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 إلى جميع أركاح شيداء الشعب الفمسطيني الصامد المرابط .الدم أطاؿ اهلل في عمرىما .
 إلى ك ّ -إلى زكجتي الغالية كابني العزيز .

 -إلى مف كقؼ بجانبي مشجعان كداعمان .

 إلى إخكاني ..مف شارككني طعـ الحياة  ..كبادلكني اإلخبلص كالكفاء  ..فكانكا لي نعـالرفقاء  ..أستضيء بآرائيـ  ..كأشجع بأقكاليـ  ..كىـ بحمد اهلل كثر  ..ربي أعمـ بيـ

 ..جزاىـ اهلل خير الجزاء ..

إلييم جميعاً أىدي ىذا الجيد المتواضع

سائلً المولى عز وجل التوفيق والسداد،،،

ب

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير
الحمػػد هلل رب العػػالميف ،كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى المبعػػكث رحمػػة لمعػػالميف ،نبينػػا محمػػد -
صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -داعيػان إلػػى اهلل بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة ،كمعممػان لمبشػرية كىادييػػا إلػػى

طري ػػؽ اهلل المس ػػتقيـ ،ص ػػمكات رب ػػي كس ػػبلمو عمي ػػو ،كعم ػػى ل ػػو كأص ػػحابو كالت ػػابعيف كم ػػف ت ػػبعيـ
بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد ....

شن َك َر
امتثػاالن لقكلػو تبػارؾ كتعػالىَ {:و َمنن َ
تبارؾ كتعالى عمى تكفيقو كاعانتو لي عمػى

شن رك رر لِ َن ْْ ِس ِنو (النمػؿ )40:فػإنني أشػكر اهلل
فَِإ َّن َمنا َي ْ
إتمػاـ ىػذا الجيػد المتكاضػع ،كالسػير عمػى درب العمػـ

ػداء بقكلػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ " :منن
بخطى ىادئة كدافئة ،كىذا كمو مػف فضػمو ككرمػو ،كاقت ن
يشننكر الننناس يشننكر اهلل"(ركاه الترمػػذم فػػي سػػننو حػػديث رقػػـ 1954ج )339/3فػػإنني أتقػػدـ

بالشكر الجزيؿ إلى أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا بغػزة  ،ممثمػةن برئيسػيا كادارتيػا لمػا
تقدمو مف برامج عممية راقية لخدمة أبناء ىذا الكطف الحبيب .

كأتقػػدـ بشػػكرم كامتنػػاني لعمػػادة الد ارسػػات العميػػا بأكاديميػػة اإلدارة كالسياسػػة لمد ارسػػات العميػػا بغ ػزة
كالعػػامميف فييػػا عمػػى جيػػكدىـ الحثيثػػة فػػي رعايػػة طمبػػة الد ارسػػات العميػػا ،كتقػػديـ كافػػة الخػػدمات

كالتسييبلت البلزمة إلكماؿ دراساتيـ العميا .

كما أتكجو بعميؽ شكرم كتقديرم إلى األستاذ الدكتكر /كسيـ اليابيؿ أستاذ إدارة األعماؿ

بالجامعة اإلسبلمية الذم سعدت بالتتممذ عمى يديو ،كلقيت منو االىتماـ كالتشجيع البالغيف؛
حيث كاف التساع أفقو العممي كتكجيياتو المنيجية الفضؿ الكبير في إنجاز ىذه الدراسة منذ أف

كانت الرسالة فكرة إلى أف أصبحت الرسالة متكاممة.

كالشكر مكصكؿ لعضكم المناقشة الدكتكر/كفيؽ األغا كالدكتكر/محمكد الشنطي

لتفضميما

بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كاثرائيا بممحكظاتيما القيمة كالتكجييات السديدة ،رغـ أعبائيما

األكاديمية ،ككما أتقدـ بشكرم الجزيؿ كالعرفاف لمدكتكر الفاضؿ /سمير صافي لما قدمو مف
نصح كمساعده في المعالجات اإلحصائية.

ككما ال يسعني أيضان إال أف أتقدـ بشكرم كعرفاني لؤلساتذة األفاضؿ الذيف قامكا مشككريف

بتحكيـ أدكات الدراسة ،لمكافقتيـ عمى تطبيؽ أدكات الدراسة عمى مجتمع الدراسة كما أتقدـ بباقة

مف العرفاف إلى جميع األصدقاء كالزمبلء ،كأخي انر أسجؿ شكرم العميؽ لكؿ مف شجعني

كساعدني عمى إتماـ ىذه الدراسة ،كلك بدعكة خالصة في ظير الغيب.

ت

ملخصىالدرادظ

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية دراسة حالة ك ازرتي الصحة كالتعميـ ،كقد استخدمت الدراسة

المنيج الكصفي التحميمي التي تحاكؿ مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ
بياناتيا ،كبياف العبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار

التي تحدثيا ،كتككف مجتمع الدراسة في ك ازرتي الصحة كالتعميـ التابعيف لمحككمة في قطاع غزة
كالبالغ عددىـ)  (1030مكظؼ حسب إحصائيات عاـ(2017ـ) ،كطبقت األداة عمى عينة

استطبلعية حجميا ( )30استبانة ،كبعد التأكد مف صدؽ كسبلمة االستبانة لبلختبار حيث تـ
تكزيع ( )320استبانة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد ( )280استبانة منيـ ( )123استبانة
ك ازرة التربية كالتعميـ )157( ،استبانة عمى ك ازرة الصحة بنسبة ( ،)%87.5تكصمت الدراسة

إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي

بأبعاده الثبلثة ):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف

العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف ضغط العمؿ ،كجكد

عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ):اإلجياد االنفعالي،

تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ

العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف التدكير الكظيفي ،كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية
بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي)

لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف

المشاركة في اتخاذ الق اررات ،.كجكد عبلقة عكسية ذات داللة بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده
الثبلثة:

)اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف

العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف المساندة االجتماعية،
ككجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ) :اإلجياد

االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية

كالتعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف صراع القيـ ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي نائب مدير عاـ فأعمى

كحكؿ الراتب ،كذلؾ لصالح الذيف راتبيـ  4001شيكؿ فأكثر ،كحيث تكصمت إلى أنو ال يتكافر

مجاالن كافيان مف السمطة ك الصبلحيات بدرجة مريحة ألداء مياـ المكظفيف كالعمؿ عمى غرس
السمككيات اإليجابية المحفزة كتنميو ركح التعاكف كالعمؿ ضمف فريؽ مف خبلؿ نبذ التصرفات

ث

ملخصىالدرادظ

السمبية المتعمقة بطبيعة العمؿ فريؽ العمؿ ،كبينت الدراسة أف الك ازرتيف ال تتبني الحمكؿ
اإلبداعية كالمبادرات المكظفيف في حؿ مشكبلت العمؿ ،كتكصمت الدراسة إلى التكصيات

التالية :ضركرة اىتماـ أصحاب القرار في ك ازرة التربية ك التعميـ

كالصحة عمى

تبني

استراتيجيات تكسر الجمكد ك الصرامة كالركتيف المبلحظ في األعماؿ الحككمية ،إعطاء دكرات

إدارية مركزة ك بشكؿ دكرم لمعامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة كتفكيض الصبلحيات ك
رفع معنكيات مكظفييـ مف خبلؿ تبني صنكؼ مختمفة مف الحكافز المعنكية ،كتبني سياسات

متزنة ككاضحة في التدكير الكظيفي ،ضركرة تدعيـ التفاعؿ بيف اإلدارة كالعامميف في الك ازرتيف،
كذلؾ مف خبلؿ سيادة ركح العمؿ كفريؽ كالتعاكف بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة ،كتنمية

العبلقات االجتماعية السائدة بيف اإلدارات المختمفة ،ضركرة إعطاء الصبلحيات كتفكيض
السمطة مف خبلؿ إنشاء قسـ خاص لضماف اتخاذ الق اررات اليامة لمتعامؿ مع المكاقؼ الطارئة

ضمف مما يراه مناسبان.

ج

Abstract

Abstract
The study aimed to identify the role of organizational factors in reducing the
phenomenon of occupational burn out in the Palestinian ministries. The study of the
case of the Ministries of Health and Education. The study used the analytical
descriptive method in which it tries to describe the phenomenon of the subject of the
study and analyze its data and the relationship between its components, (1030)
employees according to the statistics of 2017, and the tool was applied to a survey
sample size (30) questionnaire, and after verifying the truthfulness and integrity of
the A questionnaire questionnaire was distributed to (320) questionnaires on the
study population. A total of (280) questionnaires were retrieved (123) from the
Ministry of Education, 157 (87.5%) to the Ministry of Health, The results of the
study showed a statistically significant correlation between occupational combustion
in its three dimensions (emotional stress, emotional exhaustion, and personal
achievement) among the administrative staff of the Ministry of Education, Higher
Education and Health in the Gaza Strip and the work pressure. Emotion, sagging
feelings, accomplishment The personal experience of the administrative staff
working in the Ministry of Education, Higher Education and Health in the Gaza
Strip, and the functional rotation, has a statistically significant inverse relation
between functional combustion in its three dimensions (emotional stress, In the Gaza
Strip and participation in decision-making. The existence of a significant inverse
relationship between occupational combustion in its three dimensions (emotional
stress, passivity, personal accomplishment) among administrative staff working in
the Ministry of Education, Higher Education and Health In the Gaza Strip and
between social support, a statistically significant relationship between occupational
combustion in its three dimensions (emotional stress, emotional exhaustion, personal
achievement) among the administrative staff working in the Ministry of Education,
Higher Education and Health in the Gaza Strip and the conflict of values, A statistic
between the averages of the sample of the study sample is attributed to the benefit of
those whose job title is Deputy Director General and above and about the salary for
the benefit of those who earn NIS 4001 or more, which found that there is not
enough room and authority to perform the tasks of the employees The study found
that the two ministries do not adopt creative solutions and initiatives to solve the
problems of work. The study reached the following recommendations: The need for
attention of decision makers in the Ministry of Education, Health and Health. To
adopt strategies to break the stalemate, rigidity and routine observed in the
government business, to give focused management cycles and periodically to
employees at various administrative levels and to delegate the powers and raise the
morale of their employees by adopting different types of incentives And the adoption
of balanced and clear policies in the rotation of the job, the need to strengthen the
interaction between management and employees in the ministries through the
sovereignty of the spirit of working as a team and cooperation between departments
and departments, and the development of social relations prevailing between the
various departments, the need to give powers and delegation of authority through the
establishment of a special section to ensure Make important decisions to deal with
emergency situations as they see fit.
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الْصل األول

اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:

يعد العنصر البشرم مف أىـ المكارد في المنظمات المختمفة حيث تعتمد المكارد كالمقكمات

األخرل لممنظمة عمى كفاءة العنصر البشرم في إدارتيا فيك مفتاح النجاح في تحقيؽ فاعمية

استخداـ العناصر األخرل مكاد خاـ ،إدارة ،تسكيؽ ،أمكاؿ مف ثـ األىداؼ المطمكبة .إذ ما

يحدث في المجتمع ك العالـ مف تطكرات يزيد مف أىمية تنمية الثركة البشرية كمدخؿ لمتقدـ ك

زيادة االىتماـ بتطكير قدرات ك كفاءة اإلنساف.

يعاني كثير مف العامميف ،كعمى األخص المديريف منيـ في الفئات العميا ،مف الشعكر

باإلرىاؽ النفسي داخؿ العمؿ ،أك اإلحساس بضغكط مف العمؿ أك ما يرتبط بو مف مناخ

تنظيمي ،كتكلد عدـ الرضا الكظيفي حاالت عدـ االتزاف النفسي كالجسمي ،كتتكلد منيا عكامؿ
مكجكدة في العمؿ أك البيئة المحيطة ،يظير في العديد مف مظاىر االختبلؿ في أداء العمؿ،

األمر الذم يدفع المنظمات الحديثة إلى مكاجية مشاكؿ ضغكط العمؿ كمعرفة أسبابيا كالتعامؿ

معيا بالشكؿ الذم يجعؿ األفراد داخؿ المنظمة أقؿ عرضة لتأثير تمؾ عدـ الرضا (بف عبكد،

.)84 ،2050

يعتبر مفيكـ االحتراؽ النفسي مف المفاىيـ الحديثة نسبيان ،كقد ظيرت المقاالت األكلى

حكلو في منتصؼ السبعينات ،كظيكره جعؿ منو مكضكعان ساخنان مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ

المختمفة في التسعينيات ،كقد كصؿ ما كتب حكلو عاـ )1881ـ) إلى الؼ المقاالت
كالدراسات كحكالي مائة كتاب.

كعمى الرغـ مف االىتماـ الكبير بيذا المفيكـ ،فإنو ال يكجد تعريؼ مثالي لو ،حيث ال يكجد

إجماع كاضح بيف المرشديف كاإلكمينيكييف كالباحثيف حكلو ،فقد ظيرت تعريفات كثيرة تختمؼ

المكسعة ،كمنيا المتخصصة كمنيا العامة ،كما أف بعضيا
فيما بينيا ،منيا المحدكدة كمنيا
ّ
يشير إليو ككضع نفسي ،كأخرل تتضمف سمككيات مباشرة ،كالبعض اآلخر عف العممية ،كما أف
بعضيا يعكد إلى األسباب ،كاآلخر يعكد إلى التأثير)الجمالي كحسف. )150 ،2003 ،

كفي بدايتيا لـ يعرؼ مصطمح االحتراؽ الكظيفي ،إنما كجدت مصطمحات بديمة بدأت ىذه

المرحمة في بداية الستينيات مف القرف العشريف (1960ـ) حيث الحظ بعض الباحثيف في مجاؿ

الصناعة تدني أداء بعض العامميف ذكم األداء المرتفع ،مع ظيكر بعض المتغيرات السمككية
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السمبية ،منيا التغيب المستمر عف العمؿ لفترات طكيمة ،ك لقد أطمؽ عمى ذلؾ مصطمح " الكىج
المنطفئ" (غناـ. )94 ،2004 ،

إف ظركؼ العمؿ النفسية ك االجتماعية ك المينية السائدة في ك ازرتي التعميـ كالصحة

في قطاع غزة لكحظ أنيا تشكؿ حقبل خصبا لنشأة ظاىرة االحتراؽ الكظيفي حيث نجد أف

المكظؼ قد يمكث في كظيفتو بدكف تغيير أك تطكير مدة طكيمة قد تصؿ إلى عشريف عامان
كربما بعض المكظفيف يبدأ مسيرتو العممية كيتقاعد ،كىك في قسـ أك إدارة معينة بدكف أم

تطكير أك تغيير ،كالشؾ أف مثؿ ىذا المكظؼ يككف فريسة سيمة لبلحتراؽ الكظيفي ،كبالتالي

ضحية سائغة ألسمكب كنظاـ العمؿ غير المرف ،كما أف اإلدارة التي يعمؿ فييا ضحية أيضان،
ألف أداء كانتاجية اإلدارة التي يعمؿ فييا ستككف متدنية جدان بؿ قد تككف معدكمة ،مما يؤثر

حتمان عمى إنتاجية ككفاءة الجياز اإلدارم ككؿ ( ابك مسعكد.)3 :2010،

ك مف ىنا كاف ال بد مف إحداث التغيير في النظاـ المتبع في ك ازرتي التعميـ كالصحة ك أصبح

ال بد مف االىتماـ بشكؿ أكبر بالمكظؼ الحككمي ك أصبح لزامان عمى الك ازرات الحككمية أف

تعمؿ عمى التخمص مف االلتزاـ الميني ك النظاـ البيركقراطي ك أف تعمؿ عمى زرع حمـ التميز

ك اإلبداع ك أداء الرسالة في قمب ك عقؿ كؿ مكظؼ حككمي لبلرتقاء بمستكل األداء بدالن مف
االستسبلـ لمبيركقراطية  .ك مف ىنا كاف ال بد مف دراسة ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ك العمؿ

عمى مكافحتيا مف خبلؿ تبني نظاـ ك سياسة إدارية مجمميا أف ال يمكث أم مكظؼ حككمي

في كظيفتو أكثر مف خمس سنكات ،ك ذلؾ في إطار سياسة التدكير (القببلف.)55 ،2004 ،

مشكمة الدراسة:

يتعرض المكظفكف في

ك ازرتي التعميـ كالصحة

ف إلي عدد مف المكاقؼ الضاغطة

كالممارسات مثاؿ البيركقراطية ،كقمة اإلمكانيات كالنمطية في التعامؿ مع المكظفيف مف جية
كفي تقديـ الخدمات التقميدية مف جية أخرل ،حيث أف معظـ الك ازرات تدار بالقكانيف كالمكائح

كالقكاعد ،كال شؾ أف النمطية كالركتينية في أنظمة الك ازرات ليا عظيـ الدكر في ظيكر ظاىرة
االحتراؽ لدل مكظفي الك ازرات الحككمية .

كلقد أكلى الباحثكف ىذه الظاىرة الكثير مف االىتماـ حيث أشارت دراسة (أبكمسعكد)2010 ،

أف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ بقطاع غزة أنيـ يعانكف مف االحتراؽ الكظيفي عمى بعد

اإلجياد االنفعالي ،كعدـ اإلنسانية ،كمف خبلؿ دراسة قامت بيا(أبك غنيمية )2015 ،عمى عينة
عشكائية مف المكظفيف اإلدارييف في الك ازرات الفمسطينية حيث تبيف أف المتكسط لجميع فقرات

االحتراؽ الكظيفي مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة حصمت عمى متكسط حسابي قدرة ()%45.28
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مما يدؿ عمى أف االحتراؽ الكظيفي مكجكد بنسبة قميمة في الك ازرات الفمسطينية في محافظات

غزة .

كمف ىنا ارتأيت ضركرة إجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مدل انتشار ىذه الظاىرة ك العكامؿ

المؤدية النتشارىا ،ك كيؼ يمكف العمؿ عمى الحد مف انتشارىا ك تخفيؼ أثرىا عمى أداء

المكظؼ في الك ازرات التعميمية كالصحية ،لذا برزت مشكمة ىذه الدراسة في أىمية التعرؼ إلى
دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية عمى

ك ازرتي الصحة كالتعميـ.

جدول رقم ()1

إجابات العينة ا ستطلعية عمى أسئمة ا ستقصاء التي تمت خلل الْترة
من  /03-5يناير 7317/

ـ

غير

محايد

مكافؽ

العبارات

-1

أشعر بالتعب كاإلرىاؽ مع نياية يكـ العمؿ.

%46.6

%53.4

---

-2

اعتقد اف المياـ المككمة لي صعبة كمعقدة فى غالب االحياف.

%73.3

%26.7

-

-3

تتناسب حجـ األعماؿ التي أقكـ بيا مع قدراتي ك طمكحاتي.

50%

%27

%23

-4

يشعرني التدكير المستمر لممكظفيف في العمؿ باالستقرار.

%80

-

%20

-5

يتكافر مساحة كافية مف إبداء الرأم فيما يخص ميامي ككاجباتي

%60

-

%40

%60

%20

%20

%57

%13

%30

%50

%40

%10

%50

%23

%26.7

مكافؽ

الكظيفية.
-6

يكجد تنسيؽ ك تعاكف مشترؾ بيف الزمبلء في األقساـ المختمفة في
عممي.

-7

تشجع الك ازرة السمككيات االيجابية لمعامميف التي تنظـ لكائح العمؿ

-8

أصبحت أكثر تفيمان الحتياجات الجميكر منذ ممارستي لمينتي.

إثناء العمؿ.

 -10أتبني الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ مشكبلت العمؿ.

مف الجدكؿ رقـ ( )1يستخمص الباحث ما يمي:
 -1ك ازرتا التعميـ كالصحة ال تراعي التعب كاإلرىاؽ لممكظؼ حتي نياية يكـ العمؿ ،حيث
إف ما يقارب النصؼ ال يشعركف بالتعب.

 -2تعمؿ الك ازرتاف عمى تككيؿ األعماؿ الصعبة عمى مكظفييا مما يدلؿ عمى ضعؼ تكزيع
المياـ المككمة لممكظفيف.
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 -3أف نصؼ أفراد العينة يكافقكف عمى أف ال تتناسب حجـ األعماؿ التي أقكـ بيا مع قدراتي
كطمكحاتي.

 -4أف أغمبيو المكظفيف ال يحبذكف التدكير كالتنقؿ مف أعماليـ.

 -5تشجع الك ازرتي المكظفيف ،كتمكنيـ مف المشاركة كابداء رائيـ بشكؿ متكسط.

 -6ال تعتمد الك ازرتي عمى تنسيؽ ك تعاكف مشترؾ بيف الزمبلء في األقساـ المختمفة في
العمؿ.

 -7أقؿ مف نصؼ أفراد العينة يركف بأف الك ازرتي تعمؿ عمى تنمية تشجع الك ازرة السمككيات
اإليجابية لمعامميف التي تنظـ لكائح العمؿ أثناء العمؿ.

 -8الك از ارت ليست اكتر تفيمان الحتياجات الجميكر في ممارسات المينية لممكظفيف.

 -9الك ازرة ال تنشر الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ مشكبلت العمؿ بشكؿ المطمكب.
تبيف مف نتائج الدراسة االستطبلعية كمف خبلؿ دراسة اإلحصاءات الصادرة عف ك ازرة الصحة

كالتعميـ ،ككذلؾ قياـ الباحث بتحميؿ إحصائي لقائمة االستقصاء التي أجريت مع المكظفيف

الستخبلص النتائج ،كرؤية الباحث لظركؼ العمؿ السائدة في الصحة كالتعميـ في قطاع غزة
كجكد قصكر كنقاط ضعؼ ممحكظة العامميف فى الك ازرتيف فى أعماليـ نظ ار لزيادة االحتراؽ

سمبا عمى أداء أعماؿ الك ازرتيف حيث إنيا
الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة عمى ذلؾ ،ما انعكس ن
تشكؿ حقبل خصبان لنشأة ظاىرة االحتراؽ الكظيفي حيث نجد أف المكظؼ قد يمكث في كظيفتو،
كربما بعض المكظفيف يبدأ مسيرتو العممية كيتقاعد ،كىك في قسـ أك إدارة معينة بدكف أم

تطكير أك تغيير ،كالشؾ أف مثؿ ىذا المكظؼ في الك ازرتيف يككف فريسة سيمة لبلحتراؽ

الكظيفي ،كبالتالي ضحية ألسمكب كنظاـ العمؿ غير المرف ،ألف أداء كانتاجية اإلدارة التي

يعمؿ فييا ستككف متدنية جدان بؿ قد تككف معدكمة ،مما يؤثر حتمان عمى إنتاجية ككفاءة الك ازرة .

ك مف ىنا كاف ال بد مف إحداث التغيير في النظاـ المتبع في الك ازرتي ك أصبح ال بد مف

االىتماـ بشكؿ أكبر بالمكظؼ الحككمي ك أصبح لزامان عمى الك ازرات الحككمية أف تعمؿ عمى

التخمص مف النظاـ البيركقراطي ،ك أف تعمؿ عمى زرع حمـ التميز ك اإلبداع ك أداء الرسالة في

قمب ك عقؿ كؿ مكظؼ حككمي فى الك ازرتيف لبلرتقاء بمستكل األداء ك مف ىنا كاف ال بد مف

دراسة ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ،ك العمؿ عمى مكافحتيا مف خبلؿ تبني نظاـ ك سياسة إدارية
مجمميا أف ال يمكث أم مكظؼ حككمي في كظيفتو أكثر مف خمس سنكات ،ك ذلؾ في إطار
سياسة التدكير ،تبرز في مجاؿ العمؿ مجمكعة مف المعكقات تحكؿ دكف قياـ العامؿ بدكره

كامبلن ،األمر الذم يساىـ في شعكره بالعجز عف تقديـ العمؿ المطمكب منو بالمستكل الذم
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يتكقعو اآلخركف ،ك متى حدث ذلؾ فإف العبلقة التي تربط العامؿ بعممو تأخذ بعدان سمبيان لو ثار

مدمرة عمى العممية المينية ككؿ ،ك يؤدم ىذا اإلحساس بالعجز مع استنفاذ الجيد إلى حالة مف
اإلنياؾ كاالستنزاؼ االنفعالي لممكظفيف.

وتمثمت المشكمة في السؤال الرئيس التالي :

ما دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي في وزارتي الصحة والتعميم

الْمسطينية ؟

فرضيات الدراسة:

من واقع مشكمة الدراسة وتساؤ تيا ،يمكن صياغة مجموعة من الْرضيات القابمة لمبحث

وىى كالتالي:

 -1الْرضية الرئيسة األولى -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ التنظيمية
المؤثرة كاالحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز
الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة

في قطاع غزة.

وينبثق من الْرضية الرئيسة األولى العديد من الْرضيات التالية:
 الْرضية األولي -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ضغط العمؿ كاالحتراؽ الكظيفي
بأبعاده الثبلثة():اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف
اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 الْرضية الثانية -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف صبلحيات العمؿ كاالحتراؽ
الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل
المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 الْرضية الثالثة -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التدكير الكظيفي كاالحتراؽ
الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل
المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 الْرضية الرابعة -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات
كاالحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ) :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي)

لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.
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 الْرضية الخامسة  -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية كاالحتراؽ
الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل
المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 الْرضية السادسة -تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف صراع القيـ ك االحتراؽ الكظيفي
بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف

اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 -2الْرضية الرئيسة الثانية تكثر بعض العكامؿ التنظيمية عمى االحتراؽ الكظيفي بأبعاده
الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي)

لدل المكظفيف اإلدارييف

العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.
 -3الْرضية الرئيسة الثالثة ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة إحصائية ≤ (α
) 0.05بيف إجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ التنظيمية المؤثرة كاالحتراؽ الكظيفي ترجع
لممتغيرات الشخصية كالى المتغيرات الديمكغرافية (:مكاف العمؿ ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة

االجتماعية ،سنكات الخبرة ،الراتب الشيرم ،الدرجة الكظيفية ،طبيعة الكظيفة ،مكاف العمؿ

الحالي).

متغيرات الدراسة:

شكل رقم ( )1نموذج البحث
المتغير التابع

المتغير المستقل

االحتراؽ الكظيفي

العكامؿ التنظيمية المؤثرة

-1اإلجياد االنفعالي

-1ضغط العمؿ

-2تبمد المشاعر

 -2صبلحيات العمؿ

-3اإلنجاز الشخصي

-3التدكير الكظيفي

 -4المشاركة في اتخاذ الق اررات
-5المساندة االجتماعية
-6صراع القيـ

شكؿ ( :)1يكضح متغيرات الدراسة المصدر :جرد بكاسطة الباحث باالعتماد عمي الدراسات
السابقة
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استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة المستقمة كالمتغيرة باإلضافة إلى

مشكمة الدراسة ،كتساؤالتيا كاألدكات التي تتناسب مع نكعيا ،كمنيجيتيا .
المتغير المستقل :
العوامل التنظيمية المؤثرة
-1

ضغط العمؿ.

 -2صبلحيات العمؿ.
-3

التدكير الكظيفي.

-4

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

-6

صراع القيـ.

 -5المساندة االجتماعية.
المتغير التابع :
ا حتراق الوظيْي:
 اإلجياد االنفعالي.


تبمد المشاعر.

 اإلنجاز الشخصي .
المتغيرات الضابطة:
 -1الجنس.

 -2مكاف العمؿ.
 -3العمر.

 -4المؤىؿ العممي.
 -5المسمى الكظيفي.
 -6سنكات الخبرة.
 -7الراتب.

 -8المكقع عمي السمـ الكظيفي.
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أىداف الدراسة:

يمكن استعراض أىداف الدراسة في النقاط التالية :
 -1التعرؼ إلى العكامؿ التنظيمية كاألسباب المؤدية النتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل
المكظفيف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة بقطاع غزة.

 -2التعرؼ إلى مدل انتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف العامميف في ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي كالصحة بقطاع غزة.

 -3العمؿ إلى كضع مقترحات كفيمة بتحسيف ظركؼ عمؿ المكظؼ الحككمي مما يقضي
عمى ظاىرة االحتراؽ النفسي ك الكظيفي.

 -4التعرؼ إلى تأثير العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي
المكظفيف في ك ازرتي التعميـ كالصحة بقطاع غزة .

لدل

 -5التعرؼ إلى تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ التنظيمية المؤثرة كاالحتراؽ
الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل
المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.

 -6التعرؼ عمى الفركؽ االحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ دكر العكامؿ التنظيمية في
الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في الك ازرات

الفمسطينية ترجع إلى المتغيرات

الديمكغرافية( :مكاف العمؿ ،العمر ،الحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي،
الراتب الشيرم ،الدرجة الكظيفية ،طبيعة الكظيفة ،مكاف العمؿ الحالي).

أىمية الدراسة:

يمكن استعراض أىمية الدراسة في النقاط التالية :

األىمية العممية:

 -1تعد األبحاث التي تنعنى بالمكظفيف ك ازرتي التعميـ كالصحة عمى كجو الخصكص مف
األبحاث النادرة نسبيان حسب عمـ الباحث ،كذلؾ األمر بالنسبة لؤلبحاث حكؿ االحتراؽ
الكظيفي ،فالبعض يعتبر أف المكاف األنسب لمحديث عف ىذا المكضكع يككف بيف

العمكـ ذات العبلقة باألمراض النفسية البحتة كليس بيف العمكـ اإلدارية .إال أف الدراسات

العربية كاألجنبية التي تناكلت ىذا المكضكع أكدت أف لبلحتراؽ الكظيفي فضبلن عف

بعض األسباب النفسية إال أف ىناؾ أيضان أسبابان تعكد إلى األنظمة اإلدارية المتبعة،
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ثار سمبية عمى أداء المكظفيف،
كذلؾ فإنو باإلضافة إلى اآلثار النفسية لو فإف لو أيضان ان
كبالتالي عمى أداء المنظمة ،كىك أمر البد مف أخذه بعيف االعتبار.

ىاما لمدارسيف كالباحثيف ،حيث تعتبر مؤشرات
 -2تعتبر الدراسة في ىذا المجاؿ
ن
مرجعا ن
ىذه الدراسة ميمة لذكم العبلقة بالمكضكع حكؿ دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف
ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية دراسة "حالو ك ازرتي الصحة كالتعميـ.

األىمية التطبيقية:
 -1إف ىذه الدراسة تعتبر أداة لمؤسسات السمطة الكطنية الخدماتية مف حيث اقتراح أفكار

جديدة تفيد في عممية التطكير اإلدارم ك تطكير العنصر البشرم مف حيث استحداث

استراتيجيات جديدة لمتعامؿ مع األفراد ك العكامؿ المؤثرة عمى نفسياتيـ في بيئة العمؿ
مما يؤدم إلى تحسيف صحتيـ النفسية كالفسيكلكجية كالسمككية ،ك الذم ينعكس عمى

ارتفاع أدائيـ الكظيفي.

 -2يسيـ في تحسيف كرفع إنتاجية العامميف في الك ازرات الحككمية بشكؿ عاـ كباألخص
ك ازرتي الصحة كالتعميـ ،حيث إف االحتراؽ الكظيفي يقترف بالعديد مف اآلثار التنظيمية

اء عمى مستكل المكظؼ أـ اإلدارة التي يعمؿ
ك الشخصية السمبية عالية التكاليؼ سك ن
بيا حيث إف االحتراؽ الكظيفي قد يككف أحد األسباب لمشكبلت انخفاض األداء ،ككثرة
الغياب كاألخطاء كدكراف العمؿ كضعؼ االنتماء.

 -3إمكانية االستفادة مف النتائج كالحمكؿ كالتكصيات التي خمصت إلييا الدراسة حيث تعد
مثؿ ىذه الدراسات أداة كمرجع ىاـ لمك ازرات الفمسطينية ،كتنمية مستكيات الرضا

الكظيفي لمكظائؼ الحككمية مف خبلؿ تحسيف السمكؾ التنظيمي.

حدود الدراسة:

-1الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى بعض المكظفيف االدارييف في ك ازرة الصحة
كالتعميـ التابعيف لمك ازرة الفمسطينية الحككمية بمحافظات غزة.

 -2الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى ك ازرتي الصحة كالتعميـ بمحافظات غزة.
 -3الحد المؤسساتي :اقتصرت مجتمع الدراسة ك ازرتي الصحة كالتعميـ.
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مصطمحات الدراسة:

 ا حتراق الوظيْي :حالة نفسية تصيب األفراد باإلرىاؽ ك التعب ناجمة عف أعباءإضافية ،يشعر معيا الفرد أنو غير قادر عمى تحمميا ،كينعكس ذلؾ عمى األفراد

العامميف كالمتعامميف معيـ ،كعمى مستكل الخدمات المقدمة ليـ (الخرايشة كعربيات،
.)301 ،2005

 ضغوط العمل :حالة تنشأ بسبب تفاعؿ العكامؿ المتعمقة بالعمؿ مع خصائص العكامؿالشخصية تسبب خمبلن في االتزاف البدني ك النفسي تدفعو إلى تصرؼ بدني أك عقمي
غير معتاد (جرينبرج كباركف.)2004 ،

 اإلجياد ا نْعالي  :ىك شعكر عاـ باإلنياؾ االنفعالي كالعقمي يأتي مف عبء العمؿالثقيؿ الذم يعاني منو المكظؼ عند ممارستو لمسؤكلياتو المينية ،فيصبح غير قادر
عمى العطاء الذم عيد بو )الرشداف. )15 ،1885 ،

 تبمد المشاعر :ىك حالة المكظؼ الذم يتكلد لديو شعكر سمبي كمكاقؼ ساخرة كمتيكمةتجاه المراجعيف )العمي. )21 ،2003 ،

 نقص الشعور باإلنجاز الشخصي :ىك ميؿ المكظؼ إلى تقييـ ذاتو بطريقة سمبية فيمايتعمؽ بأدائو لعممو ،كفقداف الرضا عف العمؿ )حرتاكم. )15 ،2005 ،

 وزارة التعميم والتعميم العالي :أحد أىـ ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية تتكلى الك ازرةمسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني كتطكيره في مختمؼ مراحمو ،في قطاعي

التعميـ العاـ كالتعميـ العالي .كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىـ في سف
التعميـ ،ككذلؾ تحسيف نكعية كجكدة التعميـ كالتعمـ لبلرتقاء بما يتبلءـ مع مستجدات

العصر .ككذلؾ تنمية القكل البشرية العاممة في القطاع التعميمي ،مف أجؿ إعداد

المكاطف الفمسطيني المؤىؿ ،كالقادر عمى القياـ بكاجباتو بكفاءة كاقتدار (مكقع ك ازرة
الصحة الفمسطينية ،تاريخ الكصكؿ  ،2017/1/5الساعة .(7:30

 ويعرفيا الباحث إجرائياً :حالة مف التكتر كالمضايقة نتيجة مجمكعة مف المتغيرات التيتحيط بالعامميف ،مما يؤثر عمى إنتاجيتيا كعدـ القياـ باألدكار بالشكؿ المناسب.

