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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف م�ستوى االنغما�س الوظيفي،
وم�ستوى االحرتاق النف�سي ،والعالقة بينهما لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل ،ومعرفة مدى اختالف م�ستوى االنغما�س الوظيفي
واالحرتاق النف�سي لدى �أفراد العينة باختالف متغريات (اجلن�س،
اخلربة)  .ولتحقيق ذلك جرى تطبيق �أداتي الدرا�سة ،وهما :مقيا�س
االنغما�س الوظيفي ،ومقيا�س االحرتاق النف�سي على عينة قوامها
( )256معلم ًا ومعلمة ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية،
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وبعد حتليل البيانات
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أهم النتائج التالية:
جاء م�ستوى االنغما�س الوظيفي وم�ستوى االحرتاق النف�سي
بدرجة متو�سطاً ،وتبني �أن هناك عالقة بني االنغما�س الوظيفي
واالحرتاق النف�سي ،وعدم وجود فروق يف م�ستوى االنغما�س
الوظيفي واالحرتاق النف�سي تعزى ملتغري اجلن�س واخلربة لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى – غزة.
و�أو�صت الدرا�سة بزيادة الدعم املادي واملعنوي ،ورفع
م�ستوى الكفاءة الرتبوية ،و�رضورة و�ضع برامج للدعم النف�سي،
واالجتماعي للمعلمني.
الكلمات املفتاحية :االنغما�س الوظيفي ،االحرتاق النف�سي،
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
’Job Involvement and its Relation to the Teachers
 Psychological Burnout at the Primary School in AlWusta Governorate – Gaza.

Abstract
The purpose of this study is to identify the
level of both job involvement and psychological
burnout, and the relationship between them among
the primary school’s teachers. The study seeks to
identify the variance in the level of job involvement
and psychological burnout of the study subjects in
accordance with their gender and experience.
To achieve the study objectives, two instruments
were applied, the job involvement scale and
psychological burn - out scale on a random stratified
sample that consisted of (256) male and female
teachers. The researcher adopted the descriptive
analytical approach which was suitable with the nature
of the study. After processing the data statistically, the
study reached the following findings:
 The levels of psychological burnout and job
involvement are medium. Moreover, there is
a correlation between job involvement and
psychological burnout. In addition, there are no
statistically significant differences in the levels of
psychological burnout and job involvement due

