

3

19.40

6.53

55.4

-

يتضح من الجدول ( )32ما يلي:

 الفقرة رقم ( )03في بعد (تناقض القيم) والتي تبين مدى تحكم الوالءات الحزبية في العالقات بينأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة احتلت المرتبة األولى ،وبوزن نسبي

( ،)%26.0وبمتوسط حسابي ( ،)3.13حيث زاد المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي تساوي
( )3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك ،حيث أن

( )%77.6يوافقون على أن الوالءات الحزبية بالعالقات تتحكم بين زمالء العمل ،في حين ()%37.3
يعارضون ذلك.
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-

الفقرة رقم ( )69في بعد (تناقض القيم) والتي تبين مدى التعارض بين سياسات وقوانين العمل في

الجامعات الفلسطينية وقيم أعضاء هيئة التدريس العاملين بها احتلت المرتبة السابعة واألخيرة ،وبوزن

نسبي ( ،)%86.3وبمتوسط حسابي ( ،)6.21حيث ق ّل المتوسط الحسابي عن درجة الحياد التي
تساوي ( )3درجات ،وهذا يشير إلى أن هناك عدم موافقة واضحة من قبل أفراد البحث على ذلك،

حيث أن ) )%62.0يوافقون على أنهم يعملون في ظل سياسات وقوانين تتعارض نسبياً مع قيمهم ،في
حين ( )%82.0يعارضون ذلك.

62.7

64.0
62.0
60.0
57.3

55.4

55.0

تناقض القيم

Q74

58.0

54.7
53.0

54.2

56.0
54.0

52.3

52.0
50.0
48.0
46.0
Q73

Q72

Q71

Q70

Q69

Q68

شكل ( :)66األوزان النسبية للبعد (تناقض القيم) وفقراته

ويعتقد الباحث بأن المجتمع الفلسطيني له خصوصياته التي ترتبط بواقع االحتالل وتأثيراته

على مجمل الحياة اللفلسطينية ،فحالة االستقطاب السياسي والفصائلي وخصوصاً في فترة االنقسام قد

عكست نفسها على المجتمع الفلسطيني ومن ثم على هذه الجامعات ،حيث تفرز الجامعات مجتمعياً،
ويحسب كل منها على تيار سياسي معين ،في حين أنه من المفترض أال تتحكم الوالءات الحزبية في

العالقات األكاديمية بين زمالء مهنة إنسانية بهذا المستوى ،مما ينعكس سلباً على كافة جوانب الحياة

المهنية ،مما يعطي هامشاً إلمكانية التدخالت الحزبية الخارجية ،ودور الكتل الطالبية ،والطلبة بشكل
عام ووالءاتهم الحزبية وتأثيرها على أعضاء هيئة التدريس ،مما يشكل ضغطاً كبي اًر على عضو هيئة

التدريس ،إذا اختلف انتماؤه السياسي عن صانع القرار أوالً ،وزميله ثانياً ،وطالبه ثالثاً.
اإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني:

للتعــرف علــى أكثــر أبعــاد العوامــل التنظيميــة المســببة لالحت ـراق الــوظيفي شــيوعاً لــدى أعضــاء

الهيئ ــة التدريس ــية ف ــي الجامع ــات الفلس ــطينية ف ــي محافظ ــات غـ ـزة ،ق ــام الباح ــث بحس ــاب المتوس ــطات
واالنح ارف ــات المعياري ــة وال ــوزن النس ــبي لك ــل عام ــل م ــن العوام ــل الس ــتة له ــذا المقي ــاس والدرج ــة الكلي ــة،

ويتضح ذلك من خالل الجدول (.)30
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جدول ( :)22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس العوامل التنظيمية المسببة
لالحتراق الوظيفي وأبعاده.
عدد

الدرجة

الفقرات

الكلية

ضغط مهام العمل

10

50

33.85

محدودية صالحيات العمل

5

25

15.59

4.11

قلة التعزيز اإليجابي

11

55

35.18

9.45

64.0

انعدام االجتماعية

6

30

16.51

5.17

55.0

6

عدم اإلنصاف والعدل

6

30

18.04

5.37

60.1

4

تناقض القيم

7

35

19.40

6.53

55.4

5

45

225

137.73

30.58

61.2

_

األبعاد

العوامل التنظيمية المسببة
لالحتراق الوظيفي

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي%

6.41

67.7

1

62.3

3
2

الترتيب

"يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في "177

يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )30بأن متوسط درجات مقياس العوامل

التنظيمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة قد بلغ ()130.0

درجة وبانحراف معياري ( )37.2درجة ،وبوزن نسبي بلغ ( ،)%21.6وهذا يدلل على أن أعضاء
الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة يرون بأن العوامل التنظيمية مسببة لالحتراق
الوظيفي بدرجة مرتفعة.

61.2
55.4

64.0

60.1

62.3

67.7

55.0

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

العوامل
التنظيمية
المسببة
لالحتراق
الوظيفي

قلة التعزيز محدودية ضغط مهام
انعدام
عدم
تناقض القيم
العمل
النصاف و الجتماعية اليجابي صالحيات
العمل
العدل

شكل ( :)63األوزان النسبية ألبعاد مقياس العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية

كما يتبين من الجدول ( )30أيضاً أن بعد (ضغط مهام العمل) قد احتل المرتبة األولى من

حيث األهمية وبوزن نسبي ( ،)%20.0وهذا يشير إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية يعانون من ضغط
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مهام العمل بشكل عالي وهو األكثر شيوعاً من بين العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي ،في

حين احتل بعد (قلة التعزيز اإليجابي) المرتبة الثانية وبوزن نسبي ( ،)%27.7واحتل بعد (محدودية

صالحيات العمل) المرتبة الثالثة وبوزن نسبي ( ،)%26.3واحتل بعد (عدم اإلنصاف والعدل) المرتبة
الرابعة وبوزن نسبي ( ،)%27.1ويليه في المرتبة الخامسة بعد (تناقض القيم) وبوزن نسبي

( ،)%88.7ويأتي بالمرتبة السادسة واألخيرة البعد األقل شيوعاً بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية بعد (انعدام االجتماعية) وبوزن نسبي (.)%88.7

وبالنظر إلى ترتيب األبعاد التنظيمية وحصول بعد (ضغط مهام العمل) على المرتبة األولى
فإن الباحث يعتقد بأن ذلك يعود إلى ثقل العبء الوظيفي الكبير الملقى على عاتق عضو هيئة
التدريس ،من حيث عدد الطالب في قاعة التدريس ،مع تدني جاهزيتها اللوجستية لعملية التدريس،

إضافة إلى المهام األخرى المطلوبة منه خالل عمله ،ويترافق ذلك مع عدم أهلية مكتبه وتجهيزاته مع

هذه المهام ،في حين شكل بعد (انعدام االجتماعية) األقل شيوعاً ،حيث يعتقد الباحث بأن ذلك يعود
إلى التقارب الجغرافي للكليات ،حيث تتالصق نسبياً معظم الكليات جنباً إلى جنب ،مما يسمح
بالتواصل االجتماعي بينهم بشكل جيد نسبياً ،ليس في الكلية الواحدة فحسب ،بل في الكليات األخرى

أيضاً ،كما يعزي الباحث ذلك إلى التحديات المشتركة التى يواجهها أعضاء هيئة التدريس في كل

جامعة ،مما يشكل تقارباً مستم اًر وتواصالً دائماً ،وال يفوتنا أثر العوامل السياسية والطبيعة االستقطابية

في عمليات التعيين في كل جامعة ،مما يوفر أرضية مشتركة للتواصل بين أعضاء هذه الهيئة في كل

جامعة ،أضف إلى ذلك صغر مساحة قطاع غزة بشكل عام والذي يسمح بشكل كبير بمجاالت
التعارف بين كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

ثاني ا :اختبار فرضيات البحث ومناقشة نتائجها
تمثلت فرضيات البحث في التالي -:
 الفرض الرئيس األول:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات االحت ـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس

بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة تُعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية (العمر ،وسنوات الخبرة،
والحالة اإلجتماعية ،ونوع الجنس ،والمؤهل العلمي ،والجامعة التي ينتمي إليها؟
وللتحقق من هذا الفرض ،فقد تم اختبار عدة فرضيات فرعية لكل متغير على حده كما يلي:
الفــرض الفرعــي األول :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتجابات أعضــاء هيئــة التــدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تُعزى لمتغير العمر.
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الختبــار صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي ()One-Way ANOVA
لدراسة الفروقات في درجات أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسـية بالنسـبة

للفئات العمرية التالية ( 37-68سنة 77-31 ،سنة 87-71 ،سنة 28-81 ،سنة) ،والنتـائج المتعلقـة
بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول (.)38
جدول ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
الهيئة التدريسية بالنسبة للفئات العمرية

أبعاد مقياس

االحتراق الوظيفي
اإلنهاك

العاطفي
تبلد المشاعر
اإلنسانية
تدنى اإلنجاز
الشخصي
مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

976.6

3

325.5

داخل المجموعات

11334.5

299

37.9

المجموع

12311.1

302

بين المجموعات

637.0

3

212.3

داخل المجموعات

5092.1

299

17.0

المجموع

5729.1

302

بين المجموعات

428.4

3

142.8

داخل المجموعات

6597.5

299

22.1

المجموع

7025.9

302

بين المجموعات

5507.4

3

1835.8

داخل المجموعات

35626.1

299

119.1

المجموع

41133.6

302

مصدر التباين

** دالة إحصائياً عند 7.71

مجموع

* دالة إحصائياً عند 7.78

المربعات

مستوى

قيمة F

المحسوبة
8.58

12.47

6.472

15.40

الداللة

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

\\ غير دالة احصائي

ويتضح من خالل الجدول ( )38ما يلي:

 بالنسبة لبعد (اإلنهاك العاطفي) ،فقد لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بالنسبةلمتغير العمر ( ،)f-value= 8.6, p-value<0.01و تم استعمال اختبار  LSDلكشف

الفروق حيث أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 51-65سنة) لديهم

(إنهاك عاطفي) أقل من باقي الفئات العمرية ( 37-68سنة 77 -31 ،سنة 87-71 ،سنة)،
كذلك يتبين أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 37-68سنة) لديهم

(إنهاك عاطفي) أكثر من الفئة العمرية ( 87-71سنة) ،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية،
في حين لم يالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.

 -بالنسبة لبعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية

بالنسبة لمتغير العمر ( ،)f -value= 12.47, p-value<0.01و تم استعمال اختبار LSD
لكشف الفروق حيث من أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين تتراوح أعمارهم بين (51-65
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سنة) لديهم (تبلد مشاعر إنسانية( أقل من باقي الفئات العمرية ( 37-68سنة -31 ،
77سنة 87-71 ،سنة) ،كذلك يتبين أن أعضاء الهيئة التدريسية من الفئة العمرية (37-68

سنة) لديهم (تبلد في المشاعر اإلنسانية) أكثر من باقي الفئات العمرية األخرى (77 -31
سنة 87-71 ،سنة 27-81،سنة) ،و هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ
أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.

جدول ( :)22اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها بين الفئات العمرية بالنسبة
لالحتراق الوظيفي

األبعاد

الفئات

العمرية

المتوسط

37-68

27.9

77-31

27.2

87-71

25.7

28-81

23.0

37-68

14.1

تبلد المشاعر

77-31

12.3

اإلنسانية

87-71

11.7

28-81

9.6

37-68

18.2

تدنى اإلنجاز

77-31

17.1

الشخصي

87-71

15.6

28-81

14.9

37-68

59.7

77-31

56.7

87-71

52.8

28-81

47.5

اإلنهاك العاطفي

مقياس ماسالك
لالحتراق
الوظيفي

** دالة إحصائياً عند 7.71

23-22

23-22

23-22

22-22

1

0.49//

*0.036

**10.00

1

0.111//

**10.00

1

**0.005
1

1

*0.012
1

**10.00** 0.001
0.392//

**10.00

1

**0.001
1

1

0.190//
1

**10.00** 0.001
*0.030

**0.004

1

0.386//
1

1

0.119//
1

**10.00** 10.00
*0.018

**10.00

1

**0.002
1

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

 بالنسبة لبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة إحصائيةبالنسبة لمتغير العمر ( ،)f -value=6.47, p-value<0.01وتم استعمال اختبار LSD

لكشف الفروق حيث أن أعضاء الهيئة التدريسية من الفئتين ( 37 -68سنة 77-31،سنة)

لديهم (تدني في اإلنجاز الشخصي) أكثر من الفئات العمرية التالية ( 87-71سنة27-81،
سنة) و هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية
بين الفئات األخرى.
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 بالنسبة لالحتراق الوظيفي الكلي ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بالنسبةلمتغير العمر ( ،)f -value=15.4, p-value<0.01و تم استعمال اختبار  LSDلكشف

الفروق تبين أن أعضاء الهيئة التدريسية من الفئتين ( 37 -68سنة 77-31،سنة) لديهم

احتراق وظيفي أكثر من الفئات العمرية التالية ( 87-71سنة 27-81،سنة) ،كذلك تبين أن
أعضاء الهيئة التدريسية من الفئة العمرية ( 87 -71سنة) لديهم احتراق وظيفي أكثر من

الفئة العمرية ( 27-81سنة) ،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ أي
فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي األول /يرفض الفرض.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع دراسة كل من النفيعي( ،)6777والكالبي ،ورشيد(،)6771
والقرني( ،)6771وآل مشرف( ،)6776والسعدني( ،)6778و(،Gubuz, et. al.)6770

و( ،Toker)6778بينما تختلف مع دراسة كل من عودة( ،)1008والقريوتي ،والخطيب(،)6772
وأبوطه( ،)6778والرافعي ،والقضاة( ،)6778و( ،Byram, et. al.)6717والجمل(.)6716

ويرى الباحث بأن أعضاء هيئة التدريس األصغر سناً يعانون من االحتراق الوظيفي أكثر من

األكبر سناً ،بسبب تراجع الحافز الذي بدأوا به حياتهم العملية كأعضاء هيئة تدريس ،والى عدم قدرتهم
نسبياً على التكيف مع واقع حياتهم المهنية ،وفهم طبيعة المهنة ،ومتطلباتها النفسية ،في حين أن

أعضاء هيئة التدريس األكبر سناً قد يتمكنون من التكيف مع واقع حياتهم المهنية مع مرور الوقت.

الفرض الفرعي الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تُعزى لسنوات الخبرة.

الختبار صحة هذا الفرض تم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلد ارسـة

الفروق ــات ف ــي درج ــات أبع ــاد مقي ــاس ماس ــالك لالحتـ ـراق ال ــوظيفي ألعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية بالنس ــبة
لسنوات الخبرة التالية (أقل من  8سنة17-8 ،سنوات 18-11 ،سـنوات ،أكثـر مـن  18سـنة) ،والنتـائج
المتعلقة بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول ( )77كما يلي:

 -بالنسبة لبعد (اإلنهاك العاطفي) ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة احصائية بالنسبة

لمتغير سنوات الخبرة ( ،)f-value= 2.70, p-value<0.05و تم استعمال اختبار LSD
لكشف الفروق فقد تبين من االختبار أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة

(أكثر من  18سنة) لديهم (إنهاك عاطفي) أقل من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم سنوات خبرة

(17 -8سنة) ،وكانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ أي فروق ذات داللة
إحصائية بين الفئات األخرى.
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 بالنسبة لبعد (تبلد المشاعر اإلنسانية) ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة احصائية بالنسبةلمتغير سنوات الخبرة ( ،)f-value= 5.78, p-value<0.05و تم استعمال اختبار LSD

لكشف الفروق فقد تبين أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة (أقل من  8سنوات)

لديهم (تبلد في المشاعر اإلنسانية) أكثر من باقي أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم سنوات خبرة

( 18-11سنة ،أكثر من  18سنة) ،وكانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ
أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.