 الق اررات :البت النيائي كاإلرادة المحددة لصانع القرار بشأف ما يجب كما ال يجب فعمولمكصكؿ لكضع معيف كالى نتيجة محددة كنيائية ،عمى أف ىناؾ بعدان خر يمكف أف
يضاؼ إلى مفيكـ القرار فأفعاؿ كؿ منا يمكف أف تنقسـ قسميف رئيسييف :قسـ ينتج مف
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تزاكج التمعف كالحساب كالتفكير ،كقسـ خر ال شعكرم تمقائي إيحائي كينتج عف القسـ

األكؿ ما يسمى ق اررات ،أما القسـ الثاني فينتيي إلى أفعاؿ نية ( غناـ. )94 ،2004 ،

 الق اررات اإلدارية  :ىي العممية المتضمنة التي بيا كصؿ شخص كاحد إلى أف يقكـباالختيار الذم يؤثر في سمكؾ اآلخريف بالمنظمة في مساىمتيـ لتحقيؽ أىدافيا كمف

كجية نظرنا فإف صنع القرار ىك سمسمة االستجابات الفردية أك الجماعية التي تنتيي
باختيار البديؿ األنسب في مكاجية مكقؼ معيف ،إف مفيكـ صنع القرار ال يعني اتخاذ

القرار فحسب ،كانما ىك عممية معقدة لمغاية تتداخؿ فييا عكامؿ متعددة :نفسية،
سياسية ،اقتصادية كاجتماعية كتتضمف عناصر عديدة (سمماف. )505 ،2004 ،

 وزارة الصحة الْمسطينية  :إف ك ازرة الصحة في السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ(5994ـ) كإحدل مؤسسات دكلة فمسطيف المستقمة ممتزمة بمبدأ العمؿ المشترؾ مع

جميع الشركاء لتطكير األداء في القطاع الصحي كاالرتقاء بو ،كذلؾ لضماف إدارة
القطاع الصحي بشكؿ ميني سميـ كخمؽ قيادة قادرة عمى كضع السياسات كتنظيـ

العمؿ ،كضماف تكفير خدمات نكعية في كؿ القطاع الصحي العاـ كالخاص قامت ك ازرة

الصحة منذ تسمميا اإلشراؼ عمى قطاع الخدمات الصحية عاـ (1994ـ) بتطكير

المستشفيات كمراكز الرعاية األكلية ،حيث افتتحت المزيد منيا كطكرت ما كاف مكجكدان

سابقان ،كبحسب التقرير السنكم الصحي لعاـ (2014ـ) الصادر مف ك ازرة الصحة

الفمسطينية فقد بمغ عدد مكظفي ك ازرة الصحة  9.499مكظؼ يعمؿ حكالي %60
منيـ بالمستشفيات ،كيشكؿ األطباء منيـ %18.3التمريض  %25كيقدـ النظاـ

الصحي الخدمات الصحية بعدة مستكيات ،كىي خدمات الرعاية األكلية كالثانكية
كالثالثة

كاإلسعاؼ كالطكارئ (مكقع ك ازرة الصحة الفمسطينية ،تاريخ الكصكؿ

 2017/1/5الساعة .)7:40
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خلصة الْصل األ ول :

تعرض الباحث فى مشكمة الدراسة الى المكظفيف في ك ازرتي التعميـ كالصحة إلى عدد مف

المكاقؼ الضاغطة كالممارسات مثاؿ البيركقراطية ،كقمة اإلمكانيات كالنمطية في التعامؿ مع

المكظفيف مف جية كفي تقديـ الخدمات التقميدية مف جية أخرم ،حيث إف معظـ األجيزة
الحككمية تدار بالقكانيف كالمكائح كالقكاعد عمى مستكم التفاصيؿ ،كربما تفاصيؿ التفاصيؿ ،كال

شؾ أف النمطية كالركتينية في أنظمة المؤسسات العامة ليا عظيـ الدكر في ظيكر ظاىرة

االحتراؽ لدل مكظفي القطاع العاـ كمف ىنا ارتأيت ضركرة إجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى
مدل انتشار ىذه الظاىرة ك العكامؿ المؤدية النتشارىا ،ك كيؼ يمكف العمؿ عمى الحد مف

انتشارىا ،ك تخفيؼ أثرىا عمى أداء المكظؼ في الك ازرات التعميمية كالصحية ،لذا برزت مشكمة
ىذه الدراسة في أىمية التعرؼ إلى دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي
في الك ازرات الفمسطينية عمى ك ازرتي الصحة كالتعميـ ،كتمثمت في الرئيس التالي  :ما دكر

العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في ك ازرتي الصحة كالتعميـ الفمسطينية،

مف كاقع مشكمة الدراسة كتساؤالتيا ،يمكف صياغة مجمكعة مف الفرضيات القابمة لمبحث كىى

كالتالي :الفرضية الرئيسة األكلى  :تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كالعكامؿ التنظيمية
المؤثرة كاالحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة:

(اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز

الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في

قطاع غزة الفرضية الرئيسة الثالثة ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة إحصائية
بيف إجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ التنظيمية المؤثرة كاالحتراؽ الكظيفي ترجع لممتغيرات

الشخصية كالى المتغيرات الديمكغرافية (:مكاف العمؿ ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الحالة
االجتماعية ،سنكات الخبرة ،الراتب الشيرم ،الدرجة الكظيفية ،طبيعة الكظيفة ،مكاف العمؿ

الحالي) ،استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة المستقمة كالمتغيرة
باإلضافة إلى مشكمة الدراسة كتساؤالتيا كاألدكات التي تتناسب مع نكعيا ،كمنيجيتيا ،العكامؿ

التنظيمية المؤثرة ( :ضغط العمؿ صبلحيات العمؿ التدكير الكظيفي المشاركة في اتخاذ

الق اررات المساندة االجتماعية صراع القيـ) ،المتغير التابع االحتراؽ الكظيفي ( :اإلجياد

االنفعالي تبمد المشاعر اإلنجاز الشخصي) ،كاستعرض أىداؼ الدراسة مف خبلؿ التعرؼ

إلى العكامؿ التنظيمية كاألسباب المؤدية النتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف

العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة بقطاع غزة ،يمكن استعراض أىمية الدراسة
في النقاط التالية :األىمية العممية تعد األبحاث التي تنعنى بالمكظفيف ك ازرتي التعميـ كالصحة
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عمى كجو الخصكص مف األبحاث النادرة نسبيان حسب عمـ الباحث ،كذلؾ األمر بالنسبة

لؤلبحاث حكؿ االحتراؽ الكظيفي ،فالبعض يعتبر أف المكاف األنسب لمحديث عف ىذا المكضكع
يككف بيف العمكـ ذات العبلقة باألم ارض النفسية البحتة كليس بيف العمكـ اإلدارية .إال أف

الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت ىذا المكضكع أكدت أف لبلحتراؽ الكظيفي فضبلن عف

بعض األسباب النفسية إال أف ىناؾ أيضان أسبابان تعكد إلى األنظمة اإلدارية المتبعة ،كذلؾ فإنو

ثار سمبية عمى أداء المكظفيف ،كبالتالي عمى أداء
باإلضافة إلى اآلثار النفسية لو فإف لو أيضان ان

المنظمة ،كىك أمر البد مف أخذه بعيف االعتبار كمف خبلؿ األىمية التطبيقية تعتبر أداة

لمؤسسات السمطة الكطنية الخدماتية مف حيث اقتراح أفكار جديدة تفيد في عممية التطكير

اإلدارم كتطكير العنصر البشرم مف حيث استحداث استراتيجيات جديدة لمتعامؿ مع األفراد ك

العكامؿ المؤثرة عمى نفسياتيـ في بيئة العمؿ مما يؤدم إلى تحسيف صحتيـ النفسية
كالفسيكلكجية كالسمككية ،ك الذم ينعكس عمى ارتفاع أدائيـ الكظيفي.
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الفصل الثاني

اإلطـار النظري
ويتكون الْصل الثاني من ثلثة مباحث:
المبنننحث األول  -ا حتراق الوظيْي.

المبحث الثاني -العوامل التنظيمية المؤثرة عمي ا حتراق الوظيْي.
المبحث الثالث -وزارة التربية والتعميم و وزارة الصحة الْمسطينية.
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الْصل الثاني
اإلطننار النظري

مقدمة:

فاالحتراؽ الكظيفي مرض عصرم شائع ،فما مف مجاؿ مف مجاالت حياتنا المعاصرة إال كنراه

محمبلن بتناقضات اجتماعية كضغكط نفسية تؤدم حتمان في حاؿ استمرارىا لمنتيجة المأساكية

االحتراؽ الكظيفي ،كقد اكتسب مكضكع االحتراؽ الكظيفي أىميةن كبيرةن لدل الكتاب ك الباحثيف
في الدكؿ المتقدمة خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية ليس فقط في مجاؿ السمكؾ التنظيمي ك العمكـ

الطبية ،ك لكف أيضان في مجاؿ التطكير اإلدارم ،ألنيا مف المشكبلت اإلدارية اليامة في عالمنا
المعاصر التي تكاجو العاممكف في المنظمات الحككمية ك غير الحككمية ،ك يعتبر مؤش انر عمى

مركر المنظمات بأزمة يمكف أف تؤدم بيا إلى التدني كاالنحدار كيصيبيا الفشؿ عمى المدل

الطكيؿ لآلثار السمبية عمى المنظمات كالعامميف بيا (النفيعي .)56 ،2001 ،ىذا ك قد تطكر
االىتماـ بظاىرة االحتراؽ الكظيفي بيف الباحثيف كالممارسيف ،عمى حد سكاء ،كركزت أبحاث

االحتراؽ الكظيفي عمى المكظفيف في قطاع الخدمات اإلنسانية ،بما في ذلؾ الباحثكف

االجتماعيكف ،كالممرضكف ،كالمدرسكف ،كالمحامكف ،كاألطباء ،كرجاؿ الشرطة ،كالمينييف

اآلخريف التي تتطمب أعماليـ اتصاالن مباش انر كمستم انر مع الجميكر .كتظير ظاىرة االحتراؽ

الكظيفي في القطاعيف العاـ كالخاص ،ك بشكؿ خاص ،بيف األفراد الذيف

يبدكف اىتمامان

بأعماليـ كيتسمكف بالمثالية كااللت ازـ .كلكف أعراض االحتراؽ الكظيفي قد تظير كذلؾ في الميف

الفنية ،مثؿ :تطكير برامج الحاسب اآللي ،كالحقكؿ األخرل لمبحث كالتطكير (الكبلبي كرشيد،
.)114 ،2001
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المبحث األول -ا حتراق الوظيْي

إننا نعيش في مجتمع نكاجو فيو كجينا لكجو كبصفة قد تككف دائمة مكاقؼ ضاغطة ال نستطيع
التغمب عمييا ،أك اليركب منيا كفي أفضؿ األحكاؿ نختار أف نتعايش مع ىذه المكاقؼ
الضاغطة ،كذلؾ مثؿ العبء الزائد في العمؿ ،الرئيس الغامض ،تعدد العبلقات ،تيدد األمف

الكظيفي ،كلذا فإف ما كاف يكاجيو أجدادنا مف مسببات الضغط في عاـ قد نتعرض لو اآلف في

ظؿ أسبكع ،أك أقؿ ،أك أكثر ،كلذلؾ أضحى الضغط يعيش معنا كيتفاقـ في كثير مف األحياف

(جاد اهلل.)102 ،2002 ،

االحتراؽ الكظيفي تعبير جديد ،حيث يعتبر (ىربرت فركيدنبيرجر) المحمؿ النفسي األمريكي،
أكؿ مف أدخؿ مصطمح االحتراؽ الكظيفي إلى حيز االستخداـ األكاديمي عاـ (1971ـ) كناقش
تجاربو النفسية التي جاءت نتيجة تعامبلتو كعبلجاتو مع المتردديف عمى عيادتو النفسية في

مدينة نيكيكرؾ ،كقد الحظ فركيدنبيرجر أف الذيف يعممكف في الميف كالخدمات اإلنسانية كانكا

أكثر تعرضان لحاالت االحتراؽ الكظيفي ،كذلؾ لتعامميـ اليكمي مع عدد كبير مف الناس ،مع
عدـ قدرتيـ عمي تحقيؽ كؿ ما ىك متكقع منيـ (عكدة.)17 ،1998 ،

فاالحتراؽ الكظيفي مرض عصرم شائع ،فما مف مجاؿ مف مجاالت حياتنا المعاصرة إال كنراه
محمبلن بتناقضات اجتماعية كضغكط نفسية تؤدم حتمان في حاؿ استمرارىا لمنتيجة المأساكية

االحتراؽ الكظيفي ،كقد اكتسب مكضكع االحتراؽ الكظيفي أىمية كبيرة لدل الكتاب ك الباحثيف

في الدكؿ المتقدمة خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية ليس فقط في مجاؿ السمكؾ التنظيمي ك العمكـ

الطبية ،ك لكف أيضان في مجاؿ التطكير اإلدارم ،ألنيا مف المشكبلت اإلدارية اليامة في عالمنا
المعاصر التي تكاجو العاممكف في المنظمات الحككمية ك غير الحككمية ،ك يعتبر مؤش انر عمى

مركر المنظمات بأزمة يمكف أف تؤدم بيا إلى التدني كاالنحدار ك يصيبيا الفشؿ عمى المدل

الطكيؿ لآلثار السمبية عمى المنظمات ك العامميف بيا (النفيعي .)56 ،2001 ،ىذا ك قد تطكر
االىتماـ بظاىرة االحتراؽ الكظيفي بيف الباحثيف كالممارسيف ،عمى حد سكاء ،كركزت أبحاث

االحتراؽ الكظيفي عمى المكظفيف في قطاع الخدمات اإلنسانية ،بما في ذلؾ الباحثكف

االجتماعيكف ،كالممرضكف ،كالمدرسكف ،كالمحامكف ،كاألطباء ،كرجاؿ الشرطة ،كالمينييف

اآلخريف التي تتطمب أعماليـ اتصاالن مباش انر كمستم انر مع الجميكر .كتظير ظاىرة االحتراؽ

الكظيفي في القطاعيف العاـ كالخاص ،ك بشكؿ خاص ،بيف األفراد الذيف م بدكف اىتمامان
بأعماليـ كيتسمكف بالمثالية كااللتزاـ .كلكف أعراض االحتراؽ الكظيفي قد تظير كذلؾ في الميف

57

الفصلىالثاني
اإلطـارىالنظري

الفنية ،مثؿ  :تطكير برامج الحاسب اآللي ،كالحقكؿ األخرل لمبحث كالتطكير) الكبلبي كرشيد،

.)114 ،2001

 التطور التاريخي للحتراق الوظيْي:
مكجكدا في
قبؿ السبعينيات مف القرف الماضي لـ يكف اصطبلح« االحتراؽ الكظيفي »
ن
الدراسات السيككلكجية ،فقد استخدمت مصطمحات مثؿ« :الضغط » ك التكتر لكصؼ الكثير
مف األعراض المشابية ،كلكف ىذه المصطمحات يمكف أف تككف مضممة ،ذلؾ أف الضغط

كالتكتر قد يككف ليما ثار إيجابية ،مثؿ :زيادة الحافز كالنمك الشخصي ،كما يمكف أف تسبب

عرضا عف اإلجياد العاطفي لدل
ثار سمبية ،كعمى الرغـ مف أف) كريستينا ماسبلؾ قدمت
نا
ن
مقدمي الخدمات اإلنسانية إلى الجمعية السيككلكجية األمريكية في عاـ )1973ـ) ،فإف مصطمح
عمؿ
"االحتراؽ الكظيفي" برز عاـ (1974ـ) عندما كتب ىيربرت فركدنبيرجر مدل حساسية ّ

تماما عف
الرعاية ككصؼ العممية التي أدت بيـ إلى االحتراؽ ،حيث قاؿ :إف االحتراؽ مختمؼ ن
االكتئاب ،أك زيادة العمؿ ،أك اإلجياد الذىني ،إنو عممية عميقة يحاصر فييا الشخص نفسيًّا
كمي )ابف منيع.)65 ،2009 ،
كيستنفد الطاقة ّ
كقد ط أر في اآلكنة األخيرة تقدـ ممحكظ عمى فيـ طبيعة االحتراؽ الكظيفي ،كلكف تعريؼ

االحتراؽ في الكاقع ال يزاؿ جي ار إلى حد ما كفي كثير مف األحياف فإف مبلحظة حاالت

لبلحتراؽ تككف أيسر مف تعريؼ أعراضو .كبالرغـ مف الحداثة النسبية لدراسة ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي ،كاف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تصفو كتصنفو بطرؽ متعددة ،كىك مما أدل إلى
ظيكر تعاريؼ متنكعة لبلحتراؽ تتسـ بعدـ االتفاؽ عمى مفيكمو .ففي مراجعة ألدبيات البحث

أجراىا بيرلماف كىارتماف) Perlmanالكبلبي كرشيد1421 ،ق(.

أو ً  -مراحل ا حتراق

تنقسم مراحل ا حتراق الوظيْي الى مرحمتين ىما ( :عمي.(36 :2008 ،

 -1المرحمة التنويرية:
ك في بدايتيا لـ يعرؼ مصطمح االحتراؽ الكظيفي ،إنما كجدت مصطمحات بديمة بدأت ىذه

المرحمة في بداية الستينيات مف القرف العشريف (1960ـ) حيث الحظ بعض الباحثيف في مجاؿ
الصناعة تدني أداء بعض العامميف ذكم األداء المرتفع مع ظيكر بعض المتغيرات السمككية
السمبية ،منيا التغيب المستمر عف العمؿ لفترات طكيمة ،ك لقد أطمؽ عمى ذلؾ مصطمح " الكىج

المنطقي" . Flame outs
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 -2المرحمة التجريبية:
ك فييا تطكرت النظرة لبلحتراؽ الكظيفي ،حيث بدأت في بداية الثمانينات مف القرف العشريف،
كتطكر خبلليا مفيكـ االحتراؽ مف الناحية التجريبية ،فمقد أصبحت دراسات االحتراؽ أكثر

منيجية ،كذلؾ االىتماـ بكضع قائمة لقياس االحتراؽ الكظيفي ،ك فييا ظيرت بعض الدراسات

األكثر منيجية ،حيث ظيرت في تمؾ المرحمة دراسة ماسبلؾ ك تمميذتيا سكزاف جاكسكف
 ،Maslach & Jacksonذلؾ في

سنة (1981ـ) ك قدمتا خبلليا أكؿ محاكلة جادة لقياس االحتراؽ في مجاؿ الرعاية الصحية،
ثـ طكرتا تمؾ األداة سنة (1986ـ) لقياس االحتراؽ لمعامميف في مجاؿ الميف االجتماعية،

كلذلؾ المقياس ثبلثة أبعاد اإلجياد النفسي ،ك تبمد المشاعر

ك نقص الشعكر باإلنجاز

الشخصي ،كلقد لقي ذلؾ المقياس شيرة كاسعة كما حاكؿ بعض الباحثيف ربط االحتراؽ الكظيفي
ببعض المفاىيـ كالمتغيرات األخرل مثؿ  :الصبلبة النفسية ،كالمناخ المغمؽ في العمؿ ،كالرضا

الكظيفي ك صراع األدكار مما يدلنا عمى أف االحتراؽ الكظيفي ارتبط بأغمب مجاالت الحياة،
كمنيا العمؿ الميني ،كالشخصية ،كالنمط اإلدارم المتبع في العمؿ.

ك إذا انتقمنا إلى النتاج الفكرم العربي نجد أف مصطمح االحتراؽ الكظيفي ظير عمى يد عمي

(عسكر ك خر  ( 1986كنظر إليو بعض الباحثيف أمثاؿ (كماؿ دكاني ك خريف، ( 1989
عمى أنو مفيكـ ثبلثي األبعاد :اإلجياد االنفعالي ،كضعؼ االىتماـ بالبعد اإلنساني ،كنقص

الكفاءة كاالنجاز الشخصي.
تعريف ا حتراق الوظيْي:

ك قد حظيت ىذه الظاىرة باىتماـ الباحثيف خبلؿ السنكات األخيرة ،ك تناكلتيا العديد مف

الدراسات بالبحث ،ك أصبح مكضكع االحتراؽ الكظيفي لمعامميف مدار بحث ك نقاش (الزىراني،
. )18 ،2008

كعمى الرغـ مف أنو ط أر في اآلكنة األخيرة تقدمان ممحكظان عمى فيـ طبيعة االحتراؽ الكظيفي ،إال

أف تعريؼ االحتراؽ في الكاقع ال يزاؿ جي انر إلى حد ما  .ك في كثير مف األحياف فإف مبلحظة
حاالت لبلحتراؽ تككف أيسر مف تعريؼ أعراضو  .ك بالرغـ مف الحداثة النسبية لدراسة ظاىرة

االحتراؽ الكظيفي ،كاف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تصفو ك تصنفو بطرؽ متعددة ،األمر
الذم أدل إلى ظيكر تعاريؼ متنكعة لبلحتراؽ تتسـ بعدـ االتفاؽ عمى مفيكمو (الكبلبي ك
رشيد.)116 ،2001 ،
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 يشير(أبك طو )65 ،2008 ،إلى أف االحتراؽ الكظيفي ىك أكثر مرحمة تمزقان مف
الكرب ،كتظير أعراضو في اإلحباط كاالكتئاب ،كانخفاض اإلنتاجية ،كمف أسبابو
الشعكر بالفشؿ في الكظيفة ،كنقص التغذية العكسية اإليجابية ،كالتقمص التنظيمي.

 كما يعرؼ ( )106 ،2001 ،Hellriegel& Woodmanاالحتراؽ الكظيفي بأنو :

اآلثار الناتجة عف ظركؼ العمؿ ،عندما تككف الضغكط الكظيفية غير محتممة،
كمصادر الرضا الكظيفي غير متاحة.

 كأيضا يعرؼ (  )2001 ، Maslach& Michaelاالحتراؽ الكظيفي بأنو  :أعراض
نفسية تحدث استجابة لعكامؿ ضاغطة في الكظيفة ،نتيجة لمعبلقات الشخصية ،كتتككف

ىذه االستجابة مف ثبلث أبعاد رئيسة ،كىي :اإلنياؾ ،الشعكر بالسمبية في العبلقات،
تدني اإلنجاز الشخصي.

وىناك عدة تعريْات للحتراق الوظيْي من قبل العديد من العمماء والباحثين ومنيا:
 عرفتو (ماسبلؾ )1982 ،بأنو مجمكعة أعراض تتمثؿ في اإلجياد العصبي كاستنفاذ
الطاقة االنفعالية كالتجرد مف النكاحي الشخصية ،كاإلحساس بعدـ الرضا عف اإلنجاز في
المجاؿ الميني كالتي يمكف أف تحدث لدل األشخاص الذيف يؤدكف نكعان مف األعماؿ التي
تقتضي التعامؿ المباشر مع الناس (القريكتي ك الخطيب.)133 ،2006 ،

 كعرفت (الحرتاكم )13: 1991 ،االحتراؽ بأنو حالة نفسية تؤرؽ األفراد الذيف يعممكف في
ميف تتطمب تقديـ خدمات اجتماعية ،ك إنسانية ،ألناس كثيريف ،ك ذلؾ نتيجة لضغكط

العمؿ ك األعباء الزائدة الممقاة عمى عاتؽ ىؤالء األفراد.
خصائص ا حتراق الوظيْي:

ظاىرة االحتراؽ الكظيفي تتصؼ بأنيا شعكر نفسي داخمي يختمط باالتجاىات كالدكافع

كالتكقعات ،كالتي مف خبلليا يصاب الفرد بالمعاناة ،كيشعر باأللـ كالتعب حيث يتصؼ بعدة

خصائص ،كىي عمى النحك التالي)العتيبي ،أدـ غازم:(2003 ،
 أعراض االحتراؽ الكظيفي ترتبط بمجاؿ العمؿ.
 انخفاض الكفاءة كاإلنتاجية في العمؿ.

 التركيز عمى األعراض السمككية كالكظيفية أكثر مف األعراض الجسمانية.
 تظير أعراض االحتراؽ الكظيفي لدل األفراد الذيف لـ يصابكا بمشاكؿ نفسية أك يعانكف مف
أمراض نفسية.
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 طبيعة ظاىرة االحتراؽ الكظيفي مزمنة كليست عارضة.

الْرق بين ا حتراق والتعارف األخرى:

الْرق بين ا حتراق الوظيْي وبعض المتغيرات ذات الصمة  :يجب توضيح ظاىرة ا حتراق

الوظيْي عن غيرىا من الظواىر ذات الصمة وذلك كما يمي ( بدراف:)35 ،1997 ،

 -1ا حتراق الوظيْي والتعب :يبلحظ أف االحتراؽ الكظيفي ليس ىك التعب أك التكتر
المؤقت ،مع أف كجكد ىذا الشعكر ربما يككف عبلمة مبكرة لو ،فقد يشكؿ التعب أك
التكتر المؤقت العبلمات المبدئية ليذه الظاىرة ،إال أف ذلؾ ليس كافيان لمداللة عمييا،
فاالحتراؽ الكظيفي يتصؼ بحالة مف الثبات النسبي فيما يتعمؽ بيذه التغيرات.

 -2ا حتراق الوظيْي والقمق :يتككف القمؽ مف أعراض جسمية ،كمشاعر كأفكار مزعجة
كغير مريحة ربما تككف متكسطة الدرجة أك قد تصؿ إلى القمؽ الحاد ،أنو يشير إلى

كجكد صراع انفعالي ،كغير كاع كعندما يصؿ ىذا الصراع إلى درجة الشدة التي يعاني

منيا الجسـ يعاني الفرد مف الضغط كالذم يتحكؿ مع الكقت إلى االحتراؽ الكظيفي.

 -3ا حتراق الوظيْي والضغوط النْسية :يختمؼ االحتراؽ الكظيفي عف الضغكط النفسية
فغالبان ما يعاني الفرد مف ضغط مؤقت كيشعر كما لك أنو محترقان نفسيا ،لكف بمجرد أف
يتـ التعامؿ مع مصدر الضغط ينتيي ىذا الضغط عمى أغمب األحكاؿ كينتج عف عدة

عكامؿ محددة كلمدة قصيرة مف الزمف ،كلكف االحتراؽ الكظيفي ىك عرض طكيؿ األجؿ

مرتبط بعكامؿ ضاغطة كمصادر أخرل مثؿ اإلحباط كالتي تؤدم إلى االستنزاؼ
االنفعالي.

 -االحتراؽ الكظيفي قد يككف نتيجة لضغكط شديدة ،إال أف المصابيف بضغكط العمؿ

يشعركف بتحسف إذا استطاعكا السيطرة عمى مسببات الضغكط بخبلؼ االحتراؽ الذم

يشعر فيو الشخص بالفراغ ،كيفقد الرغبة في بذؿ أم مجيكد ،كما أنو ال يرل أم أمؿ

في تحسف الكضع.

 -كما أف الشخص عندما يككف تحت ضغط عمؿ شديد يشعر بذلؾ بينما في حالة

االحتراؽ ال يشعر الشخص بحقيقة حالتو ،ك أف المكظؼ عندما يشعر بضغط العمؿ

فذلؾ يعني أنو ييتـ كثي انر لمعمؿ الذم يؤديو ،بينما المكظؼ الذم يعاني االحتراؽ ال
يكترث لعممو.

 -4ا حتراق الوظيْي والتيرب النْسي :غالبان ما تستخدـ المصطمحات بنفس المعنى إال

أف التيرب النفسي يمكف اعتباره تمارض ينتج عف إحساس الفرد بأنو ليس عمى ما يراـ
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فيحمي نفسو بدرجة تتعارض مع اإلنتاجية كما أنو نكع مف المكـ المكجو إلى العكامؿ

الخارجية بكصفيا مسئكلة عف نقص اإلنتاجية  .فاإلنساف حيف يجعؿ مف نفسو ضحية
تصبح الحياة في نظره أسيؿ ،كعادة ما يتذرع اإلنساف بأعذار لمتيرب مف تحمؿ

المسئكلية مثبلن لتقدـ في العمر أك اإلحساس بعدـ األماف ،أك نقص اإلمكانات المادية،

أك بظركؼ األسرة أك بسبب متاعب الحياة ،أك الظركؼ الخاصة فمجكء الفرد إلى

التيرب كالبحث عف أعذار يمكف أف يككف مفيدان لمفرد عند مستكل معيف ،كلكنو إذا أراد

أف يصبح الفرد غير منتج ،كاذا كاف مستكل التيرب مخفضان فمف الممكف أف يصبح

الفرد غير منتج أيضا ،ألف نقص مستكل التيرب النفسي عف الحد المناسب ربما يقكد

إلى زيادة الضغط كبالتالي زيادة الضغط فاالحتراؽ الكظيفي (الكبلبي ،رشيد،2001 ،
.)91

 -5ا حتراق الوظيْي وترك الْرد لعممو :ترؾ الفرد لعممو قد ينتج عف االحتراؽ الكظيفي،
كلكف في الكقت نفسو ربما يستمر الفرد في العمؿ بالرغـ مما يعانيو مف احتراؽ كظيفي

ألسباب متعددة مثؿ الراتب المغرم ،كالضماف الكظيفي.

كما يمكن التمييز بين مصطمحي الضغط ا حتراق النْسي أو الوظيْي من خلل عدة نقاط:

الضغط عبارة عف حالة مف عدـ التكازف العقمي كاالنفعالي كالجسدم ،أما االحتراؽ فيك ظاىرة

ناتجة عف تطكر خيبة األمؿ .كبينما يتكلد الضغط عف إد ارؾ الفرد لمكضع ،ينبعث االحتراؽ

عف شعكر الفرد بعدـ تمبية احتياجاتو كعدـ تحقؽ تكقعاتو ،كما يمكف أف يبقى الضغط لفترات
قصيرة مؤقتة أك طكيمة ،كيتطكر االحتراؽ تدريجيان مع مركر الكقت .كيمكف أف يككف الضغط

إيجابيا أك سمبيان بينما االحتراؽ سمبي دائمان كيمكف أف يحدث الضغط ألم شخص ،بينما
ن
االحتراؽ يحدث عند األشخاص الذيف بدأكا حياتيـ بأىداؼ عميا كدافعية شديدة .كما كيحدث

الضغط لعدد أكبر مف األفراد نتيجة سكء العبلقات بيف الزمبلء ،بينما يحدث االحتراؽ النفسي

لعدد أقؿ مف اإلفراد كيحدث الضغط في جميع أنكاع الميف ،بينما يحدث االحتراؽ النفسي في
الميف التي تتضمف التعامؿ مع الناس) الجمالي ،كحسف ،)11 ،2003 ،كنتيجةن لذلؾ المبس

كالغمكض في مفيكـ االحتراؽ الكظيفي ،كارتباطو بالضغكط النفسية نتيجة التداخؿ في التعريؼ

بيف المصطمحيف ،فقد فرؽ نيكىاكس  Niehauseبينيما في ثلث خصائص:

 -1يحدث االحتراؽ الكظيفي مف ضغكط العمؿ النفسية نتيجة تضارب األدكار ،كازدياد حجـ
العمؿ.
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 -2يحدث االحتراؽ ليؤالء الذيف عادة ما يتبنكف رؤية مثالية ألداء األعماؿ كاالضطبلع

بالمسؤكليات المينية.

 -3يرتبط االحتراؽ عادةن بالمياـ التي يتعذر عمى الشخص تحقيقيا) القرني.) 2003 ،
م ارحل ا حتراق الوظيْي:
وتتمثل ىذه المراحل في التالي (الفرح:)24 ،2001 ،

 المرحمة األولى  : Stress Arousalكتعرؼ بمرحمة االستثارة الناتجة عف الضغكط ،أك
الشد العصبي الذم يعايشو الفرد في عممو ،كترتبط باألعراض التالية :سرعة االنفعاؿ،
كالقمؽ الدائـ ،كفترات مف ضغط الدـ العالي ،كاألرؽ ،كالنسياف ،كصعكبة التركيز كالصداع.

 المرحمة الثانية  : Energy Conservationكتعرؼ بمرحمة الحفاظ عمى الطاقة،
كتشمؿ ىذه المرحمة بعض االستجابات السمككية مثؿ :التأخر عف مكاعيد العمؿ ،كتأجيؿ

األمكر المتعمقة بالعمؿ ،كزيادة في استيبلؾ المنبيات ،كاالنسحاب االجتماعي ،كالشعكر
بالتعب المستمر.

 المرحمة الثالثة  : Exhaustionكىي مرحمة االستنزاؼ ،أك اإلنياؾ ،كترتبط بمشكبلت
بدنية كنفسية مثؿ :االكتئاب المتكاصؿ ،كاضطرابات مستمرة في المعدة ،كتعب جمسي

مزمف ،كاجياد ذىني مستمر ،كصداع دائـ ،كالرغبة في االنسحاب النيائي مف المجتمع،
كالرغبة في ىجر األصدقاء .كليس مف الضركرم كجكد جميع األعراض بكؿ مرحمة؛ لمحكـ
بكجكد حالة االحتراؽ النفسي ،كلكف ظيكر عرضيف أك أكثر في كؿ مرحمة يمكف أف يشر

إلى أف المعمـ يمر بأحد مراحؿ االحتراؽ النفسي كالحقيقة أف أعراض الضغكط كاالحراؽ

الكظيفي ال تخفى عمى المختمطيف بالشخص؛ إذ تبدك كاضحة في تعاممو مع اآلخريف،
كتذمره كعزلتو كالتمكيح الدائـ باستقالتو.

 -إن ظاىرة ا حتراق

تحدث فجأة وانما تتضمن المراحل اآلتية ( عمى:) 45 ،2008 ،

-1مرحمة ا ستغراق  : Involvementكفييا يككف مستكل الرضا عف العمؿ مرتفعان ،كلكف

إذا حدث عدـ اتساؽ بيف ما ىك متكقع مف العمؿ ،كما يحدث في الكاقع يبدأ مستكل الرضا في
االنخفاض.

 -2مرحمة التبمد  : Stagnationىذه المرحمة تنمك ببطء ،كينخفض فييا مستكل الرضا عف

العمؿ تدريجيان ،كتقؿ الكفاءة ،كينخفض مستكل األداء في العمؿ ،كيشعر الفرد باعتبلؿ صحتو
البدنية ،كينقؿ اىتمامو إلى مظاىر أخرل في الحياة؛ كاليكايات كاالتصاالت االجتماعية كذلؾ

لشغؿ أكقات فراغو.
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-3مرحمة ا نْصال  : Detachmentكفييا يدرؾ الفرد ما حدث ،كيبدأ في االنسحاب
النفسي ،كاعتبلؿ الصحة البدنية ،كالنفسية ،مع ارتفاع مستكل اإلجياد النفسي.

-4المرحمة الحرجة  :Junctureكىى أقصى مرحمة في سمسمة االحتراؽ ،كفييا تزداد

األعراض البدنية ،كالنفسية ،كالسمككية ،سكءان كخط انر ،كيختؿ تفكير الفرد ،نتيجة شككؾ الذات،
كيصؿ الفرد إلى مرحمة االجتياح االنفجار.

مستويات ا حتراق الوظيْي:
االحتراؽ الكظيفي ال يحدث فجأة ،بؿ يحدث عقب عدة إرىاصات كيمر بعدد مف المراحؿ ،كقد

اختمؼ الباحثكف في عدد تمؾ المراحؿ ،ففريؽ ذكر أف لو ثبلثة مراحؿ ،كالثاني أشار أصحاب
إلى أنو لو أكثر مف ثبلث مراحؿ ،كذلؾ كما يمي )عمي:)42 ،2009 ،

 -1مستوى اإلنذار والتنبيو  : Alarmكيتـ فييا استثارة الجسـ ،حيث يبدأ في االنتباه
لمخطر ،كينذر المخ الفرد):العامؿ( بقرب فقد قدرتو عمى التحمؿ تدريجيان ،فتظير استجابات
ىرمكنية فيشعر الفرد بارتفاع ضغط الدـ ،كالتكتر العضمي ،كسرعة التنفس.

 -2مستوى ا ستجابة لإلنذار والمقاومة :حيث يدرؾ الفرد الخطر ،كيحاكؿ التكيؼ مف خبلؿ
عدة طرؽ منيا :تحكيؿ العمؿ ألحد العماؿ اآلخريف تمؾ اإلجازات ،كفشؿ الفرد في التكيؼ

معو سكؼ يدخمو في المرحمة الثالثة.

 -3مستوى اإلنياك أو ا حتراق  : Burn outحيث إف الفرد قد فشؿ في التكيؼ مع ىذه
الضغكط ،مما يجعؿ طاقتو تنيؾ كتحدث استجابات مرضية ،فقد (أشار سيد عبد العاؿ،
 )2002إلى أف الفرد نتيجةن لتمؾ الضغكط ،كلعدـ قدرتو عمى التكيؼ معيا ،فإنو يعاني

المرض الجسمي ،كالمعاناة النفسية ،كأمراض القمب ،كىذه المرحمة مف أخطر المراحؿ،
حيث مف الممكف أف يصاب الفرد بجمطة في الدماغ ،فيترؾ العمؿ نيائيان ،كتضطرب

عبلقتو بالبيئة العائمية ،بؿ سيككف عبئان عمى الدكلة ،حيث يتحكؿ مف فرد منتج إلى فرد
عالة .