to teachers’ gender and experience, in Al - Wusta
Governorate – Gaza.
 The study recommended the need for increasing
fund and moral support, and the need for increasing
the level of educational efficiency and the need for
developing psychosocial support programs for the
teachers,.
Keywords:
Psychological
burnout,
job
involvement , Basic elementary school teachers.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
يواجه املعلمون من خمتلف التخ�ص�صات والوظائف يف
احلياة احلديثة املليئة بالتغيريات ،زيادة وتنوع ًا يف م�صادر التوتر،
وال�ضغط النف�سي ،ما دفع العلماء واملتخ�ص�صني �أن يولوا مو�ضوع
االحرتاق النف�سي اهتمام ًا كبرياً؛ ملا له من �آثار �سلبية ت�ؤثر يف
�إنتاجية املعلم العلمية والرتبوية ،وعلى عالقته مع الزمالء والطلبة،
وجميع املتفاعلني معه يف املدر�سة ،بالإ�ضافة لت�أثريها عليه من
الناحية ال�شخ�صية ،واالجتماعية ،والنف�سية.
وميثل املعلم �أ�سا�س ًا لتطور املجتمع وارتقائه� ،إال �أن تنميته
 باعتباره ثروة املجتمع  -ال تكون �إال من خالل العملية الرتبوية.وعليه ،ف�إن تنمية �أي جمتمع مرهونة بتنمية هذه الرثوة الب�رشية،
فالرتبية حمور التقدم ،وحجر الزاوية يف كل تطوير و�إ�صالح.
وتواجه امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف قطاع غزة حتديات خا�صة،
انعك�ست على �إح�سا�س العديد من املعلمني باالحرتاق النف�سي ،وعدم
القدرة على االنغما�س الوظيفي ،ولعل �أكرث هذه التحديات �ضعف
التحفيز ،وتغيري املناهج الدرا�سية من حني لآخر ،و�ضغوط احلياة
يف قطاع غزة وما يواجه املجتمع من ح�صار ،وغياب الأمن النف�سي،
واالقت�صادي ،واالجتماعي.
ويحدث االحرتاق النف�سي نتيجة التعر�ض لهذه التحديات،
حيث ذكر كل من خمتار وم�صطفى ( )2014ب�أن االحرتاق النف�سي
يحدث نتيجة التعر�ض لعدد من امل�شاكل التي ترتبط باملهنة ب�شكل
مبا�رش� ،سواء ما تعلق منها باجلانب املهني كظروف العمل ال�سيئة
وغري املريحة� ،أو باجلانب العالئقي ك�سوء العالقة بني املعلم،
والإدارة� ،أو الطلبة.كما �أكد كل من �أبو مو�سى وكالب (� )2012أن
االحرتاق النف�سي عبارة عن �إفراط املعلم يف ا�ستخدام طاقاته حتى
ي�ستطيع تلبية متطلبات العمل الزائدة عن قدرته.
وقد �أ�شار كفايف (� )2008إىل �أن جذور االحرتاق النف�سي
و�أ�سا�سه يكمن يف جمموعة من العوامل منها :االقت�صادية،
والتطورات التكنولوجية ،ودرجة انغما�س املعلم يف عمله.فعندما
يتعر�ض املعلم ملوقف �ضاغط �أو م�شكلة تعوقه ال ي�ستطيع مواجهتها
بطريقة �إيجابية ،ف�إنه يقع حتت وط�أة ال�ضغوط النف�سية ،ويتعر�ض
لالحرتاق النف�سي.
ويعد االنغما�س الوظيفي ذا �أهمية يف حياة املعلم ،فاملعلم
املنغم�س بدرجة عالية يعطي اهتمام ًا ملهماته الوظيفية ،ويرى
جناحه يف العمل كم�ؤ�رش من تقدير الذات كالنجاح يف احلياة ككل.
ويف املقابل ،املدر�س املنغم�س بدرجة �أقل ي�شعر ب�أن هناك �أ�شياء
�أخرى يف احلياة �أهم من الوظيفة ،ويقوم االنغما�س الوظيفي على
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خلق بيئة عمل متكن املعلمني من �أن يكون لهم ت�أثري يف القرارات
واالجراءات التي ت�ؤثر يف وظائفهم.وت�سهم الإدارة املدر�سية يف
متكني املعلمني من امل�ساهمة يف التح�سني امل�ستمر ،وحتقيق
الأهداف الرتبوية والنف�سية للمدر�سة.
ورغم حماولة بع�ض الكتاب ت�سليط ال�ضوء على مفهوم
االنغما�س الوظيفي ف�إنهم مل يقدموا منظورا ذا معنى لهذا املفهوم،
فيمكن تعميمه عرب الثقافات املختلفة ,ما حدا بع�ض الكتاب �إىل
و�صف هذا املفهوم ب�أنه يت�سم بالت�شوي�ش والغمو�ض املفهومي
(قا�سم )2012 ،فمنهم من يرى �أن �أحد العوامل الرئي�سة التي حتدد
االنغما�س الوظيفي هي التوجهات القيمة للفرد جتاه العمل ،والتي
تكت�سب يف مرحلة مبكرة من مراحل عملية التطبيع االجتماعية
له ،ويعرب يو�سف ( )19 ،2011عن هذا التوجه حني ي�شري �إىل �أن
“العالقات االجتماعية ال�سليمة والودية ت�شكل �رشط ًا ال غنى عنه
لالنغما�س الوظيفي؛ لأنها ت�ساعد على ت�شكيل اجتاه الفرد جتاه
العمل”.وقد نحى املغربي ( )45 ،2004املنحى ذاته حني ذكر �أن
“درجة التباين يف م�ستوى االنغما�س الوظيفي ميكن �أن يرجع �إىل
اختالف توجهات القيم نحو العمل ،والتي جرى تعلمها منذ ال�صغر
كما و�صفه كتاب �آخرون ب�أنه يفتقر �إىل �إطار فكري دقيق” ،يف حني
يرى الف�ضلي (�“ )106 ،2001أن االنغما�س الوظيفي يعرب ب�صورة
عامة عن �أهمية الدور الذي ت�ؤديه الوظيفة يف حياة الفرد من جهة،
ومدى ا�ستعداد ذلك الفرد للحفاظ على تلك الوظيفة ،وبذل �أق�صى
املجهودات للوفاء مبتطلباتها من جهة �أخرى”.ويعرف العنقري
( )32 :2013االنغما�س الوظيفي ب�أنه «الدرجة التي يندمج
فيها الفرد مع الوظيفة التي ميار�سها وي�ست�شعر �أهميتها ،ولهذا
فالأمر هنا مرتبط بالنواحي العقلية والعاطفية معاً» وي�صفه بهاتيا
( )Bhatia.2012.p.1ب�أنه “درجة ارتباط الفرد بوظيفته ،والتي ت�ؤثر
على �أدائه يف خمتلف �أبعاد احلياة”.
ويبدو من التعريفات ال�سابقة لالنغما�س الوظيفي �أن له �أبعاداً
تتجلى يف متثل العمل ،وامل�شاركة الفعالة فيه ،والقدرة على التحكم
يف الظروف ال�شخ�صية مبا يحقق �أهداف املعلم ،وال�سعي نحو حتقيق
الذات املرتبط مبفهوم الذاتية والثقة بالنف�س لديه ،ويتميز املعلم
املنغم�س يف مهنته عن غريه بالآتي:
Ú Úاخل�صائ�ص ال�شخ�صية ،وتتمثل يف( :الدوافع – والقيم –
واالجتاهات) .
Ú Úاخل�صائ�ص الوظيفية ،وتتمثل يف( :احلافز – وا�ستقاللية
الوظيفة – والتنوع – وتو�صيف املهمات) .
Ú Úاخل�صائ�ص االجتماعية ،وتتمثل يف( :العمل مع الآخرين
– وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات – وم�شاعر النجاح) (قا�سم،
. )2012
ويالحظ �أن هذه اخل�صائ�ص مرتبطة مع بع�ضها ،فالعمل مع
الآخرين وامل�شاركة الفعلية مث ًال من اخل�صائ�ص االجتماعية التي
تت�أثر بخ�صائ�ص املعلم ال�شخ�صية كالنوع والقيم ،وهذه الأخرية
تت�أثر بدورها باخل�صائ�ص الوظيفية كالو�صف التف�صيلي واحلوافز.
وميكن القول� ،إن الزيادة يف االنغما�س الوظيفي تزيد من
فعالية املعلم؛ لتحقيق ر�ضا الطلبة ،ما ُي�سهم يف تعزيز العملية
التعليمية وتنميتها ،و�أن انخفا�ضه يجعل املعلم ي�شعر باالنفعال
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بني ما يتوقعه يف حياته وما يفعله يف وظيفته ،وهو ما ينتج عنه
االحرتاق النف�سي الذى ي�ؤثر على العملية التعلمية ،ولهذا ينبغي
و�ضع ا�سرتاتيجيات تعزز االنغما�س الوظيفي ،ميكن تنفيذها كما
ورد عن العبادي ،وجاف ( )2012عن طريق:
Ú Úالعمل نف�سه :يجب �أن يتلقى املعلمون تعليقات ذات مغزى
حول �أدائهم ،وقدراتهم بطريقة مهنية وا�ضحة املعايري ،و�أن يكون
لديهم الفر�صة لتحديد الأهداف اخلا�صة بهم وحتديد امل�سارات
لتحقيقها.
Ú Úبيئة العمل :وذلك بتح�سني جوانب معينة من بيئة العمل
خ�صو�ص ًا العالقات ،واملوازنة بني العمل وحياتهم ال�شخ�صية.
Ú Úالقيادة :من خالل تنفيذ برجميات التعلم التي ت�ساعد على
فهم كيفية توقعات عمل املعلمني واملهارات التي يحتاجونها يف
مهنتهم.
Ú Úفر�ص النمو ال�شخ�صي :وذلك بتعزيز ثقافة التعلم لدى
املعلمني.
Ú Úفر�ص امل�ساهمة :التي تتيح �إن�شاء بيئة عمل متنح
املعلمني �صوت ًا من خالل ت�شجعيهم على �أن يقولوا كلمتهم ،وتكون
الإدارة بكافة م�ستوياتها على ا�ستعداد لال�ستماع واال�ستجابة لأي
م�ساهمات يقدمها املعلمون.
وتنبع �أهمية االنغما�س الوظيفي كما ورد عن املنطاوي
( )2007يف� :أنه يدخل يف �صميم العالقة الوظيفية؛ لأنه يتناول
ما يفعله املعلمون ،وكيف يت�رصفون يف �أدوارهم ،وما الذي يجعلهم
ينتهجون �سلوكا بطرائق �أخرى من �أجل حتقيق �أهداف املدر�سة،
و�أهدافهم ال�شخ�صية على حد �سواء ،كما يعد من �أهم املداخل
امل�ستخدمة للتنمية ،وحت�سني جودة حياة العمل للمعلم ،فكلما كان
والء لعمله وملدر�سته.
العمل �أكرث �أهمي ًة له كلما كان �أكرث ً
كما �أن االنغما�س الوظيفي له �أثر كبري على �إنتاجية املعلم
وكفاءته ،وخف�ض م�ستوى االحرتاق النف�سي لديه يف بيئة العمل،
فاملعلم الذين يعاين من االحرتاق النف�سي مييل �إىل تقييم �إجنازاته
بطريقة �سلبية ،وي�شعر بالإرهاق ،وال�ضعف ،وا�ستنزاف القدرات
االنفعالية ،ويكون �رسيع الغ�ضب ،وت�ضعف قدرته على �إيجاد جو
تدري�سي مالئم ،وال يعطي اهتمام ًا ملهماته الوظيفية.ومن امل�ؤكد
�أن مدى م�ستوى �شعور املعلمني باالحرتاق النف�سي يلعب دوراً رئي�س ًا
على جميع امل�ستويات والأن�شطة داخل العملية الرتبوية� ،إذ ي�سهم
انخفا�ضه يف خلق املناخ التعليمي املالئم الذي يعمل على حت�سني
الأداء ،وتطويره ب�شكل مالئم وفعال ،ما ي�ساعد على حتقيق الأهداف
الفردية ،واجلماعية ،كما �أن االحرتاق النف�سي ينعك�س يف االجتاه
العام للمعلم ،والت�صاقه النف�سي باملدر�سة ،ومدى رغبته بالبقاء
ع�ضواً فاعالً ،وا�ستعداده لبذل م�ستوى عال من اجلهد من �أجلها،
ومت�سكه بقيم املدر�سة و�أهدافها.
ويعد االحرتاق النف�سي حديث ًا من الظواهر النف�سية التي نالت
اهتمام الباحثني ،وقد تناولوها بالدرا�سة ر�صداً لأ�سبابها ،وحتديداً
لأعرا�ضها ،وو�صف ًا لت�أثرياتها ال�سلبية ،فقد �أ�شار ويلمر (Wilmar,
� )2009إىل �أن كلمة االحرتاق ( )Burnoutيف اللغة االجنليزية حتتوي
على عدة معان ،فهي تعني تذوب ال�شمعة و تنتهي ،وقد ا�ستخدم هذا
املعنى بع�ض املعلمني لي�شبهوا حاالتهم املهنية يف ظل االحرتاق
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 الإجهاد االنفعايل ( )Emotional Exhaustionيت�صف
بعمر ال�شمعة ال�صغري ،الذي مهما طال و مهما قاموا ب�أعمال �سي�صبح
هذا البعد بالإرهاق ،وال�ضعف ،وا�ستنزاف امل�صادر االنفعالية لدى
هباء ،كما تعني_ �أي�ضا_ عدم بلوغ النهاية ،ب�سبب نفاد الطاقة.
وتعددت التعريفات التي �أوردها الكتاب والباحثون مل�صطلح املعلم �إىل امل�ستوى الذي يعجز به عن العطاء ،ويعد هذا البعد العن�رص
االحرتاق النف�سي يف الأبحاث والدرا�سات التي تناولت هذه الظاهرة ،الأ�سا�سي لالحرتاق النف�سي ،ويظهر على �شكل �أعرا�ض ج�سمية� ،أو
ولكن بالرغم من بع�ض االختالفات بني هذه التعريفات ف�إن هناك نف�سية� ،أو كالهما ،ومن �سمات هذا البعد عدم قدرة املعلم للذهاب
نقاط ًا �أجمع عليها معظم الباحثني؛ وهي �أن االحرتاق النف�سي عبارة �إىل العمل.
 تبلد امل�شاعر ( )Depersonalizationيت�ضمن هذا البعد
عن خربة نف�سية �سلبية داخلية تت�ضمن امل�شاعر ،واالجتاهات،
والدوافع ،وت�شمل ا�ستجابات �سلبية وغري مالئمة نحو الغري ونحو تغرياً �سلبي ًا يف االجتاهات واال�ستجابات نحو الآخرين ،وخ�صو�ص ًا
الذات.ومن هذه التعريفات » :تعريف ما�سال�ش ( )Maslach,1982نحو الطالب الذين يتلقون املهارات ،وغالب ًا ما يكون م�صحوب ًا
�إذ عرفت االحرتاق النف�سي ب�أنه“ :حالة من الإنهاك اجل�سدي ،ب�رسعة الغ�ضب واالنفعال ،وفقدان التقدير للعمل ،وكذلك االجتاهات
واالنفعايل ،والعقلي ،تظهر على �شكل �إعياء �شديد ،و�شعور بعدم ال�ساخرة نحو الآخرين ،وال�سمة الأ�سا�سية لهذا البعد ت�صور الفرد
اجلدوى ،وفقدان الأمل ،وتطور مفهوم �سلبي ،واجتاهات �سلبية نحو جلميع املتعاملني معه ك�أ�شياء مادية ولي�ست ك�أ�شخا�ص.وتعددت
العمل ،واحلياة ،والنا�س” (ال�سقا. )2005 :67 ،
م�سميات هذا البعد� ،إذ �أطلق عليه كل من حجازي ( ،)1999وال�سعدين
وعرف خمتار ،وم�صطفى (“ )23 :2014االحرتاق النف�سي ( )2005ال�شعور بال�سلبية يف العالقات ،يف حني عده عبد احلليم
ب�أنه“ :مراحل الفجوة بني ما يتوقعه الفرد من عمله وبني ما يح�صل ( )2007ب�أنه التبلد يف امل�شاعر ،وعده النفيعي ( )2000ب�أنه يعني
عليه فعليا”.كما عرفه عبد احلليم ( )23 :2007ب�أنه “جمموعة عدم الإن�سانية.
 نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي(  (�Low Personal Ac
من الأعرا�ض املر�ضية ،والنف�سية ،واجل�سمية ،والعالئقية ،الناجتة
عن �سل�سلة من ردود الأفعال ال�سلبية التي يبديها املعلم كمحاوالت  )complishmentيعنى ميل املعلم �إىل تقييم �إجنازاته ال�شخ�صية
بطريقة �سلبية ،ويتمثل مب�شاعر االكتئاب ،واالن�سحاب ،وقلة
للتعامل مع ال�ضغوط التي تواجهه يف عمله”.
ويتبني مما �سبق� ،أن بع�ض التعريفات ركزت على �أ�سباب الإنتاجية ،وعدم القدرة على التكيف مع ال�ضغوط ،وال�شعور بالف�شل،
االحرتاق ،وبع�ضها ركز على الأعرا�ض ،ومنها من حاول دمج و�ضعف تقدير الذات(.وح�شي )2008 ،ولهذا يجب �أن تلبي الوظيفة
الأ�سباب والأعرا�ض ،ولهذا مييل الباحث �إىل تعريف االحرتاق التي ي�شغلها املعلم احتياجاته املادية ،واالجتماعية ،و� اّإل تعر�ض
النف�سي ب�أنه :تغيري �سلبي وا�ضح ل�سلوك الفرد جتاه نف�سه وجتاه املعلم حلالة من عدم التوازن والتوتر الدائم ،ملحاولته تعوي�ض
الآخرين ،وينتج عنه تقلب يف امل�شاعر ،وامليول ،والرغبات ،و�صو ًال النق�ص يف �إحدى اجلوانب ال�سابقة التي قد ت�صل به �إىل الإنهاك
�إىل حالة متدهورة من الإعياء ،واالكتئاب كرد فعل؛ لعدم قدرة الفرد الناجت عن ا�ستمرارية ال�ضغوط ،والتفكري يف حت�سني و�ضعه املهني
على التكيف مع �ضغوط العمل ،وعبء احلياة الزائدة عن طاقاته ،احلايل.
وتظهر �أعرا�ض االحرتاق النف�سي متدرجة ،وبالتتابع وال
وعدم قدرته على حت�سني و�ضعه احلايل يف ظل بيئة عمل �رسيعة
حتدث فج�أة ،فاالحرتاق النف�سي للمعلم لي�س جمرد حالة ،و�إمنا
التغيري.
وي�شري اخلراب�شة وعربيات (� )2005إىل �أن االحرتاق النف�سي ال  هو عملية تنمو تدريجي ًا �إىل م�ستوى تظهر فيه الأعرا�ض ،وتختلف
تلك الأعرا�ض من معلم لآخر ،وقد يرتبط ذلك ب�شدة ال�ضغوط التي
يحدث فج�أة ،بل مير بثالث مراحل ،وهي:
يتعر�ض لها املعلم وزمنها ،عالوة على �شخ�صية املعلم نف�سه.وقد
1 .1املرحلة الأوىل :وهي مرحلة وجود �ضغط ناجم عن عدم
�صنف جرار (� )2011أعرا�ض االحرتاق النف�سي من خالل ثالثة �أق�سام
التوازن بني متطلبات العمل والقدرات الالزمة لتنفيذه من قبل رئي�سة وهي:
الفرد القائم بهذا العمل.
 �أعرا�ض ع�ضوية (بدنية ( :تتمثل الأعرا�ض البدنية
2 .2املرحلة الثانية :وت�أتي نتيجة للمرحلة الأوىل ،التي هي رد لالحرتاق النف�سي يف :الإعياء ،والأرق ،وارتفاع �ضغط الدم ،وكرثة
الفعل االنفعايل حلالة عدم التوازن� ،إذ ي�شعر الفرد بالقلق ،التعر�ض لل�صداع ،والإح�سا�س بالإنهاك طوال اليوم.
والتعب ،والإجهاد الناجم عن ال�ضغط الذي تولده متطلبات
 �أعرا�ض نف�سية انفعالية :وتتمثل الأعرا�ض النف�سية يف:
العمل.
امللل ،وعدم الثقة بالنف�س ،والتوتر ،وفقدان احلما�س ،وفتور الهمة،
3 .3املرحلة الثالثة :جمموعة التغريات يف اجتاهات الفرد و�سلوكه ،والغ�ضب ،واال�ستياء ،وعدم الرغبة يف الذهاب للعمل.
مثل :امليل ملعاملة الأ�شخا�ص املتعامل معهم بطريقة �آلية،
 �أعرا�ض اجتماعية :وهي �أعرا�ض متعلقة بالآخرين،
وان�شغاله عنهم باالجتاه نحو �إ�شباع حاجاته ال�شخ�صية ،ما
وتتمثل يف :االجتاهات ال�سلبية نحو العمل ،والزمالء ،واالنعزال،
ينجم عنه القليل من االلتزام الذاتي بامل�سئولية الوظيفية.
وامليل �إليه� ،أو االن�سحاب من اجلماعة.
وعلى الرغم من اختالف الباحثني حول و�ضع م�سمى يعرب
هذه الأعرا�ض قد تظهر عند بع�ض املعلمني ،وقد ال تظهر
عن الأبعاد ،فهناك من �أطلق عليها مكونات مثل :درا�سة ال�سقا)
 )2005وهناك من �أطلق عليها م�ستويات كدرا�سة �أبو طه ( )2008جميعها عند بع�ضهم الآخر ،لكن كلما زادت دلت على االحرتاق
�إال �أنهم اتفقوا على وجود ثالثة �أبعاد رئي�سة مكونة لالحرتاق ،ويقدم النف�سي لدى املعلم ،والعك�س �صحيح.
وقد بحثت عالقة االنغما�س الوظيفي لدى املعلمني مبتغريات
الباحث فيما يلي �رشحا لتلك الأبعاد وهي:
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عديدة ،وكذلك االحرتاق النف�سي؛ و�أجريت درا�سات عديدة حول
االنغما�س الوظيفي لدى املعلمني يف �ضوء متغريات اجتماعية،
ودميغرافية كاجلن�س ،والتخ�ص�ص وغريها ،فقد قام ويل ()2017
بدرا�سة هدفت التعرف �إىل القوة التنظيمية واالنغما�س الوظيفي
وت�أثريهما يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية على م�ستوى عينة
البحث� ،آخذاً بعني االعتبار طبيعة العالقات بني متغريات البحث
و�أبعادها املتمثلة بالقوة التنظيمية واالنغما�س الوظيفي يف
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية ,وات�ساق ًا مع ما تقدم اختريت عينة
من قيادات اجلامعات اخلا�صة (الأهلية) يف مدينة �أربيل كمجتمع
وعينة للبحث� ,إذ مت توزيع ( )60ا�ستمارة على القيادات الإدارية،
وهي ت�شكل ( )%81.6من املجموع العام.وتو�صل البحث �إىل
وجود عالقة ارتباط بني القوة التنظيمية واالنغما�س الوظيفي ،و�أثر
معنوي موجب للعالقة بني القوة التنظيمية واالنغما�س الوظيفي
جمتمعة ومنفردة يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية.
وهدفت درا�سة جالب و�آخرون (� : )2016إىل حتديد الدور
الذي ي�ؤديه الدعم التنظيمي املدرك يف تعزيز االنغما�س الوظيفي
لدى عينة من مدر�سي الكليات الأهلية.وقد بلغ حجم العينة ()248
مدر�ساً ،موزعني على ( )11كلية يف ثالث حمافظات هي (النجف
الأ�رشف ،وكربالء املقد�سة ،وبابل) .ولأجل حتقيق هدف الدرا�سة
مت �صياغة فر�ضيتني رئي�ستني جرى التحقق منهما من خالل عدد
من الو�سائل الإح�صائية.وبعد حتليل البيانات تو�صلت الدرا�سة �إىل
عدد من اال�ستنتاجات لعل من �أبرزها :وجود �إدراك وا�ضح لدى عينة
الدرا�سة حول مفاهيم الدرا�سة ،و�أن زيادة الدعم التنظيمي املدرك
لها دالالتها الطيبة يف تعزيز االنغما�س الوظيفي.
وهدفت درا�سة حممد (� )2016إىل تعرف م�ستوى االنغما�س
الوظيفي والثقة بالنف�س لدى املر�شدين الرتبويني ،وبلغت عينة
ّ
البحث ( )300مر�شد ومر�شدة ،بواقع ( )150مر�ش ًدا تربو ًيا و ()150
مر�شدة تربوية من العاملني يف املديريات العامة لرتبية بغداد.
وقامت الباحثة ب�إعداد �أداتي الدرا�سة ،وبعد تطبيقها على عينة
الدرا�سة� ،أ�سفرت النتائج عن متتع �أفراد العينة باالنغما�س والثقة،
الوظيفي والثقة بالنف�س.
وكذلك توافر عالقة دالة ما بني االنغما�س
ّ
وهدفت درا�سة ال�ساعدي وعكار (� )2014إىل تعرف دور
اال�ستغراق الوظيفي يف الأداء العايل من خالل بحث ا�ستطالعي
حتليلي يف كلية الإدارة /جامعة كربالء ،وقام الباحثان با�ستخدام
اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وطبقت على عينة ع�شوائية طبقية مكونة
من ( )55موظفا ،وقام الباحثان با�ستخدام املنهج الو�صفي
التحليلي ،ومن �أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة هو �أن اال�ستغراق
الوظيفي بو�صفه احلايل يتفاعل وي�ؤثر بقوة يف م�شاركة املعلمني،
ومن ثم يف التدريب املعمق يف التوظيف الفاعل.
و�أجرى �شيخ ،ونيومن ( ),Sheikh & Newman 2013درا�سة
هدفت ملعرفة العالقة بني �سلوك القيادة التحويلية للم�رشفني
واالنغما�س الوظيفي للمر�ؤو�سني يف ال�رشق الأو�سط ،وا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وجمعت البيانات بتوزيع
اال�ستبانات على العينة البالغ حجمها ( )229موظف ًا من ()5
منظمات يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أظهرت النتائج
�أن القيادة التحويلية لها ت�أثري �إيجابي يف االنغما�س الوظيفي،
و�أن القيم الثقافية ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي على العالقة بني القيادة
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التحويلية واالنغما�س الوظيفي.
وقام العنقري ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل تعرف �إدارة
املواهب مدخال لتنمية �سلوكيات اال�ستغراق الوظيفي لدى املعلمني
باملنظمات احلكومية ال�سعودية ،وقام الباحث با�ستخدام اال�ستبانة
ك�أداة للدرا�سة ،وطبقت على عينة ع�شوائية طبقية مكونة من ()327
مفردة ،وقام الباحث با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي.ومن
�أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة بالن�سبة لال�ستغراق الوظيفي ،ارتفاع
متو�سط �آراء املعلمني يف ال�شئون التعليمية عنه يف ال�شئون الرتبوية،
وي�أتي يف املرتبة الثالثة ال�شئون االجتماعية.وتو�صلت الدرا�سة
_�أي�ضا_ �إىل وجود ت�أثري معنوي ملمار�سات �إدارة املواهب على
اال�ستغراق الوظيفي.
وبحثت درا�سة ن�صار ( )2013م�ستوى جودة حياة العمل
و�أثره يف تنمية اال�ستغراق الوظيفي يف دائرة الرتبية والتعليم يف
وكالة الغوث ،ووزارة الرتبية والتعليم احلكومي ،وقد طبقت هذه
الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبقية قوامها ( )406موظف ًا بني
مدير مدر�سة ،وم�ساعد مدير ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستبانة جودة حياة العمل ،وبعد التحليل الإح�صائي
تو�صلت الدرا�سة لنتائج عدة من �أهمها :وجود عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني جودة حياة العمل وتنمية اال�ستغراق الوظيفي يف كال
الدائرتني ،و�أن �أبعاد جودة حياة العمل متوافرة _�أي�ضاً_ يف كال
الدائرتني بدرجة متو�سطة ومقبولة ،و�أن درجة اال�ستغراق الوظيفي
فيهما جيدة جداً.
�أما الدرا�سات التي تناولت االحرتاق النف�سي فكان من �أهمها
درا�سة ال�صافوري ( )2017وهدفت �إىل تعرف كفاءة �إدارة الوقت
وعالقتها باالحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية ،وقد
�أجريت الدرا�سة على عينة بلغت ( )60من معلمي ومعلمات وزارة
الرتبية والتعليم من املرحلة الثانوية العامة ،وراعى الباحث
التجان�س عند اختيار �أفراد العينة.واعتمد يف درا�سته على املنهج
الو�صفي القائم على و�صف البيانات التي جمعها بوا�سطة �أدوات
الدرا�سة ،وحتليلها للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وجاءت �أهم نتائجها:
�أن هناك عالقة �سلبية دالة �إح�صائي ًا بني الدرجة الكلية لإدارة الوقت
والدرجة الكلية لالحرتاق النف�سي.وال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا
يف الدرجة الكلية لإدارة الوقت تعزى ملتغري النوع (ذكور� /إناث)
 ،وتوجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف الدرجة الكلية لالحرتاق النف�سي
تعزى ملتغري النوع يف اجتاه الذكور.
وقام خمتار وم�صطفى ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل معرفة
عالقة االحرتاق النف�سي بالر�ضى الوظيفي ،والفروق حول هذه
العالقة تبع ًا ملتغريات اجلن�س واخلربة.ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )337معلم ًا ومعلمة ،طبق عليهم مقيا�س ما�سال�ش لالحرتاق
النف�سي ،ومقيا�س الر�ضى الوظيفي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة �سلبية بني االحرتاق النف�سي والر�ضى الوظيفي ،وال توجد
فروق تعزى ملتغري اجلن�س� ،أو متغرب اخلربة.
وهدفت درا�سة ط�شطو�ش و�آخرين (� )2013إىل تعرف م�ستوى
االحرتاق النف�سي والر�ضى الوظيفي والعالقة بينهما لدى معلمي
غرف امل�صادر ،ومعرفة مدى اختالف م�ستوى متغريي الدرا�سة
باختالف متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العملي ،و�سنوات اخلربة،
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وتكونت عينة الدرا�سة من ( )121معلم ًا ومعلم ًة يقومون بتدري�س
الطلبة من ذوي �صعوبات التعلم يف غرف امل�صادر ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى االحرتاق النف�سي والر�ضى الوظيفي لدى
معلمي غرف امل�صادر كان بدرجة متو�سطة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن املعلمني من حملة املاج�ستري لديهم م�ستوى احرتاق نف�سي �أعلى
من املعلمني حملة البكالوريو�س� ،إ�ضافة �إىل وجود عالقة عك�سية
دالة �إح�صائي ًا بني االحرتاق النف�سي والر�ضى الوظيفي.
وهدفت درا�سة عبد العلي (� )2013إىل تعرف م�ستوى
مفهوم الذات ،وم�ستويات الأبعاد الثالثة لالحرتاق النف�سي
(الإجهاد االنفعايل ،وتبلد ال�شعور ،ونق�ص الال�شعور بالإجناز)
من وجهة نظر معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف املدار�س
احلكومية يف حمافظتي جنني ونابل�س ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )312معلما ومعلمة ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س االحرتاق
النف�سي ك�أداة للدرا�سة ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى مفهوم الذات جاء بدرجة متو�سطة
على �أبعاد الذات (اجل�سمية ،وال�شخ�صية ،والأ�رسية ،والأخالقية)
والدرجة الكلية ،بينما جاء بدرجة �ضعيفة بعد الذات االجتماعية،
وجاء م�ستوى االحرتاق النف�سي بدرجة مرتفعة على بعد الإجهاد
االنفعايل ،وبدرجة متدنية على بعد نق�ص ال�شعور بالإجناز ،وبدرجة
معتدلة على بعد تبلد ال�شعور.
وبحثت درا�سة انطوين ( )Anthony, 2012العالقة بني �إظهار
العواطف وجماعة العمل وبني االحرتاق النف�سي لعينة تبلغ ()107
معلمني بهيئة حكومية هولندية ،و ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي و بعد معاجلة البيانات ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
�إظهار العواطف يف العمل لوحظ ارتباطه باالحرتاق النف�سي الذي
ظهر ب�شكل حمدد يف كرثة ال�شكاوى النف�سية واجل�سمانية ،و�إخفاء
العواطف ال�سلبية ،والتظاهر بعك�س ما يخفيه املعلم من م�شاعر
�سلبية ،ينتج عنه خمرجات عك�سية.
وهدفت درا�سة بقيعي (� )2011إىل قيا�س م�ستوى الذكاء
االنفعايل ،وم�ستوى االحرتاق النف�سي ،و�أمناط ال�شخ�صية ال�سائدة
لدى معلمي ال�صفوف الثالثة الأويل للعاملني يف منطقة �إربد
التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية.كما هدفت �إىل الك�شف عن
العالقة بني الذكاء االنفعايل وكل من �أمناط ال�شخ�صية واالحرتاق
النف�سي ،ومدى اختالف هذه العالقة باختالف اجلن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )122معلم ًا ومعلمة،
مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية املتي�رسة من �أ�صل ( )231معلم ًا
ومعلمة ميثلون جمتمع الدرا�سة.ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم
الباحث ثالثة مقايي�س :الأول يقي�س الذكاء االنفعايل ،والثاين يقي�س
�أمناط ال�شخ�صية ،والثالث يقي�س االحرتاق النف�سي.وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل ارتفاع م�ستوى الذكاء االنفعايل ،وارتفاع م�ستوى
االحرتاق النف�سي يف بعد الإجناز ال�شخ�صي ،وعدم وجود داللة
�إح�صائية بني الذكاء االنفعايل واالحرتاق النف�سي ،و�أظهرت النتائج
�أي�ضا عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكاء االنفعايل
واالحرتاق النف�سي تبع ًا ملتغريي اجلن�س ،واخلربة.
وقام جرار ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل معرفة درجة اجلدية يف
العمل وعالقتها باالحرتاق النف�سي لدى مديري املدار�س احلكومية
الثانوية يف حمافظات �شمال ال�ضفة الغربية من وجهة نظر مديري