جدول ( :)23نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
الهيئة التدريسية بالنسبة لسنوات الخبرة

أبعاد مقياس
االحتراق

مصدر التباين

العاطفي
تبلد المشاعر
اإلنسانية
تدنى اإلنجاز
الشخصي

مقياس ماسالك
لالحتراق
الوظيفي

مجموع

المربعات

الحرية

بين المجموعات

240.3

3

80.1

داخل المجموعات

12066.7

301

40.1

المجموع

12307.1

304

بين المجموعات

311.0

3

103.6

داخل المجموعات

5,402.0

301

17.9

المجموع

5,713.0

304

بين المجموعات

205.9

3

68.6

داخل المجموعات

6811.7

301

22.6

المجموع

7017.6

304

بين المجموعات

2113.7

3

704.5

داخل المجموعات

38855.7

301

1129.

المجموع

40969.4

304

الوظيفي
اإلنهاك

درجات

متوسط

** دالة إحصائياً عند 7.71

المربعات

* دالة إحصائياً عند 7.78

قيمة F

المحسوبة

2.70

5.78

3.99

5.458

مستوى
الداللة

*7.777

**0.001

*0.030

**0.001

\\ غير دالة إحصائياً

 بالنسبة لبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) ،فقد لوحظ و جود فروق جوهرية ذات داللة احصائيةبالنسبة لمتغير سنوات الخبرة ( ،)f-value= 3.99, p-value<0.05و تم استعمال اختبار
 LSDلكشف الفروق فقد تبين أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة (أكثر من

 18سنة) لديهم تدني في اإلنجاز الشخصي أقل من باقي أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم
سنوات خبرة (أقل من 8سنة17 -8 ،سنة) ،وكانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم
يالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.

 -بالنسبة لالحتراق الوظيفي ،فقد لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير

سنوات الخبرة ( ،)f-value=5.458, p-value<0.05وتم استعمال اختبار LSD
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لكشف الفروق حيث أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة (أقل من 8سنوات) لديهم
احتراق وظيفي أكثر من باقي أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم سنوات خبرة ( 18-11سنة ،أكثر

من  18سنة) ،وأعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة من (17 -8سنة) لديهم احتراق
وظيفي أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم سنوات خبرة أكثر من ( 18سنة) ،وكانت

هذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم يالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات

األخرى.

جدول ( :)22نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها بين عدد سنوات الخبرة
بالنسبة لالحتراق الوظيفي

سنوات الخبرة

المتوسط

أقل من 2

23-2

22-22

اكثر من 22

األبعاد

أقل من 8

13.3

1

//0.190

**0.004

**0.001

تبلد المشاعر

5-10

12.4

1

//0.096

*0.014

اإلنسانية

11-15

11.2

1

//0.536

أكثر من 18

10.8

أقل من 8

17.4

تدني اإلنجاز

5-10

16.8

الشخصي

11-15

16.4

أكثر من 18

15.2

أقل من 8

57.19

مقياس ماسالك

5-10

56.22

لالحتراق الوظيفي

11-15

52.63

أكثر من 18

50.88

** دالة إحصائياً عند 7.71

1
1

//0.444

//0.239

**0.005

1

//0.666

*0.040

1

//0.118
1

1

//0.626

*0.023

**0.001

1

//0.064

**0.002

1

//0.323
1

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الثاني /يرفض الفرض.
وتتفق نتائج اختبار هذا الفرض مع دراسة كل من الكالبي ،ورشيد( ،)6771وآل مشرف(،)6776
و( ،Gurbuz, et. al.)6770و( ،Lopez, et. al.)6778والرقاد( ،)6770وعواد( ،)6717بينما

تختلف مع دراسة كل من عودة( ،)1008وأبوهدروس ،والف ار( ،)6770والرافعي ،والقضاة(،)6778

وأبوطه( ،)6778وأبومسعود( ،)6717والظفري ،والقريوتي( ،)6717والجمل( ،)6716في حين
تتعارض هذه النتيجة مع العديد من الدراسات ،حيث يعتقد الكثيرون بأن مستوى االحتراق الوظيفي

يرتفع كلما ارتفعت مدة الخدمة في الوظيفة ،كما ظهر في دراسة الخرابشة ،وعربيات(،)6778
والنفيعي( ،)6777واللتان بينتا أنه كلما ازدادت سنوات الخبرة كلما ارتفع مستوى االحتراق.
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ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى تراجع مستوى التوقعات من الوظيفة لدى األفراد األقل خبرة نسبياً ،مما

يشكل لهم نوعاً من اإلحباط والتراجع في حماسهم تجاه عملهم ،ويواجهون مشكلة في التكيف مع العمل
ومع الواقع ،بينما يتمكن أصحاب الخبرة األطول من التكيف بشكل أفضل مع ضغوط المهنة والمنظمة

التي يعملون بها.
الفرض الفرعي الثالث :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تُعزى للحالة االجتماعية.

الختبار صحة هذا الفرض تم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAلدراسة
الفروقات في درجات مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة للحالة

االجتماعية (متزوج ،أعزب ،مطلق) ،والنتائج المتعلقة بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول (.)76

جدول ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي لدى أعضاء الهيئة
التدريسية بالنسبة للحالة االجتماعية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

أبعاد مقياس االحتراق

بين المجموعات

214.2

2

107.1

داخل المجموعات

12110.4

302

40.1

المجموع

12324.6

304

بين المجموعات

242.8

2

121.4

داخل المجموعات

5486.8

302

18.1

المجموع

5729.6

304

بين المجموعات

200.2

2

100.1

داخل المجموعات

6760.8

302

22.4

المجموع

6961.0

304

مقياس ماسالك

بين المجموعات

1753.3

2

876.6

لالحتراق الوظيفي

داخل المجموعات

39249.4

302

129.9

الكلي

المجموع

41002.7

304

الوظيفي

اإلنهاك العاطفي

تبلد المشاعر
اإلنسانية

تدنى اإلنجاز
الشخصي

مصدر التباين

** دالة إحصائياً عند 7.71

مجموع

* دالة إحصائياً عند 7.78

المربعات

قيمة F

مستوى

المحسوبة

الداللة

2.67

\\0.071

6.68

4.47

6.74

**0.001

*0.012

**0.001

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من خالل الجدول ( )76مايلي:

 لوحظ عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة احصائية في درجات بعد (اإلنهاك العاطفي)بالنسبة للحالة االجتماعية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعات محافظات غزة ،وهذا يعني
111

بأن أعضاء الهيئة التدريسية المتزوجين وغير المتزوجين والمطلقين لديهم نفس المستوى من
(اإلنهاك العاطفي).

 لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة احصائية في درجات بعد (تبلد المشاعر اإلنسانية)ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بالنسبة للحالة االجتماعية،

( ،)F=6.68, P-value<0.05ولكشف الفروق بين فئات الحالة االجتماعية تم إيجاد
اختبار LSDللمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن أعضاء الهيئة التدريسية
المتزوجين لديهم (تبلد في المشاعر اإلنسانية) أقل من أعضاء الهيئة التدريسية غير

المتزوجين ،وهذه الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم تالحظ أي فروق ذات داللة

إحصائية بين الفئات األخرى.
جدول ( :)22نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها بين نوع الحالة االجتماعية
لدى أعضاء الهيئة التدريسية

األبعاد

تبلد المشاعر اإلنسانية

تدنى اإلنجاز الشخصي

مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي الكلي
** دالة إحصائياً عند 7.71

الحالة

المتوسط

متزوج

أعزب

مطلق

متزوج

11.4

1

**0.001

0.972//

أعزب

14.0

1

0.412//

مطلق

11.5

متزوج

16.0

أعزب

18.4

مطلق

16.5

متزوج

52.8

أعزب

59.7

مطلق

59.9

االجتماعية

1
1

**0.003

0.871//

1

0.589//
1

1

* دالة إحصائياً عند 7.78

**170.00

\\0.381

1

\\0.985
1

\\ غير دالة إحصائياً

 لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة احصائية في درجات بعد (تدني اإلنجاز الشخصي)ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بالنسبة للحالة االجتماعية،

( ،)F=4.47, P-value<0.05ولكشف الفروق بين فئات الحالة االجتماعية تم إيجاد
اختبار LSDللمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن أعضاء الهيئة التدريسية
المتزوجين لديه مستوى إنجاز متدني أقل من أعضاء الهيئة التدريسية غير المتزوجين ،وهذه

الفروق ذات داللة إحصائية ،في حين لم تالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات

األخرى.
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 لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات االحتراق الوظيفي ألعضاء هيئةالتدريس

بالجامعات

الفلسطينية

في

محافظات

غزة

تعزى

للحالة

االجتماعية،

( ،)F=6.74, P-value<0.05ولكشف الفروق بين فئات الحالة االجتماعية تم إيجاد
اختبار LSDللمقارنات البعدية لتجانس التباين ،فقد لوحظ بأن أعضاء هيئة التدريس
المتزوجين لديهم احتراق وظيفي أقل من أعضاء هيئة التدريس غير المتزوجين ،وهذه الفروق

ذات داللة إحصائية ،في حين لم تالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الثالث /يرفض الفرض جزئياً حيث:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية
في محافظات غزة حول درجة االحتراق

االجتماعية.

الوظيفي -بعد اإلنهاك العاطفي تعزى للحالة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية
في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي -بعدي (تبلد المشاعر اإلنسانية) و(تدني

اإلنجاز الشخصي) تعزى للحالة االجتماعية لصالح غير المتزوجين.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية

في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي الكلية تعزى للحالة االجتماعية لصالح غير

المتزوجين.
(مالحظة :نسبة المطلقين من عينة البحث لم تتجاوز نسبتها  %7.26بحيث ال تؤثر على نتيجة
اختبار الفرض).
وتتفق نتيجة هذا الفرض حول الدرجة الكلية لالحتراق الوظيفي مع دراسة السعدني()6778
من حيث وجود الفروق لصالح غير المتزوجين ،ولكنها تتفق أيضاً مع دراسة كل من النفيعي()6777

 ،و( ،Toker)6778وأبوطه( ،)6778وأبومسعود( ،)6717من حيث وجود الفروق ولكن بشكل

معكوس أي لصالح المتزوجين ،في حين تختلف مع دراسة كل من والقريوتي ،والخطيب(،)6772
والرافعي،

والقضاة(،)6778

والظفري،

والقريوتي(،)6717

و(al.)6717

et.

والجمل( ،)6716حيث أظهرت هذه الدراسات عدم وجود فروق تعزى للحالة االجتماعية.

،Byram,

ويعزي الباحث ذلك إلى مدى التوقعات المرجوة من المهنة لدى غير المتزوجين ،والذين

يتصفون بشكل طبيعي إلى صغار السن ،كما أن عدم وجود التزامات أسرية للبيت واألوالد ،يعطيهم

المجال إلى التركيز على مهنتهم واعتبارها األولوية األولى ،ولديهم طموحات كبيرة نسبياً ،اتجاه
أنفسهم ،وأهلهم ،ومجتمعهم بشكل عام ،على المستوى المادي والمعنوي ،إضافة إلى نظرتهم النموذجية
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تجاه مهنتهم والمستوى الرفيع الذي يتوقعونه من هذه المهنة الرائدة ،وأن عدم تحقق ذلك بالطريقة
وبالشكل الذي يطمحون إليه ،ومع مرور الوقت ،وبالتزامن مع عدم القدرة على التكيف مع عملية

الهبوط بمستوى هذه التوقعات ،يؤدي إلى ظهور ظاهرة االحتراق الوظيفي.

الفرض الفرعي الرابع :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تُعزى لمتغير نوع الجنس.

لإلجابة على هذا الفرض تم إيجاد اختبـار "ت" لعينتـين مسـتقلتين لد ارسـة الفروقـات فـي درجـات
مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية بالنسـبة للـذكور واإلنـاث ،والنتـائج المتعلقـة
بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول رقم ( )77كما يلي:

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول ( )77عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط
درجــات الــذكور ومتوســط درجــات اإلنــاث بالنســبة لــدرجات االحت ـ ارق الــوظيفي وأبعــاده الثالثــة (اإلنهــاك
العــاطفي ،تبلــد المشــاعر اإلنســانية ،تــدني اإلنجــاز الشخصــي) عنــد أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
الفلسـ ــطينية فـ ــي محافظـ ــات غ ـ ـزة ،وهـ ــذا يـ ــدلل علـ ــى أن متغيـ ــر نـ ــوع الجـ ــنس ألعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ليس متغير مـؤثر فـي مسـتوى االحتـراق الـوظيفي وكـذلك فـي

أبعاده التالية (اإلنهاك العاطفي ،تبلد المشاعر اإلنسانية ،تدني اإلنجاز الشخصي).

ممــا يعنــي بــأن أعضــاء الهيئــة التدريســية الــذكور واإلنــاث لــديهم نفــس المســتوى مــن االحت ـراق الــوظيفي

وكذلك نفس المستوى في األبعاد الثالثة لالحتراق الوظيفي.

جدول ( :)22اختبار "ت" لدراسة الفروق في مقياس االحتراق الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية بالنسبة لنوع
الجنس
ذكور (ن=)222
أبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

المتوسط

االنحراف
المعياري

أناث (ن=)22
المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
"ت "

مستوى
الداللة

اإلنهاك العاطفي

25.72

6.34

26.65

6.49

-1.27

0.208//

تبلد المشاعر اإلنسانية

11.6

4.2

12.8

4.7

-1.55

0.125//

تدنى اإلنجاز الشخصي

16.3

4.7

16.2

5.0

0.10

0.914//

مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي

53.48

11.57

55.8

11.83

-1.36

0.176//

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الرابع /يقبل الفرض كلياً.

وتتف ــق نتيج ــة ه ــذا الف ــرض م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن الرش ــدان( ،)1008وع ــودة( ،)1008ويحي ــى،

وحامــ ـ ــد( ،)6771والكالبــ ـ ــي ،ورشـ ـ ـ ــيد( ،)6771والسـ ـ ـ ــعدني( ،)6778وأبوه ـ ـ ــدروس ،والف ـ ـ ـ ـ ار(،)6770
113

والقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتي ،والخطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب( ،)6772و( ،Toker)6778وأبوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه( ،)6778وأبومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود(،)6717
وعـ ـ ـواد( ،)6717بينم ـ ــا تختل ـ ــف ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع د ارس ـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن الخرابش ـ ــة ،وعربيــ ــات(،)6778

و( ،Gurbuz, et. al.)6770و(.Byram, et. al.)6717

ويعتقد الباحث أن طبيعة المهام المتعلقة بمهنة التعليم في الجامعات ال توفر تميي اًز بـين الرجـل

والم ـرأة ،إضــافة إلــى بقيــة العوامــل األخــرى ،كمــا يــدلل ذلــك علــى أن تطــور الفكــر الفلســطيني والثقافــة
الفلســطينية قــد عكــس نفســه بشــكل جلــي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــات محافظــات غـزة ،كمــا
يدلل على الدور النضالي الموازي والقوي للمرأة الفلسطينية العاملة كعضو هيئـة تـدريس ،باإلضـافة إلـى
أن طبيعة أعضاء هيئة التدريس من حيث أماكن حصولهم على مؤهالتهم العلميـة فـي الخـارج وخاصـة

الدول ذات الفكر الليبرالي قد عكس نفسه على طبيعة العالقة في التعامل بين الجنسين.
الفرض الفرعي الخامس :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي تُعزى للمؤهل العلمي.

والختبار صحة هذا الفرض تم إيجاد اختبار تحليل التباين األحادي ( )One -Way ANOVAلدراسة
الفروق ــات ف ــي درج ــات أبع ــاد مقي ــاس ماس ــالك لالحتـ ـراق ال ــوظيفي ألعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية بالنس ــبة

للمؤهالت العلمية التالية (بكالوريوس ،دكتـوراه ،ماجسـتير) ،والنتـائج المتعلقـة بهـذا الفـرض موضـحة مـن

خالل الجدول (.)78

ويتبين من خالل الجدول ( )78ما يلي:

 بالنســبة لبع ـد (اإلنهــاك العــاطفي) فقــد لــوحظ عــدم وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية( )p -value>0.05بالنسـبة لمتغيـر المؤهـل العلمـي (بكـالوريوس ،ماجسـتير ،دكتـوراه) ،وهـذا
يعنــي أن أعضــاء الهيئــة التدريســية

المستوى من اإلنهاك العاطفي.