-4مستوى ا ستغراق والتدخل  : Involvementحيث يككف في بدايتيا مستكل الرضا
المقدـ لو ،فيبدأ
الكظيفي مرتفعان ،كلكف مع عدـ حدكث ما يتكقعو الفرد مف العمؿ ،كقمة الدعـ
ّ
انخفاض مستكل الرضا الكظيفي لمفرد ،كيدخؿ في المرحمة الثانية

 -5مستوى التبمد والركود  : Stagnationحيث ينخفض فييا مستكل الرضا الكظيفي تدريجيان
كتقؿ الكفاءة كيشعر الفرد باالعتبلؿ ،كيقؿ اىتمامو لمظاىر أخرل غير العمؿ مثؿ :اليكايات.
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 -6مستوى ا نْصال  : Detachmentحيث يدرؾ الفرد ما حدث ،كيبدأ في االنسحاب
نفسيان ،كتعتؿ الصحة البدنية كالنفسية لمفرد ،كيرتفع مستكل اإلجياد النفسي.
النظريات المْسرة للحتراق الوظيْي:
ك سكؼ نعرض بإيجاز ىذه النظريات ،ك بياف مدل العبلقة بينيا في تحديدىا ك تفسيرىا لظاىرة

االحتراؽ الكظيفي ،لـ يدرس مفيكـ االحتراؽ الكظيفي بشكؿ محدد كاضح في النظريات النفسية،
كانما بدأ بصكرة استكشافية ،كتـ ربطو بضغكط العمؿ ،كعمى أم حاؿ فقد نظرت إليو بعض

النظريات مف خبلؿ اإلطار العاـ ليا ،كبحسب أدبيات عمـ النفس فإف ىناؾ نظريات نفسية
ثبلث تناكلت ظاىرة االحتراؽ:

 -1نظرية التحميل النْسي :فسرت نظرية التحميؿ النفسي االحتراؽ الكظيفي عمى أنو ناتج عف
عممية ضغط الفرد عمى األف المدة طكيمة ،كذلؾ مقابؿ االىتماـ بالعمؿ ،مما قد يمثؿ جيدان

مستم انر لقدرات الفرد ،مع عدـ قدرة الفرد عمى مكاجية تمؾ الضغكط بطريقة سكية ،أك أنو
ناتج عف عممية الكبت أك الكؼ لمرغبات غير المقبكلة بؿ المتعارضة في مككنات

الشخصية ،مما ينشأ عنو صراع بيف تمؾ المككنات ينتيي في أقصى مراحمو إلى االحتراؽ
الكظيفي ،أك أنو ناتج عف فقداف األنا المثؿ األعمى ليا كحدكث فجكة بيف األنا كاآلخر،
الذم تعمقت بو ،كفقداف الفرد جانب المساندة التي كاف ينتظرىا ،كما أنو يمكف استخداـ
بعض فنيات مدرسة التحميؿ النفسي لعبلج االحتراؽ الكظيفي كالتنفيس االنفعالي

(الفريحات ك الربضي.)67 ،2009 ،

 -2النظرية السموكية :تفسر النظرية السمككية االحتراؽ الكظيفي في ضكء عممية التعمـ عمى
أنو سمكؾ غير سكم تعممو الفرد نتيجة ظركؼ البيئة غير المناسبة ،فالمعمـ مثبلن الذم

يعمؿ في مدرسة ال تتكافر فييا الكسائؿ التعميمية البلزمة ،كيكجد بيا مدير كمعمميف غير

متعاكنيف ،ككذلؾ تبلميذ ال تتكافر لدييـ دافعية صادقة لمتعمـ ،فضبل عف ضغكط الزكجة

كاألكالد ،إضافةن إلى االرتفاع الكبير في تكاليؼ الحياة ،كؿ ذلؾ يدخؿ تحت البيئة المحيطة

بالمعمـ ،كتمؾ البيئة بيذا الشكؿ غير مناسبة ،كاذا لـ يتعمـ الفرد سمككيات تكيفيو مقبكلة

كمع ذلؾ فيمكف استخداـ فنيات تعديؿ ) (Burn outفإنو قد يتعمـ سمككان غير سكم،

يسمى االحتراؽ السمكؾ لمقابمة تمؾ المشكمة ،كمف الفنيات السمككية المفيدة في التصدم

لمشكمة االحتراؽ الكظيفي  :فنية التعزيز كزيادة الدعـ لمفرد ،كالضبط الذاتي مف خبلؿ

السيطرة الذاتية عمى الضغط ،كاالسترخاء كأخذ الحمامات الدافئة ( .الفريحات كالربضي،
.)67 ،2009
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 -3النظرية الوجودية :فتركز في تفسيرىا لبلحتراؽ عمى عدـ كجكد المعنى في حياة الفرد،
فحينما يفقد الفرد المعنى كالمغزل مف حياتو ،فإنو يعاني نكعان مف الف ارغ الكجكدم الذم

يجعمو يشعر بعدـ أىمية حياتو ،كيحرمو مف التقدير الذم يشجعو عمى مكاصمة حياتو ،فبل
يحقؽ أىدافو مما يعرضو لبلحتراؽ الكظيفي؛ لذلؾ فالعبلقة بيف االحتراؽ الكظيفي ،كعدـ

اإلحساس بالمعنى عبلقة تبادلية فيما كجياف لعممة كاحدة إف جاز لنا القكؿ؛إذ إف االحتراؽ

الكظيفي يؤدم لفقداف المعنى مف حياة الفرد ،كما أف فقداف المعنى يمكف أف يؤدم

لبلحتراؽ الكظيفي ،كمع ىذا فبل يمكف االقتصار عمى كجية نظر كاحدة ،كلكف يمكف

الدمج بيف تمؾ اآلراء ،فنقكؿ :إف االحتراؽ الكظيفي مرحمة متقدمة مف الضغكط النفسية
تنتج مف تفاعؿ سمات الفرد كصفاتو مع البيئة المحيطة بو؛ إذ تككف بيئة غير مناسبة

يشعر فييا الفرد بعدـ الراحة مع مراعاة استعداد الفرد لئلصابة باالحتراؽ النفسي) أبك

مسعكد.)96 ،2010 ،

مع ىذا فبل يمكف االقتصار عمى كجية نظر كاحدة ،كلكف يمكف الدمج بيف تمؾ اآلراء،

فنقكؿ  :إف االحتراؽ الكظيفي مرحمة متقدمة مف الضغكط النفسية تنتج عف تفاعؿ سمات
الفرد كصفاتو مع البيئة المحيطة بو ؛إذ تككف بيئة غير مناسبة يشعر فييا الفرد بعدـ

الراحة مع مراعاة استعداد الفرد لئلصابة باالحتراؽ النفسي فإذا تعرض الفرد لضغكط ال

اء أكانت ضغكط زياد ة العبء عميو ،أـ ضغكط قمة العبء ،كلـ يستطع
يتحمميا سك ن
التعامؿ معيا بطريقة سكية ،فستقؿ كفاءتو كيترتب عميو قمة الدعـ المقدـ لو ،ككذلؾ قمة

إنتاجو مما يعرض الفرد لبلحتراؽ الكظيفي بؿ قد يترؾ عممو ،أك عمى أقؿ تقدير تكجد

مناسبا غير عممو الحالي ،مما يبيف األثر الخطير لبلحتراؽ
النية لترؾ العمؿ إف كجد عمبلن
ن
الكظيفي عمى المجتمع كمو(عمي.)49 ،2008 ،

 -4النظرية المعرفية :ترل النظرية المعرفية أف مصدر سمكؾ اإلنساف داخمي معرفي،
كالعمميات العقمية التي يدرؾ مف خبلليا الفرد المكقؼ ،ليستجيب كيحقؽ اليدؼ المحدد،
فإذا كاف إدراكو لممكقؼ إيجابيًّا ،فسينتج عنو الرضا ،كارتفاع المعنكيات ،أما إذا كاف إدراكو
لممكقؼ سمبيًّا ،فقد يؤدم ذلؾ إلى أعراض االحتراؽ النفسي) القحطاني 1436 ،ق(.

 -5نظرية  Seyleسيمى  :يعتبر ىانز سيمي أكؿ مف استخدـ مصطمح الضغط ذلؾ في
مجاؿ الطب ك البيكلكجيا عاـ (1926ـ) ك كاف مفيكمو عف الضغط نذاؾ مفيكمان

فسيكلكجيان ،ثـ طكره بعد ذلؾ ك أكضح الجانب النفسي لممفيكـ ك قدـ سيمى نظريتو عاـ

(1956ـ) ثـ أعاد صياغتيا مرة أخرل عاـ (1976ـ) كأطمؽ عميو متبلزمة التكافؽ العاـ،
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كفييا يقرر سيمى أف التعرض المتكرر لبلحتراؽ يترتب عميو تأثيرات سمبية عمى حياة الفرد؛

حيث يفرض االحتراؽ الكظيفي عمى الفرد متطمبات قد تككف فسيكلكجية ،أك اجتماعية ،أك
نفسية ،أك تجمع بينيا جميعان ،كرغـ أف االستجابة لتمؾ الضغكط قد تبدك ناجحة فإف حشد

الفرد لطاقاتو لمكاجية تمؾ االحتراقات قد يدفع ثمنو في شكؿ أعراض نفسية كفسيكلكجية.
(دردير.)41 ،2007 ،
نماذج المْسرة للحتراق الوظيْي:

-1نموذج تشيرنس  :قدـ ( )1985 ،Chernissالنمكذج الشامؿ لبلحتراؽ الكظيفي ،كقد قابؿ
مع معاكنيو ثمانية كعشركف مينيان مبتدئان في أربعة مجاالت ىي مجاؿ الصحة ،كمجاؿ القانكف،
كمجاؿ التمريض في المستشفيات العامة ،كمجاؿ التدريس في المدارس الثانكية ،كتـ مقابمة كؿ

المفحكصيف عدة مرات خبلؿ فترة تتراكح مف سنة إلى سنتيف ،كيكضح نمكذج تشيرنس عمى :

-2خصائص محيط العمل  :Work Settingتتفاعؿ ىذه الخصائص مع األفراد الذيف
يدخمكف الكظيفة ألكؿ مرة كليـ تكجيات مستقبمية معينة ،كمطالب عمؿ زائدة ،كيحتاجكف إلى

مساندات اجتماعية ،كؿ ىذه العكامؿ تعتبر مصادر معينة مف الضغط الذم يتعرض لو األفراد
بدرجات متفاكتة ،كيتكاءـ األفراد مع ىذه العكامؿ الضاغطة بطرؽ مختمفة ،فيمجأ البعض إلى

أساليب كاستراتيجيات منحرفة ،بينما يتكاءـ خركف عف طريؽ المجكء إلى االتجاىات السالبة .

اعتبر تشيرنس خصائص محيط العمؿ الثمانية منبئات لمتغيرات االتجاىات السالبة ،كالتي
تشكؿ االحتراؽ الكظيفي.

-3نموذج المتغيرات الشخصية والبيئي  :كىك نمكذج لتحديد أحسف مجمكعة مف المتغيرات

المنبئة باالحتراؽ الكظيفي ،كقد ضـ ىذا النمكذج مجمكعتيف مف المتغيرات البيئية ركزت

المجمكعة األكلى عمى الخصائص التنظيمية اليامة مثؿ الحالة االجتماعية االقتصادية لمكاف

العمؿ ،مدل فعالية التحكـ الشخصي في المكقؼ الميني ،مدل مشاركة المكظفيف في اتخاذ
القرار ،ركزت المجمكعة الثانية عمى المساندة مف مصادرىا المختمفة:

(اإلدارة ،الزمبلء،

األصدقاء)  .كما ضـ النمكذج مجمكعة مف المتغيرات الشخصية ركزت المجمكعة ،األكلى عمى

الخصائص الديمكغرافية مثؿ الجنس كسنكات الخبرة ،كركزت المجمكعة الثانية عمى متغيرات

شخصية مثؿ الكفاءة المينية كتقدير الذات كالمستكل التعميمي .كفي كؿ مراحؿ النمكذج كجد أف
المتغيرات البيئية كالشخصية ذات ارتباط داؿ باالحتراؽ الكظيفي (الزىراني.)56 ،2008 ،

-4نموذج العلقات البنائية :يقدـ ىذا النمكذج ك صفا لمعبلقات المتبادلة بيف أبعاد االحتراؽ

الكظيفي  :االنجاز الشخصي ،ك مشاعر اإلجياد مف حيث تأثير كؿ منيا عمى اآلخر ،فيشير
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إلى أف بعد اإلنجاز الشخصي يؤثر عمى اإلجياد االنفعالي ،بمعنى أنو كمما ارتفع إنجاز الفرد

قؿ إحساسو باإلجياد ،ك كذلؾ إحساسو بتبمد المشاعر ،ىذا مف جانب ك مف جانب خر يكضح
النمكذج تأثير استراتيجيات المكاجية عمى االحتراؽ الكظيفي ك التي صنفت إلى استراتيجيات

فعالة ،ك أخرل غير فعالة ،ك أكضح ارتباط استراتيجيات المكاجية الفعالة باإلنجاز الشخصي،
بينما ارتبطت االستراتيجيات غير الفعالة بمشاعر اإلجياد ،بمعنى أف ىناؾ نكعان مف العبلقات

المتبادلة بيف استراتيجيات المكاجية بنكعييا ،ك بيف االحتراؽ الكظيفي ،ك كذلؾ بيف أبعاد

االحتراؽ الكظيفي يبعضيا البعض ك ىما بعدم تبمد المشاعر ك اإلجياد االنفعالي ،ك بيف البعد

الثالث لبلحتراؽ ك الذم يدؿ ارتفاعو عمى انخفاض االحتراؽ الكظيفي ،بينما يدؿ انخفاضو عمى

ارتفاع االحتراؽ الكظيفي ك ىك بعد اإلنجاز الشخصي (دردير.)43 ،2007 ،
أبعاد ا حتراق الوظيْي:

ىذا فيما أشارت ( )1997 Maslach & Leiterإلى مجمكعة عكامؿ تنظيمية مؤسسية تؤدم
إلى االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف كالعامميف في بعض الشركات كالمؤسسات كالييئات عمى

النحك التالي:

 -1ضغط العمل :يشعر المكظؼ بأف لديو أعباء كثيرة مناطة بو ،كعميو تحقيقيا في مدة قصيرة
جدان كمف خبلؿ مصادر محدكدة كشحيحة ككثير مف المؤسسات كالشركات سعت في العقكد

الماضية إلى الترشيد مف خبلؿ االستغناء عف أعداد كبيرة مف المكظفيف كالعمالة ،مع زيادة

األعباء الكظيفية عمى األشخاص الباقيف في العمؿ ،كمطالبتيـ بتحسيف أدائيـ كزيادة انتاجيتيـ.

 -2محدودية صلحيات العمل :إف أحد المؤشرات التي تؤدم االحتراؽ النفسي ىك عدـ كجكد
صبلحيات التخاذ ق اررات لحؿ مشكبلت العمؿ ،كتأتى ىذه الكضعية مف خبلؿ كجكد سياسات

كأنظمة صارمة ال تعطي مساحة مف حرية التصرؼ كاتخاذ اإلجراء المناسب مف قبؿ المكظؼ.

 -3قمة التعزيز اإليجابي  :عندما يبذؿ المكظؼ جيدان كبي انر في العمؿ ،كما يستمزـ ذلؾ مف
ساعات إضافية كأعماؿ إبداعية دكف مقابؿ مادم أك معنكم يككف ذلؾ مؤش انر خر عف المعاناة
كاالحتراؽ الذم يعيشو المكظؼ.

 -4انعدام ا جتماعية  :يحتاج المكظؼ أحيانان إلى مشاركة اآلخريف في بعض اليمكـ كاألفراح

يقيا في المكاف كعزلة اجتماعية عف اآلخريف،
كالتنفيس ،لكف بعض األعماؿ تتطمب فصبلن فيز ن
حيث يككف التعامؿ أكثر مع األجيزة كالحاسبات ،كداخؿ المختبرات كالمكاتب المغمقة.
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 -5عدم ا نصاف والعدل  :يتـ أحيانان تحميؿ المكظؼ مسئكليات ال يككف في مقدكره تحمميا.
كعند إخبللو بيا يتـ محاسبتو  .كقد يككف القصكر في أداء العمؿ ليس تقاعسان مف المكظؼ،

كلكف بسبب رداءة األجيزة كتكاضع امكانياتيا كمحدكدية برامجيا ،إضافةن إلى إمكانية عدـ كجكد

كفاءات فنية مقتدرة ألداء الكاجبات المطمكبة.

 -6صراع القيم :يككف المكظؼ أحيانان أماـ خيارات صعبة ،فقد يتطمب منو العمؿ القياـ بشيء

ما كاالضطبلع بدكر ما كال يككف ذلؾ متكافقنا مع قيمو كمبادئو  .فمثبلن قد يضطر عامؿ
المبيعات أف يكذب مف أجؿ أف يمرر منتجان عمى عميؿ ،أك غير ذلؾ مف الظركؼ
كالمبلبسات.

أشارت نتائج دراسة مشتركة أجرتيا الباحثتاف ماسبلؾ ك جاكسكف )، Maslach & Jackson
 )109 ،1981حكؿ ظاىرة االحتراؽ الكظيفي إلى كجكد األبعاد التالية التي تختص بيذه

الظاىرة ك ىي:

 البعد المتعمؽ باإلجياد االنفعالي أك النفسي.
 البعد المتعمؽ بتبمد الشعكر.

 البعد المتعمؽ بنقص الشعكر باإلنجاز.
البعد األول -ا جياد ا نْعالي والنْسي:
ك يتمثؿ في فقداف إحساس المكظؼ لمثقة بالذات ،ك الركح المعنكية ،ك كذلؾ فقدانو لبلىتماـ
كالعناية بالمستفيديف مف الخدمة ،ك استنفاده لكؿ طاقاتو ،إحساسو بأف مصادره العاطفية

مستنزفة .كىذا الشعكر باإلنياؾ العاطفي قد يكاكبو إحساس باإلحباط ك الشد النفسي ،حينما

يشعر المكظؼ أنو لـ يعد قاد نار عمى االستمرار في العطاء أك تأدية مسؤكلياتو نحك المستفيديف

بنفس المستكل الذم كاف يقدمو مف قبؿ ،كمف األعراض الشائعة لئلنياؾ العاطفي شعكر

المكظؼ بالرىبة ك الفزع حيف التفكير بالذىاب الى العمؿ صباح كؿ يكـ  .ك تحدث حالة
اإلنياؾ العاطفي ىذه لممكظفيف في العادة بسبب المتطمبات النفسية ك العاطفية المفرطة مف قبؿ

الجميكر الذيف يتمقكف خدماتيـ  .ك يعكس مصطمح اإلنياؾ العاطفي فرضان أساسيان ميمان

لباحثي ظاىرة االحتراؽ ،فأعراض االحتراؽ متصمة إلى حد كبير بشاغمي الكظائؼ الذيف

يتطمب عمميـ انغماسان كبي انر في العمؿ  .كما يفترض حالة مف التيقظ المسبؽ ،عمى عكس

الضجر ،الذم قد يشعر بو مف يشغمكف الكظائؼ الذيف يككف عمميـ عمى كتيرة كاحدة أك يتسـ
بالممؿ (.)109 ،1981 Maslach & Jackson
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يمثؿ الجانب االقتصادم جانبان ميمان في معاناة الفرد مف اإلنياؾ النفسي حيث يمثؿ دخؿ الفرد

المكظؼ كأجره أحد العكامؿ االقتصادية ذات الصمة باإلنياؾ النفسي ،حيث تشير نظـ األجكر

ك الحكافز إلى أف األجر ك الحكافز التي يحصؿ عمييا الفرد تتساكل مع الجيد المبذكؿ ك
الخدمات التي يقدمو .فإذا كانت الركاتب ضعيفة أك نظـ الحكافز غير فعالة بحيث تككف أداة

غير مناسبة لمثكاب ك العقاب يتكلد لدل الفرد شعكر باإلحباط ك القمؽ ،ك عدـ الرغبة في بذؿ

الجيد مما يحدث لديو استنفادا عاطفيا ك يحاكؿ اختبلؽ األساليب لمحاكلة التيرب مف أداء

المياـ المطمكبة حتى ال يقع في المساءلة باإلضافة إلى أنو يزداد شعكره بالعزلة األمر الذم يكلد
عدـ اإلنسانية ك تنتابو حاالت مف السخط ،ك عدـ االىتماـ ك يكثر غيابو (ىنداكم،1994 ،

.)47

اإلجياد االنفعالي ىك شعكر عاـ باإلنياؾ االنفعالي كالعقمي يأتي مف عبء العمؿ الثقيؿ الذم
يعاني منو المكظؼ عند ممارستو لمسؤكلياتو المينية ،فعند إحساسو بالتعب الشديد يصبح غير

قادر عمى العطاء الذم عيد بو (الرشداف.)24 ،1995 ،

إف البيئة الخاصة بالفرد قد تككف سببان مباش انر في خمؽ التكتر لديو في بيئة العمؿ ،مثمما تككف

بيئة المنظمة سببان مباش انر في خمؽ التكتر كالضغط في حياتو الخاصة ،كبالتالي فإف مصادر

ضغكط العمؿ الناتجة عف الخصائص الشخصية لمفرد يمكف أف تقسـ إلى ثبلثة أقساـ ىي نمط
الشخصية ،كمدل تأثر الفرد بالضغكط الحياتية ،كقدرات كمطالب الفرد .إف الحديث عف

مصادر أك مسببات ضغكط العمؿ ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف فيـ الفرد ذاتو كردكد أفعالو تجاه

اء ذلؾ في داخؿ نطاؽ العمؿ أـ خارجو ،كتأثيرىا عمى
المؤثرات التي يتعرض ليا في حياتو ،سك ن
أداء العمؿ سمبان أك إيجابان .كتمثؿ المصادر لضغكط العمؿ رافدنا خر مف ركافد الضغكط في
بيئة العمؿ كمكمبلن لشخصية الفرد كخصائصو النفسية ،ىذه المصادر بالدرجة األكلى عمى

اء أكاف ذلؾ بكعي منو أـ بغير كعي ،حيث نجد بعض ىذه التصرفات ،قد
تصرفات الفرد ،سك ن
تؤدم إلى تفاقـ مشكمة الضغكط لدل الفرد كازدياد حجـ خطكرتيا ( العيني.)37 ،2007 ،
يعتبر مفيكـ االحتراؽ النفسي مف المفاىيـ الحديثة نسبيان ،كقد ظيرت المقاالت األكلى حكلو

في منتصؼ السبعينات ،كظيكره جعؿ منو مكضكعان ساخنان مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في
التسعينيات ،كعمى الرغـ مف االىتماـ الكبير بيذا المفيكـ ،فإنو ال يكجد تعريؼ مثالي لو ،حيث

ال يكجد إجماع كاضح بيف المرشديف كاإلكمينيكييف كالباحثيف حكلو ،فقد ظيرت تعريفات كثيرة
تختمؼ فيما بينيا ،منيا المحدكدة كمنيا المكسعة ،كمنيا المتخصصة كمنيا العامة ،كما أف

بعضيا يشير إليو ككضع نفسي ،كأخرل تتضمف سمككيات مباشرة ،كالبعض اآلخر عف العممية،
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كما أف بعضيا يعكد إلى األسباب ،كاآلخر يعكد إلى التأثير) الجمالي ،كحسف)158 ،2003 ،
كما عرفتو بأنو حالة مف اإلجياد الجسدم كاالنفعالي كالعقمي ،تظير عمى شكؿ إعياء شديد
كشعكر بعدـ الجدكل ،كفقداف األمؿ ،كتطكر مفيكـ ذات اتجاه سمبي ،كاتجاىات سمبية نحك

العمؿ كالناس )الجمالي ،كحسف.)11 ،2003 ،
البعد الثاني  -تمبد المشاعر:

كىك الشعكر بتدني االنجاز الشخصي ،الذم يتسـ بالميؿ نحك تقكيـ الذات تقكيمان سمبيان ،كشعكر

األفراد ،مف خبللو بالفشؿ ،ك كذلؾ تدني إحساسيـ بالكفاءة في العمؿ ك اإلنجاز الناجح

ألعماليـ أك تفاعميـ مع اآلخريف .ك يحدث ذلؾ عندما يشعر المكظؼ بفقداف االلتزاـ الشخصي

في عبلقات العمؿ ،ك تتمثؿ أعراض ىذا البعد في مشاعر المكظؼ الذم تكقع بو باستمرار
عقكبات تأديبية مف رئيسو أك في الشعكر كما لك كاف الفرد في سفينة تغرؽ بكسط البحر

كتتبلطميا األمكاج في كؿ اتجاه ).)623 ،1993 ، Cords & Dougherty

تبمد الشعكر أك عدـ اإلنسانية  :ىك حالة المكظؼ الذم يتكلد لديو شعكر سمبي كمكاقؼ ساخرة

كمتيكمة تجاه المراجعيف البلمباالة كيقاس بدرجات ثبلث حسب مقياس ماسبل ؾ عاؿ،
معتدؿ ،متدف (العمي.)26 ،2003 ،

عندما تثأر استجابة الضغط لدل الفرد بشكؿ قكم كمتكرر ،كلـ يستطع مكاجيتيا يظيػر الجانػب

السمبي لضغط كمف ثـ يؤدم إلى نتائج فسيكلكجية ،كنفسية ،كسمككية ضارة تختمؼ حدتيا بيف
األفػراد كبعضػيـ الػبعض .كىػذا يرجػع إلػى اخػتبلؼ النػاس تبعػان لقػكتيـ الجسػمية ،كخصائصػيـ

الشخصػية حيػث إف أضػعؼ جػزءان فػي النظػاـ الحيػكم أك العضػكم لئلنسػاف فػي الجسػـ ىػك أكؿ

مف يتأثر بالضغط كمف ثـ يتعرض لبلنييار أك التمؼ ،كتكمف نتائج الضغط المحتممة عمى الفرد

في كؿ مف (الينداكم:)64 ،2005 ،

اىتمامػا بالنتػائج الفسػيكلكجية لمضػغط أكثػر مػف اىتمامػو بػأثره عمػى الصػحة العقميػة،
أف ىنػاؾ
ن
السػيككلكجية كمػف ذلػؾ يمكػف القػكؿ أف المسػتكيات العاليػة مػف الضػغط عػادة مػا يصػاحبيا
اإلحباط ،كالقمؽ ،كاالكتئاب ،كالغضب ،كاالنفعاؿ ،كالشعكر بالممؿ ،كقمة األىمية كىذه الحػاالت

تؤدم إلى تغير في المزاج النفسي كالعاطفي لمفرد ،كضعؼ القدرة عمى التركيز في العمؿ كاتخاذ

الق اررات ،كعدـ الرضػا ،كىػذه النتػائج بػبل شػؾ تػنعكس عمػى المنظمػة خاصػة عنػدما يعػاني منيػا

رجػاؿ اإلدارة لمػا ليػـ مػف أثػر اجتمػاعي يػنعكس عمػى بقيػة العػامميف فػي المنظمػة (المعشػر،
.)64 ،2003
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البعد الثالث -نقص الشعور باإلنجاز:
ىك ميؿ المكظؼ إلى تقييـ ذاتو بطريقة سمبية فيما يتعمؽ بأدائو لعممو ،ك تقديمو لمخدمة

لممراجعيف ،كفقداف السعادة كالرضا بالعمؿ ،كيقاس بدرجات ثبلث حسب مقياس ماسبلؾ عاؿ،
معتدؿ ،متدف (حرتاكم.)13 ،1991 ،
فقداف العنصر اإلنساني أك الشخصي في التعامؿ فيتمثؿ في نزكعيـ نحك تجريد الصفة

اء أكاف ىؤالء المستفيدكف مف داخؿ
الشخصية عف المستفيديف الذيف يتعاممكف معيـ ،سك ن
المنظمة أـ مف خارجيا .ك يعني فقداف العنصر اإلنساني أك الشخصي في التعامؿ معاممة
األفراد كأشياء ك ليس كبشر ،كفي ىذه الحالة يتصؼ المكظؼ بالقسكة ،كالتشاؤـ ،ك كثرة

االنتقاد ،ك تكجيو المكـ لزمبلئو في العمؿ ،ك كذلؾ لممستفيديف ك المنظمة ،كما يتسـ المكظؼ

في ىذه الحالة بالبركد ،ك عدـ المباالة ،ك الشعكر السمبي نحك المستفيديف مف الخدمة ،ك قمة

العناية بيـ ،ك كثي انر ما ينعكس ذلؾ عمى تسمية المكظؼ لؤلشياء (،Maslach & Pines,
.)107 ،1977

القمق:

يعتبر القمؽ مف مصادر االحتراؽ الكظيفي كما يعتبر مف مظاىره ،فقد ذكرت (بدراف،1990 ،
 )52أف القمؽ يشير إلى كجكد صراع انفعالي غير كاع ،كعندما يصؿ ىذا الصراع إلى

الدرجة

التي يعاني منيا الجسـ فيشعر بالضغط ،ثـ يتحكؿ مع مركر الكقت إلى االحتراؽ

الكظيفي.

ككذلؾ يرل(ىيجاف )2005 ،أف القمؽ يختمؼ عف الضغكط كاالختراؽ الكظيفي ،حيث إف

القمؽ قد يككف سببان لمضغكط كاالحتراؽ الكظيفي ،بؿ قد يعد القمؽ ردنا تجاه الضغكط التي

تقابؿ الفرد .مف ذلؾ يتضح أف القمؽ يختمؼ عف االحتراؽ الكظيفي ،كاف كاف كبلىما اضط ارريان
يتعرض لو الفرد ،كتصاحبو بعض المظاىر التي قد تتداخؿ فيما بينيا ،كمع ذلؾ فالقمؽ:

)كحالة ( قد يككف ضركريان لسير الحياة كدفع الفرد لمقياـ بسمككيات مرغكبة كقمؽ االختبار ،في
حيف نجد أف االحتراؽ الكظيفي سمبيان دائمان ،فإف القمؽ يمكف كجكده في أغمب المراحؿ العمرية

لمفرد ،أما االحتراؽ الكظيفي فيرتبط بضغكط العمؿ ،أم يرتبط المرحمة العمرية التي يعمؿ فييا
الفرد ،كما أف القمؽ يمكف أف يككف سببان في حدكث االحتراؽ الكظيفي (عمي.)40 ،2008 ،
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التعب:

يختمؼ االختراؽ الكظيفي عف التعب أك التكتر المؤقت ،حيث يرل(عسكر ) 2000 ،أف

التعب يشكؿ العبلمة األكلى لصحت األرؽ الكظيفي ،كما أف االحتراؽ الكظيفي يتصؼ بأنو
حالة مف الثبات النسبي فاالحتراؽ الكظيفي أشمؿ كأعـ مف التعب ،كلذلؾ يمكف القكؿ إف

التعب مرحمة أكلى لبلحتارؽ الكظيفي ،كما أنو يمكف أف يصاب بو مجمكعة كبيرة مف الناس،
أما االحتراؽ الكظيفي فيصاب بو عدد أقؿ ،حيث إف المصابيف بالتعب بعضيـ يستطيع

التكيؼ معو ،فيحصمكف عمى راحة مناسبة تمكنيـ مف االستمرار في عمميـ ،أما االحتراؽ

الكظيفي فيعبر عف االستمرار النسبي لمتعب كالتكتر ،فيشعر الفرد أنو مستنزؼ القدرات إضافةن
إلى اإلجياد البدني المستمر ،كما يمكف أف يككف التعب مف مظاىر االحتراؽ الكظيفي

)عسكر.)9 ،2009 ،

كيعتبر االحتراؽ الكظيفي لمفرد منخفضان إذا حصؿ عمى درجات منخفضة عمى البعديف األكؿ

كالثاني ،كدرجة مرتفعة عمى البعد الثالث ،كيككف االحتراؽ الكظيفي متكسطان إذا حصؿ الفرد

عمى درجات متكسطة عمى األبعاد الثبلثة ،بينما يككف االحتراؽ الكظيفي مرتفعان إذا حصؿ عمى

درجات مرتفعة عمى البعديف األكؿ كالثاني كمنخفضة عمى البعد الثالث ) دردير.)41 ،2001 ،

العوامل التي تؤدي إلى حدوث ا حتراق الوظيْي:

أشارت الدراسات الميدانية التي أجريت في بيئات مختمْة إلى عدد كبير من العوامل التي

تمعب دو ارً بار ازً في حدوث ظاىرة ا حتراق لخصيا جيرنس عمى النحو التالي (عودة،1998 ،

:) 21

انتماء
-1العوامل الخاصة بالبعد الْردي :حيث اتفقت معظـ الدراسات عمى أف اإلنساف األكثر
ن
ك التزامان بعممو ك إخبلص لو ىك األكثر تعرضان لبلحتراؽ الكظيفي مف غيره مف العامميف ،ك
يفسر ىؤالء ذلؾ إلى أف ىذا اإلنساف يقع تحت تأثير ضغكط العمؿ الذم يعمؿ فيو ،كيفسر

ىؤالء ذلؾ بأف ىذا اإلنساف يقع تحت تأثير ضغط العمؿ الذم يعمؿ فيو مثاؿ ذلؾ :مدير

جيكدا مضنية في سبيؿ الحفاظ عمى المناخ المدرسي كيسعى بحنكة كدراية
المدرسة الذم يبذؿ
ن
أحيانا تحت طائمة الركتيف
إلى ضبط الكضع المدرسي ،كقيادة مدرستو قيادة فعالة ،يقع
ن

كالمركزية التي تفرضيا عميو اإلدارة التعميمية ،ككذلؾ معمـ المدرسة الذم يفني كقتو مف أجؿ

مستقبؿ طبلبو ،كيسعى إلى إيصاؿ المفاىيـ كالمعمكمات إلى أذىانيـ كالى تحقيؽ األىداؼ
معرضا لبلحتراؽ النفسي.
العامة كالخاصة ،لممكاد التي يدرسيا ،يجد نفسو
ن
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-2العوامل المتعمقة بالبعد ا جتماعي :تجد العديد مف المؤسسات نفسيا أحيانان ممتزمةن بتحمؿ
عبء العمؿ مف قبؿ أفراد المجتمع الذيف يمقكف بأعبائيـ عمييا ،األمر الذم يرفع مف درجة

العبء الكظيفي المنكط بالعامميف الذيف يعممكف في ىذه المؤسسات ،ك إزاء محاكالت ىؤالء

التكفيؽ بيف مصمحة العمؿ ك أىدافو ،كرسالتو ك مصمحة المكاطنيف يجد العاممكف األكثر التزامان

انتماء لمينيـ أنفسيـ عاجزيف عف تقديـ خدمات متميزة مما يدفع بيـ إلى اإلحباط ك
ك
ن
اإلحساس بالتراجع إزاء متطمبات مجتمعيـ ،بالتالي يحدث لدييـ حالة مف عدـ التكازف ك يجعميـ
عرضة لبلحتراؽ الكظيفي.

-3العوامل الخاصة المتعمقة بالبعد الميني  :لما كانت المينة ك متطمباتيا ىي الجانب البارز

ك البعد األىـ الذم يحدد لمعامؿ فييا انتمائو لعممو ك التزامو بو ك بأىدافو ،فإف ظركؼ العمؿ ك
بيئتو تسيماف إلى حد بعيد في زيادة أك انخفاض حدة ضغط العمؿ الكاقع عمى العامؿ ،ك عمى

ىذا فإف إحساس العامؿ بفشمو في تحقيؽ أىداؼ العمؿ ،ك كذلؾ إحساسو بفشمو في إشباع
حاجاتو األساسية مف خبلؿ العمؿ الذم يقكـ بو سكؼ يقكد بو إلى حالة مف المعنكية

المنخفضة ،ك عدـ الرضا عف العمؿ بأبعاد مختمفة ك بالتالي إلى االحتراؽ الكظيفي.
مصادر ا حتراق الوظيْي:

وتنقسم مصادر ا حتراق الوظيْي الى التالي (دردير:)55 ،2007 ،

 المصدر األول -ينبع مف المكظؼ نفسو مف حيث سمككو كمعيشتو ،كمستكل ذكائو
كظركفو األسرية كطمكحو كحالتو الصحية نفسيًّا كاكمينيكيًّا.

 المصدر الثاني -ىك المنظمة التي يعمؿ بيا المكظؼ مف حيث عدـ كضكع األدكار أك
ضغط العمؿ أك تفشي الظمـ كعدـ اإلنصاؼ بيف العامميف أك ممارسة النمط الديكتاتكرم

المتسمط مف قبؿ القيادات أك عدـ كجكد أماف كظيفي.


أيضا ال عبلقة لممكظؼ بو كيتمثؿ بالضغكط
المصدر الثالث  -خارج المنظمة ك ن
االجتماعية كظركؼ الحياة االقتصادية في مجتمعو كالثقافة االجتماعية التي قد تككف
محبطة لممكظؼ كتطمعاتو ،إضافةن إلى ظركؼ كطنو السياسية التي تمقي بظبلليا عمى

المكظؼ ،كتجعمو دائـ التفكير بمستقبمو كأمانو ،كتشكؿ لو إحباطنا يؤثر عمى عممو ،ما
يجعمو يقع في مستنقع االحتراؽ

الكظيفي.
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أعراض و نتائج ا حتراق الوظيْي:
ىناؾ العديد مف األعراض التي تدؿ عمى اإلصابة بما يعرؼ باالحتراؽ الكظيفي ،ففي دراسة

)لكاالميداس  (Calammidasكجد أف أعراض االحتراؽ يمكف مبلحظتيا في التالي:
 عندما يبدأ المكظفكف أك العماؿ بالحرص عمى اإلجازات كالعطؿ األسبكعية. -كذلؾ عند انتياء الدكاـ اليكمي كانصرافيـ إلى بيكتيـ بسرعة.

 -كذلؾ رغبتيـ في التقاعد كالحديث عنو كعف مزاياه كعف دكره في تخميصيـ مف العمؿ.

ويرى الباحث أن األعراض تمثل الدرجة األولى والمستوى المبكر للحتراق ،وأن ىناك أعراضاً
متقدمة للحتراق تظير عمى النحو التالي) :أبك مسعكد:(62 ،2009 ،

أ -عندما تأخذ أعراض القمؽ النفسي كالجسمي مكانيا كمكقعيا عمى مستكل الصحة الجسمية.

سمبا عمى
ب -عندما تبدأ أعراض اإلرىاؽ العقمي تحتؿ مكانيا في سمككو الميني ،كتؤثر ن
حماستو كاندفاعو في العمؿ الذم يقكـ بو.

ج -محاكالتو الجادة إنياء عبلقتو مع اآلخريف ،كبخاصة عبلقات العمؿ ،كمف ثـ عدـ الرغبة

في الظيكر أماـ الناس.

د  -مرحمة االحتراؽ النفسي كالكظيفي كاالنفعالي ،حيث تشخص حاالت مف التذمر المتكاصؿ
مف العمؿ ،كعدـ الرغبة في األداء كاإلنجاز ،كاالنكفاء عف اآلخريف ،كعدـ الرغبة في التعامؿ
مع الزبائف أك مدخبلت العمؿ األخرل ،كمف ثـ االنعزاؿ عف اآلخريف في مختمؼ مجاالت

الحياة .كذلؾ أشارت إحدل الدراسات إلى أف ىناؾ أربعةن مؤشرات أكلية ينبغي أف تؤخذ بعيف
االعتبار كنكع مف التحذير بأف الفرد في طريقو إلى االحتراؽ الكظيفي وىي:

 -1االنشغاؿ الدائـ كاالستعجاؿ في إنياء القائمة الطكيمة التي يدكنيا الفرد كؿ يكـ ،فعندما
يقع الفرد في شراؾ االنشغاؿ الدائـ ،فإنو يضحي بالحاضر .كىذا يعني أف كجكده في

اجتماع أك مقابمة يككف جسديًّا ،كليس ذىنيًّا .ففكره إما أف يككف في المقابمة السابقة أك

فيما ينبغي عممو في المقاء البلحؽ .كعادةن في مثؿ ىذه الحالة ينجز الفرد ميامو بصكرة
ميكانيكية دكف أم اتصاؿ عاطفي مع اآلخريف ،حيث إف اليـ الكحيد الذم يشغؿ بالو
ىك السرعة كالعدد كليس اإلتقاف كاالىتماـ بما بيف يديو.

 -2تأجيؿ األمكر السارة كاألنشطة االجتماعية مف خبلؿ االقتناع الذاتي بأف ىناؾ كقتنا
أبدا ،كيصبح التأجيؿ القاعدة أك المعيار في
لمثؿ ىذ األنشطة ،كلكف فيما بعد لف يأتي ن
حياة الفرد.
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 -3العيش حسب قاعدة ):يجب كينبغي ( يصبح ىك السائد في حياة الفرد ،ما يترتب عميو
زيادة حساسية الفرد لما يظنو اآلخركف ،كيصبح غير قادر عمى إرضاء نفسو .كحتى

في حالة الرغبة في إرضاء اآلخريف ،التي تصاحب ىذه القاعدة ،فإنو يجد ذلؾ ليس
باألمر السيؿ عميو.