املدار�س �أنف�سهم ،والتعرف على الأ�سباب امل�ؤدية لعدم اجلدية
واالحرتاق النف�سي لدى مديري املدار�س يف عملهم الإداري.ولتحقيق
الأهداف جرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أجريت الدرا�سة
على عينة بلغت ( )121مديراً ومديرة ،وا�ستخدمت الباحثة مقيا�سا
ماديا وكوبا�سا لقيا�س جدية العمل ،ومقيا�س ما�سال�ش لالحرتاق
النف�سي ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن درجة االحرتاق النف�سي جاءت
متو�سطة ،وجاء بعد االجهاد االنفعايل يف املرتبة الأوىل ،بينما جاء
يف املرتبة الأخرية نق�ص ال�شعور بالإجناز ،وكان هناك فروق يف
م�ستويات االحرتاق النف�سي تعزى ملتغري الراتب ال�شهري فقط.
و�أجرى الظفري والقريوتي ( )2010درا�سة هدفت التعرف �إىل
م�ستويات االحرتاق النف�سي لدى معلمات التالميذ ذوي �صعوبات
التعلم ،ومدى اختالف هذه امل�ستويات بناء على التخ�ص�ص ،وامل�ؤهل
التدري�سي ،واحلالة االجتماعية للمعلمات ،بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن
العالقة بني االحرتاق النف�سي وكل من اخلربة التدري�سية ،والدورات
التدريبية للمعلمات ،وامل�ستويات االقت�صادية لطالب املدر�سة،
�إذ تكونت العينة من ( )200معلمة من معلمات احللقة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،واعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س ما�سالك لالحرتاق النف�سي
ب�أبعاده الثالثة( :الإجهاد االنفعايل ،تبلد ال�شعور ،نق�ص الإجناز)
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود م�ستوى منخف�ض من االحرتاق النف�سي
لدى عينة من الدرا�سة ،و�أن م�ستويات االحرتاق اختلفت باختالف
التخ�ص�ص (ل�صالح التخ�ص�صات العلمية) وامل�ؤهل الدرا�سي (ل�صالح
حملة البكالوريو�س مقارنة بحملة الدبلوم العايل) بينما مل توجد
عالقة ملعظم �أبعاد االحرتاق باخلربة التدري�سية والدورات التدريبية.
و�أجرى الزهراين ( )2008درا�سة هدفت �إىل معرفة طبيعة
العالقة بني االحرتاق النف�سي وبع�ض ال�سمات ال�شخ�صية مثل:
(الثبات االنفعايل ،االجتماعية ،ال�سيطرة ،امل�س�ؤولية) وكذلك معرفة
ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات
االحرتاق النف�سي نتيجة لالختالف (�سنوات اخلربة ،العمر ،امل�ؤهل،
احلالة االجتماعية) لدى عينة من املعلمات يف مدينة جدة باململكة
العربية ال�سعودية ,وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي،
و قامت الباحثة باختيار ( )150عاملة بطريقة ع�شوائية� ،إذ
جرى تطبيق مقيا�س (ما�سالك) ومقيا�س �ألربت وفيل ال�شخ�صي,
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي االرتباطي ,ملالءمته لطبيعة
درا�ستها ،وك�شفت الدار�سة عن وجود عالقة ارتباطيه عك�سية ذات
داللة �إح�صائية بني االحرتاق النف�سي وبع�ض ال�سمات ال�شخ�صية
(الثبات االنفعايل ،االجتماعي ,ال�سيطرة) كما �أظهرت الدرا�سة �أن
املعلمات الالتي تراوحت �سنوات خرباتهن من (� )15 - 11سنة
الأكرث احرتاقاً.
من خالل عر�ض  الدرا�سات ال�سابقة واالطالع على نتائجها
ميكن �إيجاز النقاط الآتية:
♦ ♦على الرغم من �أن ظاهرتي االنغما�س الوظيفي واالحرتاق
النف�سي خ�ضعت لدرا�سات ميدانية عديدة ،و�أ�شبعت خواطرها
واملتغريات املتعلقة بها بحث ًا ودرا�س ًة وفق ًا للأدبيات التي حتدثت
حول املو�ضوع ،ف�إن الباحث مل ي�ستطع ر�صد درا�سات تناولت
االنغما�س الوظيفي ،وعالقته باالحرتاق النف�سي لدى معلمي
املرحلة الأ�سا�سية.
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االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق النفسي
لدى معلمي املرحلة األساسية األولى في محافظة الوسطى – غزة