الحاصــلين علــى المــؤهالت العلميــة الــثالث لــديهم نفــس

 بالنسـبة لبعــد (تبلـد المشــاعر اإلنسـانية) ،فقــد لـوحظ وجــود فـروق جوهريـة ذات داللــة إحصــائيةبالنســبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي ( ،)f -value= 5.22, p-value<0.05وتــم اســتعمال

اختبـار  LSDلكشـف الفـروق حيـث تبـين مـن االختبـار أن أعضـاء الهيئـة التدريسـية الحاصـلين
علـى دكتـوراه لـديهم (تبلـد فـي المشـاعر اإلنسـانية) أقـل مـن بـاقي المـؤهالت العلميـة (ماجسـتير،

بكــالوريوس) ،وكانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية ،فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق ذات
داللة إحصائية بين الفئات األخرى.
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جدول ( :)22نتائج تحليل التباين األحادي لكشف الفروق في أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي لدى أعضاء
الهيئة التدريسية بالنسبة للمؤهل العلمي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

أبعاد مقياس االحتراق

بين المجموعات

136.3

2

68.1

داخل المجموعات

12256.1

304

40.3

المجموع

12392.4

306

بين المجموعات

191.6

2

95.8

داخل المجموعات

5576.9

304

18.3

المجموع

5768.6

306

بين المجموعات

180.0

2

90.0

داخل المجموعات

6854.2

304

22.5

المجموع

7034.2

306

بين المجموعات

1014.9

2

507.4

داخل المجموعات

40319.3

304

132.6

المجموع

41334.3

306

مصدر التباين

الوظيفي

اإلنهاك العاطفي

تبلد المشاعر اإلنسانية

تدنى اإلنجاز الشخصي

مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي

مجموع

* دالة إحصائياً عند 7.78

** دالة إحصائياً عند 7.71

المربعات

قيمة F

مستوى

المحسوبة

الداللة

1.691

//0.186

5.22

3.99

3.826

*0.006

*0.019

*0.023

\\ غير دالة إحصائياً

جدول ( :)22نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق وداللتها بين المؤهالت العلمية لدى
أعضاء الهيئة التدريسية
األبعاد
تبلد المشاعر
اإلنسانية
تدنى اإلنجاز
الشخصي
مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

المؤهل

المتوسط

ماجستير

دكتوراه

بكالوريوس

ماجستير

12.5

1

*0.013

0.371//

دكتوراه

11.1

1

*0.011

بكالوريوس

13.3

ماجستير

16.2

دكتوراه

16.0

بكالوريوس

18.6

ماجستير

54.92

دكتوراه

52.45

بكالوريوس

58.09

العلمي

** دالة إحصائياً عند 7.71

1
1

0.742//

*0.015

1

*0.005
1

1

00.08//

60.18//

1

*0.012
1

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

 بالنسبة لبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) ،فقد لـوحظ و جـود فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصـائيةبالنســبة لمتغيــر المؤهــل العلمــي (p-value<0.05
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-value=3.99,

 ،)fوتــم اســتعمال

اختبــار  LSDلكشــف الفــروق فقــد تبــين أن أعضــاء الهيئــة التدريســية الحاصــلين علــى درجــة
البكالوريوس لديهم (تدني فـي اإلنجـاز الشخصـي) أقـل مـن بـاقي المـؤهالت العلميـة (ماجسـتير،
بكــالوريوس) ،وكانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصــائية ،فــي حــين لــم يالحــظ أي فــروق ذات

داللة إحصائية بين الفئات األخرى.

 -بالنسبة لالحتراق الوظيفي ككل ،فقد لوحظ و جود فـروق جوهريـة ذات داللـة إحصـائية بالنسـبة

لمتغير المؤهل العلمي ( ،)f -value=3.89, p-value<0.05و تم استعمال اختبـار LSD

لكشــف الفــروق ،وقــد تبــين أن أعضــاء الهيئــة التدريســية الحاصــلين علــى دكتــوراه لــديهم احت ـراق
وظيفي كلي أقل من باقي الحاصلين على شهادة البكـالوريوس ،وكانـت هـذه الفـروق ذات داللـة

إحصائية ،في حين لم يالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين الفئات األخرى.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الخامس /يرفض الفرض جزئياً حيث:

 ال توجــد فــروق فــي اســتجابات العينــة حــول درجــة االحت ـراق الــوظيفي -بعــد االنهــاك العــاطفي
تعزى للمؤهل العلمي.

 ال توجــد فــروق فــي اســتجابات العينــة حــول درجــة االحت ـراق الــوظيفي الكليــة بــين حملــة درجــة
الماجستير والدكتوراه.

 وجــدت فــروق فــي اســتجابات العينــة حــول درجــة االحت ـراق الــوظيفي -بعــدي (تبلــد المشــاعر
اإلنســانية) و(تــدني اإلنجــاز الشخصــي) بــين حملــة درجــة الماجســتير والــدكتوراه لصــالح حملــة

درجة الماجستير.

 وج ــدت ف ــروق ف ــي اس ــتجابات العين ــة ح ــول درج ــة االحتـ ـراق ال ــوظيفي الكلي ــة ب ــين حمل ــة درجـ ـة
البكالوريوس والدكتوراه لصالح حملة درجة البكالوريوس.

وتتفق هذه النتائج نسبياً مع نتائج دراسة كل مـن السـعدني ( ،)6778و(,Gurbuz, et. al. )6770

و( ،Toker)6778وأبوطـ ــه( ،)6778وأبومسـ ــعود( ،)6717والظفـ ــري ،والقريـ ــوتي( ،)6717فـ ــي حـ ــين
اختلفت مع دراسة كل من الكالبي ،ورشيد( ،)1008والجمل(.)6716

ويرى الباحث أن سبب ذلك يعود إلى طبيعة المهام الثانوية والصالحيات المنخفضة نسبياً الممنوحة

لحاملي درجة البكالوريوس ،إضافة إلى طبيعة المهام اإلضافية التي يتحملونها وفقاً لما يكلفهم بها
مدرائهم ،إذ يعمل معظمهم ضمن مستوى المساعدين األكاديميين ،كما يعتقد الباحث أن الفروق
األكاديمية مع الطلبة الذين يواجهونهم لها دور كبير في تعاظم الضغوط من كل الجوانب على حملة

البكالوريوس ،في حين لدى حاملي درجة الدكتوراه دو اًر ريادياً واضحاً ،وصالحيات أكبر وأكثر تحديداً.
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الفــرض الفرعــي الســادس :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات االحتـراق الــوظيفي لــدى

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غـزة تُعـزى لمتغيـر الجامعـة التـي ينتمـي

إليها.

والختبـار صـحة هـذا الفـرض تـم إيجـاد اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ()One -Way ANOVA

لد ارســة الفروقــات فــي درجــات مقيــاس االحت ـراق الــوظيفي ألعضــاء الهيئــة التدريســية بالنســبة للجامعــات
الفلســطينية التاليــة (األزهــر ،اإلســالمية ،األقصــى) ،والنتــائج المتعلقــة بهــذا الفــرض موضــحة مــن خــالل

الجدول (.)70

جدول ( :)22تحليل التباين األحادي  ANOVAلكشف الفروق في درجات االحتراق الوظيفي لدى أعضاء الهيئة
التدريسية بالنسبة لمتغير الجامعة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

أبعاد مقياس

بين المجموعات

120.5

2

60.2

داخل المجموعات

12271.9

304

40.3

المجموع

12392.4

306

بين المجموعات

51.6

2

25.8

داخل المجموعات

5717.0

304

18.8

المجموع

5768.6

306

بين المجموعات

137.7

2

68.8

داخل المجموعات

6896.4

304

22.6

المجموع

7034.1

306

مقياس ماسالك

بين المجموعات

269.0

2

134.5

لالحتراق الوظيفي

داخل المجموعات

41065.2

304

135.0

الكلي

المجموع

41334.3

306

االحتراق الوظيفي
اإلنهاك
العاطفي
تبلد المشاعر
اإلنسانية
تدنى اإلنجاز
الشخصي

مصدر التباين

** دالة إحصائياً عند 7.71

مجموع

* دالة إحصائياً عند 7.78

المربعات

قيمة F

مستوى

المحسوبة

الداللة

1.493

\\0.226

1.372

3.035

0.996

\\0.26

*0.050

\\0.371

\\ غير دالة إحصائياً

وقد أظهرت النتائج الموضحة في الجدول ( )70ما يلي:

 عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصـائية ( )p -value>0.05فـي درجـات أبعـاد مقيـاسماســالك لالحت ـراق الــوظيفي التالي ــة( :اإلنهــاك العــاطفي)( ،تبل ــد المشــاعر اإلنســانية) ،الدرج ــة

الكليــة لالحتـراق الــوظيفي بالنســبة لمتغيــر الجامعــة (اإلســالمية ،األزهــر ،األقصــى) ،وهــذا يعنــي
أن أعضــاء الهيئــة التدريســية المنتســبين للجامعــات الــثالث لــديهم نفــس المســتوى مــن (اإلنهــاك

العاطفي) ،و(تبلد المشاعر اإلنسانية) ،االحتراق الوظيفي الكلي.
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 فــي حــين ل ــوحظ وجــود فــروق جوهري ــة ذات داللــة إحص ــائية فــي درجــات بع ــد (تــدني اإلنج ــازالشخصــي) بالنســبة لمتغيــر الجامعــة ،)F=3.035, P-value<0.05(-ولكشــف الفــروق تــم
إيج ــاد اختب ــار LSDلكش ــف الف ــروق ب ــين الجامع ــات ،حي ــث تب ــين أن مس ــتوى (ت ــدني اإلنج ــاز

الشخصي) عند أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة األقصى أعلى من مسـتوى (تـدني اإلنجـاز
الشخصـ ــي) عنـ ــد أعضـ ــاء الهيئـ ــة التدريسـ ــية فـ ــي جامعـ ــة األزهـ ــر ،وهـ ــذه الفـ ــروق ذات داللـ ــة
إحصائية ،في حين لم تالحظ أي فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات األخرى.

جدول ( :)22اختبار  LSDللمقارنات البعدية للتعرف إلى اتجاه الفروق في ُبعد (تدني اإلنجاز الشخصي) بالنسبة
لمتغير الجامعة
البعد
ُ
تدنى اإلنجاز
الشخصي

إسم الجامعة

المتوسط

األزهر

االسالمية

األقصى

األزهر

15.41

1

0.123//

*0.015

االسالمية

16.41

1

0.273//

األقصى

17.14

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

1
\\ غير دالة إحصائياً

نتيجة اختبار الفرض الفرعي السادس /يقبل الفرض جزئياً من حيث:

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي ببعديه اإلنهاك العاطفي
و(تبلد المشاعر اإلنسانية) تعزى لمتغير الجامعة.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي الكلية تعزى لمتغير

الجامعة.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة حول درجة االحتراق الوظيفي في بعد (تدني اإلنجاز

الشخصي) تعزى لمتغير إسم الجامعة لصالح جامعة األقصى.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( ،Adekola)6770في حين تختلف مع دراسة كل من

الرشدان( ،)1008و( ،Gurbuz, et. al.)6770والتي أظهرت وجود فروق بالنسبة لالحتراق

الوظيفي ككل تعزى لمتغير الجامعة ،وكذلك مع دراسة الجمل( )6716من حيث مكان العمل.

ويعزي الباحث ذلك إلى كون جامعة األقصى جامعة حكومية ،تتصف بقدر كبير من األمان

الوظيفي ،مما يتسبب في نوع من الالمباالة في األداء لدى عضو هيئة التدريس أسوةً بما يعرف عن
موظفي الحكومة ،كما أن التغييرات التي واجهت جامعة األقصى في السنوات األخيرة ،من
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حيث تغيير إدارة الجامعة على أسس فصائلية كأحد تداعيات االنقسام السياسي الفلسطيني ،لها دور
أيضاً في التأثير على دافعية بعض أعضاء هيئة التدريس تجاه أدائهم لعملهم ،في حين يرى الباحث
أن ارتفاع مس توى اإلنجاز في جامعة األزهر عن جامعتي اإلسالمية واألقصى ،كما في الجدول رقم

( ،)78يرجع إلى التحديات التي فرضها االنقسام السياسي على الجامعة باإلضافة إلى تمتع الجامعة
النسبي بنوع من االستقاللية عن العوامل الخارجية.
 الفرض الرئيس الثاني:
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين العوامــل التنظيميــة ومســتوى االحتـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
وقد تم اختبار هذا الفرض من خالل الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي األول :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين (ضـغط مهـام العمـل) ومسـتوى االحتـراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

درجات االحتراق الوظيفي و(ضغط مهام العمل) )(Pearson’s Correlation Coefficient
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة بهذا الفرض
موضحة من خالل الجدول رقم(،)70
جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي
و(ضغط مهام العمل)

البعد
ُ

ضغط مهام العمل

االحتراق الوظيفي

**0.464

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

حيـث يتبـين مـن الجـدول ( )70وجــود عالقـة طرديـة قويـة ذات داللــة إحصـائية بـين االحتـراق الــوظيفي

و(ض ـ ـ ـ ـ ـ ــغط مه ـ ـ ـ ـ ـ ــام العم ـ ـ ـ ـ ـ ــل) ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
) ،(r = 0.46, p-value<0.01وهذا يدلل على أنه كلمـا تـم زيـادة فـي درجـات (ضـغط مهـام العمـل)
أدى ذلك إلى زيادة مباشرة في مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـات فـي

غزة والعكس صحيح.
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ونتيجة الختبار الفرض الفرعي األول :يقبل الفرض.
وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع كاف ــة الد ارس ــات الت ــي تناول ــت ه ــذا العام ــل كأح ــد مص ــادر االحتـ ـراق
الـ ــوظيفي ،مثـ ــل د ارسـ ــة كـ ــل م ـ ــن عـ ــودة( ،)1008والنفيعـ ــي( ،)6777ويحيـ ــى ،وحام ـ ــد( ،)6771وآل
مشـرف( ،)6776و( ،Dorman)6773والسـعدني( ،)6778و(،Rothmann & Essenko)6770
و(al.)6770

et.

 ،Gurbuz,و( ،Kalatharawat)6770والرافع ـ ــي ،والقض ـ ــاة(،)6778

و( ،Karabiyik, et. al.)6778و( ،Lopez, et. al.)6778و(،Trevineo & Helman)6770
وأبومســعود( ،)6717و( ،Gupta)6717ممــا يؤكــد الــدور الكبيــر لضــغط مهــام العمــل كأحــد مصــادر
االحت ـراق الــوظيفي ،كمــا تؤكــد بــأن االحت ـراق م ـرتبط بالدرجــة األولــى بالعمــل ،حيــث يــرى الباحــث بــأن
ضغط مهام العمل المزمن يؤدي بالضرورة إلى حالـة مـن اإلنهـاك الجسـدي أوالً والنفسـي ثانيـاً ،حيـث ال
يملك عضـو هيئـة التـدريس الوقـت الكـافي لبنـاء عالقـات اجتماعيـة جيـدة ،أو حتـى للتركيـز والـتحكم فـي
مهنته.
الفرض الفرعي الثاني :توجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـين (محدوديـة صـالحيات العمـل) ومسـتوى
االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

درجات االحتراق الوظيفي و(محدودية صالحيات العمل) (Pearson’s Correlation

) Coefficientألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة
بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول (.)87
جدول ( :)23معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي و(محدودية صالحيات العمل)
البعد
ُ

محدودية صالحيات العمل

االحتراق الوظيفي

**0.522

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

يتب ــين م ــن الج ــدول ( )87وج ــود عالق ــة طردي ــة قوي ــة ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين االحتـ ـراق ال ــوظيفي و

(محدوديــة صــالحيات العمــل) لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات غ ـزة
) ،(r=0.52, p-value<0.01وهـذا يـدلل علـى أنـه كلمـا تـم زيـادة فـي درجـات (محدوديـة صـالحيات
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العمل) أدى ذلك إلى زيادة مباشرة في مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
الفلسطينية في محافظات غزة والعكس صحيح.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الثاني :يقبل الفرض.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كـل مـن القحطـاني( ،)6770و ( ،Triveneo & Helman)6770بينمـا

تختلف مع دراسة كل من أبومسعود( ،)6717و (.Gupta)6717

ويعــزي الباحــث اخــتالف النتيجــة مــع بعــض الد ارســات إلــى طبيعــة الــنظم المتبعــة لــدى بيئــات

العمل المختلفة ،حيث تحدد بعض المؤسسات أنظمتها الداخلية الشـاملة للوصـف الـوظيفي لكـل موظـف
بشــكل واضــح ومحــدد وتتبــع سياســات دقيقــة فــي تنفيــذها ،فــي حــين تتســم أنظمــة األخــرى بــالغموض فــي

تداخل المهام ،وعدم التزام في عمليات التطبيق.