 -4فقداف الرؤية أك المنظكر الذم يؤدم إلى أف يصبح كؿ شيء عنده ميمان كعاجبلن
كتككف النتيجة بأف ينيمؾ الفرد في عممو لدرجة يفقد معيا ركح المرح ،كيجد نفسو كثير

التردد عند اتخاذ الق اررات.

وضع كل من سبانيول و كابيوتو ثلث درجات للحتراق الوظيْي لكل منيا أعراض خاصة و

ىذه الدرجات ىي(عكدة:)23 ،1998 ،

 -1الدرجة األولي  :تظير حالة االحتراؽ الكظيفي في ىذه الحالة بشكؿ قصير متقطع يمكف

السيطرة عميو بسيكلة ،كيرم ىذاف العالماف أف عبلج ذلؾ يكمف بالقياـ ببعض التماريف
الرياضية التي تقكد إلى االسترخاء ،كمف ثـ القياـ بأخذ قسط كافر مف الراحة كممارسة بعض

اليكايات المفضمة بحيث تخفض معيا ظاىرة االحتراؽ ىذه.

 -2الدرجة الثانية  :حيث ذكر العالماف أف ظاىرة االحتراؽ عند ىذه الدرجة تأخذ شكبلن خاصان

مف الحدة كالكضكح كتستعرض كقتا أطكؿ مف حيث ديمكمتيا إلى درجة يصعب معيا عبلجيا

أك العمؿ عمى إزالة أعراضيا بالطرؽ التي ذكرت في الدرجة األكلى إذ لـ يعد االسترخاء أك

النكـ أك القياـ ببعض التماريف الرياضية كانت لعبلجيا أك التخمص منيا .

-3الدرجة الثالثة :كحسب العالماف سبانيكؿ ك كابيكتك فإف المكضكع في ىذه الدرجة يتطكر
كتتطكر أعراضو مف حيث التكاصؿ كالديمكمة بحيث ترافقيا حاالت مف اإلرىاؽ النفسي ،كتزداد

المشاكؿ الصحية كالنفسية التي ال يمكف حميا أك معالجتيا مثمما يتعرض المحترؽ لحاالت مف
اإلحباط كالقمؽ كاالكتئاب في الكقت الذم تنعكس نتائج ذلؾ عمي حياة المحترؽ مع الزمبلء
كمع البيت.

قياس ا حتراق الوظيْي:
تشكؿ االستجابات السمككية كالمظاىر الدالة عمى االحتراؽ الكظيفي القاعدة األساسية التي

يعتمد عمييا الباحثكف في تصميـ أدكات تساعدىـ عمى اإلجابة عمى التساؤؿ فيما إذا كاف الفرد

بخير أك محترؽ كظيفيان كفي العادة يقكـ المستجيب باإلجابة عمى عبارات تقديرية بالمكافقة أك
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عدـ المكافقة عمييا ،أك اإلجابة نفسيا مف بعد منظكر تدريجي عمى مقياس يتفاكت مف ثبلثة

إلى إحدل عشر خيا انر .كفيما يمي أمثمة لمضمكف العبارات التي تتضمنيا ىذه األدكات.
 مدل الشعكر بالتعب كاإلرىاؽ.
 أسمكب المعاممة مع اآلخريف.

 مدل الشعكر باأللـ رغـ غياب األمراض البدنية.
 مدل العزلة أك القرب مف اآلخريف.
 أسمكب االتصاؿ مع اآلخريف.
 النظرة الشخصية لمعمؿ.

 درجة التفاؤؿ أك التشاؤـ في النظرة الشخصية لمعمؿ.
 درجة التفاؤؿ أك التشاؤـ في النظرة الشخصية لمحياة.



مدل المشاركة في األنشطة االجتماعية.
مدل الرغبة في مساعدة اآلخريف.

 غياب أك غمكض األىداؼ في حياة الفرد (عسكر.)127 ،2003 ،

مقاييس ا حتراق الوظيْي:

 -1مقياس ا حتراق لْرويدنبرجر ()Freudenberger Brun out Questionnaire
ييدؼ إلى قياس مستكل االحتراؽ الكظيفي ،ك يتككف مف ( )18عبارة ،يتـ اإلجابة عمييا مف

خبلؿ مقياس يتراكح بيف عدـ االنطباؽ إلى االنطباؽ التاـ ،ك ذلؾ عمى متصؿ يتراكح مف صفر
إلى  ،5كتشير الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد إلى مستكل االحتراؽ الكظيفي ك يقسـ األفراد
كالتالي )دردير:)3 ،2001 ،

صفر 25....................أف الفرد بحالة جيدة.

 35.......................26بداية اإلحساس بالضغكط .

 50.......................36إرىاصات اإلصابة باالحتراؽ الكظيفي.
 64.....................51الفرد المحترؽ.

...................... 65فأكثر كضع الخطر(.)18 ،1981, Freudenberger , H.,

 -2مقياس ماسلك Maslach Burnout Inventory

كفقنا لمتحميؿ المفاىيمى الذم قامت بو) ماساؾ كجاكسكف 1981 ،ـ ( ينظر إلى االحتراؽ عمى
أنو متبلزمة تتككف مف أبعاد ثلثة:
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أ  -اإلنياؾ العاطفي كيشير إلى اإلحساس باستنزاؼ المكارد العاطفية لمفرد ،كيعد ىذا البعد
المككف الفردم األساسي لمضغط بيذه المتبلزمة.

ب -

الشعكر بتدني اإلنجاز الشخصي :كيشير إلى الشعكر بتدني كفاءة كانتاجية الفرد

كاإلحساس المتدني بالكفاءة الشخصية ،كيمثؿ مككف التقكيـ لبلحتراؽ.

ج  -االتجاه السمبي نحك الذات كنحك اآلخريف :كيشر إلى االستجابة السمبية المتشائمة أك
المككف الشخصي لبلحتراؽ( Maslach.
اإلفراط في االنفصاؿ عف اآلخريف بالعمؿ ،كتمثؿ
ّ
.)16 ،2001Schaufeli. Leiter,
 -3مقياس  Pinesللحتراق الوظيْي:

ّعرفت ):بينس ( كرفاقيا االحتراؽ عمى أنو حالة إرىاؽ جسدم كعاطفي كعقمي ،تحدث نتيجة

ممحة عاطفيًّا ،كال تقتصر النظرة في تطبيؽ مصطمح
لبلنخراط طكيؿ المدل في مكاقؼ ّ
االحتراؽ عمى الميف المساعدة ،كما كاف ذلؾ ىك الحاؿ مع النسخة األكلى لمقياس ):ماساؾ (
لبلحتراؽ ،كمع كجكد كثير مف التشابو مع مقياس ماسبلؾ لبلحت ارؽ ،فإف ):بينس ( تنظر إلى
االحتراؽ عمى أنو متبلزمة أعراض تحدث بصكرة متزامنة ،كتشتمؿ عمى العجز كاليأس

كاإلحباط ،كتدني اإلحساس كالقابمية لمتييج أك إحساس بتدني التقدير الذاتي ،إال أنيا تؤكد أف

مقياسا
ىذه األعراض غير مرتبطة بسياؽ العمؿ أك عبلقات التكظيؼ ،كتعد مقياس االحتراؽ
ن

أحادم البعد ،إضافةن إلى ىذا فإف التعريؼ قريب لبلكتئاب ،كمؤشر لئلجياد النفسي الذم يشمؿ

اإلرىاؽ البدني ،كاإلنياؾ العاطفي ،كاإلحباط ،كتدني النظرة لمذات ،كمف أحد أىـ العيكب في
ىذا التعريؼ ىك أنو ال ينظر إلى االحتراؽ في سياؽ العمر في الحقيقة ،كلـ يطبؽ عمى

أيضا طبؽ عمى العبلقات األسرية
العبلقات الكظيفية كالحياة المؤسسية فحسب ،كلكف
ن
كالصراعات السياسية (ابف منيع.)33 ،2009 ،
أعراض ا حتراق النْسي ومؤشراتو:
بالنسبة لما يتعمؽ باإلعراض كالمؤشرات الدالة عمى االحتراؽ الكظيفي ،يؤكد(،Cedoline
 ) 1981أنو يمكف أف نستدؿ عمى كجكد االحتراؽ الكظيفي بكاسطة ثبلثة مؤشرات كأعراض

بارزة ،كىي :

-1شعكر الفرد باإلنياؾ الجسمي كالنفسي ،مما يؤدم إلى شعكر الفرد بفقداف الطاقة النفسية أك
المعنكية كضعؼ الحيكية كالنشاط ،كبالتالي إلى فقداف الشعكر بتقدير الذات.

 -2االتجاه السمبي نحك العمؿ كالفئة التي تقدـ ليا الخدمة ):طبلب ،مرضى ،مسترشدكف(
كفقداف الدافعية نحك العمؿ.
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 -3النظرة السمبية لذات كاإلحساس باليأس كالعجز كالفشؿ) الفرح.)24 ،2001 ،

كما أكردت ( Berkeley Planning Associatesتشرنيز )1977 ،قائمة تمثؿ إعراض

االحتراؽ الكظيفي مستكحاة كأعراض االحتراؽ التي تضمنتيا القائمة ىي:

مقاومة الذىاب لمعمل يومياً :الشعكر بالفشؿ ،الغضب كاالستياء ،البلمباالة ،السمبية ،العزلة
كاالنسحاب ،الشعكر باإلنياؾ طكاؿ اليكـ ،درجة مرتفعة مف التعب بعد العمؿ ،نقص المشاعر

اإليجابية نحك العمبلء ،نمطية التعامؿ مع العمبلء ،عدـ المقدرة عمى التركيز في الرد عمى
تساؤالت العمبلء ،المكـ كالسخرية ،الركتيف في التعامؿ مع العمبلء ،اضطرابات النكـ ،تجنب

النقاشات الفنية مع الزمبلء ،تعاطي الميدئات ،التعرض لحاالت البرد ،كثرة التعرض لمصداع،
مقاكمة التغيير ،الكساكس القيرية ،المشاكؿ العائمية ،كشركد الذىف.

آثار ا حتراق الوظيْي :لبلحتراؽ الكظيفي ثار سمبية عديدة عمى الفرد كالمنظمة كيشير

)سيزالتي ككاالس 1412 ،ق( إلى عدد مف العكاقب كاآلثار لمضغط كاالحتراؽ الكظيفي وىي:

 -1اآلثار والعواقب السموكية  :حينما يتجاكز الضغط المستكيات العادية أك المألكفة،
تظير ردكد فعؿ سمككية عديدة تشمؿ القمؽ ،كالنزعة العدكانية ،كالبلمباالة ،كالممؿ،
كاالكتئاب ،كاإلرىاؽ ،كالسمكؾ المنفر ،كالتكتر العصبي .كمف الممكف أف تحدث أسباب

أيضا إال أف الضغط النفسي يتصدر األسباب العديدة ليذه
أخرل ليذه األنماط السمككية ن
ايدا في األكساط
األنماط ،ىناؾ نمطاف سمككياف يرتبطاف بالضغط نا
اىتماما متز ن
ثار ك ن

األكاديمية كاإلدارية ،كىما إدماف الكحكؿ كالمخدرات ،فإدماف الكحكؿ مرض يرتبط

بتناكؿ كميات كبيرة مف المسكرات تنيؾ صحة اإلنساف ،كتضعؼ نشاطو في مجاؿ

عممو .كيمكف معرفة ىذا المرض مف مبلحظة المدير لعدة أعراض مثؿ :البطء في

العمؿ ،كالتغيب المتكرر ،كسكء التقدير ،أك سكء الحكـ عمى األمكر ،كالمظير المزرم،
كالتكتر العصبي ،كالشككل المتكررة مف المرض.

 -2اآلثار والعواقب النْسية  :يتعاظـ حجـ الدراسات كالبحكث التي تشير إلى كجكد عبلقة
بيف الضغط النفسي كالمشكبلت أك االضطرابات الصحية .كقد دفعت البحكث الطبية
بعض الباحثيف إلى القكؿ إف أكثر مف  %50مف األمراض تعكد إلى أسباب ترتبط

كثير مف المديريف
بالضغط النفسي .كبالرغـ مف كجكد نسب مئكية ثابتة أك مؤكدة ،فإف نا
يتفقكف عمى أف المشكبلت الصحية لمعامميف ترتبط في الغالب بالضغط النفسي ،كمف
الممكف أف تؤدم إلى مشكبلت تنظيمية عديدة ،أما أنكاع االضطرابات العضكية التي

يبدك أنيا ترتبط بالضغط ،فعديدة كمتنكعة .فقد تظير في شكؿ اختبلالت مثؿ :العرؽ،
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كجفاؼ الفـ ،كرعشات برد ،كحمى ،كمشكبلت تظير في شكؿ إحباط كقمؽ كاكتئاب ،أك

عكاقب أكثر خطكرة مثؿ :ارتفاع نسبة الجمكككز في الدـ ،كسرعة ضربات القمب،
كارتفاع ضغط الدـ ،كأمراض شراييف القمب.

 -3اآلثار والعواقب التنظيمية  :يتزايد التأييد لمنظرية التي تقكؿ :إف الضغط ىك العامؿ
الرئيس في كثير مف المشكبلت التنظيمية خاصة مشكمة األداء المنخفض كدكراف العمؿ
تعقيدا مما كاف يتصكرىا الناس فيما
كالتغيب .كتبدك العبلقة بيف الضغط كاألداء أكثر
ن
مضى ،فمف الممكف أف يككف لمضغط أثر سمبي أك إيجابي عمى األداء ،أك قد ال يككف

منعدما ،عمى سبيؿ المثاؿ،
منخفضا أك
لو أم أثر عمى اإلطبلؽ .فحينما يككف الضغط
ن
ن
يحافظ العاممكف عمى مستكيات أدائيـ الحالية عامة ،كبذلؾ ينعدـ النشاط أك الدافعية
ألداء أكثر ،كفي مستكيات الضغط المنخفضة إلى المتكسطة ،يبيف البحث أف الناس
ينشطكف أك يستحثكف لتحسيف مستكيات أدائيـ ،كفي الكاقع ىناؾ مستكيات ضغط

مثير لؤلداء ،إال أف العامؿ الحاسـ في ىذه المسألة يتمثؿ في
معينة يمكف أف تعمؿ نا
مدل الفترة الزمنية التي يستطيع الشخص أف يؤدم فييا العمؿ في ىذه الظركؼ
الضاغطة ،كحينما ترتفع مستكيات الضغط إلى أقصى الدرجات ،يمكف أف ينخفض

در مف جيده
األداء بصكرة ممحكظة .كيحدث ىذا الكضع نتيجةن لتكريس الشخص ق نا
كطاقتو لتخفيؼ الضغط أكثر مف تكجيو جيده نحك األداء ،كعندما يطكؿ أمد الضغط

عمى مستكل عاؿ ،يحس الناس بضركرة إجراء تغيير ما قبؿ أف يصيبيـ االنييار ،كقد

تظير في ىذه المرحمة أنماط سمككية سمبية مثؿ ):االنسحاب ،كالغضب ،كالتخريب،
كادماف المسكرات ،كأنماط سمككية سمبية أخرل).

 -4اآلثار والنتائج التنظيمية  :إف سكء إدارة الضغكط في المنظمات يترتب عميو ثار
سمبية منيا المباشر كغير المباشر :الثمف المباشر لسكء إدارة الضغكط :يتمثؿ الثمف
المباشر لسكء إدارة الضغكط في الغياب ،كالتأخر كالتكقؼ عف العمؿ ،كدكراف العمؿ

أم عدـ االستقرار في الكظيفة لمدة طكيمة ،كذلؾ يتمثؿ في نكعية اإلنتاجية ،ككميتيا،
كالشككل مف قبؿ العامميف ،كحكادث العمؿ.
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وسائل مواجية ا حتراق الوظيْي :حالة االحتراؽ الكظيفي ليست بالدائمة ،كباإلمكاف تفادييا
كالكقاية منيا  .كيعتبر قياـ الفرد العامؿ بدكره المتمثؿ في حياة متكازنة مف حيث التغذية

كالنشاط الحركي كاالسترخاء الذىني مف األمكر الحيكية كالمكممة لمجيكد المؤسسية في تفادم
االحتراؽ الكظيفي ،حيث ال تكجد كسيمة أك كصفة سحرية قادر ة عمى التصدم لبلحتراؽ

الكظيفي إال أف الدراسات العديدة التي تناكلت المكضكع قدمت حمكال ك استراتيجيات يمكف
تكظيفيا لمتخفيض مف حدتو ك بالتالي مكاجيتو.

ىناك وسائل عديدة لمواجية مسببات ا حتراق الوظيْي في العمل و التي تيدف إلى إحداث

التغيير

ويمكن تقسيم ىذه الوسائل إلى نوعين و ىما:

 -1الوسائل الْردية  :يقصد بيا األساليب الشخصية التي يمكف لمفرد أف يتبعيا لمتخفيؼ
مف حدة االحتراؽ الكظيفي ك مف أىميا الكشؼ الطبي ك الراحة ك االنغماس كالمساندة
االجتماعية ك العبلج الركحي ك فرص العمؿ البديمة (ىنداكم.)125 ،1994 ،

كىناؾ كسائؿ أخرل مف أىميا تغيير فمسفة الحياة ،ك إعادة تقكيـ أسمكب الحياة ك التأييد

االجتماعي مف الزمبلء ك التماريف الرياضية (النمر. )11 ،1994 ،

كما اقترحت طرؽ لعبلجو مف خبلؿ التحدث مع اآلخريف ،ك تفكيض السمطة ،ك المشاركة ك
النظرة التفاؤلية ،ك االنتماء عمى مجمكعات ممارسة الرياضة ،ك التخطيط المسبؽ لكيفية

التصرؼ مع االحتراؽ ك االنسحاب مف مكاجية الكاقع ،ك تغيير نمط السمكؾ مف خبلؿ
التدريب (النفيعي.)69 ،2000 ،

 -2الوسائل التنظيمية :تتعمؽ الكسائؿ التنظيمية لمكاجية مسببات االحتراؽ الكظيفي بدكر
اإلدارة في مساعدة العامميف بيا عمى التخمص مف االحتراؽ الكظيفي ك الكقاية منو .ك

لمتعامؿ معو اقترحت بعض الكسائؿ مف أىميا تحسيف العبلقة بيف كافة العامميف ،ك

حسف استغبلؿ تقكيـ األداء ،كتكضيح معايير الترقية ،ك تغيير نظاـ األجكر ك الحكافز،

ك تحميؿ األدكار ،ك إعادة تصميـ الكظيفية ،ك االىتماـ باإلثراء الكظيفي ،ك التقدـ

الميني ك المشاركة في اتخاذ الق اررات ،ك تطكير برامج االختيار ك التعييف ،ك استخداـ

نظـ تدريب متطكرة ك التشجيع عمى المشاركة في األنشطة االجتماعية ك إيجاد برامج
لمساعدة العامميف .ك مع أف استعراض الظركؼ المحيطة بيذه الظاىرة يكحي بالكآبة
كمحدكدية فرص التعامؿ معيا ،إال أنو في الكاقع ىناؾ ما يمكف عممو لتقميؿ ىذه

الظركؼ كبالطبع تتفاكت مكاقع العمؿ في مدل نجاحيا تبعان لمظركؼ المحيطة بيا.
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ويمكن اعتبار الخطوات التالية كجيود رامية لتقميل أو منع ظيور ا حتراق بين العاممين في

مجال الخدمات المينية( .الزىراني:)37 ،2008 ،
 -1عدـ المبالغة في التكقعات الكظيفية.

 -2المساندة المالية لممؤسسات االجتماعية بالمجتمع.

 -3كصؼ تفصيمي لممياـ المطمكب أداؤىا مف قبؿ الميني.
 -4تغيير األدكار كالمسئكليات.

 -5االستعانة باختصاصي نفسي لمتغمب عمى المشكمة.
 -6زيادة المسئكلية كاالستقبللية لمميني .

 -7المعرفة بنتائج الجيكد المبذكلة سكاء عمى المستكل الفردم أك المستكل اإلدارم .

 -8كجكد ركح التآزر كاالستعداد لمدعـ النفسي لمزميؿ في مكاجية مشاكؿ العمؿ اليكمية.
 -9األمر الذم يتطمب الحكار المفتكح كطرح المشاكؿ بطريقة دكرية.

 -10االىتماـ ببرامج التطكير كنمك العامميف نمكان مينيان كنفسيان.
 -11التعامؿ اإليجابي مع الضغكط أك التحكـ في الضغكط.

مستويات ا حتراق الوظيْي الذي وصمت إليو ماسلك لممين المختمْة بعد تطبيق مقياسيا.
)القرني: ) 100 ،2003 ،

 كيفية التغمب عمى االحتراؽ الكظيفي كالكقاية منو.
 يشير الباحثكف إلى أف منع أك تقميؿ االحتراؽ الكظيفي ليس باألمر السيؿ ،نظ انر

لمتبايف بيف الميتميف في القدرات كالتكقعات ،األمر الذم يجعؿ الحد مف االحتراؽ
الكظيفي أم انر صعبان ،كقد استخمص الباحثكف عدة إجراءات يعتبركنيا جيكدان ترمي

إلى منع أك تقميؿ االحتراؽ الكظيفي إلى أدنى درجة ممكنة ،ومن ىذه اإلجراءات ما
يمي:

 عدـ المبالغة مف جانب الميني في تكقعاتو.

 تكسيع نطاؽ المسؤكلية لممرؤكسيف كالعمؿ عمى إيجاد فرص لممشاركة بالق اررات التي
تخصيـ مباشرة.

 إعطاء المينييف قد انر كافيان مف االستقبللية في الق اررات الخاصة بأعماليـ.
 إيجاد ركح التآزر كاالستعداد لتقديـ الدعـ النفسي في بيئة العمؿ.
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 تقميؿ العبء الكظيفي ،كيعتبر تقميؿ نسبة العمبلء لكؿ ميني ):عدد المرضى لكؿ
طبيب ،عدد التبلميذ لكؿ معمـ ،عدد المتردديف عمى األخصائي النفسي أك
االجتماعي(.

 االبتعاد لفترة زمنية عف العمؿ االعتيادم كاالنشغاؿ بمسؤكليات أخرل.

 تككيف صداقات مع مينييف خريف في مجاالت غير المجاؿ الذم يعمؿ بو.
 معرفة طرؽ لتقميؿ الضغط العصبي كالقمؽ الناتجيف مف ظركؼ العمؿ بمختمؼ
جكانبيا.

 النظرة لمقيـ اإلنسانية مف جانب المسؤكليف عمى أنيا أىـ مف القكانيف كالتنظيمات
اإلدارية التي تحكـ المؤسسة) الزيكد.)204 ،2002 ،
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مقدمة:

المبحث الثاني

العوامل التنظيمية المؤثرة عمى ا حتراق الوظيْي

تحتؿ إدارة المكارد البشرية في المنظمات أىمية منقطعة النظير بسبب ككنيا مف أىـ العكامؿ

التنظيمية المؤثرة عمى االحتراؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى األداء األكفأ ،كاألفضؿ لمسيرة الك ازرات

كالتنفيذ األدؽ لخططيا كتتظافر كؿ أقساـ كفركع إدارة المكارد البشرية في عممية تنفيذ أىداؼ

المنظمة ،كما إنيا تتأثر بكؿ العكامؿ الخارجية كالداخمية لمك ازرات لذا فالكضع التنظيمي يتحدد

كيتأثر مستكاه تبعان لذلؾ  .كمف المؤثرات الخارجية ىي التغيرات البيئية حكؿ المنظمة ككجكد

التنافس ،كعند حصكؿ تغيرات في ىذه العكامؿ فسيؤدم ذلؾ إلى التأثير عمى الكضع التنظيمي

إلدارة المكارد البشرية في المنظمة ،محمبلن ىذه اإلدارة مسؤكلية إيجاد حمكؿ تكسيعية مف خبلؿ

استحداث أنظمة جديدة في المنظمة أك تنظيميا ،كما يتطمب مف ىذه اإلدارة القدرة عمى التعامؿ

مع أكجو متعددة مف أصحاب القرار إضافةن إلي الجيات األخرل في المنظمة إضافةن إلى تكجيو

استراتيجيتيا نحك تقكية أكاصر العبلقة كالترابط بيف العامميف كالمنظمة ،فاإلدارة العميا قد تضع
كؿ ثقميا المعنكم ،كمستكل عاؿ مف الثقة في مدير إدارة مكاردىا البشرية ،ألف ىذه اإلدارة ليا

القدرة الكبيرة ككما ىك مخطط ليا ،عمى السير بالمنظمة كاالنتقاؿ بيا إلى مستكل عاؿ مف
تممؾ الميزات التنافسية مع اآلخريف ،بكاسطة عمميا عمى تككيف طبقة يككف كجكدىا ناد انر مف
العامميف المتمكنيف بميارتيـ كحنكتيـ بالعمؿ كاإلبداع كالتميز مما يشكؿ ذلؾ صعكبة عمى بقية

المنظمات إليجاد أمثاليـ ،مما ال شؾ فيو أننا نعيي في بيئة تسكدىا المثيرات كالمنبيات

اء مادية أـ سيككلكجية ،كقد أثرت ىذه المثيرات عمى
المتنكعة بغض النظر عف أسبابيا سك ن
الفرد ،كلـ يقتصر ىذا التأثير في البيت أك المدرسة ،كانما تتجاكز إلى بيئة العمؿ .كمف ىنا
برزت الضغكط اإلنسانية نتيجة التأثر بالمثيرات كالمنبيات البيئية المختمفة .كىذه الضغكط

جعمت الفرد يعيي في حالة قمؽ كتكتر كانفعاؿ ،مما أثر عمى مياـ كاجباتو الكظيفية ،كعمى
عبلقتو مع العامميف في المنظمة ،ككذلؾ عمى صحتو كجسده .كنظ انر ألىمية ضغكط العمؿ فقد

أصبح ىذا المكضكع أحد المجاالت األساسية الىتماـ العديد مف رجاؿ الفكر اإلدارم

كالتنظيمي ،كلكف يبلحظ أف الكتابات في ىذا المجاؿ ما زالت في معظميا عمى مستكل

التحميؿ النظر ،كلـ تنؿ الدراسات التطبيقية فيو إال نصيبان محدكدان مف االىتماـ .كيمكف إرجاع

ذلؾ إلى سببيف رئيسييف ىما :األكؿ -تنكع العكامؿ المسببة لمضغكط كتداخميا مما يثير مشكمة
فصؿ كؿ منيا لدراسة تأثيرىا .الثاني -عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى مفيكـ محدد كدقيؽ لضغكط
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العمؿ مما يكقع الباحث الذم يحاكؿ الخكض في ىذا المجاؿ بحيرة تجعمو في النياية إما أف

يبتعد عنو كمية أك يحاكؿ تبني المفيكـ الذم يتفؽ مع قناعتو الشخصية) العمياف،2004 ،

.)159

العوامل التنظيمية المؤثرة عمى ا حتراق الوظيْي :

أو ً  -ضغط العمل :

كيعرفيا ( محمد ،)97 ،2000 ،بأنيا عبارة عف عممية تقكيـ ألكضاع بيئية أك اجتماعية،

كيترتب عمى ذلؾ ردكد فعؿ مف قبؿ األفراد نحك ىذه المكاضيع ،كأف الضغط ينتج بينما تككف

المتطمبات في البيئة أك العمؿ أكبر مف أف تتحمميا القدرات كالمصادر المتكفرة لمفرد .كيعرفيا
(المشعاف )97 ،2000 ،بأنيا تجربة ذاتية تحدث لدل الفرد محؿ ىذا الضغط اختبلالن نفسيان

أك القمؽ أك اإلحباط ،أك اختبلالن عضكيان ضربات القمب أك ارتفاع ضغط الدـ .كيحدث ىذا

الضغط نتيجة لعكامؿ قد يككف مصدرىا البيئة الخارجية أك المنظمة أك الفرد نفسو .
العوامل والمصادر المتعمقة بالضغوط بالوظيْة


غموض الدور :ينشأ غمكض الدكر عندما ال يممؾ الفرد معمكمات عف دكره في المنظمة
أك القسـ الذم يعمؿ فيو ،أك عندما تككف أىداؼ العمؿ غامضة ،ما يمثؿ تعارض
األىداؼ التنظيمية مصد انر رئيسان لضغكط العمؿ  .ما أف األشكاؿ المختمفة الستراتيجيات

المنظمة تتضمف مف مسببات الضغط ،فاستراتيجية االستقرار تؤدم إلى الممؿ كالفتكر في

العمؿ كعدـ إشباع دافع اإلنجاز ،بينما تفرض إستراتيجية النمك كالتكسع عمى أفراد

المنظمة جيكدان كتحديات قد ال يتحمميا الكثير منيـ ،في حيف أف استراتيجيات تقميص

أكجو النشاط أك تصفية بعضيا تؤدم إلى شعكر اإلدارة العميا كالعامميف بالفشؿ.

( المشعاف)97 ،2000 ،


عبء العمل :ىناؾ عبلقة بيف األعباء التي يتضمنيا الدكر كشعكر الفرد بالضغكط،
كعبء العمؿ ىك كمية كنكعية العمؿ المتاف يطمب مف الفرد إنجازىما في كقت محدد .

كيتخذ عبء العمؿ شكميف أساسيف ىما إما زيادة عبء الدكر أك انخفاضو ،كتعني زيادة
عبء الدكر قياـ الفرد بمياـ ال يستطيع إنجازىا في الكقت المحدد ،أك أف ىذه المياـ
تتطمب ميارات عالية ال يمتمكيا الفرد .كقد أثبتت بعض الدراسات أف المكظؼ الذم

يتحمؿ زيادة كبيرة في عبء الدكر يعاني مف مستكل عاؿ مف الضغكط(.جربندح،

باركف.)91 ،2004 ،
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تؤثر عدد ساعات العمؿ التي يقضييا الفرد في عممو عمى إنتاجيتو ،كرضاه عف عممو .لذلؾ

تعتبر ساعات العمؿ مصد انر مف مصادر ضغكط العمؿ ،حيث إف عدـ التنظيـ الجيد لساعات

العمؿ يؤدم إلى إصابة الفرد باإلجياد كالتكتر ،إضافةن إلى أف زيادة ساعات العمؿ اليكمية غالبان
ما تؤدم إلى إرىاؽ العامؿ كاعتبلؿ صحتو .كيضيؼ البعض أنو مف االستنزاؼ التدريجي

لصحة الفرد .كترتبط زيادة ساعات العمؿ بزيادة معدالت الحكادث كاألخطار إضافةن إلى ارتفاع
معدالت الغياب نتيجةن لئلرىاؽ كاإلجياد الذم يعترم األفراد مما يؤدم إلى الغياب أك التأخر
عف العمؿ أراد فعؿ لتمؾ الزيادة .إما أف تؤدم أيضان في بعض األحياف إلى أضرار اجتماعية

عبلقة الفرد بأسرتو .كأما أف تؤدم بالفرد إلى نقؿ بعض أعباء العمؿ إلى المنزؿ الستكماليا،
كبالتالي تؤثر عمى برامج األسرة مما يؤدم إلى ضغط األسرة كالفرد أيضان (السالـ،1999 ،

.)79

ثانياً -صلحيات العمل:

إف أحد المؤشرات التي تؤدم لبلحتراؽ النفسػي ىػك عػدـ كجػكد صػبلحيات التخػاذ قػ اررات لحػؿ
مشػكبلت العمػؿ ،كتتػأتى ىػذه الكضػعية مػف خػبلؿ كجػكد سياسػات كأنظمػة صػارمة ال تعطػي
مساحة مف حرية التصرؼ كاتخاذ اإلجراءات المناسبة مف قبؿ المكظؼ.

 -1ثقافنة المنظمنة  :ىػي مجمكعػة مػف الخصػائص التػي تصػؼ منظمػة مػا كتشػمؿ القػيـ
كالمعتقػدات السػائدة فػي المنظمػة كاألخبلقيػات كالنػكاحي الماديػة كالتكنكلكجيػة ،كتحػدث
الضغكط عندما ال يستطيع الفرد التكفيؽ بيف ثقافتو كثقافة المنظمػة نظػـ األجػر كالحػكافز
يجػب أف يكػكف األجػر مناسػبان لمجيػد كالعمػؿ الػذم يؤديػو الفػرد فػي المنظمػة ،فضػعؼ
األجػكر كالحػكافز يػؤدم إلػى رغبػة فػي بػذؿ الجيػد فيقػؿ مسػتكل أداء الفػرد فػي عممػو نظػـ
تقيػيـ األداء ىنػاؾ طػرؽ عديػدة لتقيػيـ األداء ،كمػف ثػـ فػإف عػدـ العدالػة فػي تقيػيـ أداء

العامميف في المنظمة يؤدم إلى ضغكط نفسية شديدة ( العتيبي.)107 ،2006 ،

 -2المسار الميني  :كيقصد بو الطريؽ التي يسمكيا المكظؼ صاعدان سمـ الكظائؼ المختمفة
أك متنقبلن بينيا ،كالفػرص المتاحػة أمامػو لمترقيػة ،كالتطػكير كالتنميػة ،كالتغيػرات المحتممػة
التػي يمكػف أف تػدخؿ عمػى مينتػو .ىػذا باإلضػافة إلػى تطمعاتػو المسػتقبمية كاسػتعداده

لمتطكير ،كمكاجية ىذه التغيرات االستقرار الكظيفي مف خبلؿ النقؿ المتكرر لؤلفراد داخؿ

المنظمػة ،حيػث يػؤدم ذلػؾ إلػى فقػداف العامػؿ لؤلمػف كالطمأنينػة كمػا يػؤدم إلػى االرتبػاؾ

كالتشكيش كعدـ القدرة عمى اإلبداع أك االبتكار .كعدـ االستقرار الكظيفي قد يكػكف ناتجػان
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ألكثػر مػف سػبب مػف بينيػا إجػراء تغييػرات متكػررة كمتبلحقػة فػي المنظمػة بػدكف مبػررات
كاضح( .عمار.)327 ،2006 ،

إف المؤسسة كياف لو طبيعتو الخاصة التي تختمؼ مف منظمة ألخرل ،فالمدرسة أك المستشفى
كمنظمة تختمؼ في ثقافتيا عف مصنع لمحديد كالصمب مثبلن ،فمكؿ منظمة شخصيتو الكاقية

الخاصة بيا ،كالتي إف لـ يستطع الفرد العامؿ تبنييا ،فذلؾ يعنى كجكد فجك ة بينو كبيف
المؤسسة ،مما يشكؿ ضغطان عمى الفرد ىذا مف جانب ،كمف جانب خر فإف الزمبلء المحيطيف

بالفرد قد يمثمكف  -بما يحممكنو مف قيـ كأفكار  -ضغطان جديدان عمى الفرد ،مما يزيد مف 150

فالفرد قد يصاب بالضغط بؿ قد :الضغكط الكاقعة عمى كاىؿ الفرد(.ىيجاف.)1997 ،

يصؿ لبلحتراؽ الكظيفي عندما ال يقبؿ الثقافة التنظيمية لمعمؿ حكلو؛ حيث ال تتسؽ تمؾ الثقافة

كما إف ثقافة المنظمة تشمؿ) )52 ،1993 ،Kahn & Cooperمع ما يحمؿ الفرد مف قيـ
األبنية كالكسائؿ المكجكدة فمشكبلت األبنية ،كما بيا مف أدكات ككسائؿ تعتبر مف الضغكط

التي تعرقؿ الفرد العامؿ ،كما يدخؿ ضمف ثقافة المنظمة طريقة تقييـ األداء ،فعممية تقييـ األداء

تمثؿ مصد انر ميمان مف مصادر الضغكط النفسية الكاقعة عمى المكظؼ ،فالتقييـ السمبي ،كغير

المكضكعي لؤلداء يمكف أف يجعؿ المكظؼ يفقد كيترؾ كظيفتو ،كذلؾ يعد مف مظاىر االحتراؽ
الكظيفي فعدـ التقييـ المكضكعي يؤدل إلى إحباط األىداؼ كالتكقعات ،مما
الكصكؿ إلى مرحمة االحتراؽ الكظيفي (حمداف. )27 ،2002 ،

يساعد في

ليذا فثقافة المؤسسة تشمؿ جميع ظركؼ العمؿ داخؿ تمؾ المؤسسة ،بؿ ما يدكر حكليا،
فالرتابة في العمؿ ،كعدـ التجديد يجعؿ المكظؼ يقكـ بنفس العمؿ تقريبان يكميان ،مما يجعمو يفقد

المعنى مف ذلؾ العمؿ ،كيشعر بالممؿ الذم يفتح الطريؽ لممعاناة مف االحتراؽ الكظيفي،
كالسبب ثقافة المؤسسة كما تحممو مف جمكد (الزيكر.)203 ،2002 ،

ثالثا -التدوير الوظيْي :التدكير الكظيفي ىك عبارة عف تبديؿ الشخص مف كظيفة إلى أخرل،
مما يزيد مف قدرة العامميف كقيمة المنظمة ،كما يمكف تعريفو بأنو أداء المكظؼ لميمة جديدة
لفترة زمنية مؤقتة متفؽ عمييا)القرعاف.)25 : 2011 ،

قد تفرض بعض الضغكط نفسيا عمى الفرد مثؿ الضغكط لمترقي أك اإلنجاز ،كيحدث ىذا عادة
عندما يضع الفرد لنفسو معايي انر ،أك عندما يقارف نفسو باآلخريف ،أك عندما يضع لنفسو كقتان

محددان لتحقيؽ ىدؼ معيف .كيشعر بعض األفراد بالراحة ليذه الضغكط العتقادىـ أف إشباع
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الحاجة تعد قكة دافعة كيتكقؼ ما إذا كانت األىداؼ تخمؽ ضغكطان أك تحقؽ قكة دفع إيجابية
عمى مدل كاقعية األىداؼ كاحتماالت تحقيقيا (حسف.)404: 2001 ،
فوائد التدوير الوظيْي:

تحدثت العديد مف الدراسات عف مزايا التدكير الكظيفي ،وكان من أبرزىا:
 -1التقميؿ مف الشعكر بالممؿ كضغكط العمؿ لدل المكظفيف.
 -2زيادة إنتاجية اإلدارات المعنية.
 -3الحد مف التغيب.