د .خالد عوض عبد اهلل مؤنس

♦ ♦تنوعت �أهداف الدرا�سات ال�سابقة ،فقد هدفت بع�ض
الدرا�سات �إىل تعرف االنغما�س الوظيفي وعالقته بالأداء مثل:
درا�سة ال�ساعدي وعكار ( )2014كما تناولت بع�ض الدرا�سات
االنغما�س الوظيفي وعالقته ببع�ض املتغريات منها �سلوك القيادة
التحويلية ،م�ستوى جودة العمل ،مثل :درا�سة �شيخ ،ونيومان (2013
 ),Sheikh & Newmanودرا�سة ن�صار ( )2013ودرا�سة العنقري
(. )2013وتناولت الدرا�سات متغري الدرا�سة االحرتاق النف�سي
وعالقته بالر�ضى الوظيفي مثل :درا�سة خمتار وم�صطفى ()2014
ودرا�سة ط�شطو�ش ( )2013كما تناولت بع�ض الدرا�سات عالقة
االحرتاق النف�سي مع مفهوم الذات مثل درا�سة :عبد العلي ()2013
وعالقة االحرتاق النف�سي مع اظهار التعاطف واجلدية يف العمل
مثل :درا�سة انطوين ( )Anthony,et al 2012ودرا�سة جرار ()2011
وعالقة االحرتاق النف�سي مع �سمات ال�شخ�صية و�أمناطها مثل :درا�سة
الزهراين ( )2008كما هدفت درا�سة الظفري والقريوتي ()2010
�إىل تعرف م�ستويات االحرتاق النف�سي.وت�شابهت الدرا�سة احلالية
مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أحد متغريات الدرا�سة وهو (االنغما�س
الوظيفي ،االحرتاق النف�سي �أو وكذلك يف منهج الدرا�سة ،وهو
املنهج الو�صفي التحليلي ،وكذلك يف �أداة الدرا�سة ،وهي عبارة عن
اال�ستبيان ،كما اختلفت معها من حيث املكان والزمان� ،إذ �أجريت
الدرا�سة احلالية على مدار�س حمافظة الو�سطى _غزة ،واختلفت يف
عدد العينة ونوعها ،ويف املتغريات ،فقد ربطت متغري االحرتاق
النف�سي باالحرتاق النف�سي ،و�أفي َد من الدرا�سات ال�سابقة يف و�ضوح
وقوة م�شكلة الدرا�سة ،وكذلك �أفيد يف �صياغة �أهمية الدرا�سة
و �أهدافها ،و�أي�ض ًا يف املنهج امل�ستخدم ،وكذلك يف الأ�ساليب
الإح�صائية ،ويف بناء الإطار النظري ،كما �سيتم اال�ستفادة منها يف
تف�سري النتائج.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
بعد درا�سة الباحث لكل من متغريي الدرا�سة ،وهما االنغما�س
الوظيفي واالحرتاق النف�سي ،وبعد مراجعة الأدب النظري املتعلق
بهما ،يرى الباحث �أن هناك حاجة لدرا�سة العالقة بينهما ،ف�إذا
كان االحرتاق النف�سي ين�ش�أ لدى املعلمني يف ميدان العمل؛ كردود
�أفعال �سلبية يبديها املعلمون كمحاوالت للتعامل مع �إح�سا�سهم
املتزايد بال�ضغوط النف�سية ،واملهنية (التغيري املفاجئ يف املناهج،
والأ�ساليب ،والأعباء التدري�سية) و�ضغوط التعامل مع الآخرين
(الإدارة – �أولياء الأمور  -الطلبة)  ،ف�إن الدرجة التي ينغم�س
فيها املعلم مع مهنته ،وقدرته على ا�ست�شعار �أهميتها ،وامل�شاركة
الفعالة فيها ،ينعك�س على م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى املعلمني،
كل هذه امل�شكالت دفعتنا �إىل الت�صدي لها ،والعمل على الإفادة من
كل ما ميكن التو�صل �إليه من نتائج ،ومن هنا تكمن م�شكلة الدرا�سة
يف كونها حتاول تعرف وجود العالقة بني االنغما�س الوظيفي
واالحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ومدى ت�أثر
هذين املتغريين باجلن�س واخلربة.
وت�سعى الدرا�سة احلالية الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
♦ ♦ما عالقة االحرتاق النف�سي باالنغما�س الوظيفي لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى  -غزة؟
وينبثق عن الت�سا�ؤل الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
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 ما م�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى  -غزة؟
 ما م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى  -غزة؟
 ما عالقة االنغما�س الوظيفي باالحرتاق النف�سي لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى  -غزة؟
 هل توجد فروق بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س
االنغما�س الوظيفي يعزى ملتغريات( :اجلن�س ،اخلربة) ؟
 هل توجد فروق بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س
االحرتاق النف�سي يعزى ملتغريات( :اجلن�س ،اخلربة) ؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة من الناحية النظرية والتطبيقية على
النحو التايل:
1 .1ت�ضيف هذه الدرا�سة علم ًا جديداً لعامل املعرفة يف بعد ال�سلوك
الوجداين والرتبوي ،واالهتمام والرقي مب�ستوى الكفاءة
الرتبوية من خالل تطوير م�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
2 .2لظاهرتي االنغما�س الوظيفي واالحرتاق النف�سي ت�أثرياتها
املتعددة على �أفراد املجتمع ب�صفة عامة وعلى املعلمني
ب�صفة خا�صة ،وبالتايل ف�إن درا�سة هذه الظاهرتني قد ي�سهم
يف حت�سني الأو�ضاع النف�سية للمعلمني ،وزيادة توافقهم مع
املحيطني بهم ،وحت�سني م�ستوى انغما�س املعلم يف العملية
التعليمية.
3 .3ت�سهم يف زيادة الوعي لدى �إدارات كل من القطاع الرتبوي
العام واخلا�ص ب�أهمية م�ستوى االنغما�س الوظيفي ،و�أثره يف
زيادة االحرتاق النف�سي لدى املعلمني.
4 .4ت�ضيف هذه الدرا�سة �إىل املكتبة العربية درا�سة تطبيقية
متخ�ص�صة يف بعد االنغما�س الوظيفي وعالقته باالحرتاق
النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
5 .5تفيد الدرا�سة احلالية يف توجيه �أنظار امل�س�ؤولني و�أ�صحاب
القرار �إىل هذه الظاهرة؛ لي�سهموا يف حت�سني واقع العمل لدى
املعلمني ،والتخفيف من ال�ضغوط التي يواجهونها ،وزيادة
الدافعية والإجناز لديهم.
6 .6تفيد الدرا�سة يف معرفة م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى
املعلمني ،الذي بدوره قد ي�سهم بو�ضع خطوات عملية للحد
منها.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة التعرف �إىل:
Ú Úمعرفة م�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل.
Ú Úتعرف م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل.
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Ú Úحتديد العالقة بني االنغما�س الوظيفي ،وبني االحرتاق
النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.

♦ ♦ يو�ضح ذلك:

Ú Úتعرف الفروق بني �إجابات املبحوثني فيما يتعلق
مب�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تعزى للمتغريات الدميوغرافية( :اجلن�س ،اخلربة) .

يوضح الجدول توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس ،والخبرة.

جدول ()1

البيان

Ú Úتعرف الفروق بني �إجابات املبحوثني فيما يت�صل
مب�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل
تعزى للمتغريات الدميوغرافية( :اجلن�س ،اخلربة) .

اخلربة

من � 10 - 6سنوات

328

31

�أكرث من � 10سنوات

465

44

1057

100.0

جدول ()2
يوضح الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ،والخبرة.

البيان

املتغريات

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

108

42.2

�أنثى

148

57.8

� 5سنوات ف�أقل

64

25.0

من � 10 - 6سنوات

80

31.3

�أكرث من � 10سنوات

112

43.8

256

100.0

اجلن�س

اخلربة

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على عينة من معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل يف املحافظة الو�سطى  -غزة ،للعام .2017 - 2016

♦

� 5سنوات ف�أقل

264

25

♦ ♦عينة الدرا�سة :جرى اختيار عينة ع�شوائية طبقية عددها
( )256معلم ًا ومعلم ًة من معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،بلغت
ن�سبتها  24%تقريبا من املجتمع اال�صلي حيث مت توزيع ()300
ا�ستبانة على عينة الدرا�سة وح�صل الباحث على ( )256بن�سبة
ا�سرتداد بلغت  ،85%باعتذار ( )32معلمةً ،و ( )12معلم ًا عن
اال�ستجابة لتعبئة اال�ستبانة ،واجلدول التايل يو�ضح توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س ،اخلربة.

◄◄املرحلة الأ�سا�سية الأوىل :هي �إحدى مراحل التعليم العام
التي ت�ضم ال�صفوف من الأول الأ�سا�سي �إىل الرابع الأ�سا�سي يف
املدار�س الفل�سطينية (وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية. )2016 ،

♦ ♦منهج الدرا�سة :حتقيق ًا لأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي االرتباطي ،ال�سيما �أن هذا املنهج يقوم على �أ�سا�س
و�صف ظاهرة معينة ،وحماولة تف�سريها ،وت�صنيفها ،وتنظيمها،
والتعبري عنها كمياً ،وكيفياً(.جامعة القد�س املفتوحة. )2014 ،

املتغريات

العدد

الن�سبة املئوية

الإجمايل

ويتحدد التعريف الإجرائي لالحرتاق النف�سي ،بالدرجة التي
يح�صل عليها املعلم على مقيا�س االحرتاق النف�سي ،والتي تقا�س
من خالل الأبعاد الثالثة التالية( :بعد الإجهاد االنفعايل ،وبعد عدم
الإن�سانية �أو تبلد امل�شاعر ،وبعد نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي) .

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

�أنثى

633

59.9

البيان

◄◄االنغما�س  الوظيفي« :هو حالة من �إدراك الفرد ملدى
توا�ؤمه النف�سي مع عمله ،طاملا �أن للعمل القدرة على �إ�شباع
احلاجات البارزة واملتوقعة للفرد» (التلباين و�آخرون. )60 :2015 ،

◄◄االحرتاق النف�سي “ :Burnoutحالة نف�سية ت�صيب الأفراد
بالإرهاق والتعب ،وهي ناجمة عن �أعباء �إ�ضافية ي�شعر بها الفرد
ب�أنه غري قادر على حتملها ،وينعك�س ذلك على الأفراد املعلمني
واملتعاملني معهم ،وعلى م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم” (اخلراب�شة
وعربيات. )301 :2005 ،

ذكر

424

40.1

اجلن�س

مصطلحات الدراسة:

ويعرف �إجرائياً :ب�أنه ميثل الدرجة التي يندمج فيها الفرد مع
الوظيفة التي ميار�سها ،وي�ست�شعر �أهميتها ،ويقا�س بالدرجة التي
يح�صل عليها املعلم على مقيا�س االنغما�س الوظيفي.

املتغريات

العدد

الن�سبة املئوية

الإجمايل

يت�ضح من اجلدول (� )2أ ( )42.2من عينة الدرا�سة هم من
الذكور ،و�أن ( )57.8من العينة هم من الإناث ،و�أن  25.0%من
العينة خربتهم �أقل من خم�س �سنوات ،و�أن31.3%خربتهم ترتاوح
ما بني (� )10 - 6سنوات و�أن  43.8%خربتهم �أكرث من ()10
�سنوات.

♦جمتمع الدرا�سة :يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي أدوات الدراسة:

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل مبدار�س املحافظة الو�سطى� ،إذ بلغ عددهم
بداية العام الدرا�سي ( )2017 /2016نحو ( )1057معلم ًا ومعلمة،
منهم ( )417مبدار�س حكومية ،و ( )640يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية (وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية )2017 ،واجلدول ()1

ا�ستخدمت الدرا�سة �أداتني وهما :مقيا�س االنغما�س الوظيفي،
ومقيا�س االحرتاق النف�سي.

أوالً :االنغماس الوظيفي:
بعد االطالع على الأطر النظرية والدرا�سات ال�سابقة ومنها
186

االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق النفسي
لدى معلمي املرحلة األساسية األولى في محافظة الوسطى – غزة

د .خالد عوض عبد اهلل مؤنس

درا�سة جالب و�آخرون ( )2016ودرا�سة ال�ساعدي وعكار ()2014
فقد قام الباحث ب�إعداد مقيا�س االنغما�س الوظيفي ،ويتكون
املقيا�س من ( )18فقرة ب�صورته الأولية ،وتتم الإجابة عن فقراته
وفق ًا لتدرج ليكرت اخلما�سي (موافق ب�شدة– موافق – حمايد – غري
موافق – غري موافق ب�شدة) وت�صحح على التوايل بالدرجات (5
  ، )1 - 2 – 3 –4وجميع الفقرات ت�صحح بهذا االجتاه ،ويتماحت�ساب درجة املفحو�ص على املقيا�س بجمع درجاته حل�ساب
الدرجة الكلية لالنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل ،وتعرب الدرجة املنخف�ضة عن تدين م�ستوى االنغما�س
الوظيفي ،فيما تعرب الدرجة املرتفعة عن درجة عالية لالنغما�س
الوظيفي لدى �أفراد العينة.
صدق وثبات مقياس االنغماس الوظيفي:
 .أال�صدق الظاهري :قام الباحث بعر�ض ال�صورة الأولية
للمقيا�س على ( )6من املحكمني من الزمالء الأ�ساتذة املخت�صني
يف جمال علم النف�س للت�أكد من �صدقه ،وذلك بهدف معرفة �آرائهم،
ومالحظاتهم ،ومقرتحاتهم حول جماالت املقيا�س ،وفقراتها،
ومدى و�ضوحها ،وترابطها ،ومدى حتقيقها لأهداف الدرا�سة ،ومت
تفريغ املالحظات التي �أبداها املحكمون ،ويف �ضوئها قام الباحث
ب�إعادة �صياغة بع�ض الفقرات وحذف و�إ�ضافة بع�ض الفقرات.
.ب�صـدق االت�ساق الداخلي :حل�ساب ال�صدق قام الباحث
بح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية
للمقيا�س ،واجلدول ( )3يبني ذلك:
جدول ()3
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس االنغماس الوظيفي.