الفــرض الفرعــي الثالــث :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين (قلــة التعزيــز اإليجــابي) ومســتوى
االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.

الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات

االحتراق الوظيفي و(قلة التعزيز اإليجابي) ) (Pearson’s Correlation Coefficientألعضاء
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة بهذا الفرض موضحة من
خالل الجدول (.)81
جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي و(قلة التعزيز اإليجابي)
)قلة التعزيز

البعد
ُ

اإليجابي(

االحتراق الوظيفي
** دالة إحصائياً عند 7.71

**0.454

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

يتبين من خالل الجدول ( )81وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصـائية بـين االحتـراق الـوظيفي و
(قلـ ــة التعزيـ ــز اإليجـ ــابي) لـ ــدى أعضـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس بالجامعـ ــات الفلسـ ــطينية فـ ــي محافظـ ــات غ ـ ـزة
) ،(r = 0.45, p-value<0.01وهذا يدلل على أنه كلما تم زيادة في درجات (قلة التعزيز اإليجابي)
أدى ذلــك إلــى زيــادة مباشـرة فــي مســتوى االحتـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات فــي

محافظات غزة والعكس صحيح.
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ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الثالث :يقبل الفرض.
وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج غالبية الدراسات التي تطرقت إلى هـذا العامـل ،مثـل :د ارسـة كـل

من أبورمضان( ،)6777وشاهين( )6717حول الرضا الـوظيفي لـدى العـاملين بالجامعـات الفلسـطينية
في محافظات غزة ،وعالقته بالراتب نظير القيام بالعمل ،كما تتفق مع دراسة كل من النفيعي(،)6777

والقريـوتي ،والخطيـب( ،)6772والرافعـي ،والقضـاة( ،)6778و(،Rothmann & Essenco)6770
و( ،Gurbuz, et. al.)6770و( ،Karabiyik, et. al.)6778و( ،Lopez, et. al.)6778فـي

حـ ــين تختلـ ــف مـ ــع د ارسـ ــة كـ ــل مـ ــن (Helman)6770
وعواد( ،)6717و(.Gupta)6717

&

 ،Trevineoوأبومسـ ــعود(،)6717

ويــرى الباحــث أن هــذا االخــتالف قــد يكــون مــرده إلــى اخــتالف العناصــر المكونــة لهــذا العامــل

وتعدد أشكالها المادية والمعنوية ،حيث أن هناك إجماع لدى العلماء والباحثين حول الدور الواضح لهذا
العامل في التأثير على االحتراق الوظيفي.
الفرض الفرعي الرابع :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين (انعـدام االجتماعيـة) ومسـتوى االحتـراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.
الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

درجات االحتراق الوظيفي ودرجات (انعدام االجتماعية)

(Pearson’s Correlation

) Coefficientألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة
بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول (.)86
جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي و(انعدام االجتماعية)
البعد
ُ

انعدام االجتماعية

االحتراق الوظيفي

**0.551

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

حيث يتبين من خالل الجدول ( )86وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين

االحتراق الوظيفي و(انعدام االجتماعية) لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في

محافظات غزة ) ،(r=0.55, p-value<0.01وهذا يدلل على أنه كلما تم زيادة في درجات (انعدام
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االجتماعية) أدى ذلك إلى زيادة مباشرة في مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة والعكس صحيح.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي الرابع :يقبل الفرض.
ويتفـ ــق ذلـ ــك مـ ــع د ارسـ ــة كـ ــل مـ ــن النفيعـ ــي( ،)6777و(al.)6770

et.

،Gurbuz,

وأبومسعود( ،)6717والقحطاني( ،)6770ويعتقد الباحث أن طبيعة مهنة التدريس ضمن كليات وأقسام
ومجموعــات عمــل تشــجع فــي الوضــع الطبيعــي علــى التــداخل االجتمــاعي للعــاملين ،وأن ضــعف هــذا
العامل له مـدلوالت معقـدة فـي مثـل هـذه البيئـة ،قـد يكـون بسـبب التـدخالت مـن قبـل الطـالب فـي التـأثير

علــى العالقــات ،أو غيــاب األنشــطة الجماعيــة ،التــي تعــزز مــن هــذه العالقــات ،أو تــأثير حالــة االنقســام

السياسي وسياسات االستقطاب ،أو غياب الحريات ،أو نمـط الشخصـية لعضـو هيئـة التـدريس ،أو غيـر
ذلك من العوامل التى ال حصر لها والتي قد تؤدي إلى (انعدام االجتماعية) لـدى هـذه الفئـة الـذي بـدوره

يؤثر على مستوى االحتراق الوظيفي.

الفــرض الفرعــي إلخــامس :توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين (عــدم اإلنصــاف والعــدل) ومســتوى
االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.

الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين

درجات االحتراق الوظيفي ودرجات (عدم اإلنصاف والعدل)

(Pearson’s Correlation

) Coefficientألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة
بهذا الفرض موضحة من خالل الجدول رقم(.)83
جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي و(عدم اإلنصاف والعدل)
البعد
ُ

عدم اإلنصاف والعدل

االحتراق الوظيفي الكلي

**0.495

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

حيــث يتبــين مــن الجــدول ( )83وجــود عالقــة طرديــة قويــة ذات داللــة إحصــائية بــين االحتـراق الــوظيفي

و(ع ــدم اإلنص ــاف والع ــدل) ل ــدى أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بالجامع ــات الفلس ــطينية ف ــي محافظ ــات غـ ـزة
) ،(r=0.49, p-value<0.01وهذا يدلل على أنه كلما تم زيادة في درجات (عدم اإلنصاف والعـدل)
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أدى ذل ــك إل ــى زي ــادة مباشـ ـرة ف ــي مس ــتوى االحتـ ـراق ال ــوظيفي ل ــدى أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بالجامع ــات
الفلسطينية في محافظات غزة والعكس صحيح.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي إلخامس :يقبل الفرض.
وينس ــجم ذل ــك م ــع نت ــائج د ارس ــة ش ــاهين( ،)6717كم ــا يتف ــق م ــع د ارس ــة ك ــل م ــن الس ــعدني(،)6778
و( ،Kalatharawat)6770و( ،Cheng, et. al.)6778و (.Gubta)6717
ويرى الباحث أن (عدم اإلنصاف والعدل) في أي منظمة يفقد العاملين فيها الثقة في كل شـئ،

حيث من الطبيعي أن غياب ذلك سيشمل التعزيز اإليجابي المادي والمعنوي ،كما يضعف األمل لديهم
فــي التطــور الطبيعــي والمنطقــي مــن الناحيــة المهنيــة ،كمــا أنــه يعطــي المجــال للتنــاحر والتنــافس غيــر

الشـريف بــين العــاملين فيهــا ،وكــذلك يعطــي المجــال للتملــق والنفــاق مــن قبــل العــاملين ألصــحاب القـرار،
ممـا يضــعف مــن العالقــات االجتماعيــة بيـنهم ،وقــد يــؤدي إلــى فوضــى قيميـة داخــل المنظمــة ،ممــا يــؤثر

بشكل كبير في حدوث االحتراق الوظيفي.

الفرض الفرعـي السـادس :توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين (تنـاقض القـيم) ومسـتوى االحتـراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.

الختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات

االحتراق الوظيفي و درجات (تناقض القيم) ) (Pearson’s Correlation Coefficientلدى
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،والنتائج المتعلقة بهذا الفرض

موضحة من خالل الجدول (.)87

جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق
الوظيفي و(تناقض القيم)

البعد
ُ

(تناقض القيم)

االحتراق الوظيفي الكلي

**0.596

** دالة إحصائياً عند 7.71

* دالة إحصائياً عند 7.78

\\ غير دالة إحصائياً

ومن خالل الجدول ( )87يتبين وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بين االحتراق الوظيفي و
(تنـ ـ ــاقض القـ ـ ــيم) لـ ـ ــدى أعضـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة التـ ـ ــدريس فـ ـ ــي بالجامعـ ـ ــات الفلسـ ـ ــطينية فـ ـ ــي محافظـ ـ ــات غ ـ ـ ـزة
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) ،(r = 0.59, p-value<0.01وهـذا يـدلل علـى أنـه كلمـا تـم زيـادة فـي درجـات (تنـاقض القـيم) أدى
ذلك إلى زيادة مباشرة في االحتراق الوظيفي لديهم والعكس صحيح.
ونتيجة الختبار الفرض الفرعي السادس :يقبل الفرض.
وتتف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق نتيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اختب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن (،Dorman)6773

و( ،Trevineo & Helman)6770وأبومسعود( ،)6717و(.Gupta)6717

ويــرى الباحــث أن أهميــة هــذا العامــل تكمــن فــي أن التنــاقض بــين قــيم الفــرد وقــيم منظمتــه التــي
يعمل بها يشكل عقبة من الصعب جـداً تجاوزهـا ،ألن تغييـر القـيم حتـى وان كـان ممكنـاً ،يتطلـب فتـرات
زمنية طويلة ،كمـا أن أي تنـاقض بينهمـا حتـى ولـو بسـيط يتطلـب مـن الفـرد أن يقـدم تنـازالت قـد تتسـبب

في ضرر كبير على المستوى النفسي ،مما سيعكس نفسه على كافة جوانب حياته سواءاً في المهنـة أو

خارجها ،مما يؤدي منطقياً إلى حدوث االحتراق الوظيفي.

ويوضح الجدول ( )22النتائج اإلجمالية المتعلقة بالفرض الرئيس الثاني.
جدول ( :)22معامالت ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين درجات مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي و مقياس
العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي

العوامل
التنظيمية
البعد
ُ
اإلنهاك العاطفي
تبلد المشاعر
اإلنسانية

تدني اإلنجاز
الشخصي

االحتراق الوظيفي
الكلي

ضغط مهام
العمل

محدودية

(قلة

صالحيات

التعزيز

العمل

االجتماعية)

عدم
اإلنصاف

(تناقض

الداللة

اإلحصائية

والعدل)

القيم)

**0.533

**0.553

**0.487

**0.503

**0.469

**0.539

**0.556

**0.461

**0.511

**0.434

**0.512

**0.443

**0.537

**0.514

\\0.035

\\0.108

\\0.111

**0.259

**0.216

**0.288

**0.208

**0.464

**0.522

**0.454

**0.551

**0.495

**0.596

**0.564

** دالة إحصائياً عند 7.71

اإليجابي)

((انعدام

مستوى

* دالة إحصائياً عند 7.78

العام

\\ غير دالة إحصائياً

حيث يتبين من خالل الجدول ( )88وجود عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بـين درجـات مقيـاس
ماسالك لالحتراق الـوظيفي و مقيـاس العوامـل النتظيميـة المسـببة لالحتـراق الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة

التـدريس بالجامعـات الفلسـطينية فـي محافظـات غـزة ) ،(r = 0.564, p-value<0.01وهـذا يـدلل
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علــى أنــه كلمــا تــم زيــادة فــي درجــات العوامــل التنظيميــة المســببة لالحتـراق الــوظيفي أدى ذلــك إلــى زيــادة
مباشرة في مستوى االحتراق الوظيفي والعكس صحيح.
ونتيجة الختبار الفرض الرئيس الثاني :يقبل الفرض.
وتتف ـ ـ ــق ه ـ ـ ــذه النت ـ ـ ــائج نس ـ ـ ــبياً م ـ ـ ــع د ارس ـ ـ ــة ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن النفيع ـ ـ ــي( ،)6777والقرن ـ ـ ــي(،)6771

ويحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وحامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد( ،)6771وآل مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف( ،)6776والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعدني( ،)6778والقريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتي،
والخطيــب( ،)6772و(Essenko)6770

&

 ،Rothmannو(al.)6770

و( ،Kalatharawat)6770والرافعـ ـ ــي ،والقضـ ـ ــاة( ،)6778و(al.)6778
و(al.)6778

et.

 ،Lopez,و(al.)6778

et.

et.

et.

،Gurbuz,
،Cheng,

 ،karabiyik,والقحطـ ــاني(،)6770

و( ،Trevineo & Helman)6770وأبومسعود( ،)6717و(.Gupta)6717
ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة التــى تمثــل شــبه إجمــاع بــين البــاحثين ،تؤكــد علــى مــدى صــدقية
وشمولية مقياس العوامل التنظيمية الذي تبناه هذا البحث ،وعلى الرغم من ذلـك فـإن الباحـث يعتقـد بأنـه

قــد تكــون لعوامــل أخــرى لــم يتطــرق إليهــا البحــث دور أيض ـاً فــي التســبب بــاالحتراق الــوظيفي كالعوامــل
االجتماعية الخارجية ،إضافة إلى العوامل النفسية مثل الفروق الشخصية والمرتبطة بنمط الشخصية.
 الفرض الرئيس الثالث:
توجد عالقة تنبؤية خطية بين العوامـل التنظيميـة (ضـغط مهـام العمـل ،محدوديـة صـالحيات العمـل،
قلة التعزيز اإليجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم اإلنصـاف و العـدل ،تنـاقض القـيم ،العوامـل التنظيميـة

المسببة لالحتراق الوظيفي) على االحتراق الوظيفي.