 -4زيادة تثقيؼ المكظفيف فيما يتعمؽ بمجاؿ العمؿ.

 -5زيادة االبتكار في مجاؿ تصميـ الكظائؼ ،كتحقيؽ التكزاف في إنتاجية المكظؼ.
 -6زيادة نشاط كقت الفراغ .

 -7باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف التدكير الكظيفي يحقؽ العديد مف المزايا النفسية كاالجتماعية،
مثؿ :زيادة مشاعر المساكاة بيف المكظفيف ،الرضا الكظيفي ،الرضا ،االبتكار ،رفع الركح
المعنكية ،التقميؿ مف الشعكر بالضجر كرتابة العمؿ)القرعاف.) 100 ،2011 ،

يمثػؿ مصػد انر رئيسػان لضػغكط العمػؿ ،كذلػؾ لمػا يكتنفػو مػف غمػكض كعػدـ ،كتيديػد لممصػالح

المكتسػبة لمعػامميف ،كتفتيػت لمتنظيمػات غيػر الرسػمية ،كتقػادـ لممعػارؼ كالميػارات فيتمثػؿ عػدـ
األمػاف الػكظيفي لمفػرد عنػدما يشػعر بأنػو ميػدد بالفصػؿ أك االسػتغناء عنػو  .مػا أف االنحسػار
االقتصادم ،كقمة الكظائؼ تزيد مف ىذا الشعكر عمى األفراد كأيضان زيادة البطالة.

كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف عدـ األماف الكظيفي يعتبر أحد مصادر الضغكط في العمؿ
ن
كمػا يتطمػب مػف المنظمػات تػكفير األمػاف الػكظيفي لمفػرد ،لكػي يقػكـ بػدكره بحيكيػة كنشػاط كعػدـ

تعرضو لضغكط عدـ األماف الكظيفي (السالـ. )80 ،1999 ،

كاف االىتمػاـ بد ارسػة تحفيػز العػامميف تفرضػو الرغبػة فػي تحسػيف أداء العػامميف ،كرفػع الكفايػة

اإلنتاجية ليػـ بمػا يكفػؿ تحقيػؽ أىػداؼ المشػركع بكفػاءة كفعاليػة كاقتصػاد ،كمػف خػبلؿ ذلػؾ فػإف
عػدـ تحقيػؽ رغبػات العمػاؿ كاشػباع حاجػاتيـ سػكؼ يػؤدم بيػـ إلػى اإلحسػاس بضػغكط العمػؿ،

إضافةن إلى كجكد الحكافز السمبية في مبدأ العقاب كالتخكيؼ بما يكفؿ حث العامميف عمى تحقيؽ
رغبة معينة ،ىذه الحكافز السمبية تؤدم بيـ إلى القمؽ ،كعػدـ الطمأنينػة ممػا يكػكف لػو أثػر سػيئ
عمػى مجيػكداتيـ كنتػائج أعمػاليـ كيتضػح مػف ذلػؾ أف األجػكر كالحػكافز يمكػف أف تكػكف مػف
عكامؿ ضغكط العمؿ السالبة (محمد.)137 ،2000 ،
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لقد أشارت الدراسات إلى أف المككث في كظيفة كاحدة لسنكات عديدة يجمب الضيؽ كالممؿ،
كيؤدم إلى ما يسمى باالحتراؽ الكظيفي؛ لذلؾ يفترض مف القيادة لحماية مكظفييا مف الكقكع

في ىذه الحالة انتياج سياسة لتدكير الكظائؼ بحيث ال يمكث المكظؼ في كظيفة طكيمة ،بؿ
ينقؿ إلى كظيفة أخرل لمتجديد) ،ابف منيع.(47 ،1430 ،

مسببات الضغوط المتعمقة التدوير الوظيْي إلى ثلث مراحل منيا( :النكيـ)94 ،2005 ،

أ  -مرحمة بدء الحياة الوظيْية :كىي المرحمة التي تبدأ بمجرد التحاؽ الفرد في عممو بعد
انتيائو مف المراحؿ التعميمية ،كيحدث في ىذه المرحمة ضغكط عمؿ كترجع مسببات الضغط
في ىذه المرحمة إما إلى نقص المعارؼ كالميارات البلزمة ألداء العمؿ ،أك عدـ التكازف بيف

مغريات العمؿ كمنفراتو ،أك عدـ القدرة عمى تحمؿ مسئكليات العمؿ ،أك صعكبة التكيؼ مع
زمبلء العمؿ ،أك القياـ بعمؿ قد ال يتفؽ مع مؤىبلت الفرد كقدراتو.

ب  -مرحمة منتصف النمو الوظيْي :كليس ىناؾ تحديد أك اتفاؽ عمى ماىية ىذه المرحمة أك
متى تبدأ كمتى تنتيي .كيصؿ أغمب الناس في ىذه المرحمة إلى أعمى المراتب ،كيطمؽ عمييا

البعض فترة التحكؿ ،أك فترة األزمة ،أك فترة معرفة الذات .كمف مسببات الضغكط في ىذه

المرحمة اآلتي :زيادة أعباء العمؿ ككثرة التغير كعدـ التأكد ،الحاجة الشديدة إلى اليقظة
كاالنتباه ،شدة التنافس بيف األقراف ،تقادـ المعارؼ كالميارات ،ضغكط الكقت ،زيادة االعتماد

عمى اآلخريف كرجاؿ التخصص.

ج  -مرحمة نياية الوظيْة :التقاعد كمف مسببات الضغكط في ىذه المرحمة الخكؼ مف فقد
المنصب كالسمطة ،كالمزايا المختمفة ،التفكير التقاعد كمصادر الدخؿ ،ترؾ الزمبلء كفقد
األصدقاء ،كالشعكر بالكحدة ،التفكير في استغبلؿ أكقات الفراغ بعد ترؾ العمؿ.

ابعا -المشاركة في اتخاذ الق اررات:
رً
إف عممية اتخاذ الق اررات ىي جكىر العممية اإلدارية ،فق اررات اإلدارة ما ىي إال سمسمة مترابطة،
ككؿ قرار يسبقو قرار ،كيتبعو قرار ،إلى أف تتحقؽ أىداؼ المؤسسة ،كالق اررات التي تصدر مف

المستكيات اإلدارية العميا تتبعيا ق اررات يتـ اتخاذىا في المستكيات اإلدارية األدنى ،أم أف اتخاذ
قرار ما ،ال يككف سكل نتيجة اتخاذ سمسمة أخرل متصمة مف الق اررات ،يعتبر مكضكع صنع
القرار كاتخاذه مف المكضكعات ذات األىمية التي شغمت باؿ عمماء االجتماع كبخاصة

المضطمعكف منيـ بعمـ االجتماع أك اإلدارة أك النفس أك السياسة كتنطمؽ األىمية مف أمريف

أساسييف :أمر أكاديمي كأمر مجتمعي كيتمثؿ األمر( :األكاديمي) في افتقار الدراسات
االجتماعية بصفة عامة إلى دراسات معمقة كمفصمة عف مثؿ ىذا المكضكع ،كما يتمثؿ األمر
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المجتمعي في أىمية ىذا المكف مف المجتمعات بالنسبة لمقائميف عمى أمر المجتمعات مخططيف
أك منفذيف مع تسابؽ المجتمعات خاصة النامية منيا في الدخكؿ في مضمار التنمية كالتحديث

كثمة فرؽ بيف كؿ مف صنع القرار كاتخاذ القرار (طبش. )95 ،2008 ،
مستويات اتخاذ الق اررات اإلدارية:
يمكػف تصػػنيؼ القػ اررات كفقػان لممسػػتكيات التنظيميػػة فػي أم منظمػػو ،كىػػى المسػػتكل االسػػتراتيجي،

كالمستكل اإلدارم ،مستكل المعرفة ،كالمستكل التشغيمي.

 -5المستوى ا ستراتيجي :كتحدد ىذه الق اررات األىداؼ كالمكارد كالسياسات الخاصة
بالمنظمة ،إف المشكمة الرئيسة عمى ىذا المستكل مف الق اررات تتعمؽ بالتنبؤ بالمستقبؿ الخاص

بالمنظمة كالبيئة كتحقؽ المكاءمة كالتكيؼ بيف المنظمة كالبيئة ،إف ىذه العممية يقكـ بيا غالبان

مجمكعو صغيرة مف المديريف عمى مستكل اإلدارة العميا ،كالذيف يتعاممكف مع مشكبلت معقدة
كغير ركتينية (العيتبي.)585 ،2004 ،

 -7مستوى اإلدارة :كتتعمؽ بصفو أساسيو بكفاءة كفعالية استخداـ المكارد ،كالرقابة عمى مستكل
أداء الكحدات اإلدارية بالمنظمة ،كيتـ اتخاذ ىذه الق اررات عف طريؽ المديريف في اإلدارة
الكسطي في المنظمة كفى إطار السياسات العامة ،كاألىداؼ المقررة عمى المستكل االستراتيجي

(جكىر.)11 ،2002 ،

 -0مستوى المعرفة :كتتعامؿ ىذه النكعية مف الق اررات مع تقييـ األفكار الجديدة لممنتجات
كالخدمات ،كأساليب االتصاؿ بالمعرفة الجديدة ،كأساليب تكزيع المعمكمات في جميع أجزاء

المنظمة.

 -4المستوى التشغيمي :كيتعمؽ النكع األخير مف الق اررات بتنفيذ األعماؿ كالمياـ المحددة
بكاسطة اإلدارة العميا كالكسطي ،كتحديد معايير لممنافسة كاستخداـ المكارد المتاحة ،كتحقيؽ

الرقابة عمى التشغيؿ كاألداء اليكمي (مسعكد.)559 ،2008 ،

فيما يتعمؽ بالمشاركة في السمطة كاتخاذ الق اررات ،كىناؾ مف نظر إليو عمى أنو كسيمة مف كسائؿ
اإلدارة ،كبعضيـ نظر إليو نظرة فمسفية ،ك خر عده ممارسة ثقافية تشجع األفراد عمى تحمؿ

المسؤكلية الشخصية لتطكير طريقة عمميـ ،في حيف ينظر إليو بعضيـ نظرة إدراكية يتككف مف
أربعة أبعاد إدراكية ىي المعنى ،كالكفاءة ،كالتصميـ الذاتي ،كأثر الكظيفة (السيد.)2055 ،

المشاركة في اتخاذ الق اررات تساعد عمى تحسيف نكعية القرار ،كجعؿ القرار المتخذ أكثر ثباتنا
كقبكالن لدل العامميف ،فيعممكف عمى تنفيذه بحماس شديد كرغبة صادقة .كما تؤدم المشاركة إلى
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تحقيؽ الثقة المتبادلة بيف المدير كبيف أفراد المؤسسة مف ناحية ،كبيف المؤسسة كالجميكر الذم

يتعامؿ معو مف ناحية أخرل( .ياسيف.)85 ،2005 ،

كلممشاركة في عممية صنع الق اررات زيادة أثرىا في تنمية القيادات اإلدارية في المستكيات الدنيا

استعدادا
مف التنظيـ ،كتزيد مف إحساسيـ بالمسئكلية كتفيميـ ألىداؼ التنظيـ ،كتجعميـ أكثر
ن
لتقبؿ عبلج المشكبلت ،كتنفيذ الق اررات التي اشترككا في صنعيا ،.كما تساعد المشاركة في

اتخاذ الق اررات عمى رفع الركح المعنكية ألفراد التنظيـ كاشباع حاجة االحتراـ كتأكيد الذات

(عسكر.) 68 ،2000 ،

مفيكـ المشاركة تكسيع الدكر الذم يقكـ بو المرؤكسكف في عممية اتخاذ القرار ،حيث يتـ األخذ
باالقتراحات كالتكصيات كاآلراء الفردية كالجماعية التي يبدييا المرؤكسكف ،مما يمكف الكصكؿ

لمق اررات األكثر فعالية كضماف سيكلة تنفيذىا( .العزاـ.)88 ،2005 ،
أىمية المشاركة في الق اررات:

التطكر الذم شيدتو اإلدارة الحديثة كالتطكر التكنكلكجي كنمك قيـ جماعية حديثة أدل إلى تعقد

الدكر الذم يقكـ بو المدير كضركرة تطبيؽ مبدأ المشاركة بصفة عامة كاتخاذ الق اررات بصفة
خاصة ،لألسباب التالية( :حجي.)65 ،2000 ،

 -5أف اتخاذ الق اررات االستراتيجية الخطيرة الخاصة بالتنمية كالتطكير كاإلصبلح تتطمب
إشراؾ العامميف في التنظيـ ،ككذلؾ إشراؾ كؿ مف تتصؿ بيـ ىذه الق اررات كتمسيـ مف
خارج التنظيـ ،ألف ىذه الق اررات تتطمب التفكير الكاعي كاقناع اآلخريف بجدكاه

 -2عممية اتخاذ الق اررات ىي بطبيعتيا نتاج مجيكدات مشتركة مف اآلراء كاألفكار
كاالتصاالت باالعتماد عمى أشخاص متعدديف .

 -3المشاركة في اتخاذ القرار تمكف المدير مف التكصؿ إلى ق اررات أكثر فعالية مف خبلؿ
العمؿ التعاكني المشترؾ ،كتبادؿ الرأم مع اآلخريف كالكقكؼ عمى كؿ االقتراحات
كالتكصيات .لممشاركة دكر ىاـ في إقناع المرؤكسيف بتنفيذ الق اررات كدعـ تطبيقيا.

خامسا -المساندة ا جتماعية:
إف المنظمة عبارة عف نظاـ اجتماعي تكنكلكجي بالغ التعقيد ،كتقكـ عمى أساس التفاعؿ بيف

اء أكانت الرسمية أـ غير الرسمية ،فمف
األفراد بعضيـ البعض ،كتفاعميـ داخؿ الجماعات سك ن
المتكقع أف ينشأ عف ىذا التفاعؿ العديد مف مسببات الضغط في العمؿ منيا كجكد شخصيات

عدائية كمشاغبة في العمؿ  -ارتفاع الكثافة االجتماعية كافتقاد الخصكصية في العمؿ ضعؼ
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القيادة ،كعدـ قدرتيا عمى الدفاع عف مصالح األفراد كالجماعة ،أك تسمط القيادة عميو نمط قيادم
غير ميتـ باألفراد (الدكسرم.)94 ،2005 ،

ضغكط الجماعة ،كتبايف معاييرىا مع القيـ التي يتمسؾ بيا الفرد .المنظمة عبارة عف نظاـ

مفتكح يتفاعؿ مع البيئة ،يصبح مف الصعب أف نقصر الضغكط التي يتعرض ليا الفرد عمى

تمؾ التي تحدث داخؿ المنظمة خبلؿ ساعات العمؿ .فعندما يأتي الفرد إلى المنظمة يأتي كمعو

القيـ كالعادات كالتقاليد التي مف المجتمع ،ما يأتي كمعو ضغكط الحياة التي يعيشيا ،كىي
بدكرىا تؤثر عمى ضغكط العمؿ كاما تتأثر بيا .كمف بيف المسببات البيئية لمضغط ضغكط

الحياة ،كتأتي في مقدمتيا األسر. ،الظركؼ االقتصادية السائدة كاتجاىاتيا في المستقبؿ،
كانخفاض مستكيات الدخؿ ،كانتشار البطالة (السايع.)137 ،2005 ،

يحتاج المكظؼ أحيانان إلى مشاركة اآلخريف في بعض اليمكـ كاألفراح كالتنفيس ،لكف بعض

األعماؿ تتطمب فصبلن فيزيقيان في المكاف كعزلة اجتماعية عف اآلخريف ،حيث يككف التعامؿ
أكثر مع األجيزة كالحاسبات كداخؿ كالمختبرات كالمكاتب المغمقة ،ك أف بناء الفرد عبلقات

إيجابية مع زمبلئو كرؤسائو في العمؿ ستنعكس إيجابيان عمى نفسيتو ،حيث يككنكف سندان لو عند
حاجتو إلييـ ،إما بمساعدتو في حمؿ جزء مف عممو إذا اقتضت الضركرة ،أك إرشاده في كيفية

أداء عممو ،أك تقديـ الدعـ المعنكم ،ك التشجيع البلزـ (الصماكم.)44 ،2002 ،

إف كجكدىا لو أثر كبير عمى التخفيؼ مف معاناة الفرد مف االحتراؽ الكظيفي ك العكامؿ المسببة
لو ،ك تتـ المساندة االجتماعية مف خبلؿ إقامة عبلقات كد ك صداقة حميمة مع مجمكعة مف
األشخاص الذم يرتاح ليـ ك يتصفكف بالحكمة ك الركية ك رجاحة العقؿ ،يتحدث معيـ ك

يتبادؿ اآلراء ،ككجيات النظر حكؿ ما يعانيو مف احتراؽ كظيفي ك مسبباتو ،كىذا ما يعرؼ

بالتنفيس عف النفس عند عمماء الصحة النفسية الذم يككف لو أثر كبير عمى جكانب عديدة
لمصحة ك االستقرار النفسي كالعاطفي ك الشعكر بالراحة النفسية بدالن مف المعاناة ك القمؽ
كاالكتئاب (ىنداكم.)126 ،1994 ،

فالفرد يشعر باألماف حينما يجد بجكاره صديؽ أك قريب يستطيع المجكء إليو حينما يكاجو

صعكبات أك مشكمة أك يحتاج إلى مشكرة .كمف ىنا تأتي أىمية العبلقة اإلنسانية بيف المدير
كمرءكسيو ،كجك الصداقة بيف الزمبلء في العمؿ ،ألف ذلؾ مف شأف ىاف يخفؼ مف مقدار

الضغكط التي يكاجييا الفرد( .جرينبرج ،باركف.)94 ،2004 ،

إف األفراد المسئكليف عف خريف في تحفيزىـ ،كمكافأتيـ ،كعقابيـ ،كاالتصاؿ بيـ يكاجيكف
ضغكطان أكثر مف غيرىـ ،لذلؾ فإف كظائؼ المديريف في المنطقة ىي التي تتحمؿ التكاليؼ
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اإلنسانية لسياسات المنظمة كق ارراتيا ،كذلؾ اتجاىات كتكقعات المديريف كالمشرفيف تؤثر عمى
طبيعة عبلقاتيـ بالمكظفيف أك العامميف الذيف يشرفكف عمييـ ،كذلؾ األسمكب اإلشرافي الذم

يتبعو المديركف في قيادتيـ ليؤالء المكظفيف ،ذلؾ انو إذا ما كانت نظرة المديريف ايجابية نحك

مكظفييـ كيعاممكنيـ عمى اعتبار أنيـ يحبكف العمؿ ،فاف ذلؾ سكؼ يؤثر عمى رفع معنكيات

المكظفيف كزيادة رضاىـ الكظيفي كبالتالي يقمؿ مف ضغكط العمؿ عمييـ ،كبالمقابؿ فإنو إذا ما
كانت النظرة سمبية ،فإف النتيجة سكؼ تككف أيضان سمبية بالنسبة لمعنكيات المكظفيف كدرجة

الضغكط التي يعانكنيا في العمؿ (ىيجاف.) 180 ،1998 ،

فيمثؿ الجانب االجتماعي بعدان ميمان في إصابة الفرد باالحتراؽ الكظيفي أك عدمو؛ حيث ال

يمكف عزؿ الفرد عف مجتمعو كما يحيط بو مف مشكبلت؛ حيث يعيش الفرد في كسط اجتماعي

ممئ بالتغيرات اإليجابية كالسمبية عمى حد سكاء ،كعميو التعايش معيا سكاء أكاف قبِؿ أـ رفض،
إضافةن لمنظرة االجتماعية لمفرد كمينتو التي يعمؿ بيا ،كما يشيده المجتمع مف تدني النظرة

العامة نحك أفراده ،مما ساىـ في زيادة األعباء عمى الفرد ،فيك مسئكؿ عف الزكجة كاألبناء،
جكار ما يتحمؿ مف أعباء حياتية كمينية ،مما يعطمو عف التقدـ الميني المنشكد ،كؿ ذلؾ
يساىـ في إنياؾ المكظؼ نفسي (عمي.)62 ،2000 ،

مف متطمبات أداء العمؿ تككيف العديد مف العبلقات الشخصية ،إال أف أطراؼ ىذه العبلقات قد
يسيئكا استغبلليا ،مما يؤدم إلى تميز ىذه العبلقات بالعدكانية ،أك الصراعات أك كجكد مناكرات

سياسية ترىؽ أحد أطراؼ العبلقة ،كما قد تؤدم بعض العبلقات إلى اإلساءة إلى الحرية

الشخصية أك عدـ الحفاظ عمى سرية المعمكمات الشخصية ،كقد يزيد حجـ العبلقات الشخصية
بدرجة عالية إلى الحد الذم يمثؿ إثارة عالية ال يمكف تحمميا ،كقد تقؿ ىذه العبلقات بدرجة

كبيرة إلى الحد الذم يمثؿ انفصاؿ كاغتراب مف قبؿ الفرد (مسمـ.)94 ،2007 ،
سادساً -صراع القيم:

يعرؼ بأنو شعكر الفرد بتعارض إمكاناتو كقدراتو مع الدكر أك الكظيفة التي يقكـ بيا ،كيرجع

ذلؾ لعدـ فيمو لدكره الكظيفي أك لعدـ كجكد تكصيؼ سميـ لكظيفتو ،كأما لتعارض األكامر

كالتكجييات الصادرة إليو مف إدارتو .كمفاىيمو التي قد تككف صائبة أك خاطئة ( .عبد الباقي،

. )98 ،2003

يستغرؽ العمؿ جزءان مف حياتنا .فنحف نقضي مف سبع أك ثماني ساعات في العمؿ في اليكـ

لمدة خمسة أياـ أك أكثر في األسبكع ،كلمدة تتراكح بيف أربعيف كخمسة كأربعيف عامان ،في

العمؿ ،أم ما يناىز المائة ألؼ ساعة في العمؿ خبلؿ حياتنا .كبطبيعة الحاؿ فإف جزءان مف
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ىذا الكقت نقضيو في العمؿ مع اآلخريف ،كبعض ىؤالء الذيف نعمؿ معيـ نشاطرىـ اىتمامنا

نككف معيـ صداقات حميمة كبعضيـ نختمؼ معيـ نظ انر لكجكد المصالح
كأنشطتنا ،كبالتالي ّ
المتعارضة بيننا كبينيـ .لذا يمكف القكؿ بأف عبلقات العمؿ في غاية األىمية .فقد تككف مصد نار
لمرضا الكظيفي كالدعـ حينما تسير سي انر حسنان ،أك قد تككف مصد نار لمضيؽ الشديد ،كعدـ الرضا
عندما تنشب الصراعات أك الخبلفات (جكىر.)55 ،2002 ،

إف صراع الدكر في العمؿ يظير عندما يقكـ الفرد بأداء مياـ كثيرة تتطمب سرعة كبيرة

إلنجازىا ،كيشعر الفرد عند أدائو ليذه المياـ بعدـ رغبتو في أدائيا كيعتبرىا جزءان مف مياـ

كظيفتو ،باإلضافة إلى أف ىذه المياـ تككف متشعبة كمتداخمة مع مياـ أك أدكار أخرل يؤدييا

الفرد .كأمثمة ذلؾ تداخؿ عمؿ الفرد مع كاجباتو العائمية ،أك عدـ اىتماماتو الشخصية في ىذه
الكظيفة ،كال يعتبرىا محببة إلى نفسو ،كبالتالي يشعر الفرد باالستياء مف عممو كبالضغكط

الكاقعة عميو ،كذلؾ يظير صراع الدكر حينما يككف الفرد كاقعان تحت أكثر مف قيادة ،كيتمقى
أكامر مف أكثر مف رئيس يطمبكف منو القياـ بكظائؼ متناقضة (عبد الباقي.)333 ،2003 ،

كتقسيـ العمؿ كنطػاؽ اإلشػراؼ غيػر المبلئػـ كاالعتمػاد ال ازئػد بػيف كحػدات المنظمػة مػف العوامنل

المسببة لضغوط العمل( :السباعي.)107 :2001 ،

 -1جماعة العمل  :غالبان ما يؤدم الفرد عممو في المنظمة ضمف جماعة عمؿ معينة(

دائرة -قسـ -شعبة كتشير الدراسات العديدة إلى التأثير الكبير لمجماعة عمى الفرد،
كليس مستغربان أف نجد بعض الضغكط التي يتعرض ليا الفرد مصدرىا الجماعة التي

يعمؿ معيا ،كمف أىـ ىذه الضغكط االفتقار إلى تماسؾ الجماعة ،افتقار الفرد إلى دعـ
الجماعة كمؤازرتيا ،ك التنازع كالصراع بيف أفراد الجماعة(.السبيعي.)94 :2002 ،

 -2سياسات المنظمة :ىناؾ عكامؿ متعددة تتعمؽ بسياسات المنظمة قد تككف مصدر
لضغكط العمؿ كبأداء العامميف بصكرة ارتجالية كغير منصفة ،عدـ المساكاة بيف

العامميف في الركاتب كالحكافز ،قكاعد غير مرنة ،تدكير نكبات العمؿ ،إجراءات غير
كاضحة ،تنقبلت متكررة بيف العامميف لمكاقع مختمفة ،ككاجبات كظيفية غير كاقعية

(سميماف.)96 :2004 ،
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المبحث الثالث -وزارة التربية والتعميم ووزارة الصحة الْمسطينية

مقدمة:

لمحة عن وزارة التربية والتعميم العالي

"حرصت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ،منذ تكلييا قيادة دفة التعميـ عاـ (1994ـ)،
عمى النيكض بالعممية التربكية ،كبذلت جيكدان كبيرة في ىذا المجاؿ ،كسط ظركؼ سياسية

صعبة ،فقد تحممت عبئان كبي انر ،ككرثت تركة ثقيمة ،كبنية تربكية شبو مدمرة ،خمّفيا االحتبلؿ

اإلسرائيمي .كأخذت عمى عاتقيا أف تنجح ،ككضعت ذلؾ نصب عينييا ىدفان لمتحقيؽ.

كحيف نتحدث عف إدارة شؤكف  1.1مميكف طالب كأكثر مف  30ألؼ معمـ ،كاإلشراؼ عمى

قرابة ألفي مدرسة كعشرات الجامعات كالمعاىد العميا ،كاالنطبلؽ في مشركع كبير تمثّؿ ببدء
تطبيؽ أكؿ منياج فمسطيني ،كالبدء بتطبيؽ خطة خمسية تطكيرية شاممة لمنيكض بالتعميـ

الفمسطيني كتكفيره لمجميع ،كتحمؿ عبء التزايد الحاصؿ في عدد المكاليد ،األمر الذم يجعمنا
في سباؽ متسارع لبناء المزيد كالعديد مف المدارس لحؿ المشاكؿ الناتجة عف االكتظاظ في

مد يد العكف لنا كمساندتنا محميان كعربيان كدكليان ،لتخطّي
الصفكؼ الدراسية ،فإننا نطمع في ّ
الصعاب كالكصكؿ إلى اليدؼ السامي كالنبيؿ ،كتكفير أجكاء التفاؤؿ كاألمؿ لجيؿ فمسطيني
كاعد ،ينشد العمـ كالحياة بحرية كأماف.

كألف الك ازرة تدرؾ مدل أىمية تطكير التعميـ كتحسيف نكعيتو ،كمدل أىمية تحقيؽ معايير الجكدة
فيما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي ،فقد عممت جاىدة لتدريب المعمميف كتأىيميـ ،لخمؽ قاعدة تربكية
قادرة عمى األخذ بيد أطفاؿ فمسطيف نحك مجريات العصر الحديث ،عصر المعمكمات المتسارعة

كالتكنكلكجيا الحديثة ،فعممت عمى إدخاؿ الحاسكب الى المدارس ،كأصبح لدييا أكثر مف 1200
مختبر حاسكب يستخدميا الطمبة ،كتـ ربط بعض ىذه المدارس بشبكة المعمكمات العالمية

"اإلنترنت" ،كفي استمرار ليذه الجيكد تبنت خطة لتدريب جميع المعمميف الفمسطينييف في دكرات
مستمرة لرفع كفاءتيـ كأدائيـ ،كتعمؿ حاليان عمى تنفيذ استراتيجية تدريب كتأىيؿ المعمميف
بالتعاكف مع الجامعات.

اإلدارة العامة لمعلقات العامة فى الوزارة:
تتككف اإلدارة العامة لمعبلقات الدكلية كالعامة مف ثبلث دكائر ،ىي( :دائرة العبلقات الدكلية

كالعامة كدائرة اإلعبلـ التربكم كدائرة العبلقات لمتعميـ العالي).
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كتيدؼ دائرة العبلقات الدكلية كالعامة:بناء استراتيجية متكاممة كشاممة لمتكاصؿ المحمي

كاإلقميمي كالدكلي بيدؼ تطكير عبلقات شراكة ذات طبيعة دائمة مع كافة القطاعات ،كيتضمف

ىذا التكاصؿ استقباؿ الكفكد ،كتنظيـ المؤتمرات ،كترشيح مشاركيف مف الك ازرة لحضكر

اجتماعات كمؤتمرات خارج فمسطيف ،كمتابعة االتفاقيات ،كمتابعة ممؼ التكأمة مع مدارس مف

خارج الكطف.

الفعاؿ ،كيحقؽ مخرجات تؤدم
كتيتـ الدائرة بتحقيؽ إعبلـ تربكم ىادؼ يبرز الحراؾ التربكم ّ
إلى تحسيف صكرة الجياز التربكم ،كبالتالي دعـ العممية التربكية التعميمية كتحسيف مستكل
التعميـ كالتعمّـ كتسمط الدائرة الضكء عمى التجارب التربكية الناجحة لدل الطمبة كالمعمميف كتتبنى
نشر اإلبداعات التربكية كتكجيو كسائؿ اإلعبلـ إلييا ،كتركز الدائرة عمى أىمية دمج اإلعبلـ في

التربية كدمج التربية في اإلعبلـ كتطكير عبلقات التعاكف مع الصحفييف كاإلعبلمييف ،ككسائؿ
اإلعبلـ التي يمثمكنيا لخدمة القضايا التربكية.

نشأة وزارة التربية والتعميم:

تتكلى الك ازرة مسؤكلية اإلشراؼ عمى التعميـ الفمسطيني كتطكيره في مختمؼ مراحمو ،في قطاعي
التعميـ العاـ كالتعميـ العالي .كتسعى لتكفير فرص االلتحاؽ لجميع مف ىـ في سف التعميـ،
ككذلؾ تحسيف نكعية كجكدة التعميـ كالتعمـ لبلرتقاء بو بما يتبلءـ مع مستجدات العصر.

ككذلؾ تنمية القكل البشرية العاممة في القطاع التعميمي ،مف أجؿ إعداد المكاطف الفمسطيني
المؤىؿ ،كالقادر عمى القياـ بكاجباتو بكفاءة كاقتدار.

بعد تسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية ،مياـ التعميـ في فمسطيف عاـ (1994ـ) ،تشكمت ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي ،كفي عاـ (1996ـ) أنيطت صبلحيات التعميـ العالي بك ازرة جديدة حممت
اسـ ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،فيما ظمت الك ازرة األـ تحمؿ اسـ ك ازرة التربية كالتعميـ.

كفي تعديؿ كزارم عمى الحككمة الفمسطينية عاـ (2002ـ) تـ إعادة دمج الك ازرتيف في ك ازرة

كاحدة حممت اسـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.

الميام الرئيسة لمديرية التربية والتعميم:

إف الميمة الرئيسة لمديرية التربية كالتعميـ ىي متابعة عمؿ الجياز التعميمي في الميداف ،كليا
الصبلحية بمتابعة أمكر المدارس اليكمية مف إشراؼ كارشاد تربكم كنشاطات طبلبية ،كأمكر

مالية كادارية كأمكر شؤكف المكظفيف ،كتككف مسئكلة عف إعداد التشكيبلت المدرسية لكؿ مدرسة

كمتابعة أمكر المدرسة األخرل كعف التخطيط التربكم لممنطقة التعميمية ،كاإلحصاءات التربكية
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كبناء عمى قكاعد
في المنطقة ،كيتـ تعييف المكظفيف التربكييف كاإلدارييف بالرجكع إلى الك ازرة
ن
محددة تحدد عدد المراكز المسمكح بيا في المنطقة التعميمية كفي مدارس المنطقة التعميمية .
(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،تاريخ الكصكؿ  ،2017/1/30الساعة .)3:00
األقسام التابعة لمنائب المالي واإلداري لمدير التربية والتعميم وىي :
تتنكع األقساـ إلى مياـ مف أىميا ( :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،تاريخ الكصكؿ

 ،2017/1/30الساعة .)3:10

 -1قسم شؤون الموظْين والشؤون اإلدارية :

كيشغؿ ىذا شؤكف المكظفيف كالشؤكف اإلدارية حسب الييكمية رئيس قسـ كمكظفان لكؿ ()400

معمـ أم إجمالي ( )9مكظفيف في حيف أف المكجكد فعبلن ىك مساعد رئيس قسـ عدد ()1
كرئيس شعبة عدد ( )3ككاتب عدد ( )2كمدخؿ بيانات عدد ( )2بإجمالي كقدره ( )8مكظفيف
مما يظير اختبلؼ عدد المكظفيف المكجكد بالنقص عف العدد المخطط في الييكمية بفارؽ

مكظؼ كاحد .
ميام القسم :

يتنننولى القسنننم المينننام التالينننة ( :ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي ،تػػاريخ الكصػػكؿ ،2017/1/30
الساعة .)3:10

 -1إعداد قكائـ باحتياجات المدارس مف القكل العاممة لكؿ عاـ .

 -2تكصيؼ الكظائؼ كاإلعبلف عف الشاغر منيا كاعداد لجاف المقاببلت لشغؿ ىذه
الكظائؼ.

 -3إعداد اإلحصائيات الشيرية بالقكل العاممة .
 -4القياـ بجميع األعماؿ المتعمقة بجميع المكظفيف ،كمتابعة حياة المكظؼ منذ تقدمو
بطمب الكظيفة ثـ قبكلو كمتابعة ما يستجد لو مف تغيرات إلى أف تنتيي خدمتو .

 -5إعداد سجؿ حصر دكاـ كغياب المكظفيف الدائميف كاليكمييف كالبطالة .

 -6اإلببلغ عف التغيرات التي تط أر عمى المكظؼ ،كليا تبعات مالية مثؿ تغيير عنكاف
السكف ،الحالة االجتماعية ،عبلكة المينة كتعديؿ المؤىؿ .

 -7حكسبة البيانات الخاصة بالمكظفيف .

 -8المكافآت كالترقيات كالخصكمات كالجزاءات التي يحصؿ عمييا المكظؼ .
 -9األعماؿ الركتينية الخاصة بالقسـ .
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 -2قسم المحاسبة :

كيشغؿ ىذا القسـ حسب الييكمية رئيس قسـ كمكظفان لكؿ ( )100مدرسة أم إجمالي عدد ()2

مكظفيف في حيف أف المكجكد فعبلن ىك رئيس قسـ عدد ( )1كمساعد رئيس قسـ عدد ()1
كمحاسب عدد ( )2بإجمالي كقدره ( )4مكظفيف مما يظير اختبلؼ عدد المكظفيف المكجكد
بالزيادة عف العدد المخطط في الييكمية بفارؽ عدد ( )2مكظؼ .

مف المبلحظ خبلؿ زيارتي لقسـ المحاسبة ،تستخدـ الك ازرة نظاـ محاسبي محكسب ،باإلضافة
الى التسجيؿ اليدكم ،ككجكد نظاـ رقابي سميـ يتمثؿ في الرقابة السابقة كالمتزامنة كالبلحقة

لمعمميات المالية في الك ازرة ،باإلضافة الى رقابة قسـ الرقابة الداخمية في الك ازرة ،كما تبيف
لمباحث بأ ف معظـ عمميات الصرؼ المالي تتـ بشكؿ مركزم مف ك ازرة المالية ،باستثناء بعض

النفقات التشغيمية ،مع كجكد مراقب مالي مف ك ازرة المالية لمتأكد مف عمميات المالية في الك ازرة
كصرفيا حسب بنكد المكازنة العامة لمك ازرة .

ميام القسم :

يتػػكلى القسػػـ القيػػاـ بالميػػاـ التاليػػة (ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي ،تػػاريخ الكصػػكؿ ،2017/1/30

الساعة .)3:20

 -1إعداد المكازنات التقديرية إليرادات كنفقات المديرية كالمدارس في بداية كؿ عاـ .
 -2تمقي إيصاالت دفع التبرعات المدرسية (:الرسكـ الدراسية ) مف المدارس بعد إيداعيا
بالبنؾ كتسجيميا عمى الحاسكب ،كأيضان تسجيؿ المصركفات المدرسية كمصركفات

المديرية عمى الحاسكب.