( )15فقرة ،وبذلك ترتاوح الدرجة الكلية على املقيا�س يف �صورته
النهائية بني ( 75 –15درجة)  ،ما يدلل _�أي�ضاً_ على �أن املقيا�س
يف �صورته النهائية يت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي.
كما ي�شري ذلك �إىل �أن جميع فقرات املقيا�س ت�شرتك يف قيا�س
االنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
ثبات مقياس االنغماس الوظيفي:
 .أطريقة التجزئة الن�صفية :قام الباحث بح�ساب ثبات
املقيا�س بطريقة التجزئة الن�صفية ،وذلك بح�ساب معامل االرتباط
بني درجات �أفراد العينة اال�ستطالعية على الفقرات الفردية8( ،
فقرة)  ،ودرجاتهم على الفقرات الزوجية ( 7فقرة)  ،واملكونة
ملقيا�س االنغما�س الوظيفي( ،جمموع الفقرات =  15فقرة)  ،وقد
بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون بني الن�صفني (ر = ، )0.789
وجرى ا�ستخدام معادلة جتمان – الن�صفني غري مت�ساويني  -وقد
بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك املعادلة (ر= )0.88
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة  ،،0.01الأمر الذي
يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي مبتطلبات تطبيق مقيا�س
االنغما�س الوظيفي على عينة الدرا�سة.
.بمعادلة �ألفا كرونباخ :قام الباحث بتقدير ثبات مقيا�س
االنغما�س الوظيفي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل بح�ساب
معامل كرونباخ �ألفا لفقرات املقيا�س ،وقد بلغت قيمة �ألفا (، )0.84
وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من الثبات ،وهي دالة عند م�ستوى
داللة  ،0.01وتفي مبتطلبات تطبيق املقيا�س على �أفراد العينة.
يت�ضح مما �سبق �أن مقيا�س االنغما�س الوظيفي مو�ضوع
الدرا�سة يت�سم بدرجة عالية من ال�صدق والثبات؛ وتعزز النتائج التي
�سيتم جمعها للح�صول على النتائج النهائية للدرا�سة.

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

1

0.510

دالة عند 0.01

10

0.683

دالة عند 0.01

2

0.374

دالة عند 0.01

11

0.010

غري دالة �إح�صائي ًا

3

0.448

دالة عند 0.01

12

0.635

دالة عند 0.01

4

0.658

دالة عند 0.01

13

0.717

دالة عند 0.01

5

0.765

دالة عند 0.01

14

0.630

دالة عند 0.01

6

0.665

دالة عند 0.01

15

0.425

دالة عند 0.05

7

0.767

دالة عند 0.01

16

0.049

غري دالة �إح�صائي ًا

جدول ()4

8

0.387

دالة عند 0.05

17

0.668

دالة عند 0.01

مقياس خماسي التدريج

9

0.044

غري دالة �إح�صائي ًا

18

0.775

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )40عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند
مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبني من اجلدول (� )3أن معظم فقرات املقيا�س ب�صورته
الأولية ( 18فقرة) حققت درجات ارتباط دالة مع الدرجة الكلية
للمقيا�س عند م�ستوى داللة �أقل من  ،0.05با�ستثناء الفقرات
(� )16 ،11 ،9إذ مل حتققا درجة ارتباط دالة مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،وقد جرى حذفهما ،بناء على نتائج �صدق املقيا�س ور�أي
املحكمني ،وبالتايل ا�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية يتكون من
187

ثانياً :مقياس االحرتاق النفسي:
جرى ت�صميم مقيا�س لقيا�س االحرتاق النف�سي ،واعتمد
يف ت�صميمه جزئي ًا على مقيا�س كري�ستينا ما�سال�ش (Cristina
 )Maslachلالحرتاق النف�سي ،وا�شتمل املقيا�س على حماور،
وتكون من جمموعة من الفقرات تبني التقييم (كبرية جدا ,كبرية،
متو�سطة ,قليلة ،قليلة جدا)  ,ومت حتديد القيم ( )1 ,2 ,3 ,4 ،5لتقابل
التقديرات ال�سابقة لكل فقرة من فقرات املقيا�س.وقد جرى ح�ساب
درجات املوافقة بح�سب مقيا�س خما�سي التدريج ,كما هو مبني يف
اجلدول (: )4

الدرجة

الوزن الن�سبي

املتو�سط احل�سابي
من

�إىل

من

�إىل

قليلة جدا

1.00

1.79

20.00

35.99

قليلة

1.80

2.59

36.00

51.99

متو�سطة

2.60

3.39

52.00

67.99

كبرية

3.40

4.19

68.00

83.99

كبرية جدا

4.20

5.00

84.00

100.00
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يتبني من اجلدول ال�سابق �أن درجات جميع فقرات املقيا�س
( 7فقرات) حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقيا�س عند
م�ستوى داللة �أقل من .0.01
بت معامالت
وح�سِ ْ
 بعد نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صيُ :
االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد االجهاد النف�سي،
واجلدول ( )7يو�ضح ذلك:

♦ ♦�صدق �أداة الدرا�سة :نعني ب�صدق �أداة الدرا�سة �أن الأداة
تقي�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وقد مت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة من
خالل الطرق الآتية:
 ال�صدق من وجهة املحكمني :مت عر�ض املقيا�س على عدد
( )6من املحكمني من ذوى االخت�صا�ص ،من �أجل الت�أكد من �سالمة
ال�صياغة اللغوية للمقيا�س ،وو�ضوح تعليماته ،وانتماء الفقرات
لأبعاده ،ومدى �صالحية هذه الأداة لقيا�س الأهداف املرتبطة بهذه
الدرا�سة ،وقد اختريت العبارات التي قرر ( )90%من املحكمني
�صالحيتها لقيا�س االحرتاق النف�سي لدى املعلمني.
  �صدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي
من خالل �إيجاد معامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات املقيا�س
والدرجة الكلية لبعدها.
بت معامالت االرتباط بني
Ú Úبعد االجهاد النف�سيُ :ح�سِ ْ
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد االجهاد النف�سي ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك:

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.789

دالة عند 0.01

2

0.815

دالة عند 0.01

0.833

3

0.733

دالة عند 0.01

0.738

جدول ()5

4

0.767

دالة عند 0.01

جدول ()7
ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد نقص الشعور باإلنجاز
الشخصي.

رقم
م�ستوى الداللة
الفقرة
5

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

0.745

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد االجهاد النفسي

معامل
االرتباط

م�ستوى الداللة

رقم
م�ستوى الداللة
الفقرة

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

6

0.785

دالة عند 0.01

1

0.715

دالة عند 0.01

0.805

دالة عند 0.01

2

0.758

دالة عند 0.01

7

دالة عند 0.01

3

0.764

دالة عند 0.01

8

0.731

دالة عند 0.01

4

0.852

دالة عند 0.01

9

0.766

5

0.542

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )40عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند
مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبني من اجلدول (� )5أن درجات جميع فقرات املقيا�س (9
فقرة) حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للبعد عند م�ستوى
داللة �أقل من .0.01
بت معامالت االرتباط بني درجة
 بعد عدم الإن�سانيةُ :ح�سِ ْ
كل فقرة والدرجة الكلية للبعد االجهاد النف�سي ،واجلدول ( )6يو�ضح
ذلك:
جدول ()6

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )40عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند
مستوى داللة 0.393 =0.01

يتبني من اجلدول (� )7أن درجات جميع فقرات املقيا�س
( 7فقرات) حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقيا�س عند
م�ستوى داللة �أقل من .0.01مما يدلل _�أي�ضاً_ على �أن املقيا�س يف
�صورته النهائية يت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي.كما
ي�شري ذلك �إىل �أن جميع فقرات املقيا�س ت�شرتك يف قيا�س االحرتاق
النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.
♦ ♦ثبات �أداة الدرا�سة :نعني بثبات �أداة الدرا�سة دقة الأداة يف
القيا�س �أو املالحظة وعدم تناق�ضها مع نف�سها ،و�أنها تعطي النتائج
نف�سها تقريب ًا لو طبقت مرة �أخرى على املجموعة نف�سها من الأفراد
(عبيدات ،وعد�س. )2001 ،ولقد مت الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة
من خالل:
 .أالثبات بطريقة التجزئة الن�صفية :جرى الت�أكد من ثبات
�أداة الدرا�سة من خالل ح�ساب قيمة معامالت االرتباط ملحاور
املقيا�س ،واال�ستبانة ككل بطريقة التجزئة الن�صفية ،كما هو مبني
يف اجلدول (: )8
جدول رقم ()8

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للبعد عدم اإلنسانية

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.743

2

0.831

3

0.369

4

0.542

م�ستوى
الداللة
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

5

0.698

6

0.738

7

0.800

معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور المقياس

م�ستوى
الداللة
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

املحور

قبل التعديل بعد التعديل

1

الإجهاد االنفعايل

0.755

0.86

2

عدم الإن�سانية

0.786

0.88

3

نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي

0.658

0.79

0.82

0.90

املقيا�س ككل

قيمة (ر) الجدولية (د.ح= )40عند مستوى داللة  ،0.304 =0.05وعند
مستوى داللة 0.393 =0.01

معامل االرتباط

يتبني من اجلدول (� )8أن معامالت االرتباط ملحاور
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االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق النفسي
لدى معلمي املرحلة األساسية األولى في محافظة الوسطى – غزة

د .خالد عوض عبد اهلل مؤنس

اال�ستبانة واال�ستبانة ككل بطريقة التجزئة الن�صفية هي معامالت
ارتباط عالية ،وتفي ب�أغرا�ض البحث.
Ú Úالثبات با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ :جرى الت�أكد
من ثبات �أداة البحث من خالل ح�ساب معامالت ارتباط مقيا�س
االحرتاق النف�سي ككل با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ كما هو مبني
يف اجلدول (: )9

م
8
9

جدول ()9

10

معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور المقياس

عدد الفقرات

�ألفا كرونباخ

م
1

الإجهاد االنفعايل

9

0.86

2

عدم الإن�سانية

7

0.859

3

نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي

7

0.77

23

0.90

5

املحور

الدرجة الكلية

11

12
13

يتبني من نتائج اجلدول (� ، )9أن قيمة معامل الثبات على
الدرجة الكلية والأبعاد الفرعية كان منا�سبا ويفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.

14

نتائج الدراسة ومناقشتها:

15

◄◄�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته وهو :ما م�ستوى
االنغما�س  الوظيفي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف
حمافظة الو�سطى  -غزة؟
جرى التحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال ,كما هو مبني يف اجلدول
(: )10
جدول ()10
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وترتيب مستوى فقرات االنغماس الوظيفي

م
1

2

3
4
5
6

7

الفقرة
�أبقى يف املدر�سة
وقت ًا �إ�ضافي ًا لإنهاء
عملي.
ميكن قيا�س �أداء
املدر�س من خالل
مدى جودة العمل
الذي ي�ؤديه.
�أ�شعر مبرور الوقت
ب�رسعة �أثناء
التدري�س.
�أ�صل �إىل عملي مبكرا،
لال�ستعداد للتدري�س.
�أفكر كثريا يف عمل
الغد.
يوجد توافق تام بني
قدراتي ال�شخ�صية
وطبيعة مهنتي.
�أ�شعر بالك�آبة عندما
ال اجنح يف حتقيق �أي
�شيء مت�صل مبهنتي.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

التقييم

3.219

1.105

7

متو�سطة

4.125

0.766

1

كبرية

3.375

0.984

6

متو�سطة

2.703

1.034

11

متو�سطة

3.188

1.037

8

متو�سطة

2.703

1.034

11

متو�سطة

2.641

1.029

13

متو�سطة
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الفقرة
يوجد لدي �أن�شطة
�أخرى �أكرث �أهمية من
مهنتي.
ي�شكل التعليم قيمة
مهمة جدا يف حياتي.
�أ�ستمر يف عملي حتى
ولو مل �أكن حمتاجا
للعائد املادي الذي
يوفره يل.
�أ�شعر بالرغبة يف
البقاء يف املنزل بدال
من الذهاب للمدر�سة.
يعد التدري�س بالن�سبة
يل جمرد جزء ب�سيط
من حياتي.
ارتبط مبهنتي
ارتباط ًا وثيقاً.
�أجتنب القيام
بواجبات وم�سئوليات
�إ�ضافية يف املدر�سة.
�أحيانا �أود معاقبة
نف�سي على �أخطاء
ارتكبتها يف مهنتي.
املحور ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

التقييم

2.969

0.975

9

متو�سطة

4.125

0.604

1

كبرية

3.781

2.625

0.917

1.091

4

14

كبرية

متو�سطة

2.906

1.094

10

متو�سطة

3.953

0.825

3

كبرية

2.609

1.033

15

متو�سطة

3.406

0.904

5

كبرية

3.149

0.632

متو�سطة

�أ�شارت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول �أن املتو�سطات
احل�سابية تراوحت ما بني ( )4.125 - 2.609وبانحراف معياري
تراوح بني ( )1.105 - 0.604ومب�ستوى تراوح ما بني متو�سطة
وكبرية ،فقد جاءت الفقرة ( )9وهي (ي�شكل التعليم قيمة مهمة جدا
يف حياتي ).يف املرتبة الأويل مبتو�سط ح�سابي ( )4.125وانحراف
معياري ( )0.632وهي بدرجة (كبرية) .والفقرة رقم ( )2وهي
(ميكن قيا�س �أداء املدر�س من خالل مدى جودة العمل الذي ي�ؤديه)
يف املرتبة الأويل �أي�ضا مبتو�سط ح�سابي ( )4.125وانحراف
معياري ( )0.766وجاءت ترتيب فقرة رقم ( )14وهي (�أجتنب
القيام بواجبات وم�سئوليات �إ�ضافية يف املدر�سة) يف املرتبة
االخرية.و قد جاء م�ستوى البعد ككل بو�سط ح�سابي ()3.149
وانحراف معياري ( )0.632بوزن ن�سبي ( , )63.886وهي بدرجة
(متو�سطة) .
وجاءت هذه الدرا�سة خمتلفة مع درا�سة �شيخ و نيومان
( )Sheikh, & Newman, 2013ودرا�سة �أندورتا وهارلني (Andorta,
 )& Harleen 2012ويعزو الباحث ذلك الختالف العينة بني تلك
الدرا�سات والدرا�سة احلالية� ،إذ �أجريت تلك الدرا�سات على البنوك،
واملعلوم �أن تلك امل�ؤ�س�سات تكرث فيها احلوافز ،والتعزيزات املادية،
واملعنوية للموظفني يف حني �أن امل�ؤ�س�سات الرتبوية ترهق املعلمني
بالتعليمات والنواهي والقوانني ،بالإ�ضافة �إىل تغري املناهج ،وتغري
اخلطط ،دون �إ�رشاك املعلمني فيها بطريقة فعالة.
◄◄ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته وهو :ما م�ستوى
االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

الو�سطى  -غزة؟
لقد مت التحقق من الإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،با�ستخدام اختبار
« ”Tللعينة الواحدة ،وا�ستخراج املتو�سطات ،واالنحرافات املعيارية،
لكل فقرة من فقرات الأداة ،ولكل بعد من �أبعادها وهي كالآتي:
Ú Úم�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل على �أبعاد االحرتاق النف�سي ككل.
جاء ترتيب م�ستوى �أبعاد اداة الدرا�سة ح�سب الدرجة الكلية،
لكل بعد على النحو املبني يف اجلدول (: )11

االحرتاق لكل بعد على حده ،وفيما يلي عر�ض لذلك:
Ú Úبعد الإجهاد االنفعايل.
جدول ()12
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وترتيب مستوى فقرات األداة على بعد اإلجهاد
االنفعالي.