تـ ــم إج ـ ـراء تحليـ ــل االنحـ ــدار إلخطـ ــي المتعـ ــدد بالطريقـ ــة التراجعيـ ــة  Stepwiseللتعـ ــرف علـ ــى

المتغيرات التي يمكنها التنبؤ بداللة إحصائية لتخطيط االحتـراق الـوظيفي (المتغيـر التـابع) ،وهـي مرتبـة
حســب قــوة تأثيرهــا وتفســيرها للتبــاين الكلــي فــي درجــات تخطــيط االحت ـراق الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة

التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،وقد تم التوقف عند الخطوة الثالثة ،حيث تم إدخال
ثالثة متغيرات لمعادلة االنحدار وهي (محدودية صالحيات العمل  ،انعدام االجتماعية ،تنـاقض القـيم)،

أما المتغيرات التالية (ضغط مهام العمل ،قلة التعزيز اإليجابي ،عدم اإلنصاف والعدل ،المجموع الكلي

للعوامـل التنظيميـة المسـببة لالحتـراق الـوظيفي) فقـد تـم اسـتبعادها مـن نمـوذج خـط االنحـدار نظـ اًر لعـدم
وجود تأثير لها على االحتراق الوظيفي ،والنتائج موضحة من خـالل الجـدول ( ،)82حيـث يتبـين وجـود
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تأثير جوهري ذو داللة إحصائية ألبعاد العوامـل التنظيميـة المسـببة لالحتـراق الـوظيفي التاليـة( :تنـاقض
الق ـ ــيم ،انع ـ ــدام االجتماعي ـ ــة ،محدودي ـ ــة ص ـ ــالحيات العم ـ ــل) ألعض ـ ــاء الهيئ ـ ــة التدريس ـ ــية بالجامع ـ ــات

الفلســطينية فــي محافظــات غـزة علــى االحتـراق الــوظيفي ) ،)F=72.9,P-value<0.01فقــد لــوحظ أن
تلك األبعاد (تناقض القيم ،انعدام االجتماعية ،محدودية صالحيات العمل) هي أفضل المتغيرات للتنبـؤ

بــاالحتراق الــوظيفي بالنســبة ألعضــاء الهيئــة التدريســية بالجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات غـزة ،وقــد

فســرت هــذه األبعــاد الثالثــة مع ـاً نســبة ( )%71.6مــن التبــاين الكلــي فــي االحت ـراق الــوظيفي ،والنســبة
المتبقيـة ترجـع إلــى عوامـل أخــرى وهـي ( ،)%88.8فقـد بلــغ معامـل التحديــد للنمـوذج ( ،)%71.6ومــن

خ ـالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول ( )82يتبــين أن معــامالت نمــوذج األنحــدار ذات داللــة إحصــائية
(.)p-value<0.01

ويمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي التي تتنبأ بدرجات االحتراق الوظيفي بمعلوميـة درجـات األبعـاد

(تناقض القيم ،انعدام االجتماعية ،محدودية صالحيات العمل) في الصورة التالية :
االحتراق الوظيفي = ( 7.82 + 68.08تناقض القيم) ( 7.81 +انعدام االجتماعية) ( 7.88 +محدودية صالحيات العمل)

)(t=4.8, P<0.001) (t=12.2 ,P<0.00

)(t=3.4 ,P<0.001

)(t=3.8 ,P<0.001

من المعادلة السابقة يتبين أنه كلما زاد بعد (تناقض القيم) درجة واحدة كلما أدى ذلك إلى

زيادة االحتراق الوظيفي بمقدار ( )7.82درجة والعكس صحيح ،وأيضاً كلما زاد بعد (انعدام

االجتماعية) درجة واحدة كلما أدى ذلك إلى زيادة االحتراق الوظيفي بمقدار ( )7.81درجة والعكس

صحيح ،وأيضاً كلما زاد بعد (محدودية صالحيات العمل) درجة واحدة كلما أدى ذلك إلى زيادة
االحتراق الوظيفي بمقدار ( )7.88درجة والعكس صحيح

جدول ( :)22نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد بالطريقة التراجعية ألبعاد العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق
الوظيفي على االحتراق الوظيفي

المتغيرات المست(قلة

Independent Variables

المعامل البائي B

إلخطأ المعياري
SE

الثابت () Constant

25.78

2.09

بيتا

قيمة ""t

Beta

**12.28

تناقض القيم

20.5

0.11

0.31

**4.79

انعدام االجتماعية

0.51

0.13

0.23

**3.82

محدودية صالحيات العمل

0.55

0.16

0.19

**3.40

قيمة ")305 ،3 ( "F

**72.99

معامل التحديد R2

** دالة إحصائياً عند 7.71

41.2
* دالة إحصائياً عند 7.78
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\\ غير دالة إحصائياً

ونتيجة الختبار الفرض الرئيس الثالث :يقبل الفرض حيث :
 توجد عالقة تنبؤية خطية بين العوامل التنظيمية على االحتراق الوظيفي
 األبعاد التنظيمية المتمثلة في (تناقض القيم) و(انعدام االجتماعية) و(محدودية صالحيات
العمل) هي العوامل التي يمكن التنبؤ من خاللها بشكل رئيسي بدرجة االحتراق الوظيفي.

وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسة عواد( )6717من حيث أفضلية بعد غياب المساندة اإلدارية

في التنبؤ باالحتراق الوظيفي ،مما يدلل على أن بعد انعدام االجتماعية لدى العاملين في مهنة التعليم

بغض النظر عن مستوى المتعلمين تعتبر من األهمية بمكان أن يتم التركيز عليها في الدراسات
المستقبلية ،في حين تختلف هذه النتائج مع دراسة عواد نفسه في البعدين اآلخرين ،حيث يرى الباحث
بأن المستوى المهني والثقافي والريادي لعضو هيئة التدريس يركز على الموضوع القيمي وعلى مدى

التحكم والصالحيات في العمل أكثر من تركيزه على مهام العمل والرضا الوظيفي كما ظهر في نتائج

دراسة عواد( )6717حيث احتلت ضغوط المهام المرتبة األولى لديه بحيث تتنبأ بما نسبته  7.81من
التباين.
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 االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
هدف استخدام منهج تحليل البيانات في هذا البحث إلى التحقق من مستوى وجود ظاهرة االحتراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،وكذلك عالقة العوامل
الديمغرافية والتنظيمية باالحتراق الوظيفي ،والتعرف على أكثر هذه العوامل تأثي اًر على مستوى االحتراق
الوظيفي ،وقد تبين من تحليل بيانات البحث الحالي ما يلي:
 أثبت البحث أن االحتراق الوظيفي ظاهرة موجودة بشكل واضح لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وبدرجة متوسطة على الدرجة الكلية لمقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي ،وذلك على الرغم من االعتقاد السائد بأن هذا القطاع قد يكون محصناً من
هذه الظاهرة.
 أن مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يختلف باختالف اسم الجامعة،
والكلية داخل الجامعة نفسها ،مما يدلل على أن لكل جامعة خصوصية وبيئة عمل تنظيمية
تختلف عن األخرى.
 أن لسنوات الخبرة أثر على مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وذلك
لصالح ذوي الخبرة األقل ،وذلك يدلل على أن هؤالء هم ممن اكتشفوا مع مرور الوقت بأن
مهنتهم لم تكن بمستوى طموحاتهم وحماسهم عندما تعيينهم في مهنة التدريس ،في حين
يستطيع أصحاب الخبرة األطول التكيف مع ضغوط العمل مع مرور الوقت ،وهذا يدلل أيضاً
على أنه يمكن التعافي من االحتراق مع مرور الوقت ،وأن الموظف قد يتعرض خالل فترة
عمله لالحتراق الوظيفي أكثر من مرة ،ولكنه في حالتنا هذه يكون أكثر عرضة لالحتراق في
السنوات العشر األولى.
 أن لعمر الموظف أثر على مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وذلك
لصالح ذوي األعمار (من  77-68سنة) ،وهذا يتفق مع االستنتاج السابق ،حيث أن الفئة
العمرية من  77-68سنة هي نفسها تقريباً ممن لديهم خبرة أقل من  17سنوات ،وذلك مع
األخذ بعين االعتبار أن الحصول على الدرجات العلمية العليا بعد درجة البكالوريوس ،يتطلب
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على األقل  8سنوات للدكتوراه ،و 3سنوات للماجستير ،وفي حال تم التعيين مباشرة بعد
التخرج ،يصبح معدل األعمار يبدأ من  68للماجستير و 68للدكتوراه ،وبإضافة  17سنوات
خبرة يصبح معدل األعمار من  38 -68سنة.
 أن للحالة االجتماعية للموظف أثر على مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس ،وذلك لصالح غير المتزوجين ،وهذا يتماشى إلى حد كبير مع االستنتاجين السابقين
من حيث أن غير المتزوجين هم غالبا صغار السن وقليلو الخبرة.
 أن للمؤهل العلمي أثر على مستوى االحتراق لدى أعضاء هيئة التدريس ،لصالح حاملي درجة
البكالوريوس ،والذين هم غالباً األقل خبرة ،إذ عليهم تطوير مؤهالتهم العلمية خالل مدة
محددة ،وفقاً للوائح الجامعية ،واال فلن يتمكنوا من االستمرار في عملهم كأعضاء هيئة تدريس،
وبالتالي فهم األصغر سناً واألقل خبرة وغير المتزوجين بشكل عام ،واألكثر عبئا في مهام
العمل وأقلها مستوى ،ولهذا يمكن ربط هذا االستنتاج بحيث يصبح متكامالً مع االستنتاجات
الثالثة السابقة.
 ال يتأثر مستوى االحتراق الوظيفي بنوع الجنس لدى أعضاء هيئة التدريس ،مما يدلل على
دور المرأة الفلسطينية الموازي للرجل في الحياة المهنية الجامعية ،كما يدلل على مستوى
الثقافة الراقي السائد في جامعاتنا.
 أن التباين في مستوى االحتراق الوظيفي بالنسبة للكليات في الجامعة اإلسالمية أعلى منه في
كل من جامعة األقصى ،وجامعة األزهر على التوالي ،مما يدلل من وجهة نظر الباحث على
أن التوسع في فتح الكليات الجديدة واتساع الجامعة ينعكس سلبا على بعض الكليات األخرى،
وأن سياسات الجامعة تجاه كلياتها ليست موحدة بشكل جيد.
 أن مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة األزهر أقل نسبياً بقليل
منه لدى أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة األقصى ،والجامعة اإلسالمية على التوالي.
 أن هناك عالقة طردية قوية بين العوامل التنظيمية المتمثلة في( :ضغط مهام العمل ،محدودية
صالحيات العمل ،قلة التعزيز االيجابي ،انعدام االجتماعية ،عدم األنصاف والعدل ،تناقض
القيم) وبين مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية
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بمحافظات غزة ،وأن أي زيادة في هذه العوامل يساهم بشكل واضح في زيادة مستوى االحتراق
الوظيفي ،وهذا يدلل على أن هذه العوامل الستة تمثل مصادر رئيسية لالحتراق الوظيفي.
 أن العوامل التنظيمية المتمثلة في( :تناقض القيم ،انعدام االجتماعية ،محدودية صالحيات
العمل) تعتبر من أفضل المتغيرات للتنبؤ بمستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.
 أثبت البحث أن للطلبة في جامعات قطاع غزة دور مؤثر في زيادة الضغوط على أعضاء
هيئة التدريس قد يتجاوز دورهم كطلبة علم فقط.

ثانيا :التوصيات
ينتج عن االحتراق الوظيفي آثار سلبية عديدة على األفراد والمنظمات ،وان أي محاولة
للتطوير اإلداري لهذه المنظمات البد وأن تأخذ بعين االعتبار األسباب الرئيسة النتشار هذه الظاهرة،
والعمل على الوقاية منها ،والتصدي لها ومعالجتها ،وبالنظر إلى أهداف هذا البحث ،واألدبيات
الخاصة بهذه الظاهرة التي تم االطالع عليها  ،والى االستنتاجات التي توصل إليها ،فإن الباحث
يوصي بالتالي:
 .2على مستوى اإلدارة العليا للجامعات:
 ضرورة تعزيز الموازنات الخاصة باألبحاث والدراسات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بما
يشمل دراسات دورية أكثر عمقًا حول ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين ككل في
الجامعات الفلسطينية.
 العمل على فتح قنوات اتصال مع مؤسسات محلية وخارجية تعنى بدعم األبحاث والدراسات
التي يهتم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية.
 ضرورة إيجاد قنوات اتصال فعالة ودائمة بين اإلدارات العليا وأعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية بحيث تتيح التعرف على المصادر الرئيسية لالحتراق الوظيفي ،ويضمن
مشاركة الجميع في اتخاذ القرار ،وشعور أعضاء هيئة التدريس بأن اقتراحاتهم وشكاويهم تصل
إلى اإلدارات العليا وتؤخذ بعين االعتبار.
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 التطبيق الدقيق والعادل للقوانين واألنظمة المتعلقة باألنشطة الالمنهجية للطلبة ،بهدف تقليص
نفوذهم النقابي والسياسي ،الذي يفتح المجال للتدخل في األمور اإلدارية واألكاديمية في
الجامعات ،مما يشكل ضغطاً مستم اًر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة.
 عقد ورشات عمل ودورات تدريبية بشكل مستمر حول ظاهرة االحتراق الوظيفي وكيفية
مواجهتها.
 ضرورة إقامة حفالت وتجمعات ترفيهية دورية خاصة بأعضاء هيئة التدريس.
 ضرورة إقامة نوادي ترفيهية خاصة بأعضاء هيئة التدريس خارج إطار الجامعات مثل
االستراحات ،بهدف تعزيز العالقات االجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس ،واخراجهم من
روتين العمل.
 اتخاذ التدابير واإلجراءات الفورية ووضع اللوائح التنفيذية الالزمة للقضاء على المحسوبية
وغياب العدالة في توزيع الموارد أو في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس.
 تعزيز ثقافة التعاون والتكامل والحوار بين الجامعات المختلفة.
 ضرورة التخطيط الدقيق عند اتباع استراتيجية التوسع في الجامعات ،سواءاً في فتح كليات
جديدة أو في قبول أعداد كبيرة من الطالب ،تفوق الطاقة االستيعابية لها ،إال بعد اإلعداد التام
والمناسب لذلك.
 عدم التمييز بين الكليات في توزيع الموارد ،وضرورة منحها جميعا نفس القدر من االهتمام.
 االهتمام بتطوير بيئة العمل من خالل التطوير المستمر للقاعات الدراسية ،وضرورة االهتمام
بشكل أكبر بمكاتب أعضاء هيئة التدريس بحيث تشكل لهم مكانا مريحا ويليق بهم ،ويمكنهم
من أداء أعمالهم بشكل جيد.
 االهتمام بالتعزيز اإليجابي ألعضاء هيئة التدريس ،مثل توحيد وتحسين الرواتب والمكافآت
التحفيزية الداعمة للمبادرات واإلبداع وغيره.
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 تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ الق اررات الخاصة بعملهم مثل عرضها على
اجتماعات األقسام والكليات قبل اتخاذها.
 عقد اجتماعات دورية ومؤتمرات مشتركة بين الجامعات الفلسطينية المختلفة بهدف تعزيز
التعاون المشترك في المجاالت البحثية واألكاديمية.
 ضرورة تعزيز وتشجيع المشاركة في المؤتمرات العلمية الخارجية ،من خالل تخصيص
موازنات خاصة باألبحاث العلمية والبعثات الخارجية.
 تعزيز سياسة الدورية في تقلد المناصب اإلدارية داخل الجامعات (عميد ،رئيس قسم،
و...إلخ) ،األمر الذي يعزز العدالة والشفافية .
 ضرورة تعديل بعض األنظمة والقوانين التي تحد من صالحيات أعضاء هيئة التدريس في
عملهم ،وتعزيز سياسة التفويض ،بحيث يتمكن عضو هيئة التدريس من التحكم في إدارة عمله
بشكل أكبر.
 .2على مستوى أعضاء هيئة التدريس:
 رفع مستوى المعلومات حول ظاهرة االحتراق الوظيفي على المستوى الفردي ،والتعرف على
طرق الفحص الذاتي ،واالعتراف ذاتياً بوجودها في حال توفر أعراضها وباستخدام االختبارات
الذاتية إن لزم األمر ،والتعرف على كيفية مواجهتها والتغلب عليها ،ذاتياً أو من خالل
مختصين في حال تعذر ذلك.
 القيام بتمارين رياضية خفيفة في المكتب في حال الشعور باإلرهاق الذهني ،واالسترخاء لفترات
قصيرة في حال الشعور باإلرهاق الجسدي ،أو مغادرة موقع العمل في حال الشعور باإلنهاك
الشديد.
 المشاركة في األنشطة الرياضية والثقافية على مستوى الجامعة.
 تحييد الوالءات الحزبية عن العالقات بين زمالء المهنة.
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 صد أي تدخل للطلبة في العالقات بين أعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل التعامل بحزم
في تطبيق القوانين واألنظمة مع المشاكل الطالبية.
 رفع مستوى التعاون بين الجامعات من خالل القيام باألبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة
التدريس من الجامعات المختلفة.
 عدم الخلط بين ضغوط الحياة المختلفة كالبيت والعمل والحياة االجتماعية العامة والتعامل مع
كل منها على حدة وذلك لتخفيف الضغوط قدر اإلمكان والتمكن من مواجهتها بشكل جيد.
 تكوين صداقات بقدر اإلمكان داخل بيئة العمل وخارجها للتمكن من الحصول على الدعم
االجتماعي وقتما لزم األمر.
 تجنب األعمال اإلضافية الكبيرة والمرهقة ،بهدف زيادة المردود المادي مثال كاإلشراف على
رسائل الماجستير ،أو الموافقة على التكليف بساعات إضافية ،أو إعطاء دورات
تدريبية....،إلخ.
 االستمتاع باإلجازة األسبوعية مع أفراد األسرة وأصدقاء األسرة بأكبر قدر ممكن.
 تخصيص جزء من اإلجازة الصيفية ،أو إجازة ما بين الفصلين ،للسفر خارج البالد بهدف
االستجمام ويفضل أن يتم ذلك بصحبة األسرة.
 عدم الموافقة على التكليف بالتدريس في الفصل الصيفي في حال شعر عضو هيئة التدريس
بأنه يعاني من االحتراق الوظيفي.