 -3قبض رسكـ االمتحانات العامة كغيرىا مف الكاردات مثؿ أثماف الكتب كايداعيا لحساب
أمانات الك ازرة الخاصة بكؿ نكع .

 -4إصدار شيكات بمصركفات المديرية المختمفة .
 -5إصدار شيكات بالسمؼ المستديمة لممدارس .

 -6تجييز معامبلت المكاصبلت المتحركة كالثابتة لممكظفيف كالمدرسيف بمديرية التربية
كالتعميـ كمدارسيا كارساليا لديكاف المكظفيف العاـ .

 -7إعداد الميزانيات كالتقارير الشيرية شيريان لممديرية كالمدارس كارساليا لمك ازرة .
 -3قسم الرقابة المالية واإلدارية :
كيشغؿ ىذا القسـ حسب الييكمية رئيس قسـ كمكظفان عدد ( )2بإجمالي كقدره ( )3مكظفيف في

حيف أف المكجكد فعبلن ىك رئيس قسـ عدد ( )1كمدقؽ إدارم كمالي عدد ( )1بإجمالي كقدره
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عدد ( )2مكظفيف مما يظير اختبلؼ عدد المكظفيف المكجكد بالنقص عف العدد المخطط في

الييكمية بفارؽ مكظؼ كاحد.
ميام القسم :

يتولى القسم القيام بالميام التالية :

 -1التدقيؽ المالي إليرادات كمصركفات المدارس كلمسمؼ المستديمة بيا .
 -2متابعة السجبلت كالممفات المالية بالمدارس .

 -3الرقابة اإلدارية لمسجبلت كالعامميف كالطمبة بالمدارس .
 -4التدقيؽ المالي لممقاصؼ التعاكنية بالمدارس .
 -5تدقيؽ المكازـ كالعيد بالمدارس .

 -6االشتراؾ في لجاف الجرد كاالستيبلؾ بالمديرية كالمدارس .
 -7االشتراؾ في لجاف استبلـ الكتب المدرسية .

 -8االشتراؾ في لجاف التحقيؽ اإلدارم بالمديرية .
 -9رفع تقارير عف أية مخالفة أك تجاكز لمدير التربية كالتعميـ .

 -10تقديـ خطة عمؿ لمقسـ كتقديـ تقرير شيرم كربعي كفصمي كنصؼ سنكم كسنكم لنائب
المدير المختص بمنجزات القسـ.

 -4قسم التخطيط واإلحصاء:
كيشغؿ ىذا القسـ حسب الييكمية رئيس قسـ عدد ( )1كمكظفان عدد ( )2كمبرمج كمبيكتر عدد

( )1أم إجمالي كقدره ( )4مكظفيف في حيف أف المكجكد فعبلن ىك رئيس قسـ عدد ( )1كمدخؿ

بيانات عدد ( )1بإجمالي كقدره ( )2مكظؼ مما يظير اختبلؼ عدد المكظفيف المكجكد بالنقص
عف العدد المخطط في الييكمية بفارؽ عدد ( )2مكظؼ .

ميام القسم:
يقكـ القسـ بالمياـ التالية ( :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،تاريخ الكصػكؿ  ،2017/1/30السػاعة

.)3:25

 -1إعداد التشكيبلت المدرسية كحصر الكظائؼ التدريسية البلزمة .

 -2إعداد كتاب اإلحصاء التربكم السنكم لممديرية كاإلحصاءات الشيرية .
 -3تعبئة االستبانات كاالستمارات الخاصة باإلحصاء .
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 -4المشاركة في إعداد الخطة السنكية .

 -5إدخاؿ المعمكمات اإلحصائية عمى الحاسكب .
 -6مد الباحثيف باإلحصائيات كالبيانات التي تيميـ .
 -5قسم المشاريع واألبنية المدرسية:
كيشغؿ ىذا القسـ حسب الييكمية رئيس قسـ (ميندس) عدد ( )1كمساحان عدد ( )1كرسامان عدد

( )1كحاسب كميات عدد ( )1أم إجمالي كقدره ( )4مكظفيف في حيف أف المكجكد فعبلن ىك
ميندس عدد ( )2كمراقب عماؿ عدد ( )1كأميف مخزف عدد ( )1بإجمالي كقدره ( )4مكظفيف

باإلضافة لكجكد عدد ( )21مكظفان فني صيانة ممحقيف بيذا القسـ عمى أرض الكاقع كيقكـ
بأعماؿ الصيانة بالمديرية كالمدارس كمنيـ النجار كالحداد كالكيربائي كالسباؾ كالبناء كالدىاف
مما يظير تشابو عدد المكظفيف المكجكد مع العدد المخطط في الييكمية مع اختبلؼ المسميات

الكظيفية كالمؤىبلت إال أف المكجكد يزيد عف المخطط بمقدار ( )21مكظفان يمثمكف عماؿ

الصيانة الممحقيف بالقسـ .
ميام القسم :

يقكـ القسـ بالمياـ التالية ( :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،تاريخ الكصػكؿ  ،2017/1/30السػاعة

.)3:30

 -1أعماؿ صيانة لممدارس .

 -2أعماؿ بناء غرؼ صفية .
 -3إعداد مناقصات (صيانة  +بناء) لممدارس .

 -4إشراؼ ىندسي عمى المشاريع( :األبنية المدرسية).
 -5االشتراؾ في استبلـ المباني المدرسية .

 -6تقديـ خطة عمؿ لمقسـ يكمية كتقديـ تقرير شيرم كربعي كفصمي كنصؼ سنكم كسنكم
لنائب المدير المختص بمنجزات القسـ .
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مقدمة:

لمحة عن وزارة الصحة الْمسطينية

إف ك ازرة الصحة في السمطة الكطنية الفمسطينية كإحدل مؤسسات دكلة فمسطيف المستقمة ممتزمة
بمبدأ العمؿ المشترؾ مع جميع الشركاء لتطكير األداء في القطاع الصحي كاالرتقاء بو ،كذلؾ
لضماف إدارة القطاع الصحي بشكؿ ميني سميـ كخمؽ قيادة قادرة عمى كضع السياسات كتنظيـ

العمؿ ،كضماف تكفير خدمات نكعية في كؿ القطاع الصحي العاـ كالخاص( .مكقع ك ازرة الصحة

الفمسطينية ،تاريخ الكصكؿ  ،2017/1/5الساعة 7:30ـ ).
 المبادئ العامة:

 -1الحؽ في الصحة لجميع أبناء الشعب الفمسطيني.
 -2الحصكؿ عمى خدمات صحة عامة كرعاية صحية ذات جكدة عالية لمجميع بمساكاة كعدالة

كاالىتماـ بالشرائح الميمشة ،كعمى األخص تمؾ المعزكلة في األغكار كالقدس الشرقية ،كتمؾ

المتضررة مف جدار الفصؿ العنصرم كسكاف قطاع غزة الذم يكاجو حصا انر خانقان منذ عدة

سنكات.

 -3الحكـ الرشيد.
 الرؤية
نظاـ صحي شامؿ متكامؿ يساىـ في تحسيف كتعزيز مستداـ لمكضع الصحي بما فيو المحددات

الرئيسة لمصحة في فمسطيف.
 األىداف ا ستراتيجية:

لقد حددت الخطة االستراتيجية الكطنية لمصحة (2013-2011ـ) اتجاه سير العمؿ لتحقيؽ

األىداف التالية:

 -1تعزيز اإلدارة كالقيادة.

 -2تعزيز التخطيط كاإلدارة كالتمكيؿ المستداـ لبلستخداـ األمثؿ لئلمكانيات المتاحة.
 -3تعزيز أنماط الحياة الصحية كتحسيف إدارة األمراض المزمنة.

 -4ضماف الحصكؿ عمى خدمات صحية ذات نكعية جيدة مف قبؿ الجميع كبخاصة الفقراء
كالفئات الضعيفة.

 -5تعزيز التمكيؿ كاإلدارة المالية مف أجؿ االستدامة كالشفاؼ

 -6تعزيز فعالية المعكنات في دعـ االستراتيجية الكطنية لمصحة.
 -7تعزيز الشراكة كالتكامؿ بيف القطاعييف العاـ كالخاص.
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 الخدمات المقدمة لمصحة:
تتمثؿ رسالة في بناء نظاـ معمكماتي صحي كطني يكظؼ الكسائط التكنكلكجية األحدث في

جمع البيانات كحفظيا ،كاعادة إنتاجيا كتحميميا كنشرىا كتكزيعيا بما يجعميا متاحة بسرعة كيسر
كاستخداميا بكاسطة مقدمي الخدمات الطبية كالمؤسسات المعنية كالطمبة كالباحثيف ،ككؿ مف لو

اىتماـ في المكاضيع الصحية.

كلكي ينيض مركز المعكمات الصحية الفمسطيني بيذه الرسالة فإنو رسـ لنفسو غايات محددة
كمعرفة بكضكح تتمثؿ في( :مكقع ك ازرة الصحة الفمسطينية ،تاريخ الكصكؿ  ،2017/1/5الساعة

 7:35ـ).

 -1تطكير ركابط محكسبة لبلتصاؿ عمى المستكل الكطني تربط بيف إدارات ك ازرة الصحة.

 -2خدمة الشعب الفمسطيني مف خبلؿ نظاـ يجمع المعمكمات عف الكضع الديمكغرافي
كالصحي كالمكارد الصحية.

 -3تطكير نظاـ فعاؿ كمحكسب لنظاـ المعمكمات الصحية كاإلدارية عمى مستكل كطني.

 -4إعداد كتطبيؽ برنامج تدريبي مكثؼ لككادر صحية مختارة في مختمؼ مكاقع العمؿ في
مجاؿ المعمكمات كتكنكلكجيا المعمكمات.
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خلصة الْصل الثاني:

ييدؼ ىذا الفصؿ الثاني إلى تقديـ اإلطار الفكرم كالتأصيؿ النظرم لبلختراؽ الكظيفي
كالعكامؿ المؤثرة مف خبلؿ اآلتي :كيتككف الفصؿ الثاني مف ثبلثة مباحث :المب ػػحث األكؿ-

االحتراؽ الكظيفي ،المبحث الثاني -العكامؿ التنظيمية المؤثرة عمى االحتراؽ الكظيفي ،المبحث

الثالث -ك ازرة التربية كالتعميـ كك ازرة الصحة الفمسطينية ففي المبحث األكؿ االحتراؽ الكظيفي،
تطرؽ الباحث إلى التطكر التاريخي لبلحتراؽ الكظيفي ،كمراحؿ االحتراؽ الكظيفي إلى مرحمتيف
ىما مف خبلؿ

المرحمة التنكيرية ،المرحمة التجريبية ،تعريؼ االحتراؽ الكظيفي ،خصائص

االحتراؽ الكظيفي ،كالفرؽ بيف االحتراؽ كالمصطمحات اآلخرم مثؿ االحتراؽ الكظيفي كالتعب
االحتراؽ الكظيفي كالقمؽ االحتراؽ الكظيفي كالتيرب النفسي ،مستكيات االحتراؽ الكظيفي مثؿ
مستكل اإلنذار كالتنبيو مستكم االستجابة لئلنذار كالمقاكمة مستكل اإلنياؿ أك االحتراؽ مستكم

االستغراؽ كالتدخؿ مستكل التبمد كالرككد مستكم االنفصاؿ النظريات المفسرة لبلحتراؽ الكظيفي،
نظرية التحميؿ النفسي ،النظرية السمككية النظرية الكجكدية ،النظرية المعرفية ،نظرية

Seyleسيمى ،نماذج المفسرة لبلحتراؽ الكظيفي مثؿ نمكذج تشيرنس ،مثؿ نمكذج المتغيرات

الشخصية كالبيئية ،ك نمكذج العبلقات البنائية ،أبعاد االحتراؽ الكظيفي ،محدكدية صبلحيات
العمؿ قمة التعزيز اإليجابي انعداـ االجتماعية عدـ اإلنصاؼ كالعدؿ ،عف األبعاد منيا البعد
األكؿ -اإلجياد االنفعالي كالنفسي :كيتمثؿ في فقداف إحساس المكظؼ لمثقة بالذات ،ك الركح

المعنكية ،ك كذلؾ فقدانو لبلىتماـ كالعناية بالمستفيديف مف الخدمة ،ك استنفاده لكؿ طاقاتو،
إحساسو بأف مصادره العاطفية مستنزفة .كىذا الشعكر باإلنياؾ العاطفي قد يكاكبو إحساس

باإلحباط ك الشد النفسي ،البعد الثاني  -تمبد المشاعر :كىك الشعكر بتدني اإلنجاز الشخصي،

الذم يتسـ بالميؿ نحك تقكيـ الذات تقكيمان سمبيان ،ك شعكر األفراد مف خبللو بالفشؿ ،ك كذلؾ

تدني إحساسيـ بالكفاءة في العمؿ ،ك اإلنجاز الناجح ألعماليـ أك تفاعميـ مع اآلخريف ،البعد

الثالث -نقص الشعكر باإلنجاز :ىك ميؿ المكظؼ إلى تقييـ ذاتو بطريقة سمبية فيما يتعمؽ

بأدائو لعممو كتقديمو لمخدمة لممراجعيف ،كفقداف السعادة كالرضا بالعمؿ ،كيقاس بدرجات ثبلث

حسب مقياس ماسبلؾ عاؿ ،معتدؿ ،متدف كتنقسـ مصادر الحتراؽ الكظيفي إلى التالي
المصدر األكؿ -كينبع مف المكظؼ نفسو مف حيث سمككو كمعيشتو كمستكل ذكائو كظركفو

األسرية كطمكحو كحالتو الصحية نفسيًّا كاكمينيكيًّا ،المصدر الثاني -ىك المنظمة التي يعمؿ بيا

المكظؼ مف حيث عدـ كضكح األدكار أك ضغط العمؿ أك تفشي الظمـ كعدـ اإلنصاؼ بيف

العامميف أك ممارسة النمط الديكتاتكرم المتسمط مف قبؿ القيادات أك عدـ كجكد أماف كظيفي،
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أيضا ال عبلقة لممكظؼ بو كيتمثؿ بالضغكط االجتماعية،
المصدر الثالث -خارج المنظمة ك ن
كظركؼ الحياة االقتصادية في مجتمعو كالثقافة االجتماعية التي قد تككف محبطة لممكظؼ
كتطمعاتو ،إضافةن إلى ظركؼ كطنو السياسية التي تمقي بظبلليا عمى المكظؼ ،كتجعمو دائـ

طا يؤثر عمى عممو ،مما يجعمو يقع في مستنقع
التفكير بمستقبمو كأمانو ،كتشكؿ لو إحبا ن

االحتراؽ الكظيفي ،مقاييس االحتراؽ الكظيفي ،مقياس االحتراؽ لفركيدنبرجر ،مقياس ماسبلؾ

 ،Maslachمقياس  Pinesلبلحتراؽ الكظيفي ،كمف أعراض االحتراؽ النفسي كمؤشراتو شعكر

الفرد باإلنياؾ الجسمي كالنفسي ،مما يؤدم إلى شعكر الفرد بفقداف الطاقة النفسية أك المعنكية

كضعؼ الحيكية كالنشاط ،كبالتالي إلى فقداف الشعكر بتقدير الذات ،االتجاه السمبي نحك العمؿ
كالفئة التي تقدـ ليا الخدمة)طبلب ،مرضى ،مسترشدكف( كفقداف الدافعية نحك العمؿ ،ك ثار

االحتراؽ الكظيفي اآلثار كالعكاقب السمككية اآلثار كالعكاقب التنظيمية اآلثار كالنتائج التنظيمية
كسائؿ مكاجية االحتراؽ الكظيفي ىناؾ كسائؿ عديدة لمكاجية مسببات االحتراؽ الكظيفي في

العمؿ ك التي تيدؼ إلى إحداث التغيير ،كيمكف تقسيـ ىذه الكسائؿ إلى نكعيف ك ىما :الكسائؿ
الفردية الكسائؿ التنظيمية ،أما المبحث الثاني العكامؿ التنظيمية المؤثرة عمى االحتراؽ العكامؿ

التنظيمية المؤثرة عمى االحتراؽ الكظيفي ،كضغط العمؿ التدكير الكظيفي :التدكير الكظيفي ىك

عبارة عف تبديؿ الشخص مف كظيفة إلى أخرل ،مما يزيد مف قدرة العامميف كقيمة المنظمة،
مستكيات اتخاذ الق اررات اإلدارية ،كالمشاركة في القرارات :المساندة االجتماعية ،صراع القيـ:

يعرؼ بأنو شعكر الفرد بتعارض إمكاناتو كقدراتو مع الدكر أك الكظيفة التي يقكـ بيا كيرجع ذلؾ
لعدـ فيمو لدكره الكظيفي أك لعدـ كجكد تكصيؼ سميـ لكظيفتو ،كأما لتعارض األكامر
كالتكجييات الصادرة إليو مف إدارتو كمفاىيمو التي قد تككف صائبة أك خاطئة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 أو ً -الدراسات الْمسطينية.
 ثانياً -الدراسات العربية.

 ثالثاً -الدراسات األجنبية.

 رابعاً -التعميق عمى الدراسات السابقة.
 خامساً -الْجوة البحثية.
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الْصل الثالث

الدراسات السابقة
مقدمة:
نعرض فيما يمي بإيجاز أىـ الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة حيث قاـ

الباحث بتقسيميا إلى دراسات عربية كأخرل أجنبية كحرص عمى ترتيبيا حسب تاريخ النشر،
برز الدراسات السابقة التي تحدثت عف كؿ مف ضغكط العمؿ ،كذلؾ مف
كتطرؽ الباحث إلى إ ا

خبلؿ اطبلعي عمى ىذه الدراسات كالقاء الضكء عمييا ،كمف خبلؿ معرفة كيفية تناكليا

لممكضكع محؿ الدراسة ،كسيتـ تناكؿ ىذه الدراسات حسب حداثتيا كمف ثـ التعقيب عمييا ،ك
تطرؽ الباحث إلى أىـ كأبرز الدراسات السابقة التي تحدثت عف كؿ مف االحتراؽ الكظيفي
كالعكامؿ التنظيمية ،كالدراسات ذات العبلقة بينيما.

أو ً-الدراسات الْمسطينية:

-1دارسة ( البربري )2016 ،بعنوان" دور جودة الحياة الوظيْية في الحد من ظاىرة

ا حت ارق الوظيْي لدى العاممين في شبكة األقصى لإلعلم واإلنتاج الْني".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى درجة تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية  ،كقياس مستكل

االحتراؽ الكظيفي ،ككذلؾ لمكشؼ عف دكر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية في الحد مف ظاىرة

االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى لئلعبلـ كاإلنتاج الفني .كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة الحالية ،استُخدـ المنيج الكصفي التحميمي كأيضان االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
الضركرية .كتككنت عينة الدراسة مف ( )198مكظؼ ان كحد أدنى ،تـ اختيارىـ بطريقة العينة

العشكائية الطبقية مف العامميف بشبكة األقصى لئلعبلـ كاإلنتاج كالفني ،كالبالغ عددىـ ()407
مكظفا .كتـ تكزيع () 210استبانة ،ككاف عدد االستبانات المستردة( )200استبانة صالحة

لغايات التحميؿ اإلحصائي بمعدؿ استجابة ( )%95كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج الرزـ
االحصائية لمعمكـ االجتماعيةSPSS

توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

-1

مستكل تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية مجتمعة كانت متكسطة كبكزف نسبي(

)%61.33

-2مستكل انتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي بيف العامميف كانت(.)49.64%
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-3تكجد عبلقة عكسية( )-0.242ذات داللة احصائية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية
االحتراؽ الكظيفي.

كبعد مشاركة العامميف في اإلدارة تاثي ار ايجابيان معنكيان في
 -4يؤثر ُبعد العبلقات االجتماعية ُ
البعديف فسر ما نسبتو (,)7.9%ك ( ) 4.7مف التبايف في المتغير
االحتراؽ الكظيفي ككبل ُ
التابع عمى الترتيب.

المسمى
 -5تكجد فرك ذات داللة إحصائية حكؿ تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية تعزل إلى)
ّ

الكظيفي (كلصالح مف يعممكف بكظيفية) مدير عاـ ،مدير دائرة ( ،ككذلؾ تكجد فركؽ دالة
احصائيان تبعان لمتغير) الراتب لصالح مف يتقاضكف راتب ( 1000دكالر) فأكثر بينما ال تكجد

فرك ذات داللة إحصائية تتعؿ بالمتغيرات الديمغرافية األُخرل) الجنس ،العمر ،المؤىؿ
العممي ،سنكات الخبرة ،المؤسسة)

-6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ االحتراؽ

العممي،المسمى الكظيفي،سنكات
الكظيفي تعزل إلى المتغيرات التالية(الجنس ،العمر ،المؤىؿ
ّ
الخدمة ،المؤسسة ،الراتب )
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

 -1ضركرة تعزيز تكافر أبعاد جكدة الحياة الكظيفية مف أجؿ التقميؿ مف الشعكر باالحتراؽ

الكظيفي ،مف خبلؿ تقكية العبلقات االجتماعية ،كمشاركة العامميف في عمميات اتخاذ القرار

بناء عمى معايير كاضحة ،المزيد مف االىتماـ برفاىية
،برامج التدريب اكلتطكير ،منح الترقيات ن
العامميف.
 -2إعادة مراجعة كتقييـ نظاـ التعكيضات كتحديثو كتطكيره كالتأكد مف عدالة تكزيع المكافات

ُليبلئـ تكقعات العامميف.
-3ضركرة تبني فمسفة إدارية تؤكد عمى ثقافة العمؿ الجماعي كالتكفي بيف أعباء العمؿ كقدرات
العامميف كالتخفيؼ مف حدة الركتيف لما ليا مف دكر في تحسيف الثقة كالراحة النفسية
-2دراسة ( أبو غنيمة ) 2015 ،بعنوان " دور القيادة اإلستراتيجية في الحد من ظاىرة
ا حتراق الوظيْي الو ازرات الْمسطينية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر القيادة االستراتيجية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي الك ازرات الفمسطينية بإبعادىا الستة(:تحديد التكجو االستراتيجي ،تطكير اليياكؿ
التنظيمية ،مساندة كتعزيز الثقافة التنظيمية ،إدارة التغيير ،تمكيف العامميف ،تنفيذ الرقابة
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التنظيمية المتكازنة ) في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لمعامميف في الك ازرات الفمسطينية
بقطاع غزة.

اعتمدت الباحثة فى دراستيا المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف
بالكظائؼ اإلشرافية في الك ازرات الفمسطينية فى قطاع غزة مف كظيفية رئيس شعبة كحتي

كظيفية ككيؿ ك ازرة كالبالغ عددىـ ( )3337مكظفان ،تـ اختيار عينة عشكائية طبقية ،حيث تـ

تكزيع ( )384استبانو ،كبمغ عدد االستبيانات المستردة ( )351استبانو بمغت ( ،)92.4%
كاستخدمت الباحثة استبانو مككنة مف ثبلثة أقساـ ،القسـ األكؿ خاص بالبيانات الشخصية

لممبحكثيف ،أما القسـ الثاني فتككف مف أبعاد القيادة االستراتيجية ،كالقسـ الثالث تككف مف فقرات
خاصة باالحتراؽ الكظيفي ،ثـ قامت الباحثة بمعالجة البيانات التي تـ جمعيا لمحصكؿ عمى

النتائج ،كاثبات الفرضيات.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

-1مكافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة قميمة عمى ادكار القيادة االستراتيجية كىي(:تحديد التكجو
االستراتيجي ،تطكير اليياكؿ التنظيمية ،مساندة كتعزيز الثقافة التنظيمية ،إدارة التغيير ،تمكيف

العامميف ،تنفيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة)

 -2كجكد عبلقة طردية بيف أدكار القيادة االستراتيجية كالحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي
بالك ازرات الفمسطينية في قطاع غزة ،بحيث كمما زاد تطبيؽ أداكر القيادة االستراتيجية داخؿ

الك ازرات الفمسطينية زادت نسبة الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي

 -3ككجكد عبلقة تأثير كارتباط بيف دكر مساندة كتعزيز الثقافة التنظيمية عند القيادة ،إدارة
التغيير عند القيادة عمى الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المبحكثيف حكؿ أدكار

القيادة

االستراتيجية تعزم لمبيانات الشخصية( :الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي) تُعزل حكؿ ظاىرة
االحتراؽ الكظيفي بينما

-5تكجد فركؽ تعزم لمبيانات الشخصية( :الجنس ،العمر ،سنكات الخبرة ،المسمي الكظيفي).
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

-1ضركرة قياـ اإلدارة العميا في الك ازرات الفمسطينية بقطاع غزة ،بتعزيز المفاىيـ اإلدارية لدل
العامميف ،كالمرتبطة بتأدية كاجباتيـ بصكرة عامة كمفاىيـ أنماط القيادة االستراتيجية.

-2التييؤ لضغكطات خاصة ،كذلؾ مف خبلؿ عقد الدكرات ،كجمسات العصؼ الذىني مع
المتخصصيف ،كاالىتماـ بمكضكع االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في الك ازرات الفمسطينية،
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-3تييئة الكسائؿ المادية التي تمكف القادة العامميف في الك ازرات الفمسطينية مف تحديد المشاكؿ
كضغكطات العمؿ ،كي تنكتيا مف التعامؿ اإليجابي في تأزـ األمكر إلى كأكضاع ال يمكف الحد

مف أثارىا .
-3دارسة (أبو مسعود ) 2014 ،بعنوان" ظاىرة ا حتراق الوظيْي لدى الموظْين اإلداريين

العاممين في وزارة التربية و التعميم العالي بقطاع غزة أسبابيا و كيْية علجيا".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل انتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف

اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة ،كتحديد العبلقة ما بيف ظاىرة

االحتراؽ الكظيفي كمجمكعة مف العكامؿ الديمغرافية) :الجنس ،العمر ،الراتب ،المؤىؿ العممي،

المسمى اإلدارم ،الحالة االجتماعية) كتحديد أسباب كمصادر انتشارىا كالسبؿ الكفيمة بعبلجيا،
كقد استخدمت الباحثة مقياس "ماسبلؾ" لبلحتراؽ بعد إجراء تعديبلت بسيطة عميو ليبلئـ

أغراض البحث ،ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة أف المكظفيف اإلدارييف العامميف

في ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة يعانكف بشكؿ عاـ مف مستكل متكسط مف االحتراؽ

الكظيفي عمى بعديو اإلجياد االنفعالي ،كعدـ اإلنسانية بينما كاف مستكل االحتراؽ منخفضان
عمى بعد اإلنجاز الشخصي.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية
 -1بالتقرب مف اهلل كتبني القيـ الدينية في المعامبلت ما بيف الزمبلء في العمؿ
 -2ضركرة اىتماـ أصحاب القرار بظاىرة االحتراؽ الكظيفي ،كالعمؿ عمى التخفيؼ مف
حدة انتشارىا مف خبلؿ تبني ك ازرة التربية كالتعميـ الستراتيجيات تكسر الجمكد
كالركتيف.

 -3كسياسة التدكير الكظيفي ،كاالىتماـ بالجانب الترفييي لممكظفيف كبالحكافز بشتى
أنكاعيا،

 -4كالنظر في أسمكب تكزيع األعماؿ عمى اإلفراد عمى أساس إعادة تصميـ الكظائؼ،
كبما يتناسب مع خصائص الفرد كالعمؿ.

-4دراسة( رمضان (2013 ،بعنوان "ظاىرة ا حتراق النْسي و استراتيجيات التكيف لدى

العاممين في و ازرات السمطة الوطنية الْمسطينية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل انتشار ظاىرة االحتراؽ النفسي ،كاستراتيجيات التكيؼ

لدل العامميف في المقرات الرئيسة لك ازرة السمطة الكطنية الفمسطينية في الضفة الغربية ،ك تحديد

العبلقة بيف ظاىرة االحتراؽ النفسي ك استراتيجيات التكيؼ ك عدد مف المغي ارت الديمكغرافية
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الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة ،الحالة االجتماعية ،المركز الكظيفي ك بمغ مجتمع الدراسة (

 ( 1754مكظفان ك مكظفة ،اختير منيـ عينة عشكائية مككنة مف )  ( 360مكظفان ك مكظفة
بطريقة عشكائية طبقية بنسبة  %20مف المجتمع األصمي،كقد استخدـ الباحث استبانة "ماسبلؾ

"لقياس االحتراؽ النفسي ،كما استخدـ الباحث استبانو استراتيجيات التكيؼ .
من أىم نتائج الدراسة:

 -1مستكل انتشار ظاىرة االحتراؽ النفسي لدل العامميف في ك ازرات السمطة الكطنية
الفمسطينية معتدالن عمى بعدم اإلجياد االنفعالي ك تبمد الشعكر ،بينما كاف عاليان عمى
بعد نقص الشعكر باإلنجاز.

 -2أف الدرجة الكمية الستخداـ استراتيجيات التكيؼ لدل العامميف كانت قميمة ال يكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف عمى بعدم اإلجياد

االنفعالي ،ك نقص الشعكر باإلنجاز تُعزل لمتغير الجنس بخبلؼ بعد تبمد الشعكر
حيث كانت النتيجة لصالح اإلناث.

 -3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 -4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف عمى
بعدم اإلجياد االنفعالي ،ك نقص الشعكر باإلنجاز تعزل لمتغير الخبرة بينما كانت

الفركؽ دالة عمى بعد تبمد الشعكر.

و قد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منيا:
 -1زيادة االىتماـ بمتابعة اإلنجاز ك تعزيزىا لدل العامميف في كزارت السمطة الكطنية
الفمسطينية.

 -2دراسة األسباب الكامنة كراء ظيكر مستكل احتراؽ نفسي عمى بعد تبمد الشعكر لدل
اإلناث بدرجة أكبر منيا لدل الذككر.

 -3ضركرة تكفير فرص متكافئة لمتركيح عف النفس لدل جميع العامميف في ك ازرات السمطة
ك عدـ اقتصارىا عمى فئة محددة.
-5دراسة (السكني )2013 ،بعنوان" :ضغوط العمل واستراتيجيات مواجيتيا وعلقتيا
بالتوافق النْسي لدى العاممين وقت األزمات في محافظتي غزة والشمال".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى ضغكط العمؿ كاستراتيجيات مكاجيتيا ،كعبلقتيا بالتكافؽ

النفسي لدل العامميف كقت األزمات في محافظتي غزة كالشماؿ كما ىدفت عمى التعرؼ إلى

مستكل كؿ مف ضغكط العمؿ كاستراتيجيات المكاجية كالتكافؽ النفسي لدييـ ،كما ىدفت أيضان
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عمى فحص عبلقة كأثر عدد مف المتغيرات االجتماعية ،كالديمكغرافية ،كالسياسية ،عمى ضغكط

العمؿ كاستراتيجيات مكاجيتيا كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي ،كالمتغيرات التي يسعى البحث لفحص
مدل تأثيرىا أك عبلقتيا ىي( :الجنس المؤىؿ العممي ،مستكل الدخؿ ،المسمى الكظيفي ،سنكات

الخبرة ،مكاف العمؿ ،طبيعة العمؿ ،الحالة االجتماعية).

ولتحقيق ىذه األىداف أتبعت الباحثة المنيج الوصْي التحميمي ،وتم صيغة عدة مقايس

وىي:

 -5مقياس ضغكط العمؿ كىك مف إعداد الباحثة.
 -2مقياس أساليب مكاجية الضغكط الصكرة المعدلة كىي مف إعداد فكلكماف ك خركف.
 -3مقياس التكافؽ النفسي كىك مف إعداد الباحثة.
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية:

-5أف العامميف كقت األزمات في مجاؿ اإلرشاد النفسي ،البحث االجتماعي ،الصحافة،
كاإلسعاؼ كالطكارئ في قطاع غزة يعانكف بدرجة متكسطة مف ضغكط العمؿ.

 -2كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ النفسي الكمي ،كضغكط العمؿ لدل
العامميف كقت األزمات في قطاع غزة.

-3كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف التكافؽ النفسي الكمي كأبعاده كأبعاد
استراتيجيات مكاجية الضغكط لدل العامميف كقت األزمات في قطاع غزة.

 -4كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف ضغكط العمؿ الكمية كأبعاده كأبعاد
استراتيجيات مكاجية الضغكط لدل لعامميف كقت األزمات في قطاع غزة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية:

-5ضركرة كجكد برامج متابعة مف أخصائييف نفسييف مف أجؿ التخفيؼ مف التكتر الناشئ في
بيئة العمؿ

 -2كضع نظاـ حكافز مجزم لمف يحصؿ منيـ عمى مؤىؿ عممي متقدـ مف أجؿ تحسيف
التكافؽ النفسي كتعزيز الثقة بالنفس

-3ضركرة العمؿ عمى تحسيف ظركؼ العمؿ لمذيف يعممكف في البيئات الخطرة كالمناطؽ
الساخنة خصكصان كقت األزمات ،كتحسيف البيئة الداخمية لمعمؿ.
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-.6دراسة (الجمل ) 2012 ،بعنوان "ا حتراق الوظيْي لدى المرأة الْمسطينية فى مؤسسات
السمطة الوطنية الْمسطينية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل انتشار ظاىرة

االحتراؽ الكظيفي لدل النساء

العامبلت في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة ،كمدل تأثير متغيرات الدراسة
ضغط العمؿ ،نمط القيادة ،التدكير الكظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،المساندة

االجتماعية (عمى درجة االحتراؽ الكظيفي لدييف ،كمعرفة ما إف كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف إجابات المبحكثات تعكد لممتغيرات الشخصية :مكاف العمؿ ،العمر ،الحالة
االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،عدد سنكات الخبرة ،كالمكقع عمى السمـ الكظيفي

مجتمع الدراسة  :مف جميع النساء العامبلت في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع
غزة البلتي عمى رأس عمميف كالبالغ عددىف  377مكظفة ،كطبقت الدراسة عمى 717

منيف.

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:

-1عدـ معاناة النساء العامبلت في المؤسسات الحككمية في قطاع غزة مف االحتراؽ الكظيفي
عمى كؿ مف أبعاده الثبلثة :اإلجياد اإلنفعالي ،تبمد المشاعر ،كاإلنجاز الشخصي،

 -2كجكد عبلقة طردية بيف درجة االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ككؿ مف ضغط العمؿ،
نمط القيادة ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،كالمساندة االجتماعية

-3كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف التدكير الكظيفي كبيف االحتراؽ الكظيفي عمى
البعديف :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،بينما ال تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية
عمى بعد اإلنجاز الشخصي.

-4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثات تُعزل إلى كؿ مف :مكاف العمؿ،
العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،مدة الخبرة ،المكقع عمى السمـ الكظيفي ،فيما تبيف
كجكد فركؽ بالنسبة لمتغير المكقع عمى السمـ الكظيفي عمى بعد اإلنجاز الشخصي.

ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:

-1ضركرة قياـ المؤسسات الحككمية بتنظيـ البرامج التدريبية لممرأة العاممة حكؿ االحتراؽ
الكظيفي كالتعامؿ معو

 -2كضع البرامج اإلرشادية التي تساعد المرأة في التعامؿ مع الضغكط،
 -3ضركرة تكفير المساندة لممرأة العاممة مف قبؿ األسرة كالمجتمع كزمبلء العمؿ لمتخفيؼ مف
األعباء الممقاة عمى عاتقيا.
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-7دراسة (أبو رحمة )2012 ،بعنوان " :ضغوط العمل وعلقتيا بالرضا الوظيْي لدى
المشرفين التربويين بمحافظات غزة".

ىدفت ىذه الدارسة إلى الكشؼ عف درجة تقدير المشرفيف التربكييف لمستكل ضغكط العمؿ التي

تكاجييـ كمعرفة درجة الرضا الكظيفي لدييـ .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككف

مجتمع الدارسة مف جميع المشرفيف التربكييف مف ك ازرة التربية كالتعميـ كككالة الغكث بمحافظات
غزة

عينة الدارسة فتككنت مف ( )589مشرفان كمشرفة تربكية أم ما نسبتو )  ) )% 92كانت أداة

الدارسة استبانة اشتممت عمى قسميف :ضغكط العمؿ تسعة مجاالت كالرضا الكظيفي ستة
مجاالت ،ككاف مجمكع فقراتيا ( )525فقرة .كقد استخدـ الباحث برنامج الرزـ اإلحصائية

لمدارسات االجتماعية لتحميؿ استجابات أفراد عينة الدارسة ،حيث استخدـ الباحث المتكسطات
كالتك اررات كاختبار  SPSSكاختبار ؼ.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدارسة يتعرض المشرفكف التربكيكف في محافظات غزة إلى
مستكل متكسط مف ضغكط العمؿ بنسبة مئكية. %63.34
ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدارسة

 -5ضركرة أف تكلي ك ازرة التربية كالتعميـ كككالة الغكث مكضكع ضغكط العمؿ أىمية خاصة،
لما لو مف تأثيرات كانعكاسات سمبية عمى سير العمؿ اإلشرافي لدل المشرفيف التربكييف.

تتبنى ك ازرةُ التربية كالتعميـ العالي كككالة الغكث سياسةن تربكيةن إصبلحيةن يتـ بمكجبيا
 -7أف ّ
إدخاؿ التسييبلت إلى ظركؼ العمؿ اإلشرافي كمتطّمباتو ،كخصكصان زيادة عدد المشرفيف
يتكلى اإلشراؼ عمييـ.
التربكييف لخفض عبء المشرؼ الكاحد مف أعداد ّ
المعمميف الذيف ّ

 -0كدعـ حصكؿ المشرفيف التربكييف عمى مؤىبلت عميا ،كذلؾ ألجؿ المساعدة في خفض
مستكل ضغكط العمؿ لدل المشرفيف التربكييف

 -4أف تعمد ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كككالة الغكث إلى إدخاؿ تحسينات عمى نظاـ
تتمثؿ في االىتماـ بتكفير حكافز تشجيعية لممشرفيف التربكييف.
اإلشراؼ التربكم ّ

-8دراسة (عساف )2005 ،بعنوان" :مجا ت التوتر والضغط النْسي عند أعضاء الييئة

التدريسية في جامعتي النجاح وبيرزيت أثناء انتْاضة األقصى".

ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ إلى مستكل التكتر النفسي بآثاره األكاديمية كالنفسية كاالجتماعية

عند أعضاء الييئة التدريسية كما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف درجات التكتر كالضغط النفسي مف
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كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،كاشتمؿ مجتمع الدراسة فييا عمى جميع أعضاء الييئة

التدريسية مف حممة شيادة الدكتكراه كالماجستير في جامعتي النجاح كبيرزيت كالذيف بمغ عددىـ
 450عضك فى ىيئة تدريس ،كأجريت الدراسة عمى عينة قكاميا  225عضك ىيئة تدريس.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

 -5أف مستكل التكتر النفسي عند أعضاء الييئة التدريسية كاف بمعدؿ  % ٧,٨٥كىذا يعتبر
عاليان في االعتبارات النفسية.

 -2كأف ىناؾ عبلقةن إيجابيةن قكية بيف إحساس أعضاء الييئة التدريسية بالتكتر كالضغط
النفسي ،كمكاف سكنيـ كالكمية التي يعممكف فييا ،كالراتب

 -3أف متغيرات الجنس ،كعدد أفراد األسرة ،كالسكف بالقرب مف األحداث أك البعد منيا ،كالخبرة،
كالحالة االجتماعية ،كالرتبة العممية لـ يكف ليا تفاكت في التأثير بيف أعضاء الييئة التدريسية

في درجة التكتر كالضغط النفسي .ثـ جاءت التكصيات

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

 زيادة االىتماـ بمكضكع التكتر النفسي ،ثاره كمظاىره عند أعضاء الييئة التدريسية كعمؿ
ندكات لشرح ىذه الظاىرة ككيفية التعامؿ معيا،

 أف عمى إدارات الجامعات أف تعيد النظر في معاممتيا لمعامميف في ىذه الظركؼ الصعبة
خبلؿ انتفاضة األقصى

ثانياً :الدراسات العربية:

نعرض فيما يمي بإيجاز أىـ الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة حيث قاـ الباحث
بتقسيميا إلى دراسات عربية ،كأخرل أجنبية كحرص عمى ترتيبيا حسب تاريخ النشر ،كتطرؽ

الباحث إلى إبرز الدراسات السابقة التي تحدثت عف كؿ مف ضغكط العمؿ ،كذلؾ مف خبلؿ

اطبلعي عمى ىذه الدراسات كالقاء الضكء عمييا ،كمف خبلؿ معرفة كيفية تناكليا لممكضكع محؿ

الدراسة ،كسيتـ تناكؿ ىذه الدراسات حسب حداثتيا كمف ثـ التعقيب عمييا ،ك تطرؽ الباحث إلى

أىـ كأبرز الدراسات السابقة التي تحدثت عف كؿ مف االحتراؽ الكظيفي كالعكامؿ التنظيمية،
كالدراسات ذات العبلقة بينيما.
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 .1دراسة (الشعلن )2016( ،بعنوان " واجية ا حتراق الوظيْي نحو نموذج مقترح

لمسؤولية الْرد والقيادة ".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كايضاح ما يسمى باالحتراؽ الكظيفي مكضحة طبيعتو كأسبابو

ك ثاره كمظاىره كالمسؤكلية الفردية كالتنظيمية لمكاجيتو كالحد مف استفحالو .كقد ذكر

( )2015 ،Maslach & Leiterأف معظـ الد ارسات حكؿ االحتراؽ الكظيفي أشارت إلى

مؤكدا أثره في االحتراؽ ،كانما عمى معالجة الضغكط
تكصيات عديدة ،لكف معظميا ليس
ن
كتحسيف صحة الفرد ،ك التعرؼ إلى ماىية االحتراؽ الكظيفي كطبيعتو .الكقكؼ عمى األسباب
المفضية إلى االحتراؽ الكظيفى تحديد أعراض ك ثار االحتراؽ الكظيفي عمى العامميف كالتعرؼ
عمى أبعاده.

لقد تـ تطبيؽ المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة ،كىك المنيج الذم يعنى بكصؼ
الظاىرة كما ىي في الكاقع كصفنا كميًّا ككيفيًّا ...مف خبلؿ استقراء كاستعراض فاحص ألدبيات
الدراسة كالتحميؿ كاالستنباط ضمف سياؽ كأسئمة كأىداؼ الدراسة.
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

-1عمى المنظمات االىتماـ بمكاردىا البشرية مف حيث حسف االستقطاب ككفاءة التدريب كعدالة
الترقيات

 -2ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب مف أجؿ إيجاد بيئة تنظيمية صحية تحد مف
حاالت االحتراؽ الكظيفي

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :
 -1االىتماـ بالجكانب اإلنسانية كالنفسية لمعامميف مع تعزيز جكانب االتصاؿ الجماعي
منعا لمتباعد بيف العامميف ،كما يسببو ذلؾ مف عزلة كاحباط،
 -2كتدعيـ فرؽ العمؿ ،كذلؾ ن
 -3إلحاؽ العامميف بدكرات تدريبية تيدؼ إلى تكعيتيـ كتكجيييـ ،كرفع مستكل قدراتيـ في
التعامؿ مع الضغكط التي تكاجييـ.

 .2دراسة (الْضمي )2015 ،بعنوان " تأثير ا حتراق الوظيْي عمى كْاءة األداء الوظيْي

لمعممي ومعممات التربية الخاصة فى دولة الكويت".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى األسباب التي تؤدم إلى االحتراؽ الكظيفي لمعممي
كمعممات التربية الخاصة في دكلة الككيت ما ىي درجة تأثير االحتراؽ الكظيفي لمعممي

كمعممات التربية الخاصة في دكلة الككيت عمى كفاءة أدائيـ الكظيفي قاـ الباحث بتكزيع 165
استمارة استبياف بكاقع خمسة عشر استمارة لكؿ مدرسة ،كقد بمغ عدد االستمارات التي تـ
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تجميعيا كالصالحة لممعالجة اإلحصائية  111استمارة استبياف بنسبة  % 74مف حجـ العينة

حيث تعتبر ىذه النسبة مقبكلة جدان.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية :
 -1أف اتجاىات عينة الدراسة اتجيت نحك المكافقة عمى عبارات متغير االحتراؽ الكظيفي،
أف اتجاىات عينة الدراسة اتجيت نحك المكافقة عمى عبا ارت متغير كفاءة األداء
الكظيفي

 -2تكجد عبلقة ارتباط معنكية عكسية ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات المستقمة المتمثمة

في أبعاد االحتراؽ الكظيفي كىي):اإلنياؾ العاطفي -الشعكر بالسمبية في العبلقات -
تدني اإلنجاز الشخصي( ،كبيف إجمالي متغير كفاءة األداء الكظيفي ،أف المتغير

المستقؿ أبعاد االحتراؽ الكظيفي يفسر  % 72مف التغير الكمي في المتغير كفاءة
األداء الكظيفي.

توصمت الدراسة إلى التوصيات التالية:
-1العمؿ عمى إعادة تصميـ الكظائؼ بالشكؿ الذم يجعميا ذات معنى كأىمية لممعمميف
كالمعممات ،ك يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ ضماف قياـ الكظيفة بالعديد مف األنشطة كالمياـ.

-2أف تتيح مقدا نار مناسبان مف السمطة لؤلداء ذم اإلنجاز العالي ،كتقديـ معمكمات لمعامميف عف

مدل تقدميـ في ىذا اإلنجاز.

-3كأف تشمؿ بطاقات الكصؼ الكظيفي مياـ ككاجبات تتطمب قدرات ابتكارية ،محاكلة مشاركة
المعمميف كالمعممات في عممية اتخاذ الق اررات ،كبخاصة تمؾ الق اررات التي تتعؿ مباشرة

بكظائفيـ-4 ،تشجيع الرؤساء عمى التكسع في عممية التفكيض ،مما يعطي لممعمميف كالمعممات

شعك انر بالثقة يساعدىـ عمى زيادة كفاءة األداء الكظيفي ليـ ،.كتشجيع المعمميف كالمعممات عمى

المشاركة الفعالة في جمسات العصؼ الذىني ،مع مشاركتيـ الحقيقية في حؿ مشكبلت العمؿ،
مما يعمؿ عمى إطبلؽ الطاقات االبتكارية كاإلبداعية الكامنة لدييـ.

-4االىتماـ ببحث العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة االستعداد كالرغبة لدل المعمميف كالمعممات في
طرح أفكارىـ كأرائيـ.

 -5تعزيز االتجاىات اإليجابية لدييـ تجاه عممية االبتكار كاإلبداع ،كذلؾ بتكفير حكافز مادية
كمعنكية لتككف دافعان ليـ لتشجيعيـ عمى االبتكار كاإلبداع.
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 .3دراسة )النْيعي )2013 ،بعنوان "ا حتراق الوظيْي في المنظمات الحكومية الخدمية في
محافظة جدة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل االحتراؽ الكظيفي لمعامميف في المنظمات الحككمية

الخدمية ،ك التي ليا عبلقة بالجميكر بمحافظة جدة ،ك تحديد العكامؿ المسببة لو ك التمييز بيف
الذيف يعانكف مف ارتفاع أك انخفاض في االحتراؽ الكظيفي طبقنا لخصائصيـ الديمكغرافية
كاإلدارية .ك شممت الدراسة ( )376مكظفا مف الذيف يشغمكف المرتبة الثانية حتى المرتبة

السابعة ك استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

 -1أظيرت نتائج الدراسة أف أفراد العينة يعانكف مف درجة متكسطة مف االحتراؽ
الكظيفي.

 -2أظيرت الدراسة أف الفئات التالية ىي األكثر معاناة مف االحتراؽ الكظيفي :الذيف
أعمارىـ مف  20كأقؿ مف  29سنة الذيف ليـ خدمة مف سنة إلى أقؿ مف خمس سنكات

-حممة الشيادة الجامعية البكالكريكس· الذيف يشغمكف المرتبة السادسة ك السابعة·

"المتزكجيف".

 -3كما أكضحت النتائج أيضان أف مف أىـ المصادر الرئيسة التي تسبب االحتراؽ الكظيفي
ستة مصادر ك ىي  :مصادر تنظيمية ،ك متطمبات الكظيفة ،ك خصائص الدكر ،ك
عبلقات العمؿ الشخصية ،ك الدعـ االجتماعي ،ك التكقعات الشخصية.

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

 -1إيجاد قنكات اتصاؿ فعالة بحيث تتيح لئلدارة العميا التعرؼ إلى المصادر المسببة
لبلحتراؽ الكظيفي ك بحيث يشعر العاممكف بأف اقتراحاتيـ ك شككاىـ تصؿ إلييـ ،ك
تؤكد دكرىـ في المشاركة في عممية صنع القرار.

 -2تطكير نظـ االختيار ك التعييف ك التكفيؽ بيف متطمبات الكظيفة كخصائص ،ك قدرات
األفراد حيث يمكف تحقيؽ قدر أكبر مف التكافؽ بيف الفرد ك متطمبات الكظيفة.

 -3استحداث برامج مساعدة لمعامميف مف خبلؿ تقديـ خدمات طبية ك عبلجية ليـ ك تقديـ
النصح كالمشكرة ك اإلجراءات الكقائية المناسبة.

 -4النظر في أسمكب تكزيع األعماؿ ك تحديده بيف األفراد عمى أساس إعادة تصميـ

الكظائؼ ،ك بما يتفؽ ك مكاصفات الفرد ك العمؿ ،ك مراعاة العدالة ك المساكاة في
تكزيع األعباء عمى األفراد.
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 .4دراسة( الكلبي و رشيد )2013 ،بعنوان "ا حتراق الوظيْي :دراسة استكشافية لمقياس
ماسلك عمى الموظْين بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ مستكيات االحتراؽ الكظيفي بأبعاده المختمفة ،ك ذلؾ
باستخداـ بيانات جمعت مف  654مكظفان كمكظفة يشغمكف مكاقع كظيفية مختمفة في القطاعيف

الخاص كالعاـ في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية ،كتـ قياس درجات االحتراؽ
الكظيفي باستخداـ مقياس ماسبلؾ المككف مف  22فقرة.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

 -1المكظفكف في العينة المختارة يعانكف بدرجة متكسطة مف االحتراؽ الكظيفي.

 -2تكجد فركؽ معنكية في درجات االحتراؽ لبعض مف مقاييس االحتراؽ الكظيفي تُعزل
لمعمر ،ك مدة الخدمة في الكظيفة الحالية.

 -3ال تكجد فركقات فيما يخص المستكل التعميمي أك جنس المكظفيف في عينة الدراسة

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

-1ضركرة التنبو لظاىرة االحتراؽ ك اتخاذ الكسائؿ الكفيمة بعبلجيا أك الحد منيا
-2إجراء بحكث مستقبمية لتأكيد النتائج التي تكصمت ليا دراستو،
-3لتحديد مصادر االحتراؽ ك دراسة اآلثار المترتبة عميو
-4كسبؿ تجنبيا كالكسائؿ المناسبة لعبلجيا.

-5ىناؾ حاجة كبيرة إلى دراسات أخرل لتعميؽ الفيـ في ىذا الجانب في محيط اإلدارة العربية.
 .5دراسة ) الظْري ،والقريوتي ) 2010 ، ،بعنوان" :ا حتراق الوظيْي لدى معممات التلميذ

ذوي صعوبات التعمم في سمطنة عمان".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكيات االحتراؽ النفسي لدل معممات التبلميذ ذكم
بناء عمى التخصص ،المؤىؿ
صعكبات التعمـ في سمطنة عماف ،كمدل اختبلؼ ىذه المستكيات ن
الدراسي ،كالحالة االجتماعية لممعممات ،باإلضافة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف االحتراؽ النفسي
ككؿ مف الخبرة التدريسية ،الدكرات

المدرسة.

التدريبية لممعممات ،كالمستكيات االقتصادية لطبلب

كقد استخدـ الباحثاف مقياس ماسبلؾ كجاكسكف لبلحتراؽ النفسي بأبعاده الثبلثة :اإلجياد

االنفعالي ،تبمد الشعكر ،كنقص اإلنجاز.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية

-1كجكد مستكل منخفض مف االحتراؽ الكظيفي لدل عينة الدراسة.
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-2أف مستكيات االحتراؽ اختمفت باختبلؼ التخصص كالمؤىؿ الدراسي.
-3لـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمحالة االجتماعية لممعممة

-4أف جميع أبعاد االحتراؽ لدل المعممات ترتفع كمما انخفض المستكل االقتصادم لطبلب

المدرسة.

-5لـ تكجد عبلقة لمعظـ أبعاد االحتراؽ بالخبرة التدريسية كالدكرات التدريبية.
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية

-1ضركرة مكاصمة الدراسات العممية لمكشؼ عف الخصائص النفسية لدل معممات التبلميذ
ذكم صعكبات التعمـ لمتأكد مف تكفر بيئة صحية

-2تشجع ىذه الفئة مف المعممات عمى االستمرار في العمؿ مع ىؤالء التبلميذ،

-3ضركرة إجراء دراسات تساعد في الكشؼ عف المتغيرات األخرل المرتبطة باالحتراؽ
النفسي في مجتمع معممات أك معممي التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ.

 .6دراسة( الزىراني ")2008 ،ا حتراق الوظيْي و علقتو ببعض سمات الشخصية لدى

العاملت مع ذوي ا حتياجات الخاصة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العبلقة بيف االحتراؽ الكظيفي ،ك بعض سمات الشخصي

الثبات االنفعالي – االجتماعية – السيطرة – المسؤكلية ،ك كذلؾ معرفة إذا كانت ىناؾ فركؽ

ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات االحتراؽ الكظيفي نتيجة الختبلؼ سنكات الخبرة
العمر – المؤىؿ –الحالة االجتماعية ،لدل عينة مف العامبلت ،في مدينة جد ة بالمممكة العربية
السعكدية ،ك قد قامت الباحثة باختيار ( )150عاممة بطريقة عشكائية ،حيث تـ تطبيؽ مقياس

االحتراؽ الكظيفي ماسبلؾ ،ك مقياس البركفيؿ الشخصي لجكردف ألبكرت ،ك قد استخدمت

الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي ؛ لمبلئمتو لطبيعة دراستيا.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية

-1تكجد عبلقة ارتباطيو عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي ك بعض سمات
الشخصية  :الثبات االنفعالي ،االجتماعية ،السيطرة ،كما أثبتت الدراسة أف ىناؾ عبلقة ارتباط
عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي كبيف سمة المسئكلية.

-2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعات ك منخفضات االحتراؽ الكظيفي ،مف
العامبلت مع ذكم االحتياجات الخاصة في سمة الثبات االنفعالي

-3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعات كمنخفضات االحتراؽ في سمات :
االجتماعية ،السيطرة ،المسؤكلية ك الدرجة الكمية 15.سنة.

79

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

-4أظيرت الدراسة أف العامبلت البلئي تراكحت سنكات خبرتيف مف 11احتراقا.

 -5أظيرت الدراسة أنو كمما زاد عمر المبحكثة كمما زاد مستكل المعاناة مف االحتراؽ.
-6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات االحتراؽ النفسي ،لدل العامبلت
مع ذكم االحتياجات الخاصة نتيجة الختبلؼ المؤىؿ التعميمي
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

 -5تصميـ برامج إرشادية ك مينية تساعد في اختيار العامبلت ،كفؽ معايير مينية ك شخصية.
 -2كضع بعض الحمكؿ ك البرامج اإلرشادية التي تخفؼ مف شدة االحتراؽ ،ك تساعد العامبلت
مع ذكم االحتياجات الخاصة عمى تحقيؽ تكيؼ أفضؿ مع ظركؼ ك ضغكط ك صعكبات العمؿ.

 -3تصميـ برامج كقائية عبلجية تساعد العامبلت مع ذكم االحتياجات الخاصة عمى التصدم
لمشكمة االحتراؽ الكظيفي.

 .7دراسة (الشامان )2006 ،بعنوان" :مصادر ضغوط العمل التنظيمية لدى المشرفات

اإلداريات في مدينة الرياض في ضوء بعض المتغيرات المممكة العربية السعودية".

ىندفت ىنذه الدراسنة إلػى التعػرؼ إلػى أىػـ مصػادر ضػغكط العمػؿ التنظيميػة لػدل المشػرفات

اإلداريات في مدينة الرياض كالتعرؼ إلى فركؽ العمر ،المستكل التعميمي ،مكتب اإلشراؼ ،عدد
المػدارس التػي يػتـ اإلشػراؼ عمييػا ،الخبػرة ،البػرامج التدريبيػة ،نمػط الشخصػية ،كمػا سػعت إلػى

الكشؼ عف درجة تأثير ضغكط العمؿ التنظيميػة المتكقعػة عمػى متغيػرات الد ارسػة ،كقػد اسػتخدمت
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كقػد صػممت الباحثػة اسػتبانة طبقتيػا عمػى المشػرفات التربكيػات
بمدينة الرياض كالبالغ عددىف )  ( 104مشرفات.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية

-5أف كمية العمؿ كاالتصاؿ تأتي في مقدمة مصادر ضغكط العمؿ التنظيمية ،في حيف جاء
الدكر مف أضعؼ مصادر الضغكط تأثي انر عمى أفراد الدراسة،

-2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية

-5عقد المحاضرات كالندكات التي تثير االىتماـ بمكضكعات ضغكط العمؿ في مكاتب اإلشراؼ
لمتعرؼ إلى الظاىرة،

-2فيـ أبعادىا كتنمية ميارات اإلفراد لمتعامؿ مع نتائجيا السمبية.
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 .8دراسة (البشابشة )2005 ،بعنوان" :أثر مصادر ضغوط العمل في السموك اإلبداعي لدى

العاممين في شركة البوتاس العربية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اثر مصادر ضغكط العمؿ في السمكؾ اإلبداعي لدل

العامميف في شركة البكتاس العربية كشممت عينة الدراسة  250مفردة مف مجتمع الدراسة البالغ

 769مكظفان.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية

 -1كجكد عبلقة ارتباطيو سمبية بيف مصادر ضغكط العمؿ المختمفة التي شممتيا الدراسة
كالسمكؾ اإلبداعي بأبعاده المختمفة،

 -2كجكد أثر ذم داللة إحصائية لمصادر ضغكط العمؿ في أبعاد السمكؾ اإلبداعي
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية

-1ضركرة اىتماـ التنظيمات المختمفة بالمصادر األساسية التي ليا دكر رئيسي في خمؽ
ضغكط عمؿ عمى األفراد العامميف في شركة البكتاس العربية.

-2كمحاكلة مساعدتيـ في التخمص منيا باعتبارىا ذات تأثير سمبي في السمكؾ اإلبداعي لؤلفراد
كالتنظيـ ،كبالتالي في أداء المنظمة.

ثالثا  :الدراسات األجنبية. :

 -1دراسة ( ،)Nordang, & others, 2013بعنوان" قياس ا حتراق الوظيْي لدى
العاممين في المراكز الصحية".
"Burnout in Health-Care Professionals During Reorganizations
and Downsizing: A Cohort Study in Nurses".

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف في المراكز الصحية ،كقد
اشتممت عينة الدراسة عمى مجمكعة مف العامميف في مجاؿ مينة التمريض مف ذكم الخبرة

الطكيمة في كحدة مرض السرطاف ،ككاف عددىـ 41ممرض  :رجؿ كاحد ك 45امرأة كقد تـ
إجراء الدراسة باستخداـ ثبلثة استطبلعات رأم خبلؿ فترة مدتيا 30شي انر ،تمت خبلليا إجراء

دراسات شاممة كتقميص لحجـ العمالة في ىذه الكحدة .كقد تـ استخداـ مقياس بيرغف لبلحتراؽ

النفسي في كؿ استطبلع مف االستطبلعات الثبلثة ،باإلضافة إلى مقياس الشعكر بالتبلحـ في
االستطبلع األخير.
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توصمت الدراسة الى النتائج التالية
أف ىناؾ زيادةن كبيرةن غير متكقعة في درجة االحتراؽ النفسي لدل ىؤالء الممرضيف .كيعتقد
الباحثكف في ىذه الدراسة أف إعادة التنظيـ ىي التفسير الكحيد المحتمؿ لذلؾ.
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية

-1ضركرة اتخاذ خطكات مف أجؿ حؿ المشاكؿ في أسرع كقت ممكف كفقان لؤلكلكية مف أجؿ
تجنب المزيد مف التكتر كالقمؽ لدل العامميف كالذم يؤدم إلى ارتفاع مستكيات االحتراؽ

الكظيفي لدييـ.

 -2دراسة ( ،)Babcock (2013بعنوان" قياس مستوى ا حتراق الوظيْي لدى الباحثين
ا جتماعيين حاممي شيادة الماجستير".

"Burnout Among Licensed Master Level Social Workers in
Maine".
ىدفت ىذه الدراسة الى إلى قياس مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل الباحثيف االجتماعييف
حاممي شيادة الماجستير حيث بمغ حجـ عينة الدراسة )  )600عامؿ اجتماعي تـ في

)(Maineاختيارىـ عشكائيان مف قائمة بأسماء الباحثيف المسجميف لدل مكتب كالية مايف

الكاليات المتحدة األمريكية ،ك كاف عدد المستجيبيف لمدراسة (2008ـ( مبحكث بما نسبتو 35
 ،%كاستخدمت الدراسة ليتيف لقياس مستكل االحتراؽ الكظيفي ك لية ثالثة لمتعرؼ إلى عكامؿ

الكقاية ك العكامؿ الديمكغرافية المؤثرة عمى مستكيات االحتراؽ.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية

 -1كاف مستكل االحتراؽ لدل المستجيبيف معتدالن عمى البعديف األكؿ ك الثاني لبلحتراؽ

الكظيفي  %25يعانكف ،حيث لـ تسجؿ أم حالة لبلحتراؽ المرتفع في حيف كاف ىناؾ ما
نسبتو %14مف احتراؽ متكسط .في البعد الثاني لبلحتراؽ الكظيفي كاف ىناؾ بعضان

لنقاط التي سجمت مستكل مرتفع شممت الصراع ،ك سكء التغذية الراجعة ،كغمكض

الدكر.

 -2أظيرت النتائج أف أكثر العكامؿ الفردية منعا أك تخفيفان لمستكل االحتراؽ النفسي
اإلجازات ،كضع أىداؼ منطقية ،دعـ الزمبلء .

 -3أما عمى مستكل المنظمة فكانت أكثر العكامؿ تخفيفا لحدة االحتراؽ نظاـ اإلشراؼ ك
الرقابة ،إعطاء أكقات لمترفيو ك االستراحة ،التدريب عمى مكاجية االحتراؽ.
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 -4كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ تعزل لمتغير العمر حيث إف
االحتراؽ يقؿ لدل المبحكثيف األكبر سنان.

 -5كمما ارتفع األجر المدفكع كمما قؿ مستكل االحتراؽ.

 -6كانت مفاجأة الدراسة أف كجد الباحث أنو كمما زاد متكسط ساعات العمؿ كمما قؿ
مستكل االحتراؽ النفسي.

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية
 -1عمى الرغـ مف النتائج االيجابية لمدراسة التي أكضحت اعتداؿ مستكل االحتراؽ إال أف
الباحث يرل أف عمى الباحثيف االجتماعييف العمؿ دائمان عمى تطكير أنفسيـ لمكاجية

خطر االحتراؽ ،ألف نتائج الدراسة قد تككف غير كاقعية نظ نار لعدـ استجابة عدد كبير مف

المبحكثيف لمدراسة.

 -2عمى المنظمات العمؿ دائمان عمى تقميؿ مستكل االحتراؽ مف خبلؿ عدة استراتيجيات

منيا :تخفيض عبء العمؿ ،تدريب العامميف ،ك العمؿ عمى تحسيف إنتاجية العامميف ،ك
تحسيف تقنيات اإلشراؼ.

 -3دراسة ( ،)Gurbuz & Others, 2012بعنوان" مستويات ا حتراق الوظيْي لدى

المحاضرين دراسة حالة عمى ثلث جامعات".
" Burnout levels of executive-lecturers : a comparative
approach in three universitie".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل المحاضريف العامميف في
جامعة أتاتكرؾ ،جامعة عثماف غازم ك جامعة األناضكؿ في تركيا ،تـ استخداـ مقياس ماسبلؾ

محاضر يعممكف في الجامعات المذككرة مف
نا
لبلحتراؽ النفسي ،تككنت عينة الدراسة مف 108
مناطؽ مختمفة في تركيا.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية

-1يتأثر مستكل االحتراؽ النفسي لدل المبحكثيف بمجمكعة مف العكامؿ المستقمة ك الصفات
الشخصية مثؿ ( :العمر ،الجنس ،مستكل التعميـ ،الخبرة ،مكاف السكف ،الجامعة التي يعمؿ
بيا).

 -2يتأثر مستكل االحتراؽ النفسي لدل المبحكثيف بمجمكعة مف العكامؿ التابعة مثؿ الرضا
الكظيفي ،الدعـ االجتماعي ،بيئة العمؿ ،ك ظركؼ العمؿ طبقان لمنتائج فإف االحتراؽ الكظيفي
بأبعاده الثبلثة مرتبط بقكة مع المسمى الكظيفي أكثر مما يرتبط بالجنس.
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توصمت الدراسة الى التوصيات التالية

-1أف ظاىرة االحتراؽ ىي ظاىرة تنظيمية إجماالن ك أف اإلنساف يمكف أف يدار كعمي
المؤسسات ك المنظمات

-2العمؿ عمى تقميؿ مستكل االحتراؽ لدل المكظفيف في مجمميا.

 -3ضركرة تقديـ الدعـ االجتماعي كالتكاصؿ المتبادؿ مع المكظفيف ،ك غيرىا مف خبلؿ تقديـ
استراتيجيات لمكافحة االحتراؽ الكظيفي.

 -4دراسة )  ،)Doganer & Alparslan 2009بعنوان" العلقة ما بين بعض العوامل

ا جتماعية الديموغرافية و المينية و مستويات ا حتراق النْسي لدى القابلت العاملت مركز

مقاطعة شرق تركيا سايْاس".
"Relationship between levels of burnout of midwives who work in
Sivas, Turkey province center and identified socio-demographic
"characteristics
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى العبلقة ما بيف بعض العكامؿ االجتماعية الديمكغرافية
كالمينية ك مستكيات االحتراؽ النفسي لدل القاببلت العامبلت مركز مقاطعة شرؽ تركيا

(سايفاس ،تككف مجتمع الدراسة مف  257قابمة ،تـ تطبيؽ الدراسة عمى  147قابمة فقط بعد أف
تـ استثناء  110قابمة لعدـ رغبتيف في المشاركة في أك لخركجيف إلجازات أمكمة أك غيرىا ،ك
تـ استخداـ استبانة مككنة مف  28فقرة كزعت عمى عينة الدراسة.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية

-1ىناؾ تأثير عمى مستكل االحتراؽ النفسي يعكد لمعكامؿ الديمكغرافية االجتماعية التالية :
(الصفات الشخصية – مكاف العمؿ – جدكؿ العمؿ – مدة التعاقد لمعمؿ–مكاف التخرج )

-2ال يكجد تأثير لكبل مف العكامؿ  ( :العمر – الحالة-االجتماعية – عدد المعاليف – منطقة
العمؿ عمى مستكل احتراؽ القاببلت).

توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :

-1تقديـ النصح ك اإلرشاد لمطمبة عندما يقرركا اختيار مصيرىـ الميني كضع جدكؿ المناكبة
في العمؿ بشكؿ يناسب احتياجات القاببلت الشخصية .

-2إعطاء دكرات مينية صحية لمقاببلت لتحسيف مياراتيـ المينية .

-3إجراء مزيد مف البحكث ك الدراسات في ىذا المجاؿ لمتعرؼ أكثر عمى ظاىرة االحتراؽ
النفسي لمتغمب بفاعمية عمييا ،نظ انر لككف ىذه الدراسة استكشافية.
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 -5دراسة ) ،)Bayram, & others, 2010بعنوان" درجة ا حتراق الوظيْي والطاقة

لدى األكاديميين ،وعلقتو بالرضا الوظيْي ،الكآبة ،القمق ،والضغط ،في تركيا"
"Burnout, Vigor and Job Satisfaction among Academic Staff".
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة االحتراؽ الكظيفي كالطاقة لدل األكاديمييف ،كعبلقتو بالرضا
الكظيفي ،الكآبة ،القمؽ ،كالضغط ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،كتكزيعيا

عمى العامميف األكاديمييف في المؤسسات األكاديمية في تركيا ،ككانت نسبة االسترداد.%22
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

 -1اف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل األكاديمييف أكثر أبعاد االحتراؽ الكظيفي شيكعان

ىك اإلجياد العاطفي األكاديمييف المبتدئيف أكثر عرضة لخطر االحتراؽ الكظيفي

اإلناث أسرع تأث ار مف الذككر كبالتالي أكثر عرضةن لبلحتراؽ الكظيفي العمر كالحالة
االجتماعية

 -2ال تؤثر في االحتراؽ .يرتبط االكتئاب باالحتراؽ الكظيفي بشكؿ مباشر ،في حيف
يرتبط القمؽ كالضغط بشكؿ غير مباشر باالحتراؽ مف خبلؿ تأثير االكتئاب.

 -6دراسة ) ،)Hogan & Mcknight, 2007بعنوان" تحديد ووصف ظاىرة ا حتراق
الوظيْي لدى معممي التعميم العالي عمى اإلنترنت.انتحقيق األوني".

"Exploring Burnout Among University Online Instructors: An
Initial Investigation".
ىدفت ىذه الدارسة إلى تحديد ككصؼ ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل معممي التعميـ العالي عمى

اإلنترنت .كقد اشتممت عينة الدراسة عمى عدد  11مف المعمميف الذيف يمارسكف مينة التعميـ
عبر اإلنترنت في الكاليات المتحدة ،كقد تـ إجراء دراسة استقصائية ديمكغرافية ،كاستخداـ
مقياس ماسبلؾ لبلحتراؽ الكظيفي لتحقيؽ أغراض الدراسة.
توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

 -1اف المعممكف يعانكف مف درجة متكسطة مف االحتراؽ الكظيفي :درجة متكسطة مف
اإلجياد العاطفي ،درجة مرتفعة مف تبمد الشخصية ،درجة منخفضة مف االنجازات

الشخصية.

 -2ىناؾ اختبلؼ كاضح في درجة االحتراؽ الكظيفي بيف الجنسيف ،حيث أشارت نتائج

الدراسة إلى أف اإلناث يعانكف مف درجة عالية مف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة
مقارنةن بنظرائيف مف الرجاؿ.
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توصمت الدراسة الى التوصيات التالية :
-1ضركرة إجراء المزيد مف البحكث حكؿ العبلقة بيف الجنس ،كدرجة االحتراؽ الكظيفي لدل
المعمميف في التعميـ العالي.

-2ضركرة إجراء المزيد مف البحكث المتعمقة بمعرفة ،كتحديد العكامؿ التي يمكف أف تسيـ في
االحتراؽ الكظيفي لدل معممي التعميـ العالي عمى اإلنترنت ،مثؿ (:مستكل التعميـ ،فرص

العمؿ ،تصنيؼ الكظائؼ معيد ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ، ،الخبرة في مجاؿ التدريس عبر
اإلنترنت ،العبء التدريسي ،كالتدريب األكاديمي لمتعميـ عف بعد).

 -7دراسة ) ،)Alkhrisha, 2002بعنوان" مستوى ا حتراق الوظيْي لدى عينة من

المعممين األمريكيين واألردنيين والمصادر الرئيسة المسببة لمتوتر لدييم".
"Burnout Among A selective Sample of American and Jordanian
Teachers".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل عينة مف المعمميف األمريكييف
كاألردنييف كالمصادر الرئيسية المسببة لمتكتر لدييـ ،كقد اشتممت عينة الدراسة عمى 111

مف المعمميف األمريكييف ك  111مف المعمميف األردنييف ،كاستخدـ في اختبار العينة مقياس
ماسبلؾ لبلحتراؽ النفسي.

توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

-1أف المعمميف األمريكييف يعانكف مف االحتراؽ الكظيفي بدرجة متكسطة ،في حيف يعاني
المعممكف األردنيكف مف االحتراؽ الكظيفي بدرجة عالية

-2أف المعمميف ذكم الخبرة األكثر احتراقاُ مف أقرانيـ ذكم الخبرة األقؿ.

-3أف العكامؿ المؤثرة كالمسببة لبلحتراؽ الكظيفي بالنسبة لممعمميف األمريكييف تتمثؿ في :عبء
العمؿ ،عدـ كجكد الدعـ لممكظفيف كلصدارة ،عدـ احتراـ لمعمـ مف قبؿ المجتمع اضطراب

السمكؾ ،كعدـ مشاركة الكالديف ،أما العكامؿ المسببة لبلحتراؽ الكظيفي بالنسبة لممعمميف

األردنييف فيي تتمثؿ في :انخفاض الركاتب ،سمكؾ الطبلب ،عدـ احتراـ المعمـ مف قبؿ

المجتمع ،ضعؼ العبلقة بيف الزمبلء في العمؿ ،كعبء العمؿ.
توصمت الدراسة الى التوصيات التالية:

ضركرة الدعـ لممكظفيف ،كاحتراـ لمعمـ مف قبؿ المجتمع اضطراب السمكؾ ،كعدـ مشاركة
الكالديف ،أما العكامؿ المسببة لبلحتراؽ الكظيفي بالنسبة لممعمميف األردنييف فيي تتمثؿ في :
انخفاض الركاتب ،سمكؾ الطبلب ،عدـ احتراـ المعمـ مف قبؿ المجتمع ،ضعؼ العبلقة بيف

الزمبلء في العمؿ ،كعبء العمؿ
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رابعاً -التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة كجد الباحث أف دراستو الحالية قد اتفقت مع الدراسات

السابقة في بعض الجكانب كأبعاد االحتراؽ الكظيفي مف ناحية ،كاختمفت في بعض الجكانب

مف ناحية أبعاد أخرل ،كبالتالي فإف الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسات السابقة التي تـ عرضيا

في أنيا تتناكؿ مكضكع دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في
الك ازرات الفمسطينية في ك ازرتي الصحة كالتعميـ كمتغير أساسي في الدراسة ،ك استخداـ بعض

متغيرات الدراسات السابقة لتمؾ المتغيرات.
لذا يرل الباحث أنيا أقرب الدراسات التي تتناسب مع مكضكع ىذه الدراسة الحالية إال أف ىناؾ
اختبلفان كبير في ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة كذلؾ مف حيث إف ىذه الدراسة تتميز عف

الدراسات السابقة في أنيا تيدؼ إلى معرفة دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية في ك ازرتي الصحة كالتعميـ كعمى حد عمـ كاطبلع الباحث لـ

يتـ أف تطرقت دراسة مف الدراسات السابقة لمثؿ ىذه المكضكع كىذا المجتمع الكبير ،كتعد مف

أكؿ الدراسات في ىذا المجاؿ مما يزيد ىذه الدراسة أىمية في ككف المكضكع مف المكاضيع
الجديدة التي لـ يسبؽ كأف تـ دراستيا.
أوجو التشابو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 قاـ الباحث بتصميـ أدكات الدراسة ،كىي عبارة عف اختبار ألبعاد االحتراؽ الكظيفي عف
طريؽ استبياف ،مع االستفادة مف االختبارات كاألدكات التي استخدمت في الدراسات

السابقة.