م
1

جدول ()11
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وترتيب مستوى أبعاد االحتراق النفسي ككل.

م
1
2

3

املحور
الإجهاد
االنفعايل
عدم
الإن�سانية
نق�ص
ال�شعور
بالإجناز
ال�شخ�صي
االحرتاق
النف�سي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

التقييم

3.148

0.633

62.986

2

متو�سطة

2.672

0.703

53.393

3

متو�سطة

3.947

0.487

78.929

1

كبرية

3.246

0.409

64.918

2
3

4
5
6

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )11أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة ب�أبعادها الثالثة هو ( )3.246وبانحراف معياري
( )0.409ووزن ن�سبي ( )64.918وهذه القيمة ت�شري �إىل �أن م�ستوى
االحرتاق النف�سي لدى املعلمني يف املدار�س بدرجة (متو�سطة) .وجاء
م�ستوى نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي لدى املعلمني يف املدار�س
باملرتبة الأويل بوزن ن�سبي ( )78.929وهو بدرجة (كبرية) .وجاء
م�ستوى الإجهاد االنفعايل لدى املعلمني يف املدار�س يف املرتبة
الثانية ،بوزن ن�سبي ( )62.986وهو بدرجة (متو�سطة) .يف حني
احتل بعد م�ستوى عدم الإن�سانية لدى املعلمني يف املدار�س املرتبة
الأخرية ،بوزن ن�سبي ( )53.393وهو بدرجة (متو�سطة) .
ويعزي الباحث ح�صول املعلمني على درجة متو�سطة يف
االحرتاق النف�سي �إىل نق�ص �شعورهم بالإجناز ال�شخ�صي ،واهتمام
اجلهات املخت�صة بالطريقة التي يتبعها املعلمون داخل املدر�سة،
وعلى االن�ضباط يف الدوام ،وكتابة التقارير اليومية ،وال تهتم
بحاجات املعلمني ،ورغباتهم ،وظروفهم اخلا�صة ،االهتمام
الكايف.كما �أنها ال ت�ستخدم املحفزات املادية واملعنوية ب�شكل
م�ستمر وفاعل.وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع درا�سة ط�شطو�ش
و�آخرون ( )2013و درا�سة جرار ( )2011و خمتلفة مع درا�سة عبد
العلي )2013( ،و درا�سة الظفري والقريوتي ( )2010ويعزى ذلك
الختالف البيئة واختالف �أفراد العينة.
Ú Úم�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل على كل بعد من �أبعاد الأداة على حدة.
لتعرف م�ستوى االحرتاق النف�سي �ضمن كل بعد من �أبعاد
املقيا�س ،ح�سب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وم�ستوى

7
8

9

الفقرة
�أ�شعر �أنني ال �أ�ضبط
انفعاالتي �أثناء ممار�ستي
مهنة التعليم.
�أ�شعر مع نهاية الدوام
با�ستنزاف طاقاتي.
�أت�ضايق يف كل �صباح
عندما �أرى لزاما على
الذهاب �إىل املدر�سة.
�أ�ؤمن ب�أن الدوام ي�شعرين
بالإجهاد يف تعاملي مع
الآخرين
�أ�شعر بال�ضجر وامللل ب�سبب
عملي.
يالزمني �شعور بالإحباط
يف �أثناء التدري�س.
�أمار�س عملي بعناء واجهاد
كبريين.
�أتعر�ض ل�ضغوط حادة
ب�سبب العمل املبا�رش مع
الطالب.
يراودين �إح�سا�س باالختناق
خالل ممار�ستي ملهنة
التعليم.
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.453
3.781
2.703

0.991
0.845
1.034

الرتتيب

التقييم

3

كبرية

2
6

كبرية
متو�سطة

3.188

1.037

5

متو�سطة

2.703

1.034

6

متو�سطة

2.641

1.029

8

متو�سطة

4.063

0.814

1

كبرية

3.438

1.006

4

كبرية

2.375

1.076

9

قليلة

3.149

0.632

متو�سطة

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )12أن املتو�سطات
احل�سابية تراوحت ما بني ( )4.063 - 2.375وبانحراف معياري
تراوح بني ( )1.07 - 0.814ومب�ستوى تراوح بني كبرية وقليلة،
فقد جاءت الفقرة ( )7وهي (�أمار�س عملي بعناء واجهاد كبريين)
 ،يف املرتبة الأويل مبتو�سط ح�سابي ( )4.063وانحراف معياري
( )0.814ثم تلتها الفقرة ( )2وهي (�أ�شعر مع نهاية الدوام
با�ستنزاف طاقاتي) يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ()3.781
وانحراف معياري (. )0.845وجاءت ترتيب فقرة رقم ( )9وهي
(يراودين �إح�سا�س باالختناق خالل ممار�ستي ملهنة التعليم)
يف املرتبة االخرية ،وقد جاء م�ستوى هذا البعد باملرتبة الثانية
بو�سط ح�سابي ( )3.149و انحراف معياري ( )0.632وزن ن�سبي
( ، )62.986وهو بدرجة (متو�سطة) .ولقد اختلفت هذه النتائج مع
درا�سة عبد العلي (� )2013إذ �إن م�ستوى االحرتاق النف�سي جاء فيها
بدرجة مرتفعة على بعد الإجهاد االنفعايل ،وكذلك اختلفت مع نتائج
درا�سة جرار ( )2011التي �أ�شارت �أن م�ستوى الإجهاد االنفعايل جاء
بدرجة عالية ،ويعزى ذلك �إىل قدرة �أهل غزة ب�شكل عام واملعلمني
ب�شكل خا�ص على التحمل ب�سبب تعودهم على الأزمات وال�صدمات.
Ú Úبعد عدم الإن�سانية (تبلد امل�شاعر) :
190

االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق النفسي
لدى معلمي املرحلة األساسية األولى في محافظة الوسطى – غزة

د .خالد عوض عبد اهلل مؤنس

جدول ()13

جدول ()14

وترتيب مستوى فقرات االداة على بعد عدم اإلنسانية

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وترتيب مستوى فقرات األداة على بعد نقص
الشعور باإلنجاز الشخصي

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،

م
1

2

3
4
5
6
7

الفقرة
�أعتقد �أن ما �أبذله من جهد
ال ينال التقدير الكايف من
الآخرين.
يرهقني العمل يف جمال
التدري�س �أكرث مما كنت
�أتوقعه.
�أ�شعر ب�أنني �أتعامل مع
الطالب على �أنهم �أ�شياء ال
طالب.
ازداد اح�سا�سي بالق�سوة
جتاه النا�س بعد عملي.
�أ�شعر �أن لعملي �أثرا بارزا يف
ق�سوة عواطفي.
ال �أكرتث ملا يتعر�ض له
الطالب من م�شاكل.
يوجه الطالب يل اللوم فيما
يخ�ص م�شاكلهم.
املحور ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

م
الرتتيب

التقييم

3.875

0.968

1

كبرية

3.250

0.992

2

متو�سطة

2.063

1.037

6

قليلة

2.203

1.250

5

قليلة

2.359

1.160

4

قليلة

2.047

1.075

7

قليلة

2.891

1.041

3

متو�سطة

2.670

0.703

ال �أ�ستطع فهم م�شاعر
1
الآخرين جتاه مهنتي.
�أجد �صعوبة يف التعامل مع
2
م�شكالت مهنتي.
� 3أ�شعر باخلمول والك�سل.
4

متو�سطة

يتبني من اجلدول (� )13أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت ما
بني ( )3.875 - 2.047وبانحراف معياري تراوح بني (0.968
  )1.25ومب�ستوى تراوح بني كبرية وقليلة ،فقد جاءت الفقرة( )1وهي (�أعتقد �أن ما �أبذله من جهد ال ينال التقدير الكايف من
الآخرين)  ،يف املرتبة الأويل مبتو�سط ح�سابي ( )3.875وانحراف
معياري ( )0.968ثم تلتها الفقرة ( )2وهي (يرهقني العمل يف
جمال التدري�س �أكرث مما كنت �أتوقعه) يف املرتبة الثانية مبتو�سط
ح�سابي ( )3.250وانحراف معياري (. )0.992وجاءت ترتيب
فقرة رقم  ) )6وهي (ال �أكرتث ملا يتعر�ض له الطالب من م�شاكل)
يف املرتبة االخرية.وقد جاء م�ستوى هذا البعد باملرتبة الثالثة
بو�سط ح�سابي ( )2.670وانحراف معياري ( )0.670وزن ن�سبي
( ، )53.393وهو بدرجة (متو�سطة) .
جاءت هذه النتائج متفقة مع درا�سة �أرنولد
 )2011ودرا�سة عبد العلي ( )2013والتي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى
االحرتاق النف�سي جاء بدرجة معتدلة على بعد تبلد ال�شعور.ويعزو
الباحث هذا الت�شابه يف النتائج ،لت�شابه بيئة و ظروف عمل عينة
درا�سة عبد العلي ،التي طبقت على املعلمني العاملني يف املدار�س
الثانوية احلكومية يف ال�ضفة الغربية.
(Arnold,

Ú Úبعد نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي

الفقرة

5
6
7

�أواجه بع�صبية امل�شاكل
االنفعالية والعاطفية يف
�أثناء التدري�س.
�أ�شعر �أنني ال �أملك القدرة
على خلق �أجواء نف�سية
مريحة لأداء عملي.
�أ�شعر باالنزعاج يف �أثناء
عملي وتعاملي مع الطلبة.
�أعتقد �أنني مل �أ�ستطع حتقيق
�أ�شياء مهمة يف مهنتي.
املحور ككل

املتو�سط
احل�سابي
4.016

االنحراف
املعياري
0.678

الرتتيب
3

التقييم
كبرية

4.109

0.819

1

كبرية

3.828

0.901

6

كبرية

3.797

0.858

7

كبرية

4.094

0.750

2

كبرية

3.844

0.761

5

كبرية

3.938

0.732

4

كبرية

3.946

0.487

كبرية

�أ�سفرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول (� )14أن املتو�سطات
احل�سابية تراوحت ما بني ( )4.109 - 3.797وبانحراف معياري
تراوح بني ( )0.901 - 0.678ومب�ستوى جميع الفقرات كبرية
فقد جاءت الفقرة ( )2وهي (�أجد �صعوبة يف التعامل مع م�شكالت
مهنتي)  ،يف املرتبة الأويل مبتو�سط ح�سابي ( )4.109وانحراف
معياري ( )0.819ثم تلتها الفقرة ( )2وهي (�أ�شعر �أنني ال �أملك
القدرة على خلق �أجواء نف�سية مريحة لأداء عملي ).يف املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )4.094وانحراف معياري ()0.750
.وجاءت ترتيب فقرة رقم  ) )4وهي (�أواجه بع�صبية امل�شاكل
االنفعالية والعاطفية يف �أثناء التدري�س) يف املرتبة االخرية.وقد
جاء م�ستوى هذا البعد بامل�ستوى الأول بو�سط ح�سابي ( )3.946و
انحراف معياري ( 0.487بوزن ن�سبي ( ، )82.188وهي بدرجة
(كبرية) .
وجاءت هذه النتيجة لتوكد ما تو�صلت �إليه درا�سة بقيعي
( )2011من ارتفاع م�ستوى االحرتاق النف�سي يف بعد نق�ص
ال�شعور بالإجناز.واختلفت مع درا�سة عبد العلي ( )2013ودرا�سة
جرار ( )2011ويعزى ذلك �إىل الفجوة بني ما يتوقعه املعلمون
من �إجنازاتهم وما يح�صلون عليه فعليا� ،أي ت�ضارب وا�ضح بني
طموحاتهم وبني واقعهم الوظيفي.
◄◄ثالثاً :نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها وهو :ما عالقة
االنغما�س  الوظيفي باالحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة
الأ�سا�سية الأوىل يف حمافظة الو�سطى  -غزة؟
لقد مت التحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال با�ستخدام اختبار معامل
ارتباط بري�سون ،كما هو مبني يف اجلدول (: )15
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جدول ()15
معامل ارتباط بيرسون بين االنغماس الوظيفي وأبعاد االحتراق النفسي

معامل
االرتباط

قيمة
””.Sig

م�ستوى
الداللة

1

الإجهاد االنفعايل

0.058

0.647

غري دالة

2

عدم الإن�سانية

0.211

0.094

غري دالة

3

نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي

0.294

0.018

دالة

4

الدرجة الكلية لالحرتاق النف�سي

0.253

0.044

دالة

البعد

الرقم

مستوى داللة ()α≤0.05

جدول ()16

يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري ،وقيمة  ”»tبين مستوى
االنغماس الوظيفي ،يعزى إلى الجنس.