دراسات مستقبلية مقترحة:
نظ اًر لندرة الدراسات التي تناولت ظاهرة االحتراق الوظيفي على المستوى المحلي والعربي فإن
الباحث يقترح على الباحثين تناول ظاهرة االحتراق من خالل أبحاث مستقبلية تحت العناوين التالية:
 .1عالقة االحتراق الوظيفي باألداء البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
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 .6عالقة كل من تناقض القيم ،ومحدودية صالحيات العمل ،انعدام االجتماعية ،باالحتراق
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
 .3عالقة الصراع التنظيمي باالحتراق الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية سواءاً
العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات الفلسطينية.
 .7عالقة نمط القيادة التنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية سواءاً
العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات الفلسطينية.
 .8عالقة االحتراق الوظيفي باإللتزام التنظيمي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية سواءاً
العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات الفلسطينية.
 .2عالقة العدالة التنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية سواءاً
العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات الفلسطينية.
 .0برنامج مقترح لمواجهة ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى العاملين في المؤسسات الفلسطينية سواءاً
العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات الفلسطينية.
 .8أثر االنتماءات الحزبية للطلبة على مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في الجامعات
الفلسطينية.
 .9أثر االنقسام السياسي في فلسطين على مستوى االحتراق الوظيفي لدى العاملين في
المؤسسات الفلسطينية سواءاً العامة أو الخاصة بما فيهم الجامعات.
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مصادر البحث
أوالا :المصادر العربية
ثاني ا :المصادر األجنبية
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أوالا :المصادر العربية
-

أبو مسعود ،سماهر(" .)6717ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في

و ازرة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة -أسبابها وكيفية عالجها" ،رسالة ماجستير ،كلية التجارة،
الجامعة اإلسالمية -غزة ،فلسطين.

 أبورمضان ،نجوى(" .)6777قياس الرضى الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية فيقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 أبوطه ،سامي(" .)6778أثر االحتراق الوظيفي على فاعلية األداء -بالتطبيق على المستشفياتالفلسطينية الحكومية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس،

جمهورية مصر العربية.
 أبوهدروس ،ياسرة ،والفرا ،معمر(" .)6770االحتراق الوظيفي لدى المعلمين بمحافظات قطاع غزةوعالقته بمستوى أدائهم التدريسي وتوتفقهم المهني" ،بحث منشور ،مجلة كلية التربية ،جامعة

بني سويف ،ع ،0 .ص ص.120-163 :
 آل مشرف ،فريدة عبد الوهاب( " .)6776مصادر االحتراق النفسي التي تتعرض لها عضواتهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض" ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،مجلس
النشر العلمي ،الكويت ،جامعة الكويت ،م 68 .عwww.pubcouncil.kuniv.edu.k .178 .
 البخيت ،صالح الدين فرج ،والحسن ،زينب عبدالرحمن(" .)6711االحتراق النفسي ومصادره لدىمعلمي الموهوبين في السودان" ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ،م ،3 .ع ،1 .ص
ص.28-11 :

 بدران ،منى محمد علي(" .)1000االحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية وعالقته ببعضالمتغيرات(دراسة ميدانية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات والبحوث التربوية،
جامعة القاهرة .كما ورد في (جرار ،)60 ،6711 :و(الزهراني.)67 ،6778 :
-

بسيوني ،سوزان صدقة(" .)6777الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي والمساندة

االجتماعية لدى المرأة العاملة في مدينة جدة" ،مجلة كلية التربية ،ع ، 68 .الجزء الثالث.
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/112446
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 جابر ،رمزي(" .)6778أعراض االحتراق النفسي لدى مدربي كرة السلة في فلسطين" ،بحثمنشور ،مجلة جامعة األزهر غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،م ،17 .ع ،B-1 .ص ص -60
. 87
 -جرار ،سنابل أمين صالح(" .)6711الجدية في العمل وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مديري

المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 الجمل ،أماني بسام(" .)6716االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنيةالفلسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 حنونة ،سامي( " .)6772قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين بالجامعات الفلسطينيةبقطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

-

الحولي ،عليان(" .)6777تصور مقترح لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني" ،ورقة علمية

اعدت لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط
النوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهلل في الفترة الواقعة .6777/0/8-3

 الخرابشة ،عمر ،و عربيات ،أحمد(" .)6778االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبةذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر" ،بحث منشور ،مجلة أم القرى للعلوم التربوية

واالجتماعية واإلنسانية ،جامعة مؤته ،م ،10 .ع ،6 .ص ص:

.331-601

 دردير ،نشوة كرم(" .)6770االحتراق النفسي للمعلمين ذوي النمط (أ-ب) وعالقته بأساليبمواجهة المشكالت" ،رسالة ماجستير ،جامعة الفيوم ،كلية التربية.
 ديوب ،صفاء(" .)6778فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في خفض أعراض االحتراقالنفسي" ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة دمشق ،كلية التربية.http://www.nesasy.org .
 الرافعي ،يحي عبداهلل و القضاة ،محمد فرحات( " .)6778مستويات االحتراق النفسي لدىأعضاء هيئة التدريس في كلية المعلمين بأبها في ضوء بعض المتغيرات" ،بحث منشور ،مجلة
جامعة أم القرى ،م ،6 .ع ،6 .ص ص.381-600 :
-

الرشدان ،مالك(" .)1008االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

الحكومية وعالقته ببعض المتغيرات"  ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،إربد  ،األردن.
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 -الرقاد ،رائد(" .)6770االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الوشو-كونج فو في األردن" ،رسالة

ماجستير ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم اإلنسانية) ،م ،63 .ع ،6 .ص ص-708:

.708

 الزهراني ،نوال(" .)2008االحتراق النفسي و عالقته ببعض سمات الشخصية لدى العامالت معذوي االحتياجات الخاصة"  ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية

السعوديةhttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind7346.pdf

 زيدان ،إيمان محمد مصطفى(" .)1008مدى فاعلية كل من اإلرشاد النفسي الموجه وغير الموجهفي تخفيف حدة االحتراق النفسي لدى عينة من المعلمات" .رسالة دكتوراة غير منشورة ،معهد

الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة (.كما ورد في جرار.)32 ،6711 :

 الزيود ،نادر(" .)6776واقع االحتراق النفسي للمرشد النفسي والتربوي في محافظة الزرقاء فياألردن" ،مجلة العلوم التربوية ،ع ،1 .ص ص.626-100:

-

السعدني ،نرمين(" .)6778عالقة العوامل التنظيمية والوظيفية والديمغرافية باالحتراق الوظيفي-

بالتطبيق على هيئة التمريض بمستشفيات القاهرة الكبرى" ،رسالة ماجستي غير منشورة ،كلية
التجارة ،جامعة القاهرة.،

 شاهين ،ماجد(" .)6717مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم اداء العاملين في الجامعات الفلسطينيةوأثره على األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية -دراسة مقارنة بين الجامعة اإلسالمية واألزهر"،

رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 الظفري ،سعيد ،و القريوتي ،إبراهيم(" .)6717االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذويصعوبات التعلم في سلطنة عمان" ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،م ،2.ع ،3 .ص ص:
.107 -108
 صبيح ،لينا زياد(" .)6778واقع تمويل التعليم الجامعي الفلسطيني ومشكالته" ،بحث مقدم إلىالمؤتمر العلمي األول ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،من  17-8مايو .6778
 العتيبي ،بندر بن ناصر(" .)6777االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين في معاهد التربيةالفكرية"دراسة

مقارنة""،

بحث

منشور،

كلية

dr-banderalotaibi.com/images/boho/7.pdf
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التربية،

جامعة

الملك

سعود.

 عسكر ،علي(" .)1080السلوك التنظيمي في المجال التربوي" ،دار القلم ،الطبعة األولى،الكويت ،كما ورد في ديوب(.)6778
 -عسكر ،علي ،وجامع ،حسن ،واألنصاري ،محمد(" .)1082مدى تعرض معلمي المرحلة الثانوية

بدولة الكويت لظاهرة االحتراق النفسي "،المجلة التربوية ،م ،3 .ع ،17ص ص.73-0 :
 -علي ،حسام)" .(2008اإلنهاك النفسي و عالقته بالتوافق الزواجي و بعض المتغيرات الديموجرافية

لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا "  ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة المنيا ،
ج  .م  .ع www.gulfkids.com/pdf/husaam_8.pdf .
 -العلي ،مهند( " .)6773مفهوم الذات و أثر بعض المتغيرات الديموغرافية و عالقته بظاهرة

االحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في محافظتي جنين ونابلس" ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

-

عواد ،يوسف( ".)6717االحتراق النفسي لمعلمي المدارس األساسية الحكومية الناتج عن دمج

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم
اإلنسانية) ،م ،67 .ع ،0 .ص ص.6862-6708 :

 -عودة ،يوسف( " .)1998ظاهرة االحتراق النفسي و عالقتها بضغوط العمل لدى معلمي

المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية  ،نابلس

 ،فلسطين.

 الفرا ،ماجد(" .)6717أدوات البحث العلمي :العينات" ،عرض تقديمي ،اللقاء السادس ،الجامعةاالسالميةsite.iugaza.edu.ps/melfarra/ .
 الفريحات  ،عمار ،و الربضي وائل(" .( 6717مستويات االحتراق النفسي لدى م علمات رياضاألطفال في محافظة عجلون" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم اإلنسانية) ،م ،67 .ع ،8 .ص
ص.1822-1828 :
 القحطاني ،يحيى(" .)6770مستوى االحتراق النفسي لدى مديري المدارس الثانوية األهلية بجدة"،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية.
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind11768.pdf
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 -القرني ،علي بن شويل)".(2000اإلعالم واالحتراق النفسي ،دراسة عن مستوى الضغوط المهنية في

المؤسسات اإلعالمية في المملكة العربية السعودية " ،بحث منشور ،جامعة الملك سعود  ،الرياض.
faculty.ksu.edu.sa/alkarni

 القريوتي ،إبراهيم ،والخطيب ،فريد(" .)6772االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي الطالبالعاديين وذوي االحتياجات الخاصة" ،بحث منشور ،مجلة كلية التربية ،جامعة اإلمارات العربية

المتحدة ،السنة الحادية والعشرون ،م ،63.ص ص.187-131 :
 الكالبي ،سعد ،و رشيد ،مازن( " .)2001االحتراق الوظيفي  :دراسة استكشافية لمقياس ماسالكعلى الموظفين بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية " ،بحث منشور ،مجلة جامعة الملك
سعود ،م ،13 .ع ،1 .ص ص.187-113:
 متولي ،رجوات عبد اللطيف( " .)6778االحتراق الوظيفي لدى عينة من المحامين وعالقتهببعض المتغيرات النفسية والمهنية" ،رسالة دكتوراه  ،كلية اآلداب  -جامعة المنيا.
http://mu.minia.edu.eg/publications/index.php/theses-list
-

المتولي ،ياسر(" .)6717االحتراق النفسي" ،الصحيفة الطبية للدكتور ياسر المتولي.
http://yasermetwaly.wordpress.com

 نادية ملحيس -مجلة اطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة http://www.gulfkids.com ناصف ،ناصف محمد( " .)1007أثر ضغوط العمل على أداء شاغلي الوظائف اإلداريةبالتطبيق على قطاع الصناعة المصري" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القاهرة ،كلية
التجارة ،كما ورد في (السعدني ،)30 ،6778 :و (أبوطه.)82 ،6778 :
 -النفيعي ،ضيف اهلل(" .)6777االحتراق الوظيفي في المنظمات الحكومية الخدمية في محافظة

جدة" ،بحث منشور ،مجلة جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية ،م  ، 17ع، 1.

ص ص.88-88 :
-

الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين(.)6717

 يحيى ،خولة ،و حامد ،رنا(" ،)6771مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة المعوقين عقليافي اليمن" ،بحث منشور ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،م ،)17( .ع.67 .
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ملحق رقم ( :)2استبانة البحث في شكلها النهائي
جامعـــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــــر– غـــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســات العـليـا والبحث العلـمي
كليــة االقتـــــــصـاد والعـلــــــوم اإلداريــــــــة
برنامج ماجستير إدارة األعمــــــــــــــــــــــال

المحترم/ة

السيد/ة عضو هيئة التدريس

تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع :تعبئة استبانة
يرج ـ ــى التك ـ ــرم ب ـ ــالعلم ب ـ ــأن الباح ـ ــث يق ـ ــوم بإع ـ ــداد بح ـ ــث كمتطل ـ ــب تكميل ـ ــي للحص ـ ــول عل ـ ــى درج ـ ــة

الماجستير في إدارة األعمال بعنوان:

عالقة العوامل الديمغرافية والتنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة.

وعليه فإنه ليشرف الباحث أن يضع بين أيديكم هذه االستبانة ،للتعرف على مستوى وجـود ظـاهرة

االحتـ ـراق ال ــوظيفي ل ــدى أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بالجامع ــات الفلس ــطينية ،وعالق ــة العوام ــل الديمغرافي ــة
والتنظيميــة بهــا ،وتســليط الضــوء عليهــا ،بهــدف اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لمواجهتهــا إن وجــدت ،واتخــاذ

االحتياطــات الالزمــة لتجنبهــا فــي المســتقبل ،وفــي ســبيل ذلــك فقــد قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة مــن ثالثــة
أقس ــام :األول تمث ــل فـ ــي العوام ــل الديمغرافيـ ــة ،أم ــا الثـ ــاني فه ــو عب ــارة ع ــن مقيـــاس ماس ــالك لالحت ـ ـراق
الـوظيفي( )Maslach Burnout Inventory-MBIمـع بعـض التعــديالت الضـرورية وفقـا لطبيعــة

الدراسة ،في حين مثل القسم الثالث العوامل التنظيمية ،وهو من تصميم الباحث.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقـة بأقصـى قـدر مـن الدقـة والموضـوعية ،وذلـك

لضمان نجاح هذا البحث وتحقيق أهدافها.

علما بأن البيانات التى سيتم جمعها سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحث
رأفت محمد سعداهلل

القسم األول(:العوامل الديمغرافية)
ضع/ي عالمة( )xفي المربع الخاص بالخيار المناسب:
.4

اسم الجامعة

.3

النوع

.4

الحالة الجتماعية

.1

العمر

( ) األزهر

( ) اإلسالمية

( ) ذكر

(

( ) األقصى

) أنثى

( ) متزوج

( ) أعزب

( ) مطلق

( ) أرمل

( ) 41 -33سنة

( ) 11 -44سنة

( )31 -14
سنة

( ) 63 -34سنة

.3

المؤهل العلمي

( ) دكتوراه

( ) ماجستير

( ) بكالوريوس

.6

سنوات الخبرة

( ) أقل من 3

( ) 41 -3

( )43-44

.7

الكلية

.........................................

( ) أكثر من 43

القسم الثاني ) :مقياس ماسالك لالحتراق الوظيفي)
ضع/ي عالمة ( )xأمام كل فقرة وفقا لما يتناسب مع وضعك المهني وشعورك نحو مهنتك:
البعد

الفقرات
 .8أشعر بأنني مستنزف عاطفيا ا نتيجة عملي كعضو هيئة تدريس.
 .9أشعر باستنفاذ كامل طاقتي(مستهلك) في نهاية يوم العمل.
 .41أشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح للبدء بيوم عمل آخر.

اإلنهاك العاطفي

 .44التعامل مع الطلبة طوال اليوم يسبب لي التوتر.
 .43أشعر بالضجر والملل بسبب عملي.
 .44أشعر باإلحباط في عملي.
 .41أشعر أنني أبذل كل جهدي في عملي.
 .43التعامل مع الطلبة بشكل مباشر يشكل ضغطا ا كبيراا علي.
 .46أشعر وكأنني في نهاية مشوار حياتي العملية في هذه الجامعة.