املقيا�س
االنغما�س الوظيفي

يتبني من اجلدول (� )15أن معامل ارتباط بري�سون بني
االنغما�س الوظيفي والإجهاد االنفعايل غري دال �إح�صائياً ،وهذا
يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني الإجهاد االنفعايل واالنغما�س الوظيفي لدى
املعلمني يف املدار�س.ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املعلمني
يف قطاع غزة ب�شكل عام وحمافظة الو�سطى ب�شكل خا�ص ن�ش�أوا
وترعرعوا يف ظل واقع اجتماعي تربوي نف�سي يت�صف بالإرهاق
وا�ستنزاف امل�صادر االنفعالية ،ف�أ�ضحت هذه الأمور جزءاً ال يتجز�أ
من حياتهم اليومية ،مما دفعهم للتكيف والتوافق معها.
كما يتبني �أن معامل ارتباط بري�سون بني االنغما�س الوظيفي
وعدم الإن�سانية غري دال �إح�صائياً ،وهذا يدل على عدم وجود عالقة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني االنغما�س
الوظيفي وعدم الإن�سانية لدى املعلمني يف املدار�س.ويرجع ذلك �إىل
�أن العديد من املعلمني يحملون اجتاهات ،و�أفكار ،ومعتقدات غري
مقنعة� ،إذ �إنهم يرون ب�أن الغ�ضب ،واالنفعال ،والنظرة ال�سلبية جتاه
الطالب ،هي عبارة عن و�سائل جيدة ل�ضبط ال�صف وتنظيمه.ولهذا
جاءت النتيجة لها عالقة ذات داللة �إح�صائية بني بعد تبلد امل�شاعر
وبني االنغما�س الوظيفي.
وي�شري اجلدول (� )13إىل �أن معامل ارتباط بري�سون بني
االنغما�س الوظيفي ونق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�صي دال
�إح�صائياً ،وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني االنغما�س الوظيفي ونق�ص ال�شعور
بالإجناز ال�شخ�صي لدى املعلمني يف املدار�س.
ويظهر من هذه النتيجة �أن ميل املعلم �إىل تقييم �إجنازاته
ال�شخ�صية بطريقة �سلبية ،و�شعوره بالف�شل ،و�ضعف تقدير الذات،
و�شعوره بقلة االنتاجية تعد من العوامل املرتبطة باالنغما�س
الوظيفي.فالتناق�ض بني ما ي�صبو �إليه املعلم من ن�شاطاته و�أعماله
وبني ما يح�صل عليه ي�ؤدي �إىل �شعوره بعدم الر�ضى عن نف�سه،
و�إجنازاته املهنية ،وكفاءته ،وفعاليته.وهذا يف�رس وجود عالقة ذات
داللة �إح�صائية بني االنغما�س الوظيفي ونق�ص ال�شعور بالإجناز
ال�شخ�صي.وجاءت هذه النتيجة لت�ؤكد درا�سة �أبو طه (Abu tayeh,
 : )2012ب�أن عوامل جودة حياة العمل جمتمعة (ظروف بيئة العمل،
وخ�صائ�ص الوظيفة ،والأجور ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات) ت�ؤثر
يف االنغما�س الوظيفي واالحرتاق النف�سي.
ويتبني من اجلدول ( )15كذلك �أن معامل ارتباط بري�سون

بني االنغما�س الوظيفي واالحرتاق النف�سي بلغ � 0.044إح�صائياً،
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α≤0.05بني االنغما�س الوظيفي واالحرتاق النف�سي لدى
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل.ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن
االنغما�س الوظيفي يعد �أحد امل�ؤ�رشات الدالة على ظاهرة االحرتاق
النف�سي والعك�س ،فاالحرتاق النف�سي �إجهاد نف�سي وعاطفي ي�ؤدي
�إىل ا�ستجابات واجتاهات �سلبية نحو الذات والآخرين ،كما ي�ؤدي
�إىل عدم مقدرة الفرد على البذل ،والعطاء ،والإجناز ،و�شعور الفرد
بالعجز عن حتقيق �أهدافه.واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة الزهراين
(� )2008أنه توجد عالقة ارتباطيه بني االحرتاق النف�سي ،وبع�ض
�سمات ال�شخ�صية (الثبات االنفعايل ،االجتماعي ،ال�سيطرة) .
◄◄رابعاً :نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها وهو :هل توجد
فروق بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س  االنغما�س  الوظيفي
تعزى ملتغريات (اجلن�س ،اخلربة) ؟
ويتفرع من ال�س�ؤال ال�سابق ال�س�ؤالني الفرعيني التاليني:
Ú Úهل توجد فروق بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س
االنغما�س الوظيفي تعزى ملتغري اجلن�س؟
جرى التحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال عن طريق اختبار ,t - Test
كما هو مبني يف اجلدول (: )16

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

108

3.464

0.281

�أنثى

148

3.470

0.371

قيمة
“”t

0.071 -

قيمة

”“Sig.

0.943

الداللة

غري
دالة

* قيمة « ”Tالجدولية عند درجة حرية ( )62وعند مستوى داللة (= )0.05
()2.000

يظهر اجلدول (� )16أن قيمة “ ”tاملح�سوبة �أقل من قيمة
اجلدولية يف مقيا�س االنغما�س الوظيفي ،ومقيا�س االنغما�س
الوظيفي ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05حول م�ستوى االنغما�س الوظيفي
واالنغما�س الوظيفي ،لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل تعزى
ملتغري اجلن�س.وجاءت هذه النتيجة متفقة مع درا�سة الوحيدي
( ، )2014وما�ضي ( ، )2014واملغربي ( ، )2004والف�ضلي
( )2001يف �أنه ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى
االنغما�س الوظيفي وفق ًا ملتغري اجلن�س ،واختلفت مع درا�سة
ال�ساعدي ،وعكار ( ، )2014ون�صار ( )2013يف وجود فروق ذات
داللة اح�صائية يف م�ستوى االنغما�س الوظيفي وفق ًا ملتغري اجلن�س،
ويف�رس الباحث هذه النتيجة �إىل �أن كال اجلن�سني يخ�ضعان لنف�س
نظام وظروف العمل� ،إ�ضافة �إىل تقارب خربات عينة الدرا�سة ،ما
ي�ؤدي �إىل تقارب نظرتهم ملو�ضوعات الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل �أن
العمل بالن�سبة للمعلمني الذكور والإناث ي�شكل جانب ًا �رضوريا يف
ظل قلة فر�ص العمل املتاحة وتف�شي البطالة يف املجتمع الفل�سطيني.
“”t
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Ú Úهل توجد فروق على مقيا�س االنغما�س الوظيفي تعزى
للخربة
قام الباحث ب�إجراء حتليل التباين الأحادي لفح�ص �أثر
اخلربة (� 5سنوات ف�أقل ،من � 10 - 6سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)
على م�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى �أفراد العينة ،واجلدول التايل
يبني قيمة اختبار (ف) وم�ستوى الداللة للفروق بني املتو�سطات:
جدول ()17
يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لمستوى االنغماس الوظيفي تبعاً للخبرة

املتغري

قيمة ف

الدرجة الكلية ملقيا�س
االنغما�س الوظيفي

42560.37

255

2.035

املجموع

41894.27

253

165.59

غري دالة �إح�صائي ًا

بني
املجموعات
داخل
املجموعات

666.10

2

333.05

م�ستوى الداللة

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )253 ،2عند مستوى داللة ،3.00 =0.05
وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

نالحظ من اجلدول (� )17أن قيمة « ”Fاملح�سوبة �أقل من قيمة
“ ”Fاجلدولية يف مقيا�س االنغما�س الوظيفي ،وهذا يدل على عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05حول

م�ستوى االنغما�س الوظيفي لدى املعلمني يف املدار�س تعزى ملتغري
اخلربة.وجاءت هذه النتيجة متفقة مع درا�سة الوحيدي ( )2014يف
وجود فروق ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى االنغما�س الوظيفي
وفق ًا ملتغري اخلربة واختلفت مع درا�سة الف�ضلي ( )2001ون�صار
( )2013يف �أنه ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى
االنغما�س الوظيفي وفق ًا ملتغري اخلربة ،ويرجع الباحث ذلك �إىل �أن
معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف قطاع غزة ،تت�شابه م�شكالتهم،
والعوامل املحيطة بهم ،فهم يتعر�ضون �إىل خربات معرفية وثقافية
وعلمية وعملية تت�شابه �إىل حد كبري� ،إ�ضافة �إىل ت�شابه ظروف البيئة
املدر�سية يف التعامل مع املعلمني �سواء �أكانوا جدداً �أم قدامى.
◄◄خام�ساً :نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها وهو :هل توجد
فروق بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س االحرتاق النف�سي تعزى
ملتغريات (اجلن�س ،اخلربة) ؟
ويتفرع من ال�س�ؤال ال�سابق ال�س�ؤالني الفرعيني التاليني:
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س االحرتاق النف�سي
تعزى ملتغري اجلن�س؟
جرى التحقق من �صحة هذا ال�س�ؤال عن طريق اختبار ,t - Test
كما هو مبني يف اجلدول (: )18

جدول ()18
يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية ،واالنحراف المعياري ،وقيمة  ”»tبين مستوى االحتراق النفسي وأبعاده الثالثة ،يعزى إلى الجنس.

املقيا�س
الإجهاد االنفعايل

عدم الإن�سانية
نق�ص ال�شعور
بالإجناز ال�شخ�صي
االحرتاق النف�سي

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

108

3.261

0.311

�أنثى

148

3.269

0.323

ذكر

108

3.092

0.354

�أنثى

148

3.101

0.382

ذكر

108

3.131

0.399

�أنثى

148

3.261

0.456

ذكر

108

3.171

0.384

�أنثى

148

3.301

0.422

قيمة

قيمة

0.42

0.67

غري دالة

0.85

0.39

غري دالة

0.80

0.42

غري دالة

1.264

0.211

غري دالة

”“t

”“Sig.

الداللة

* قيمة « ”Tالجدولية عند مستوى داللة ()2.000( = )0.05

يظهر اجلدول (� )18أن قيمة “ ”tاملح�سوبة على جميع الأبعاد واملجال الكلي �أقل من قيمة “ ”tاجلدولية يف مقيا�س االحرتاق النف�سي،
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05حول م�ستوى االحرتاق النف�سي واالنغما�س الوظيفي،
لدى معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل تعزى ملتغري اجلن�س.وجاءت هذه النتيجة متفقة مع درا�سة خمتار وم�صطفى ( )2014ويف�رس الباحث
هذه النتيجة �إىل ت�شابه ما يواجه املعلمني واملعلمات من معوقات ،وم�شكالت ،وحتملهم ظروف احلياة ال�ضاغطة� ،سواء كان داخل بيوتهم،
�أو داخل �أ�سوار املدار�س.كما �أن املعلمني واملعلمات يتعر�ضون �إىل خربات علمية وعملية تت�شابه _�إىل حد كبري_ خالل درا�ستهم اجلامعية
وحياتهم العملية� ،إ�ضافة �إىل ظروف البيئة املدر�سية املت�شابهة �أي�ض ًا �إىل حد بعيد بني مدار�س الإناث ومدار�س الذكور يف املرحلة الأ�سا�سية
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الأوىل.
Ú Úهل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات �أفراد
العينة على مقيا�س االحرتاق النف�سي تعزى للخربة (� 5سنوات ف�أقل،
من � 10 - 6سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) ؟
قام الباحث ب�إجراء حتليل التباين الأحادي لفح�ص �أثر
اخلربة (� 5سنوات ف�أقل ،من � 10 - 6سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)
على م�ستوى االحرتاق النف�سي و�أبعاده الثالثة لدى �أفراد العينة،
واجلدول التايل يبني قيمة اختبار (ف) وم�ستوى الداللة للفروق بني
املتو�سطات:
جدول ()19
يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لمستوى االحتراق النفسي تبعاً للخبرة

املتغري
الإجهاد
االنفعايل

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

عدم
الإن�سانية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

نق�ص
ال�شعور
بالإجناز
ال�شخ�صي
الدرجة
الكلية
ملقيا�س
االحرتاق
النف�سي

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

0.066

2

0.018

66.746

253

0.294

66.782

255

0.494

2

0.224

50.161

253

0.221

50.609

255

0,174

2

0.86

51.130

253

0.225

51.304

255

0.108

2

0.053

46.424

253

0.205

532..46

255

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

 0.062غري دالة

1.01

0.38

0.26

غري دالة

غري دالة

غري دالة

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= )253 ،2عند مستوى داللة ،3.00 =0.05
وعند مستوى داللة 4.61 =0.01

انخفا�ض الراتب ،وقد جرى تعيينهم على نظام عقود جديدة انتق�صت
من حقوقهم املالية ،وذلك ب�سبب االنق�سام بني �شطري الوطن ،كما
�أن املعلمني القدامى رغم رواتبهم املجزية ،ف�إنهم ي�شعرون بال�ضجر
وامللل من كرثة اللوائح ،وتغري القوانني ،والتعليمات ،واملناهج،
وطرق التدري�س دون م�شاركتهم فيها بطريقة تليق بخربتهم.

التوصيات واملقرتحات:
رح لظاهرة االحرتاق الوظيفي و عالقته
يف �ضوء ما طُ َ
باالنغما�س الوظيفي ،وما لهذه الظاهرة من �أثر �سلبي يف زيادة
االنتاجية ،والتميز يف �أداء العمل ،وللو�صول �إىل �أرقى م�ستوياته،
تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:
1 .1العمل على تطوير االنغما�س الوظيفي وتعزيزه لدى معلمي
املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،من خالل حتديد الأعمال،
وامل�س�ؤوليات ،والأهداف الرتبوية املطلوب حتقيقها من
قبل املعلمني لتجنب غمو�ض الدور ،وزيادة م�ستوى الكفاءة
الرتبوية والنف�سية للمعلمني ،ون�رش قيم الت�سامح بينهم،
وتوفري �أجواء دميقراطية داخل ال�صف وخارجه.
2 .2و�ضع برامج للدعم النف�سي واالجتماعي للمعلمني من قبل
املر�شدين واملتخ�ص�صني من �أجل خف�ض م�ستوى االحرتاق
النف�سي لديهم.
3 .3زيادة الدعم املادي واملعنوي للمعلمني ،من خالل زيادة
املكاف�آت ،واحلوافز ،والعالوات ال�سنوية املمنوحة لهم ،وتقدير
جهودهم ،والثناء على �إجنازاتهم ،واالهتمام باحتياجاتهم
وم�شكالتهم ،وامل�شاركة يف �صنع القرارات املتعلقة بهم
وبطبيعة مهنتهم بهدف زيادة م�ستوى انغما�سهم ،وخف�ض
م�ستوى االحرتاق النف�سي لديهم.
4 .4زيادة االهتمام ببعد الإجناز ال�شخ�صي ،واالهتمام بالأمناط
ال�سلوكية للمعلمني التي ت�ساهم بدورها يف تعزيز مكانة
املعلمني وتطورهم من قبل مدير املدر�سة ب�شكل خا�ص،
ومديرية الرتبية والتعليم ب�شكل عام.
�5 .5إجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث التي تهتم بظاهرة
االحرتاق النف�سي ،والعوامل التي ت�ؤثر يف تطوير م�ستوى
االنغما�س الوظيفي للمعلمني ب�شكل خا�ص ،وللعاملني يف
�سلك التعليم الفل�سطيني ب�شكل عام.