تبلد المشاعر اإلنسانية

 .47أشعر بأنني أعامل بعض فئات الطلبة كأنهم أرقام.
 .48أصبحت شخصا ا قاسيا ا على الناس بشكل عام منذ بدأت هذا العمل.
 .49أشعر بالقلق في أن يسبب لي هذا العمل قساوة تجاه اآلخرين.
 .31ل أعبأ بما يحدث لآلخرين (في بيئة العمل).
 .34أشعر بأن الطلبة يلومونني على بعض المشاكل التي يعانون منها.
 .33أستطيع أن أفهم كيف يشعر الطلبة تجاه مهنتي.
 .34أتعامل بكفاءة عالية مع مشاكل العمل والطلبة.

تدني اإلنجاز الشخصي

 .31أشعر أنني من خالل عملي أؤثر إيجابيا ا في حياة اآلخرين.
 .33أشعر بالنشاط والحيوية في حياتي العملية.
 .36أستطيع وبسهولة تهيئة الجو المناسب ألداء عملي على أكمل وجه.
 .37أشعر بالبتهاج من خالل عملي وتعاملي مع الطالب.
 .38أتعامل بهدوء تام مع المشاكل النفسية خالل عملي.
 .39حققت أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في هذا العمل.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
غير
موافق
موافق
بشدة

القسم الثالث( :العوامل التنظيمية المسببة لالحتراق الوظيفي)
ضع/ي عالمة ( )xأمام كل فقرة وفقا لما يتناسب مع وضعك المهني وشعورك نحو مهنتك:
العامل

الفقرات
 .41الوقت الذي أملكه للقيام بعملي على الوجه األكمل غير كاف.
 .44أعمل بتركيز لفترات طويلة.
 .43المعلومات المتوفرة حول المستجدات المتعلقة بأدائي للعمل(تعديل
جداول ،تسجيل الطلبة ،قرارات تتعلق بالطلبة ،و...إلخ) غير كافية
وتأتي في غير موعدها.
 .44اللوائح واألنظمة التي تحدد مهامي كعضو هيئة تدريس غير واضحة،
وغير مفهومة.

ضغط مهام العمل

 .41بعض القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة تشكل عبئا ا إضافيا ا علي.
 .43الفصول الدراسية غير مؤهلة (عدد الطلبة ،معدات مساعدة ،مكاتب
وطاولت...،إلخ) للعملية التدريسية مما يتطلب مني جهداا إضافيا ا.
 .46يتغير سلوك الطالب بشكل مستمر مما يسبب لي التوتر.
 .47مكتبي في الجامعة غير مؤهل إلنجاز عملي.
 .48أعود للبيت متعبا ا من العمل مما يؤثر على انجاز واجباتي تجاه أسرتي.
 .49لدي الكثير من العمل الذي يتوجب إنهاؤه (عمل أبحاث ،تقييم أبحاث،
تصحيح امتحانات ،إعداد جداول عالمات ،و....إلخ).
 .11لدي قدر غير كاف من التحكم في أدائي لعملي.

محدودية صالحيات العمل

 .14النظام غامض نسبيا ا فيما يتعلق بتفويضي لتخاذ القرارات المتعلقة
بعملي.
 .13تصنع القرارات المتعلقة بالعمل دون أن أشارك بها.
 .14السلطة الممنوحة لي في كيفية تنفيذ عملي غير كافية.
 .11يتدخل رؤسائي في تغيير قراراتي الخاصة بالطلبة.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

العامل

الفقرات
 .13الراتب الذي أتلقاه أقل من حجم الجهد الذي أبذله في مهنة التدريس.
 .16راتبي ل يحقق نسبيا ا الرفاهية التي أتطلع إليها أنا وأسرتي.
 .17يتم تقدير عملي بشكل غير عادل نسبيا ا.
 .18تصرف العالوات المحفزة دون النظر للتميز في األداء.

قلة التعزيز اإليجابي

 .19الجامعة غير معنية نسبيا ا بدعم جهود البحث العلمي التي أقوم بها.
 .31تهمل الجامعة برامج التطوير المهني.
 .34عملي كعضو هيئة تدريس ل يمنحني ما أطمح إليه من مكانة
اجتماعية.
 .33فرص الترقية والتقدم المهني لدينا غير متاحة نسبيا ا.
 .34تتعامل معنا اإلدارة من منظور مادي بحت.
 .31عندما أتميز كعضو هيئة تدريس ل أتلقى التكريم والثناء من رؤسائي.
 .33جهودي ومبادراتي للمساهمة في تطوير العمل تذهب دون اهتمام
يذكر.
 .36ثقتنا في بعضنا البعض كأعضاء هيئة تدريس في القيام بأدوارنا
ضعيفة.
 .37أعمل ضمن فريق عمل غير متعاون نسبيا ا.

انعدام الجتماعية

 .38أعضاء القسم الذي أعمل معه غير متواصلين اجتماعيا ا.
 .39أشعر بأنني بعيد عن زمالئي.
 .61عالقتي مع رؤسائي ل تتجاوز العالقة الرسمية.
 .64تتسم عالقتي مع طلبتي غالبا ا بالتوتر.
 .63تتوزع الموارد في الجامعة بشكل غير عادل نسبيا.

عدم اإلنصاف والعدل

 .64تعطى الفرص والعالوات وفقا ا للمحسوبية.
 .61يتم الحتكام إلى نظام إجراءات غير فعال.
 .63تعامل اإلدارة الجميع بطريقة غير عادلة.
 .66أتحمل أعباء أعمال يفترض أن يقوم بها غيري.
 .67تتخذ القرارات من قبل اإلدارة وفقا ألسس غير موضوعية.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

العامل

موافق
بشدة

الفقرات
 .68القيم التي أحملها تتناقض نسبيا ا مع قيم الجامعة التي أعمل بها.
 .69أعمل في ظل سياسات وقوانين تتعارض نسبيا ا مع قيمي.
 .71أهدافي المهنية ل تتناغم إلى حد ما مع أهداف الجامعة التي أعمل بها.

تناقض القيم

 .74الجامعة غير ملتزمة مبدئيا ا بمبادئ المساواة.
 .73يطلب مني أحيانا القيام بأعمال تتعارض مع قناعاتي.
 .74تتحكم الولءات الحزبية بالعالقات بين زمالء العمل.
 .71العمل في هذه الجامعة يدفعني دائما ا إلى تقديم تنازلت.

تمت،،

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة

أوال :الدراسات المحلية:
1

عودة()2222

6

العلي()2332

3

أبورمضان()2332

ظاهرة االحتراق النفسي وعالقتها بضغوط

العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية

مقياس ماسالك

االحتراق الوظيفي

في الضفة الغربية.

 .1مستوى انتشار االحتراق الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية
الحكومية في الضفة الغربية معتدال.
 .6عدم وجود تأثير للمتغيرات الديمغرافية على االحتراق الوظيفي.
 .3وجود عالقة إيجابية بين ضغوط العمل واالحتراق الوظيفي.

مفهوم الذات وأثر بعض المتغيرات
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الديموغرافية وعالقته بظاهرة االحتراق النفسي

مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في

 .1مستوى االحتراق الوظيفي جاء بدرجة مرتفعة على بعد اإلجهاد
االنفعالي ،وبدرجة معتدلة على بعد تبلد الشعور ،وبدرجة متدنية
على بعد نقص الشعور باإلنجاز.

محافظتي جنين و نابلس.

 .6وجود عالقة طردية ذات ارتباط هام بين مفهوم الذات واالحتراق
النفسي.

قياس الرضا الوظيفي لدى العاملين في
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

مقياس الرضا

الوظيفي -من تصميم

 .1وجود مستوى متوسط من الرضا الوظيفي.

 .6أكثر العناصر في تحقيق الرضا الوظيفي هي بالترتيب :الشعور

الباحث استبانة

باألمن واالستقرار الوظيفي .يليها الراتب الشهري .وأن أقلها أهمية

عناصر الرضا

هي ظروف العمل.

الوظيفي -من تصميم
الباحث

 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر وعدد
األبناء وطبيعة العمل ،والمؤهل العلمي والخبرة.

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
 .7الرضا الوظيفي لدى العاملين بالجامعة اإلسالمية أعلى منه في
جامعة األزهر.

 .8وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح
الذكور والحالة االجتماعية لصالح المتزوجين ومكان العمل لصالح
الجامعة اإلسالمية.

8

أبوهدروس ،والف ار()2332

االحتراق الوظيفي لدى المعلمين بمحافظات
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7

حنونة()2332

قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين
بالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

مقياس االلتزام
التنظيمي -من
تصميم الباحث

 .1وجود مستوى عالي من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات
الفلسطينية في قطاع غزة.
 .6وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستويات االلتزام التنظيمي
وكل من متغير العمر ومستوى التعليم ونوع الوظيفة ومدة الخدمة
بالجامعة والمستوى الوظيفي.
 .3عدم وجود عالقة تعزى لمتغير الجنس ومكان العمل.
 .7مستوى الثقة التنظيمية لدى العاملين بالجامعة اإلسالمية أعلى منه
في جامعة األزهر.

قطاع غزة وعالقته بمستوى ادائهم التدريسي
وتوافقهم المهني.

مقياس االحتراق

 .1مستوى االحتراق الوظيفي عالي.

الوظيفي  -من

 .6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق الوظيفي

تصميم الباحثين

تعزى لمتغيرات الجنس .ونوعية المؤسسة التعليمية .ومستوى المرحلة
التعليمية .وسنوات الخدمة .والمؤهل العلمي.
 .3عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين مستوى االحتراق الوظيفي

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
ومستوى األداء التدريسي.
 .7وجود عالقة دالة إحصائياً بين مستوى االحتراق الوظيفي ومستوى
التوافق المهني.

2

أبوطه()2332

0

جابر()2332

أثر االحتراق الوظيفي على فاعلية األداء-
بالتطبيق على المستشفيات الفلسطينية

مقياس ماسالك

 .1مستوى االحتراق الوظيفي مرتفع.

لالحتراق الوظيفي

 .6عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االحتراق الوظيفي

الحكومية في محافظات غزة.

للعاملين في المستشفيات الحكومية وفاعلية األداء.
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 .3عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق الوظيفي
لدى الفئة المستهدفة تعزى لمتغير السن .والجنس .وطبيعة الوظيفة.
وسنوات الخبرة .والمستوى التعليمي.
 .7وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق الوظيفي لدى
الفئة المستهدفة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
أعراض االحتراق النفسي لدى مدربي كرة
السلة في فلسطين.

مقياس أعراض
االحتراق الوظيفي
للمدرب الرياضي من
إعداد محمد حسن

عالوي()1008

 .1وجود عدة مستويات ألعراض االحتراق الوظيفي لمدربي كرة السلة
بفلسطين تمثلت في بعد التغير الشخصي نحو األسوأ ،وبعد نقص
اإلنجاز الرياضي ،وبعد اإلنهاك االنفعالي ،وبعد اإلنهاك العقلي،
وبعد اإلنهاك البدني.

م

اسم الباحث

8

شاهين()2323

0

عواد()2323

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة
مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين

من تصميم الباحث

في الجامعات الفلسطينية وأثره على األداء

نتائج الدراسة

 .1وجود رضا غير كاف حول نظام الحوافز والكيفية التي يتم بموجبها
محاسبة المقصرين في األداء الوظيفي في كال الجامعتين.

الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية -دراسة

 .6عدم توفر متطلبات كل من الفاعلية والعدالة في نظام تقييم األداء

مقارنة بين الجامعة اإلسالمية واألزهر.

المطبق في جامعة األزهر.
 .3عدم وجود نظام لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس العاملين في مناصب
إدارية في الجامعتين.
 .7وجود رضا غير كاف عن الوقت الذي تستغرقه عمليات تنفيذ
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المعامالت.
االحتراق النفسي لمعلمي المدارس األساسية

الحكومية الناتج عن دمج الطلبة ذوي

االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية.

من تصميم الباحث

 .1مستوى االحتراق الوظيفي بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية.
 .6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة االحتراق الوظيفي
والمتغيرات الشخصية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي
والتخصص.
 .3وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كل من درجة االحتراق
الوظيفي وبين سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية.
 .7وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين كل من االحتراق
النفسي وبين الضغوط المهنية .وعدم الرضا الوظيفي .وغياب
المساندة اإلدارية ،على الترتيب.

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
 .8بعد االتجاه السلبي نحو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة كان
عديم األثر.

17

أبومسعود()2323

ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين

اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم

العالي بقطاع غزة -أسبابها وكيفية عالجها.

مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

 .1مستوى االحتراق الوظيفي متوسط على بعديه اإلجهاد االنفعالي
وعدم اإلنسانية .فيما كان مستوى االحتراق منخفضاً على بعد
اإلنجاز الشخصي.
 .6وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كل من صالحيات
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العمل ،وقلة التعزيز اإليجابي ،ودرجة االحتراق الوظيفي بأبعاده
الثالثة ،في حين كانت هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين
كل من انعدام العالقات االجتماعية ،وضغط مهام العمل ،وصراع
القيم ودرجة االحتراق الوظيفي بأبعاده الثالثة.
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق الوظيفي
بأبعاده الثالثة تعزى لكل من متغيرات الحالة االجتماعية ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة ،والمستوى اإلداري.

م
11

اسم الباحث
الجمل()2322

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة
االحتراق الوظيفي لدى المرأة العاملة
في مؤسسات السلطة الوطنية

نتائج الدراسة

مقياس ماسالك

 .1مستوى االحتراق الوظيفي منخفض.

لالحتراق الوظيفي

 .6توجد عالقة طردية بين كل من ضغط العمل ،ونمط القيادة،
والمشاكة في اتخاذ الق اررات ،والمساندة االجتماعية ،والتدوير

الفلسطينية في قطاع غزة.

الوظيفي.
 .3عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابة أفراد العينة تعزى
إلى كل من :مكان العمل ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،مدة الخبرة،
الموقع على السلم الوظيفي.
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ثانيا :الدراسات العربية:
11

الرشدان()2222

االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

في الجامعات األردنية الحكومية وعالقته
ببعض المتغيرات.

مقياس ماسالك
لالحتراق الوظيفي

 .1وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي بدرجة كلية متوسطة لدى الهيئات
التدريسية في الجامعات الثالث ،حيث سجلت جامعة مؤتة أعلى
مستوى .تلتها الجامعة األردنية ثم جامعة اليرموك.
 .6وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االحتراق الوظيفي وبين كل
من :الجامعة ،والرتبة األكاديمية ،حيث سجل أعلى مستوى لالحتراق
لدى رتبة أستاذ مساعد ،ثم أستاذ مشارك ،ثم أستاذ ،ثم الرتب األقل
من ذلك.
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للكلية التي يعمل بها
الموظف ،حيث سجلت كليات التربية الرياضية أعلى مستوى
لالحتراق تليها كلية اآلداب ،بينما كانت كلية العلوم التربوية أقلها

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
درجة.

16

النفيعي()2333

االحتراق الوظيفي في المنظمات الحكومية
الخدمية في محافظة جدة.

مقياس ماسالك

 .1درجة االحتراق الوظيفي متوسطة.

لالحتراق الوظيفي.

 .6العوامل الديمغرافية واإلدارية التي تميز بين الذين يعانون من ارتفاع
أو انخفاض في االحتراق الوظيفي هي :العمر ممثال في الذين
أعمارهم بين  67إلى  60عاما ،والخبرة الوظيفية ممثلة في الذين
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لهم خدمة من سنة حتى خمس سنوات ،والمستوى التعليمي ممثال
في الشهادة الجامعية ،والمرتبة الوظيفية ممثلة في الذين يشغلون
المرتبة السادسة والسابعة ،والحالة االجتماعية ممثلة في المتزوجين.
 .3أهم المصادر الرئيسية المسببة لالحتراق الوظيفي .تمثلت في ستة
مصادر هي :تنظيمية ،ومتطلبات الوظيفة ،وخصائص الدور،
وعالقات العمل الشخصية ،والدعم االجتماعي ،والتوقعات
الشخصية.

م

اسم الباحث

13

الكالبي ،و رشيد()2332

17

القرني()2332

18

يحيى ،و حامد()2332

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة
االحتراق الوظيفي  :دراسة استكشافية لمقياس

ماسالك على الموظفين بمدينة الرياض

نتائج الدراسة

مقياس ماسالك

 .1درجة االحتراق الوظيفي متوسطة.