نالحظ من اجلدول (� )19أن قيمة « ”Fاملح�سوبة �أقل من قائمة املصادر واملراجع والدراسات:

قيمة “ ”Fاجلدولية يف جميع الأبعاد واملجال الكلي للمقيا�س،
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α≤0.05حول م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى املعلمني يف
املدار�س تعزى ملتغري اخلربة.وجاءت هذه النتيجة متفقة مع درا�سة
خمتار وم�صطفى ( )2014واختلفت مع درا�سة الظفري والقريوتي
(� )2010أنه يوجد ت�أـثري للخربة على معظم �أبعاد االحرتاق.ودرا�سة
الزهراين ( )2008التي بينت �أن املعلمات اللواتي تراوحت �سنوات
خرباتهن من (� )15 - 11سنة الأكرث احرتاقاً.ويرجع الباحث ذلك
�إىل �أن معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف قطاع غزة �سواء كانوا
قدامى �أو جدد ،لكل منهم م�شكلته؛ �إذ �إن املعلمني اجلدد يعانون من

�1 .1أبو طه� ،سامي �سليم (� )2008أثر االحرتاق الوظيفي على فاعلية الأداء
بالتطبيق على املدار�س الفل�سطينية يف حمافظة غزة ،ر�سالة ماج�ستري،
�إدارة �أعمال ،جامعة عني �شم�س ،م�رص.
�2 .2أبو مو�سى� ،أنور وكالب ،يحيى ( )2012االحرتاق الوظيفي وت�أثريه على
�أداء العاملني ،درا�سة تطبيقية على الإداريني العاملني يف جمعية �إعمار
للتنمية والت�أهيل ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة  -فل�سطني.
3 .3بقيعي ،نافز ( )2011الذكاء االنفعايل وعالقته ب�أمناط ال�شخ�صية
وم�ستوى االحرتاق النف�سي لدى معلمي ال�صفوف الثالث الأوىل ،منطقة
اربد ،جملة جامعة النجاح للأبحاث.77 - 48 ، )1( 25 ،
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االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق النفسي
لدى معلمي املرحلة األساسية األولى في محافظة الوسطى – غزة

د .خالد عوض عبد اهلل مؤنس

4 .4التلباين ،نهاية ،وفار�س ،حممد ،والوحيدي ،رافع ( )2015القيم
التنظيمية وعالقتها باالنغما�س الوظيفي ،درا�سة ميدانية على موظفي
البنوك الإ�سالمية  -قطاع غزة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث
والدرا�سات الرتبوية واالقت�صادية.84 - 49 )2( 1 ،
5 .5جامعة القد�س املفتوحة ( )2014مناهج البحث العلمي ،من�شورات جامعة
القد�س املفتوحة ،املكتبة الوطنية ،عمان.
6 .6جرار� ،سنابل �أمني �صالح ( )2011اجلدية يف العمل وعالقتها باالحرتاق
النف�سي لدى مديري املدار�س احلكومية الثانوية يف حمافظات �شمال
ال�ضفة الغربية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني.
7 .7جالب ،اح�سان ،و�سعيد ،عبد الر�ضا ،وال�رشيفي ،زينب هادي ( )2016دور
الدعم التنظيمي املدرك يف تعزيز االنغما�س الوظيفي ،درا�سة حتليلية لآراء
عينة من تدري�سيي الكليات االهلية مبحافظات الفرات الأو�سط ،جملة الغري
للعلوم االقت�صادية واالدارية.186 - 137 ، )39( 13 ،
8 .8حجازي ،حممد حافظ ( )1999حمددات االحرتاق النف�سي يف بعد العمل
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س باملعاهد الفنية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،
مكتبة �أكادميية ال�سادات ،م�رص.
9 .9اخلراب�شة ،عمر حممد ،وعربيات� ،أحمد ( )2005االحرتاق النف�سي لدى
املعلمني لدى ذوي �صعوبات التعلم يف غرفة امل�صادر ،جملة العلوم
الرتبوية ،جامعة �أم القرى ،ال�سعودية.310 - 293 ، )2( 7 ،
1010الزهراين ،نوال ( )2008االحرتاق النف�سي وعالقته ببع�ض �سمات
ال�شخ�صية لدى املعلمات مع ذوى االحتياجات اخلا�صة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
1111ال�ساعدي ،م�ؤيد ،وعكار ،زينب ( )2014دور اال�ستغراق الوظيفي يف الأداء
العايل ،بحث ا�ستطالعي حتليلي يف كلية الإدارة واالقت�صاد ،جامعة
كربالء ،العراق.
1212ال�سعدين ،حممد �أمني ( )2005طرائق تدري�س العلوم ،مكتبة الر�شد،
الريا�ض ،اململكة ال�سعودية.

ذوي االحتياجات اخلا�صة ،بحث غري من�شور ،مكتبة كلية الآداب ،جامعة
باجي خمتار– عنابة.
1919عبد العلي ،مهند عبد �سليم ( )2013مفهوم الذات و�أثر بع�ض املتغريات
الدميوغرافية وعالقته بظاهرة االحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة
الثانوية احلكومية يف حمافظتي جنني ونابل�س ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة النجاح ،نابل�س ،فل�سطني.
2020عبيدات ،ذوقان ،وعد�س ،عبد الرحمن ( )2001البحث العلمي مفهومه،
و�أدواته ،و�أ�ساليبه ،دار الفكر للن�رش والطباعة والتوزيع ،عمان ،الأردن.
2121العنقري ،عبد العزيز بن �سلطان (� )2013إدارة املواهب كمدخل لتنمية
�سلوكيات اال�ستغراق الوظيفي لدى املعلمني باملنظمات احلكومية
ال�سعودية ،امل�ؤمتر الثاين ملعاهد الإدارة العامة والتنمية الرتبوية يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،الريا�ض.
2222الف�ضلي ،ف�ضل ( )2011ت�أثري املتغريات الدميغرافية والتوجهات القيمية
على االنغما�س الوظيفي يف القطاع احلكومي بدولة الكويت ،جملة جامعة
امللك عبد العزيز ،جملة االقت�صاد والإدارة ،املجلد  ،15العدد .1
2323قا�سم ،مرفت ( )2012منوذج ثالثي الأبعاد للعالقة بني جودة حياة
العمل الوظيفية واال�ستغراق يف العمل ،درا�سة ميدانية على املعلمني بوزارة
الداخلية ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
2424القريوتي� ،أمني ،واخلطيب ،فريد م�صطفى ( : )2006االحرتاق النف�سي لدى
عينة من معلمي الطالب العاديني وذوي االحتياجات اخلا�صة بالأردن،
جملة كلية الرتبية ،جامعة الإمارات العربية املتحدة131 ، )23( 21 ،
 .1542525الكفايف ،عبد الكايف (� )2008سل�سلة االحرتاق النف�سي ن�سخة �إلكرتونية
موقع www. alegt. com
2626ما�ضي� ،أحمد (� )2014أثر الدعم التنظيمي على تنمية اال�ستغراق الوظيفي
لدى العاملني يف مكتب غزة الإقليمي التابع للأونروا ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.

1313ال�سقا ،نبيل �أحمد ( )2005التوافق املهني وعالقته باالحرتاق النف�سي يف
�ضوء بع�ض املتغريات ال�شخ�صية و البيئية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ,
مكتبة �أكادميية ال�سادات ،م�رص.

2727حممد� ،أ�سيل �صبار ( )2016االنغما�س الوظيفي وعالقته بالثقة بالنف�س
لدى املر�شدين الرتبويني ،جامعة الأنبار ،كلية الرتبية للعلوم االن�سانية،
جملة الأ�ستاذ.190 - 165 ، )21( 2 ،

1414ال�صافوري ،حممد �صالح الدين �سليمان ( )2017كفاءة �إدارة الوقت
وعالقتها باالحرتاق النف�سي لدى معلمي املرحلة الثانوية ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س ،كلية الآداب ،ق�سم علم النف�س.

2828خمتار ،بوفرة وم�صطفى ،من�صوري ( )2014عالقة االحرتاق النف�سي
بالر�ضى الوظيفي لدى �أ�ساتذة التعليم الثانوي ،جملة العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،جامعة وهران.92 - 81 ، )17( 1 ،

1515ط�شطو�ش ،رامي وجروان ،على ،ومهيدات ،حممد ( )2013ظاهرة االحرتاق
النف�سي والر�ضى الوظيفي والعالقة بينهما لدى معلمي غرف امل�صادر
يف الأردن ،جملة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإن�سانية8( 27 ،
) .1762 - 1727 ،

2929املغربي ،عبد احلميد ( )2004جودة حياة العمل و�أثرها يف تنمية
اال�ستغراق الوظيفي ،جامعة الزقازيق ،جملة الدرا�سات والبحوث التجارية،
م�رص. )2( ،

1616الظفري� ،سعيد ،القريوتي� ،إبراهيم ( )2010االحرتاق النف�سي لدى معلمات
التالميذ ذوى �صعوبات التعلم يف �سلطنة عمان ،املجلة الأردنية يف العلوم
الرتبوية ،عمان.190 - 175 ، )3( 6 ،
1717العبادي ،واجلاف ( )2102ا�سرتاتيجيات تعزيز اال�ستغراق الوظيفي
ودورها يف حتقيق الأداء العايل ملنظمات الأعمال ،جملة درا�سات ادارية،
كلية الإدارة واالقت�صاد ،جامعة الب�رصة 24 - 9 )3( 5
1818عبد احلليم ،خليلي ( )2007م�ستوى االحرتاق النف�سي لدى مربي الأطفال
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3030املنطاوي� ،إميان (� )2007أثر ثقافة املنظمة على اال�ستغراق الوظيفي،
درا�سة تطبيقية على م�ستوى م�ؤ�س�سة الأهرام امل�رصية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة طنطا ،م�رص.
3131ن�صار� ،إميان ( )2013جودة حياة العمل و�أثرها على تنمية اال�ستغراق
الوظيفي ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
3232النفيعي� ،ضيف اهلل بن عبد اهلل ( )2000االحرتاق الوظيفي يف املنظمات
احلكومية يف حمافظة جدة ،كلية االقت�صاد والإدارة ،جملة جامعة امللك
عبد العزيز.88 - 55 ، )1( 14 ,

2018  كانون أول- )25(  ع-  اجمللد التاسع- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

) العالقة بني ال�ضغوط املهنية2008(  �سلوى بنت خليفة،وح�شي3333
،واالحرتاق النف�سي الوظيفي لدى معلمي التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان
. القاهرة، معهد البحوث للدرا�سات العربية،ر�سالة ماج�ستري
) القيم التنظيمية وعالقتها باالنغما�س2013(  رافــع يو�سف،الوحيدي3434
 قطاع غزة- الوظيفي “ درا�سة ميدانية على موظفي البنوك الإ�سالمية
 جامعة، بعد �أدارة الأعمال، كلية التجارة، ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،“
. فل�سطني، غزة،الأزهر
،) الكتاب الإح�صائي ال�سنوي2016( وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية3535
. فل�سطني،الإدارة العامة
) حتليل العالقة بني القوة التنظيمية2017(  �أحالم ابراهيم، ويل3636
،واالنغما�س الوظيفي وت�أثريهما يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
»�أربيل «درا�سة لآراء عينة من قيادات امل�ست�شفيات اخلا�صة يف مدينة
.43 - 1 ، )44( 1 ، جامعة �صالح الدين،جملة جامعة كويه
) عالقة بع�ض �سمات ال�شخ�صية باال�ستغراق الوظيفي2011(  هبة،يو�سف3737
.1 عدد،21  جملد، درا�سات نف�سية،لدى عينة من �أطباء الطوارئ

:قائمة املراجع االجنبية
1. Abu Tayeh, Bandar. & Al - Qatawneh, Manar (2012) . The

2.
3.

4.
5.
6.

7.

196

Effect of Human Resource Management Practices on Job
Involvement in Selected Private Companies in Jordan,
Canadian Social Science, 8 (2) , 50 - 57.
Andorta, Neetu. & Harleen. (2012) . Job Attitude to Job
Involvement - A Review of Indian Employees, Journal of
Business and Management, 2 (1) , 1 - 9.
Anthony J. Montgomery, Efharis Panagopolou & Martijn
de Wildt, (2012) . «Work – Family Interference, Emotional
Labor and Burnout «, Journal of Managerial Psychology, 21
(1) , 38 - 44.
Arnold b. , Maureen f. , Toon W. , (2011) . « When Do Job
Demands Particularly Predict Burn Out? « Journal of
Managerial Psychology, 22 (8) , 766 - 786.
Bhatia, Ajay& Deep, Gagan (2012) . Analyzing The Role
of Job Involvement on Organizational Effectiveness,
International Journal of Computing & Business Research.
Sheikh, Abdullah. & Newman, Alexander (2013) .
Transformational Leader Ship and Job Involvement in The
Middle East: The Moderating Role of Individually Held
Cultural Values, International Journal of Human Resources
Management, 24 (6) , 1077 - 1095.
Wilmar, B. Schaufeli (2009) « Burnout: 35 Years of Research
and Practice «, Career Development International, 14 (3) ,
206 - 210.