لالحتراق الوظيفي

 .6وجود تأثير لمتغير العمر ،ومدة الخدمة على مستوى االحتراق

بالمملكة العربية السعودية.

الوظيفي ،لم يظهر أي تأثير للمستوى التعليمي أو الجنس.

االحتراق النفسي :دراسة عن مستوى الضغوط

مقياس ماسالك

المهنية في المؤسسات اإلعالمية في المملكة

 .1مستوى االحتراق الوظيفي متوسطاً في أبعاده الثالثة.

لالحتراق الوظيفي

 .6وجود اختالفات بين فئات العينة وفقاً للمتغيرات المؤسسية والفردية.

مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة

مقياس ماسالك

المعوقين عقليا في اليمن.

لالحتراق الوظيفي

العربية السعودية.

 .3وجود شعور بضغوط مهنية نتيجة للمنافسة الوسائلية ،والضغوط
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المجتمعية والمؤسسية.
 .1مصادر االحتراق الوظيفي تتعلق بخصائص الطلبة .وظروف
العمل ،بينما لم تمثل الخصائص الشخصية للمعلم واإلدارة والزمالء
مصد ار لالحتراق.
 .6عدم وجود فروق في مصادر االحتراق الوظيفي ذات داللة احصائية
تعزى إلى متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

م

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

اسم الباحث
آل مشرف()2332

نتائج الدراسة

مقياس ماسالك

 .1مستوى االحتراق مرتفع.

عضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

لالحتراق الوظيفي

 .6حصلت مصادر البيئة المادية للتدريس وآثار ضغوط العمل والعالقة

الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي

مقياس االحتراق

والمساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة في

الوظيفي -من إعداد

مدينة جدة.

الباحثة

النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبة

مقياس ماسالك

ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر.

لالحتراق الوظيفي

مصادر االحتراق النفسي التي تتعرض لها

بالرياض.

مع الطالبات والعالقة مع إدارة المركز على متوسطات مرتفعة.
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عضوات هيئة التدريس بالنسبة
لالحتراق الوظيفي تعزى لمتغيرات الجنسية والعمر والدرجة العلمية
والتخصص وسنوات الخبرة.

18

الخرابشة ،وعربيات()2332
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10

بسيوني()2332

 .1وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية
وكل من االحتراق الوظيفي والمساندة االجتماعية.
 .6وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة النساء العامالت،
والالتي يعانين من الضغوط النفسية المرتفعة ،وبين النساء العامالت
الالتي يعانين من الضغوط النفسية المنخفضة ،بالنسبة لالحتراق
النفسي والمساندة االجتماعية.
 .1درجة االحتراق النفسي متوسطة على بعدي اإلجهاد االنفعالي ،وتبلد
المشاعر ،وبدرجة عالية على بعد الشعور باإلنجاز.
 .6وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث
بالنسبة لبعد الشعور باإلنجاز.
 .3لم تظهر الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير
الجنس بالنسبة لبعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر.

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
 .7وجود فروق ذات داللة إحصائية على األبعاد الثالثة بالنسبة لمتغير
الخبرة ولصالح ذوي الخبرة ممن لديهم خمس سنوات فأكثر.

10

السعدني()2332

67

القريوتي ،والخطيب()2332

عالقة العوامل التنظيمية والوظيفية

مقياس ماسالك

والديمغرافية باالحتراق الوظيفي-بالتطبيق على لالحتراق الوظيفي

 .1مستوى االحتراق الوظيفي مرتفع.
 .6وجود عالقة ارتباطية عكسية بين العوامل التنظيمية المتمثلة في
عدالة اإلجراءات وعدالة التوزيع ومستوى االحتراق لدى العينة.

هيئة التمريض بمستشفيات القاهرة الكبرى.

 .3وجود أثر قوي وكبير للعوامل الوظيفية على مستوى االحتراق،
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والمتمثل في عبء الدور وصراع الدور وغموض الدور.
 .7وجود عالقة ارتباطية عكسية لمتغير السن والحالة االجتماعية
والمستوى التعليمي كمتغيرات ديمغرافية على مستوى االحتراق لدى
العينة.
االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي

مقياس شرتك

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة االحتراق تعزى لمتغير الجنس أو

الطالب العاديين وذوي االحتياجات الخاصة.

لالحتراق الوظيفي

الحالة االجتماعية.
وجود فروق دالة إحصائياً وبعالقة عكسية تعزى لمستوى الدخل.
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتخصص المعلم .وفئة الطالب.

م

اسم الباحث

61

الرافعي ،والقضاة()2332

66

القحطاني()2332

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
 .1درجة االحتراق متوسطة على المقياس الكلي وأبعاده الفرعية التالية:

مستويات االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

مقياسا خاصا

التدريس في كلية المعلمين بأبها في ضوء

لالحتراق الوظيفي

عدم الرضا الوظيفي ،وانخفاض مستوى المساندة اإلدارية ،وضغوط

بعض المتغيرات.

من إعداد الباحثان

المهنة ،واإلجهاد االنفعالي واإلحساس لدى المدرس ،وبدرجة عالية

مستوى االحتراق النفسي لدى مديري المدارس

مقياس خاص

الثانوية األهلية بمدينة جدة.

لالحتراق الوظيفي من

لالحتراق الوظيفي ،تركزت في بعدين هما العالقة مع المجتمع

إعداد الباحث

المحلي ،والعالقة مع مالك المدرسة.

على بعد االتجاه السلبي نحو الطلبة.
 .6وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير النصاب التدريسي
أكثر من عشرين ساعة أسبوعيا.
 .3لم تظهر الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا للمتغيرات
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األخرى.
 .1مديري المدارس يتعرضون لمجموعة من الضغوط النفسية المسببة

 .6جاءت بقية األبعاد بدرجة متوسطة وهي كالتالي مرتبة ترتيباً تنازلياً:
العالقة مع الهيئة التدريسية ،والتطوير والنمو المهني ،والعالقة مع
الطالب ،وآلية الصراع ،والعالقة مع القادة التربويين ،وعدم الرضا
الوظيفي لمدير المدرسة ،والمشكالت الشخصية لمدير المدرسة. ،
وغموض المهام.

م

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

اسم الباحث

63

الرقاد()2332

67

الظفري ،والقريوتي()2323

نتائج الدراسة

االحتراق النفسي لدى مدربي رياضة الوشو-

مقياس خاص من

 .1درجة االحتراق الوظيفي متوسطة.

كونج فو في األردن

إعداد الباحث

 .6وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كل من متغيري

االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي

مقياس ماسالك

 .1مستوى االحتراق الوظيفي منخفض.

صعوبات التعلم في سلطنة عمان.

لالحتراق الوظيفي

 .6مستويات االحتراق اختلفت باختالف التخصص (لصالح

الدرجة التدريبية والخبرة ومستوى االحتراق الوظيفي.

التخصصات العلمية) والمؤهل العلمي (لصالح حملة البكالوريوس
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مقارنة بحملة الدبلوم العالي)

 .3لم توجد فروق دالة إحصائياً تعزى للحالة االجتماعية للمعلمة.

 .7يرتفع مستوى االحتراق الوظيفي كلما انخفض المستوى االقتصادي
للطالب.

 .8ال توجد عالقة بين االحتراق والخبرة التدريسية والدورات التدريبية
للمعلمات.

ثالثا :الدراسات األجنبية:
68

(Dorman)2332

"Testing a model for teacher

مقياس ماسالك

"burnout

لالحتراق الوظيفي

 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عبء الدور الزائد وضغط
العمل وبيئة المدرسة واحترام الذات وبين االستنزاف العاطفي.
 .6هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين فقدان العنصر اإلنساني وكل

م

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

اسم الباحث

نتائج الدراسة
 .3من تناقض الدور واحترام الذات والبيئة المدرسية واإلنهاك العاطفي.
 .7وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من الفعالية التدريسية
واحترام الذات وفقدان العنصر اإلنساني وبين نقص اإلنجاز
الشخصي.

62

Rothmann&Essenko
()2332

" Job characteristics, optimism,

مقياس ماسالك

burnout, and ill health of

لالحتراق الوظيفي

 .6وجود عالقة عكسية بين مستوى االحتراق من حيث اإلنهاك

161

education institution in South

العاطفي والتعامل اإلنساني وبين التفاؤل الطبعي.

."Africa
60

"Jobburnout and turnover

مقياس خاص من

intentions of public accountants

تصميم الباحثة

in Thailand: influence of role
stress, organizational justice
and workload".

الوظيفة وبين مستوى االحتراق الوظيفي والذي يؤدي بدوره إلى
اعتالل الصحة النفسية والجسدية.

support staff in a higher

(Calatharawat)2332

 .1وجود عالقة طردية بين نقص الموارد الوظيفية وارتفاع متطلبات

 .1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االحتراق الوظيفي والعوامل
الثالثة المتمثلة في ضغط الدور والعدالة التنظيمية وضغط المهام.
 .6وجود عالقة طردية بين االحتراق والنية للتقاعد المبكر.

م
68

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة

Gurbuz et. al.

"Burnout levels of executive

مقياس ماسالك

 .1درجة االحتراق الوظيفي مرتفعة بشكل عام.

()2332

lecturers: a comparative

لالحتراق

 .6زيادة األعباء الوظيفية شكل سبباً مهما لوجود الظاهرة.
 .3وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق الوظيفي

approach in three universities ".

ومجموعة من العوامل الشخصية المستقلة مثل العمر والجنس
والمستوى التعليمي والخبرة ومكان السكن والجامعة التي يعمل بها.
 .7تأثر مستوى االحتراق بمجموعة من العوامل مثل الرضا الوظيفي،
والدعم االجتماعي ،وبيئة العمل ،وظروف العمل.
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60

Karabıyık et. al.

"Determining the factors that

مقياس ماسالك

()2332

affect burnout among

لالحتراق الوظيفي

academicians".

 .1تمثلت المشاكل التي يعاني منها األكاديميون وتؤدي إلى االحتراق
في :عبء التعليم الثقيل ،وهيكلية العوائد غير المرضية ،والعدد
الكبير من الطلبة في الفصول ،ومشاكل نقص التمويل في موازنات
األبحاث ،وانخفاض الرواتب مقارنة بعدد ساعات العمل.
 .6وجود مستوى منخفض نسبيا لالحتراق الوظيفي لدى عينة الدراسة
مقارنة بالدراسات السابقة.
 .3وجود خمس عوامل رئيسية تؤدي إلى االحتراق من أصل  13عامال
مقترحا مرتبة تنازليا من حيث التأثير وهي :بيئة العمل ،وضغط
مهام العمل اإلداري ،وضغط مهام العمل األكاديمي ،والترقيات.
وتقييم وتمويل األبحاث العلمية.

م

اسم الباحث

37

(Cheng et. al.)2332

31

(Lopez et. al.)2332

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

"Employment insecurity,

workplace justice and

employees' burnout in

مقياس خاص من
إعداد الباحثان

نتائج الدراسة

 .1يتمتع العمال برضا داخلي فعال من خالل شعورهم باألمان والعدالة
في موقع العمل.
 .6وجود عالقة طردية بين الشعور بعدم األمان الوظيفي واالحتراق

Taiwanese employees: a

الوظيفي.

163

validation study".

 .3وجود عالقة عكسية بين توفر العدالة في موقع العمل واالحتراق
الوظيفي.

"An integrating approach to the

مقياس ماسالك

study of burnout in university

لالحتراق الوظيفي

professors".

 .1وجود عوامل عامة ومشتركة وعوامل أخرى خاصة ،وبالتحديد كان
غياب الدعم االجتماعي ،والوضع المحبط من العوامل الرئيسية
العامة التي تؤدي إلى االحتراق.
 .6كانت العوامل المتمثلة في عدد ساعات العمل األسبوعي ،ومدة
الخدمة في نفس المهنة ،وقوة الشخصية ،ونموذج التصرف ،وأحداث
الحياة ،والمتاعب اليومية من العوامل التي تزيد من االحتراق.

م

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

اسم الباحث

36

(Toker)2332

33

(Adekola)2332

نتائج الدراسة

"Burnout among university

مقياس ماسالك

 .1درجة االحتراق الوظيفي متوسطة كدرجة كلية

academicians: An emperical

لالحتراق الوظيفي

 .6بعد اإلنهاك العاطفي سجل مستويات مرتفعة لدى مساعدي
الباحثين ،مقارنة مع حاملي درجة البروفيسور .ظهر

study on the universities of

 .3بعد فقدان العنصر اإلنساني مرتفعاً لدى مساعدي الباحثين مقارنة

Turkey".

مع حاملي درجة أستاذ مشارك.
 .7وجود عالقة ذات داللة إحصائية لدى مساعدي الباحثين عن باقي
أعضاء هيئة التدريس.
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 .8وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االحتراق الوظيفي و بعض
العوامل الديمغرافية تمثلت في الحالة االجتماعية ،والعمر.
 .2لم تظهر أي عالقة بين االحتراق وجنس األكاديمي.
"Gender differences in the

مقياس ماسالك

experience of work burnout

لالحتراق الوظيفي

among university staff".

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق الوظيفي
على البعدين :االستنفاذ العاطفي .وفقدان العنصر اإلنساني لكال
الجنسين على السواء.
 .6وجدت فروق ذات داللة إحصائية على البعد الثالث وهو الشعور
باإلنجاز الشخصي لكال الجنسين.
 .3اإلناث تعاني من بعد الشعور باإلنجاز الشخصي أكثر من الذكور.

م
37

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

اسم الباحث

نتائج الدراسة

Trevineo & Helman

"Job burnout quiz: Assess your

مقياس ماسالك

 .1تدني مستوى االحتراق الوظيفي.

()2332

risk for job burnout-Is your job

لالحتراق الوظيفي

 .6تمتع العاملين بالنشاط والحيوية والمشاركة بدرجة جيدة إلى جيدة
جداً.

"?putting you at risk for burnout

 .3وجود رضا لدى العاملين عن الدعم المؤسساتي المنتظر.
 .7وجود رضا عام لدى العاملين عن العمل والمنظمة ،وأنهم ال ينوون
ترك عملهم ومنظماتهم.
 .8وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين االنهماك الوظيفي
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وكل من ضغط المهام وتناقض القيم.
 .2وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية االحتراق الوظيفي وكل من
ضغط المهام والتحكم وتناقض القيم.
38

Byram et. al.

"Burnout, vigor and job

النسخة التركية

()2323

satisfaction among academic

لنموذجي شيروم-

staff".

ميالميد لالنغماس

 .6النساء األكاديميات أكثر عرضة لالحتراق من الرجال.

الوظيفي واالحتراق

 .3عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى االحتراق والعمر

الوظيفي

 .1بعد االستنزاف العاطفي هو العنصر المهيمن على أعضاء هيئة
التدريس.

والحالة االجتماعية.
 .7وجود عالقة عكسية بين االحتراق الوظيفي والرضا الوظيفي.
 .8اإلحباط والقلق والتوتر هي عوامل مصاحبة لالحتراق.

م

اسم الباحث

ملحق رقم ( :)3ملخص الدراسات السابقة
أداة القياس
عنوان الدراسة

نتائج الدراسة
 .2مستويات االحتراق تختلف باختالف القسم الذي يعمل به األكاديمي،
حيث أن العاملين في العلوم الصحية هم أكثر عرضة لالحتراق.
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مقياس ماسالك

 .1مستوى االحتراق الوظيفي متوسط على الدرجة الكلية.

utilized by occupational

لالحتراق الوظيفي

 .6وجود عالقة طردية هي األقوى ضمن العوامل التنظيمية الستة بين

therapists on ontario".

ضغط المهام ومستوى االحتراق في بعد االستنزاف العاطفي.
 .3وجود عالقة سلبية هي األقوى ضمن العوامل التنظيمية الستة بين
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العائد ومستوى االحتراق على بعد الشعور باإلنجاز الشخصي.
 .7لم تظهر أي عالقة بين العوامل التنظيمية الستة وبعد انعدام
اإلنسانية مما يدل على وجود عوامل أخرى قد تكون السبب في
ظهور هذا البعد لم تتطرق إليها الدراسة.
 .8وجود تناقض بين القيم الشخصية للعاملين وقيم المنظمة التي
يعملون بها.