 أكدت الدراسات السابقة عمى أف ك ازرة الصحة كالتعميـ تعاني مف ضغكط كبيرة تنعكس
عمى المكظفيف كبمف حكليـ بصكرة سمبية.

 اتفقت معظـ الدراسات السابقة مف حيث أداة الدراسة عمى استخداـ االستبانة كأداة قياس
رئيسة بيدؼ قياس مجاالت كمتغيرات مما سبؽ طرحو مف دراسات.

 تتفؽ ىذه الدارسة مع أغمب ىذه الدراسات بشكؿ عاـ في المتغير األكؿ ليذه الدراسة ،كىك
االحتراؽ الكظيفي كتحديدان في التعرؼ إلى مستكل االحتراؽ في الك ازرتيف .أما بالنسبة

لمدراسات المتعمقة العكامؿ التنظيمية فيي تدكر حكؿ اختيار أبعاد االحتراؽ كالمؤثرات
المكترة عمى عممية االحتراؽ الكظيفي كالتعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة في اتخاذىا ،كتأثير

العكامؿ البيئية عمى عممية اتخاذ القرار.
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 استخدمت أغمب الدراسات المنيج الكصفي التحميمي في جمع البيانات البلزمة لمدراسة
كتحميميا.

أوجو ا ختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 تعتبر الدراسة الحالية أكؿ دراسة يتـ إج ارؤىا في منطقة قطاع غزة فى ك ازرة الصحة كالتعميـ
تيتـ باالحتراؽ الكظيفي ،كلقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في صياغة أسئمة

الدراسة كأىدافيا ك فركضيا ،ك كذلؾ باألساليب اإلحصائية المستخدمة في تمؾ الدراسات،
كاستفاد منيا في إعداد أدكات الدراسة الحالية ،كما استفاد منيا أيضان في تفسير النتائج

التي تـ الحصكؿ عمييا.

 أف الدراسات السابقة معظميا في دكؿ عربية ،أجنبية تتحدث بشكؿ مباشر عف االحتراؽ

الكظيفي إال أف ىذه الدراسة الحالية اتصفت بالحداثة كالتمييز مف خبلؿ حداثة مكضكعيا،

كما يمكف أف تتكصؿ إليو مف خبلؿ المدلكالت النظرية باعتبارىا تمثؿ استجابة حقيقية
ألحدل أبرز القضايا كالتحديات الرئيسة التي تكاجيو

ك ازرة الصحة كالتعميـ ،كاستفاد

الباحث كثي انر مما تضمنتو الدراسات السابقة مف معمكمات كتكصيات كتكجييات ىامة

كمفيدة ،كأطمع عمي األدب اإلدارم المتعمؽ بالدراسة ،كتـ االستفادة مف أدكات الدراسة

المستخدمة " كاالستبيانات كالمناىج ،ككذلؾ األساليب التحميمية.

 أف ىذه الدراسة تناكلت اآلثار المترتبة عمى االحتراؽ الكظيفي فى ك ازرة الصحة كالتعميـ
في العمؿ محافظات غزة ،كىى الدراسة الكحيدة (:عمى حد عمـ الباحث) التي أجريت عمى

قطاع غزة .معظـ الدراسات تـ إجراؤىا في دكؿ عربية أك أجنبية ،أما ىذه الدراسة فقاـ

بيا الباحث في البيئة الفمسطينية ،كبالتحديد في قطاع غزة .

 ىناؾ تضارب كاختبلؼ بيف نتائج الدراسات فيما يختص بكجكد فركؽ جكىرية بيف
االحتراؽ الكظيفي كتأثيرىا عمى العكامؿ التنظيمية .

 ىناؾ تضارب كاختبلؼ بيف نتائج الدراسات فيما يختص بكجكد فركؽ جكىرية بيف
االحتراؽ الكظيفي كالعكامؿ التنظيمية .

 الدراسات التي أجريت عمى البيئة الفمسطينية في مجاؿ ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في

الك ازرات الفمسطينية قميمة جدان ،كال تتناسب بأم حاؿ مف األحكاؿ مع أىمية كخطكرة عمى

العمؿ كبيئة العمؿ .

 كمف المبلحظ أيضان أف معظـ الدراسات تناكلت بالدراسة العبلقة ما بيف االحتراؽ ،ك بيف
عدد مف الظكاىر األخرل منيا النفسية ك غير النفسية كالضغكط. .
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 ىذا فيما اختمفت الدراسات في تأثير بعض المتغيرات عمى كجكد ظاىرة االحتراؽ الكظيفي
لدل المبحكثيف ،فيما لـ يتطرؽ الكثير مف الباحثيف لدراسة مصادر االحتراؽ.

أوجو التمييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 خصصت لدراسة دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في الك ازرات
الفمسطينية في ك ازرتي الصحة كالتعميـ في حيف لـ يسبؽ في حدكد عمـ الباحث أف اىتمت

أم دراسة بشكؿ مستقؿ.

 اىتمت بالجكانب اإلدارية كالنفسية كاالجتماعية التي تكثر في ظاىرة االحتراؽ الكظيفي
في في ك ازرتي الصحة كالتعميـ لقياس متغيرات الدراسة كالتي تنطبؽ عمى البيئة الفمسطينية

لما ليا مف خصكصية تميزىا عف البيئات األخرل.

 أف الدراسة الحالية سكؼ تضع حمكالن لمتغمب عمي ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في الصحة
كالتعميـ ،في حيف أف الدراسات السابقة لـ تتطرؽ لكضعي أم حمكؿ تخص دارساتيـ.

 يأمؿ الباحث أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في إضافة جديدة لكؿ مف مكضكع االحتراؽ
الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة ،كتحديد المشكبلت التي تكاجو العاممكف اإلداريكف في كؿ مف
ك ازرة الصحة كالتعميـ مكضكع الدراسة بشكؿ خاص كبقية الك ازرات الحككمية األخرل

بشكؿ عاـ كذلؾ مف خبلؿ نتائج كتكصيات ىذه الدراسة.

 كيأمؿ الباحث أف تسيـ نتائج ىذه الد ارسة في إضافة جديدة لكؿ مف مكضكع االحتراؽ
الكظيفي ،كالعكامؿ التنظيمية كتحديد المشكبلت التي تكاجو العاممكف كاإلداريكف في كؿ مف
ك ازرة الصحة كالتعميـ مكضكع الدراسة بشكؿ خاص ،كذلؾ مف خبلؿ نتائج كتكصيات ىذه

الدراسة ،كما نشير إلى أنو بعد التعرؼ إلى مصادر اإلحتراؽ الكظيفي التي ركزت عمييا

الدراسات السابقة فإف ىذه الدراسة قد أضافت إلييا مصادر كأبعاد اإلحتراؽ الكظيفي .ىذا

كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في الكقكؼ عمى الخمفية النظرية بمكضكع
العكامؿ التنظيمية ،كاالحتراؽ الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية في ك ازرتي الصحة كالتعميـ
ىذا إلى جانب إثراء اإلطار النظرم كفي تطكير كبناء أداة الدراسة.

 تكجو األنظار صكب المكظؼ اإلدارم ،ك تساىـ في اتخاذ اإلجراءات ك التدابير البلزمة

التي مف شأنو مساعدة المكظؼ عمى أف يككف أكثر تمتعان بصحة نفسية جيدة متمثمة في

تكيفو مع نفسو كمع اآلخريف ،ك كذلؾ تييئة المناخ المناسب لتطكير اتجاىاتو تجاه ذاتو ك

مينتو ليصبح أكثر فاعمية في الحياة االجتماعية ك المينية ،ك بالتالي أكثر دقة ك إتقانان لما

89

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

يقكـ بو مف أعماؿ ،بحثت في أسباب ك عكامؿ ظيكر ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ،ك بالتالي

الخركج باإلجراءات ك السياسات الكفيمة بتخفيض معاناة المكظؼ مف االحتراؽ الكظيفي.

 تنكعت المتغيرات المستقمة التي ربطيا الباحثكف باالحتراؽ الكظيفي كعكامؿ مسببة لو،
ككاف مف أبرزىا

:الجدية في العمؿ ،ضغط العمؿ ،صبلحيات العمؿ ،حجـ العمؿ،

خصائص العمؿ ،قمة التعزيز اإليجابي ،العبلقات االجتماعية ،تكفر الدعـ كالمساندة،
النمط القيادم لممدير ،البيئة المادية المحيطة ،الرضا الكظيفي ،األداء األكاديمي ،صراع

القيـ ،استراتيجيات التكيؼ ،التكافؽ الزكجي ،كبعض سمات الشخصية ،كما اشتركت

الكثير مف الدراسات السابقة في دراسة عبلقة االحتراؽ الكظيفي ببعض المتغيرات

الشخصية مثؿ :الجنس ،العمر ،مدة الخبرة ،المستكل التعميمي ،المستكل الكظيفي ،الراتب
الشيرم ،الحالة االجتماعية ،مكاف العمؿ ،التخصص.

أوجو ا ستْادة من الدراسات السابقة :
 استفاد الباحث كثي انر مما تضمنتو الدراسات السابقة مف معمكمات كتكصيات كتكجييات
ىامة كمفيدة ،كأطمع عمي األدب اإلدارم المتعمؽ بالدراسة.

 كتـ االستفادة مف أدكات الدراسة المستخدمة " كاالستبيانات كالمناىج ككذلؾ األساليب
التحميمية ،كفي صياغة أسئمة الدراسة ك أىدافيا ك فركضيا ،في تفسير النتائج التي تـ

الحصكؿ عمييا في كتابة المقدمة ،كتككيف فكرة أعمؽ كأكسع عف مكضكع الدراسة ،كطريقة
اختيار عينة الدراسة كالتعامؿ مع متغيرات الدراسة.

 تدعيـ بعض اآلراء المتعمقة باإلطار النظرم لمدراسة ،تحميؿ نتائج الدراسة كتفسيرىا.
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خلصة وتعقيب عمى الدراسات السابقة:
باستقراء سريع ألدبيات الدراسات السابقة تظير أىمية االحتراؽ الكظيفي في ك ازراتي الصحة

كالتعميـ

في ظؿ ما يشيده المجتمع الفمسطيني بمختمؼ شرائحو كمؤسساتو مف تحكالت

اجتماعية كثقافية متبلحقة كبالذات ،في أكساط التقمبات المتغيرة في متطمبات العمؿ المختمفة،

كىك ما تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقو ،ك يتضح مف الدراسات السابقة مدل أىمية مكضكع

االحتراؽ الكظيفي ،لما ليما مف ثار عمى مختمؼ جكانب كظركؼ العمؿ.

لكف المبلحظ بأنو كعمى الرغـ مف حجـ الدراسات كالتي تعكس اىتمامان كاسعان بيذه الظاىرة،

التي تمت عمى المستكل العربي كاألجنبي إال أف ىناؾ ندرةن عمى المستكل المحمي تستدعي
البحث في مكضكع الضغكط المينية في العمؿ ،خاصةن في ظؿ ما يشيده المجتمع الفمسطيني
بمختمؼ شرائحو كمؤسساتو مف تحكالت اجتماعية كثقافية متبلحقة كبالذات ،في أكساط التقمبات

المتغيرة في متطمبات العمؿ المختمفة كىك مما تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقو ،ك يتضح مف

الدراسات السابقة مدل أىمية مكضكع االحتراؽ الكظيفي لما ليما مف ثار عمى مختمؼ جكانب

كظركؼ العمؿ ،كعمى الرغـ مما تكصؿ لو الباحث مف دراسات اىتمت بمكضكع ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي في ك ازرتي الصحة كالتعميـ ،إال أنيا ترل أف ىذه الفئة لـ تحظ باىتماـ كاؼ مف

الدراسات اإلدارية مقارنة بباقي الدراسات اإلدارية.

95

الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

شكل رقم ()7

خامساً -الْجوة البحثية:
تحديد الْجوة البحثية بين الدراسات السابقة ،والدراسة الحالية
نتائج الدراسات السابقة
 -5إمكانية التعرؼ إلى االحتراؽ
الكظيغي بأبعاده التالية :تبمد
المشاعر ك اإلجياد
االنفعالي ،اإلنجاز
الشخصي.

 -2أف ىناؾ العديد مف التحديات
كالمعكقات المكظفيف فى
الك ازرتيف كالتي يجب عمى
خذىا بعيف االعتبار .

 -3تكجد عبلقة ارتباط بيف
االحتراؽ الكظيفي في
العكامؿ المكثرة .
 -4ركزت العديد مف الدراسات
السابقة عمى إبراز أىمية

االحتراؽ الكظيفي في
ك ازرتي الصحة كالتعميـ .
اختمفت الدراسات السابقة في مستكل

تأثر مكثرات العكامؿ المساعدة عمى
االحتراؽ الكظيفي .

الْجوة البحثية

الدراسة الحالية

 -5غالبية الدراسات السابقة لـ

 -5تتناكؿ الدراسة الحالية استخداـ

تطبؽ العكامؿ المكثرة عمى

أبعاد االحتراؽ الكظيفي كأبعاد

االحتراؽ الكظيفي .

العكامؿ المكثرة عمى االحتراؽ

 -2الدراسات السابقة التي تـ

استعراضيا لـ تتناكؿ تاثر
العكامؿ عمى طبيعة العمؿ
فى ك ازرتي الصحة كالتعميـ

كلـ يتـ تطبيقيا كفؽ منيجية
النتائج .

 -3تُعد ىذه الدراسة األكلى التي
تُطبؽ في فمسطيف مف حيث
تناكليا لمكضكع االحتراؽ

الكظيفي كعبلقتيا باالبعاد

الكظيفي فى الك ازرتيف

مف

خبلؿ :تحديد مستكل كدجة

االحتراؽ الكظيفي كفؽ األبعاد
المكثرة عميو( تبمد المشاعر ك
اإلجياد االنفعالي ،اإلنجاز
الشخصي).

 -2تحديد مستكل تطبيؽ ك ازرة
الصحة لمعايير االحتراؽ الكظيفي.
 -3اختبار كتحميؿ العبلقة بيف
االحتراؽ الكظيفي كالعكامؿ المكثرة

المكثرة عمى المكظفيف داخؿ

عمى ك ازرتي الصحة كالتعميـ .

الك ازرتيف .

 -4ربط اإلطار المفاىيمي لمبحث

 -4قمة الدراسات السابقة التي

بالجانب العممي كالميداني مف

تناكلت راء اإلدارة العميا

خبلؿ تكجيو قكائـ استقصاء لئلدارة

يخص تحديد مستكل درجة

الكظيفي .

الك ازرتيف كالعامميف فيما

االحتراؽ الكظيفي فى ك ازرتي
الصحة كالتعميـ .

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة.
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الْصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
المقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف

الدراسة ،كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ

األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

كبناء عمى ذلؾ تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة
ن
الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا ،كينتيي

الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج ،كفيما

يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
منيج الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي الذم يحاكؿ مف
خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة ،كتحميؿ بياناتيا ،كالعبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح
حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.
كيعرؼ الحمداني ( )100:2006المنيج الكصفي التحميمي بأنو "المنيج الذم يسعى لكصؼ
الظكاىر أك األحداث المعاصرة ،أك الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير المنظـ لكصؼ
ظاىرة أك مشكمة ،كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاقع ،كتتطمب معرفة المشاركيف في

الدارسة كالظكاىر التي ندرسيا كاألكقات التي نستعمميا لجمع البيانات".
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 -5المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر
البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ،كالدكريات

كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث
كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.
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 -2المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع
البيانات األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصان ليذا الغرض.
مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث ،كبنا نء عمى مشكمة
الدراسة كأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتككف مف المكظفيف في ك ازرتي الصحة كالتعميـ
التابعيف لمحككمة في قطاع غزة كالبالغ عددىـ  1030مكظفاُ.

عينة الدراسة:

العينة ا ستطلعية:
ت ّككنت عينة الدراسة االستطبلعية مف  30استبانة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف ك ازرة التربية
كالتعميـ كك ازرة الصحة بغرض تقنيف أداة الدراسة ،كالتحقؽ مف صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة

األصمية ،كقد تـ استبعادىـ مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.
العينة األصمية "الْعمية":

قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشكائية الطبقية حسب الك ازرة ،حيث تـ تكزيع  320استبانة
عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  280إستبانة بنسبة  .%87.5كقد تـ حساب حجـ العينة

مف المعادلة التالية(:)Moore,2003

2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:

 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستكل داللة معمكـ (مثبلن Z=1.96 :لمستكل داللة .)   0.05

عبر عنو بالعبلمة العشرية (مثبلن) 0.05 :
كي ّ
 :mالخطأ اليامشيُ :
يتـ تصحيح حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:
nN
=
)(2
المع ّدؿ
ُ
N  n 1
حيج  Nتمثل حجم المجتمع

باستخداـ المعادلة ( )5نجد أف حجـ العينة يساكم:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
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المع ّدؿ باستخداـ المعادلة ( )2يساكم:
حيث إف مجتمع الدراسة  ،N =5030فإف حجـ العينة ُ
384 *1030
 280
1030  384  1

= ُالمع ّدؿ n

كبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساكم  280عمى األقؿ.
أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة حكؿ" دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في
الك ازرات الفمسطينية دراسة حالة ك ازرتي الصحة كالتربية كالتعميـ " ،حيث تتككف مف ثبلثة أقساـ

رئيسة ىي:

القسـ األكؿ -كىك عبارة عف البيانات الديمكغرافية عف المستجيبيف(:الجنس ،مكاف العمؿ،

العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخبرة في المسمى الكظيفي الحالي ،الراتب،

المكقع عمى السمـ الكظيفي).
القسم الثاني -كىك عبارة عف العوامل التنظيمية ،كيتككف مف  45فقرة ،مكزع عمى  6مجاالت:
المجال األول -ضغوط العمل ،كيتككف مف ( )8فقرات.

المجال الثاني -صلحيات العمل ،كيتككف مف ( )5فقرات.

المجال الثالث -التدوير الوظيْي ،كيتككف مف ( )8فقرات.

المجال الرابع -المشاركة في اتخاذ الق اررات ،كيتككف مف ( )8فقرات.
المجال الخامس -المساندة ا جتماعية ،كيتككف مف ( )8فقرات.

المجال السادس -صراع القيم ،كيتككف مف ( )8فقرات.
القسم الثالث -كىك عبارة عف ا حتراق الوظيْي ،كيتككف مف  58فقرة ،مكزع عمى  3مجاالت:
المجال األول -اإلجياد ا نْعالي ،كيتككف مف ( )6فقرات.
المجال الثاني -تبمد المشاعر ،كيتككف مف ( )6فقرات.

المجال الثالث -اإل نجاز الشخصي ،كيتككف مف ( )6فقرات.
كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب
جدكؿ (:)2
االستجابة
الدرجة

جدول ( :)7درجات مقياس ليكرت الخماسي:
غير مكافؽ بشدة

غير مكافؽ

محايد

مكافؽ

مكافؽ بشدة

5

2

3

4

5
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خطوات بناء ا ستبانة:
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة االحتراؽ
الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية دراسة حالة ك ازرتي الصحة كالتربية كالتعميـ " ،كاتبع الباحث

الخطكات التالية لبناء االستبانة :

 -1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة
منيا في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 -2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد مجاالت االستبانة كفقراتيا.
 -3تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -5تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية.

 -6تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ.
 -7تـ عرض اإلستبانة عمى ( )50مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
الفمسطينية .

 -8في ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديؿ ،لتستقر اإلستبانة في صكرتيا النيائية ،ممحؽ (.)5

صدق ا ستبانة:

صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو" (الجرجاكم ،)505 :2050 ،كما
يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات
ك خركف .)579:2005 ،كقد تـ التأكد مف صدؽ اإلستبانة بطريقتيف:
 -5صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري":
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن
الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة" (الجرجاكم )507 :2050 ،حيث تـ عرض االستبانة عمى
مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )50متخصصيف في إدارة األعماؿ كأسماء المحكميف

بالممحؽ رقـ ( ،)2كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ
في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية ػ انظر الممحؽ رقـ(.)3
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 -7صدق المقياس:

أو ً -ا تساق الداخمي Internal Validity

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي

إلية ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

 -ا تساق الداخمي لن " العوامل التنظيمية "

يكضح جدكؿ ( )3معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ضغكط العمؿ " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()0

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " ضغوط العمل " والدرجة الكمية لممجال

للرتباط

معامل بيرسون

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

-5

أشعر بالتعب كاإلرىاؽ مع نياية يكـ العمؿ.

.594

*0.000

-2

أجد صعكبة في إدارة كقتي في العمؿ بفعالية.

.716

*0.000

-3

أشعر بتضارب بيف معتقداتي الخاصة كالمياـ المطمكبة مني.

.580

*0.001

-4

اختمؼ مع زمبلئي كثي انر في العمؿ.

.689

*0.000

-5

أعتقد أف المياـ المككمة لي صعبة كمعقدة فى غالب األحياف.

.679

*0.000

-6

أشعر باالكتئاب ك ضيؽ الصدر أثناء أدائي لمياـ عممي.

.681

*0.000

-7

أشعر بالضيؽ كالتعب عند االستعداد ليكـ عمؿ جديد.

.661

*0.000

-8

أستطيع الحصكؿ عمى كقت راحة أثناء الدكاـ.

.402

*0.015

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00

98

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " صبلحيات العمؿ " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو ،عدا الفقرات " "8 ،6 ،5حيث يجب حذفيـ مف

االستبياف.

جدول ()4

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " صلحيات العمل " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

-2

تتناسب حجـ األعماؿ التي أقكـ بيا مع قدراتي ك طمكحاتي.

-3

ال كافيان مف السمطة ك الصبلحيات بدرجة مريحة ألداء مياـ
يتكافر مجا ن
كظيفتي.

-4

يفكضني رئيسي المباشر باتخاذ ق اررات تتعمؽ بالعمؿ.

-5

يحتاج حجـ العمؿ الذم أقكـ بو لساعات عمؿ إضافية.

-6

يتكقع مني اآلخركف إنجاز ما أتكقعو مف نفسي.

-7

تتبع األعماؿ الكظيفية التي اقكـ بيا الخطة اإلجرائية لمك ازرة.

-8

ينتابني شعكر بالضيؽ عندما أفكض صبلحياتي ألحد زمبلئي.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00

99

معامل بيرسون

-5

أستطيع التحكـ بدرجة كافية في كظيفتي.

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " التدكير الكظيفي " كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()5

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التدوير الوظيْي " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

معامل بيرسون

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

-1

يشعرني التدكير المستمر لممكظفيف في العمؿ بعدـ االستقرار .

.610

*0.000

-2

أشعر بالتكتر كالقمؽ عند نقمي إلى مكاف عمؿ خر.

.620

*0.000

-3

يفقدني التغيير المستمر لرئيسي المباشر الرغبة في العمؿ.

.603

*0.000

-4

أشرؼ عمى أداء عدد مناسب مف المكظفيف في الك ازرة.

.457

*0.007

-5

أقكـ باإلشراؼ عمى عدد مناسب مف العامميف في مجاؿ عممي.

.652

*0.000

-6

أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات كمسئكليات مرتبطة ببعضيا البعض.

.430

*0.010

-7

أحقؽ أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في مكاف عممي.

.471

*0.005

-8

أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات أك مشركعات مرتبطة ببعضيا البعض.

.445

*0.008

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المشاركة في اتخاذ الق اررات "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 0.05

≥  αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()6

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المشاركة في اتخاذ الق اررات
" والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

-1

.732

*0.000

.814

*0.000

-3

يتكافر مساحة كافية مف إبداء الرأم فيما يخص ميامي ككاجباتي الكظيفية.

.762

*0.000

-4

يتـ في الك ازرة تحديد اليدؼ المراد الكصكؿ إليو قبؿ اتخاذ أم قرار.

.807

*0.000

-5

تستعيف الك ازرة بالخبراء كالمختصيف لتطكير ليات اتخاذ الق اررات.

.848

*0.000

-2

-6
-7
-8

يمكنني تنفيذ ق اررات خاصة بالعمؿ دكف الرجكع إلى رئيسي في العمؿ.

معامل بيرسون

م

القيمة ا حتمالية ().Sig

الْقرة

يستمع رئيسي المباشر لكجيات نظر المرؤكسيف عند حؿ بعض المشكبلت
المتعمقة بالعمؿ.

تسيؿ الك ازرة عممية تبادؿ المعمكمات المتعمقة بصنع الق اررات بيف مختمؼ
الدكائر كاألقساـ.
تبحث الك ازرة عف أسباب المشكمة التي تتطمب اتخاذ قرار.
تيتـ الك ازرة بالتغيرات في البيئة الخارجية

المحيطة لتشخيص المشكبلت

كحميا.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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.805

*0.000

.858

*0.000

.845

*0.000

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " المساندة االجتماعية "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 0.05

≥  αكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()7

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المساندة ا جتماعية " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

-5

أشعر بكجكد ركح المساعدة بيف المكظفيف.

-2

عندما تكاجيني في العمؿ مشكمة ما فإني أجد ذانان صاغية مف زمبلئي.

-3

أجد المساعدة مف زمبلئي اثناء العمؿ.

-4

يسكد الطابع الرسمي في العبلقات بيف العامميف أثناء العمؿ.

-5

يكجد تنسيؽ ك تعاكف مشترؾ بيف الزمبلء في األقساـ المختمفة في عممي.

-6

أتبادؿ الزيارات ك االتصاالت ك المجامبلت مع زمبلئي خارج العمؿ.

-7

أشعر بأنني منتمي اجتماعيان لزمبلئي ك مكاف عممي.

-8

أشعر بسيادة العبلقات القائمة عمى أساس مصمحة العمؿ.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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معامل بيرسون

م

القيمة ا حتمالية ().Sig

الْقرة

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " صراع القيـ " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()8

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " صراع القيم " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

معامل بيرسون

م

القيمة ا حتمالية ().Sig

الْقرة

-1

يطمب مني أداء أعماؿ تتكافؽ مع القيـ ك المبادئ التى أحمميا.

.651

*0.000

-2

تنطكم كظيفتي عمى أداء أعماؿ قد ترضي زمبلئي االخريف.

.595

*0.000

-3
-4
-5
-6
-7
-8

أشعر بكجكد سيطرة لبلنتماء السياسي عمى العبلقات االجتماعية ك الكظيفية
في عممي.
تشعرني الثقافة ك القيـ السائدة في عممي بالراحة ك االنتماء لعممي.
أعمؿ في ظؿ سياسات ك قكانيف تتعارض ثقافتي التنظيمية كاالجتماعية في
العمؿ.
تتكافر قيـ مشتركة بيف المكظفيف.
تشجع الك ازرة السمككيات اإليجابية لمعامميف التي تنظـ لكائح العمؿ أثناء
العمؿ.
احرص عمى االتزاف العاطفي أثناء مكاجية الصراعات القيمية.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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.578

*0.001

.434

*0.009

.676

*0.000

.674

*0.000

.738

*0.000

.411

*0.013

الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

 ا تساق الداخمي لن " ا حتراق الوظيْي "يكضح جدكؿ ( )9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " اإلجياد االنفعالي " كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()9

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلجياد ا نْعالي " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

معامل بيرسون

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

-1

أشعر بتكافر الطاقة العاطفية خبلؿ تكاجدم في العمؿ .

.700

*0.000

-2

أشعر بتكافر كامؿ طاقتي في نياية اليكـ الذم أقضيو في العمؿ .

.626

*0.000

-3

أشعر بالتفاؤؿ حينما أستعد ليكـ عمؿ جديد.

.545

*0.001

-4

أشعر بالسعادة في خدمة الجميكر.

.680

*0.000

-5

أشعر بالسعادة كالمتعة بسبب عممي.

.854

*0.000

-6

أشعر أف التعامؿ مع المراجعيف طكاؿ اليكـ يسبب لي األمؿ كالتفاؤؿ.

.564

*0.001

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )50معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " تبمد المشاعر " كالدرجة الكمية

لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ

يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()13

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " تبمد المشاعر " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

معامل بيرسون

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

-1

أشعر بالمركنة في التعامؿ مع فئات المراجعيف.

.844

*0.000

-2

أصبحت أكثر تفيمان الحتياجات الجميكر منذ ممارستي لمينتي.

.704

*0.000

-3

أشعر باالكتراث كمشاركة االخريف في ىمكميـ كمشاكميـ.

.565

*0.001

-4

أشعر أف المراجعيف يقدركف مساعدتي في إنجاز أعماليـ .

.866

*0.000

-5

اشعر باالتزاف االنفعالي في المكاقؼ الطارئة.

.625

*0.000

-6

أشعر أف حياتي أصبحت ليا معنى نتيجة ممارستي لمينتي.

.589

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

يكضح جدكؿ ( )55معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " االنجاز الشخصي " كالدرجة

الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية α ≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقان لما كضع لقياسو.

جدول ()11

معامل ا رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " اإل نجاز الشخصي " والدرجة الكمية لممجال:

للرتباط

معامل بيرسون

القيمة ا حتمالية ().Sig

م

الْقرة

-1

أشعر أنني مف خبلؿ عممي أؤثر إيجابان في حياة اآلخريف.

.763

*0.000

-2

استطيع كبسيكلة تييئة الجك المناسب ألداء عممي عمى أكمؿ كجو.

.773

*0.000

-3

أشعر باالبتياج مف خبلؿ عممي كتعاممي مع المراجعيف.

.891

*0.000

-4

في عممي أتعامؿ بيدكء تاـ مع المشاكؿ كالضغكط النفسية.

.616

*0.000

-5

أتعامؿ بمسئكلية عالية مع مشاكؿ المراجعيف.

.846

*0.000

-6

اتبني الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ مشكبلت العمؿ.

.674

*0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00
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الفصلىالرابع
الطروقظىواإلجراءات

ثانياً -الصدق البنائي Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة.

يبيف جدكؿ ( )52أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيان عند

مستكل معنكية  α ≥ 0.05كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما كضعت لقياسو.
جدول ()17

معامل ا رتباط بين درجة كل مجال من مجا ت ا ستبانة والدرجة الكمية للستبانة:
معامل بيرسون

القيمة

ضغكط العمؿ.

-.564

*0.001

صبلحيات العمؿ.

.615

*0.000

التدكير الكظيفي.

.564

*0.001

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

.905

*0.000

المساندة االجتماعية.

.776

*0.000

صراع القيـ.

-.566

*0.001

العوامل التنظيمية

.808

*0.000

اإلجياد االنفعالي.

.808

*0.000

تبمد المشاعر.

.827

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

.902

*0.000

ا حتراق الوظيْي.

.328

*0.041

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.00

ثبات ا ستبانة :Reliability

يقصد بثبات االستبانة ىك أف يعطي االستبياف نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية،
كيقصد بو أيضان إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أك ما
ىي درجة اتساقو ،كانسجامو كاستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة (الجرجاكم،
.)97 :2050

507

الفصلىالرابع
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كقد تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كركنباخ Cronbach's

 ،Alpha Coefficientككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ (.)53
جدول ()53

معامل ألْا كرونباخ لقياس ثبات ا ستبانة:
معامل ألْا

الصدق

كرونباخ

الذاتي*
0.869

المجال

عدد الْقرات

ضغكط العمؿ.

8

0.755

صبلحيات العمؿ.

5

0.841

0.917

التدكير الكظيفي.

8

0.621

0.788

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

8

0.921

0.960

المساندة االجتماعية.

8

0.842

0.918

صراع القيـ.

8

0.664

0.815

العوامل التنظيمية

45

0.789

0.888

اإلجياد االنفعالي.

6

0.728

0.853

تبمد المشاعر.

6

0.786

0.886

اإلنجاز الشخصي.

6

0.850

0.922

ا حتراق الوظيْي.

18

0.891

0.944

جميع المجا ت معاً.

63

0.853

0.923

*الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )13أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ

حيث تتراكح بيف ( ،)0.921 ،0.621بينما بمغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.853ككذلؾ
قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراكح ( ،)0.960،0.788بينما بمغت لجميع

فقرات االستبانة ( )0.923كىذا يعنى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائيا ،كبذلؾ تككف االستبانة
في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )1قابمة لمتكزيع .كيككف الباحث قد تأكد مف صدؽ

كثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج
كاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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الفصلىالرابع
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ  -سػػمرنكؼ

)Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة فػي

جدكؿ (.)14

جدول ()14

يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:
القيمة ا حتمالية

المجال

قيمة ا ختبار

ضغكط العمؿ.

0.817

0.516

صبلحيات العمؿ.

0.583

0.886

التدكير الكظيفي.

0.603

0.861

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

0.921

0.365

المساندة االجتماعية.

0.827

0.500

صراع القيـ.

0.718

0.681

العوامل التنظيمية

0.539

0.933

اإلجياد االنفعالي.

0.509

0.958

تبمد المشاعر.

1.513

0.021

اإلنجاز الشخصي.

1.235

0.095

ا حتراق الوظيْي.

0.984

0.288

جميع مجا ت ا ستبانة

0.541

0.932

)(Sig.

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )54أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة أكبر مف مستكل الداللة

0.05

كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع

الطبيعي حيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لتحميؿ الفقرات كاختبار فرضيات الدراسة.
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وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -5النسب المئكية كالتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلكصؼ عينة الدراسة.
 -2المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي كاالنحراؼ المعيارم.

 -3اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

 -4اختبار ككلمجكركؼ  -سمرنكؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبار
ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 -5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط:
يقكـ ىذا كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي ،كالصدؽ البنائي لبلستبانة

كالعبلقة بيف المتغيرات.

 -6نمكذج تحميؿ االنحدار المتدرج الخطي ( Linear Stepwise Regression-
.)Model

 -7اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف
ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 -8اختبار تحميؿ التبايف األحادم) )One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات .استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى ثبلث مجمكعات
فأكثر.
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تحلولىالبواناتى
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا

الفصل اخلامس

حتليل البيانات واختبار فرضيات
الدراسة ومناقشتها

 المقدمة.
 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية.
 المحك المعتمد في الدراسة.
 تحميل فقرات ا ستبانة.

 اختبار فرضيات الدراسة.
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الْصل الخامس

واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكاتحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
المقدمة:

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة
عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج االستبانة ،كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ

فقراتيا ،كالكقكؼ عمى البيانات الديمكغرافية عف المستجيبيف التي اشتممت عمى( :الجنس ،مكاف
العمؿ ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخبرة في المسمى الكظيفي الحالي،

الراتب ،المكقع عمى السمـ الكظيفي) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف

استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )(SPSS
لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الديموغرافية

كفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة كفؽ البيانات الديمكغرافية:
 -توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

جدول ( :)15توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

202

72.1

أنثى

78

27.9

المجموع

280

100.0

يتضػح مػػف جػػدكؿ ( )15أف مػػا نسػػبتو  %72.1مػف عينػػة الد ارسػػة ذكػػكر ،بينمػػا  %27.9إنػػاث.
كيعزك الباحث أف النسبة الطبيعية لمعػامميف مػف الػذككر ىػي أعمػى منيػا مػف اإلنػاث فػي ك ازرتػي

التعميـ كالصحة ،كأف طبيعة العمؿ في ك ازرتي التعميـ كالصػحة يحتػاج إلػى التعامػؿ مػع الجميػكر
بشػػكؿ مسػػتمر كمباشػػر ،كىػػذا يحتػػاج إلػػى جيػػد كبيػػر ممػػا يسػػتمزـ فئػػة الػػذككر ،كتعتبػػر النس ػبة
طبيعيػة كمتكافقػة مػع التكزيػع الطبيعػػي لئلحصػاء الفمسػطيني ،كمػا اف المحػددات االجتماعيػػة ك

الثقافية ك االحتياجات الخاصػة لممػرأة أك اإلنػاث فػي المجتمػع الفمسػطيني قػد تحػكؿ دكف مشػاركة
أكبر ك أكسع في الكظائؼ في الك ازرات الحككمية .
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واختبارىفرضواتىالدراسة حسب مكان العمل:
 -توزيع عينة

الدرادظىومناقذتكا جدول ( :)16توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل:
مكان العمل

العدد

النسبة المئوية %

ك ازرة التربية كالتعميـ

123

43.9

ك ازرة الصحة

157

56.1

المجموع

280

100.0

يتض ػػح م ػػف ج ػػدكؿ ( )16أف م ػػا نس ػػبتو  %43.9م ػػف عين ػػة الد ارس ػػة يعمم ػػكف ف ػػي ك ازرة التربي ػػة
كالتعميـ ،بينما  %56.1يعممػكف فػي ك ازرة الصػحة يعػزك الباحػث أف النسػبة متقاربػة بػيف ك ازرتػي

الصػػحة كالتعمػػيـ ألف الخػػدمات التػػي تقػػدميا الك ازرتػػاف متقاربػػة ،إال أف عػػدد العػػامميف فػػى ك ازرة

الصحة أكثر ،نظ انر لكبر عددىا مقارنةن بك ازرة التربية كالتعميـ .
 -توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول ( :)17توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

العمر

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  25سنة

17

6.1

مف  -25أقؿ مف  30سنة

49

17.5

مف  -30أقؿ مف  35سنة

73

26.1

مف  -35أقؿ مف  40سنة

69

24.6

 40سنة فما فكؽ

72

25.7

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )17أف ما نسبتو  %6.1مف عينة الدراسة أعمارىـ أقؿ مف  25سنة،

 %17.5تتراكح أعمارىـ مف  -25أقؿ مف  30سنة %26.1 ،تتراكح أعمارىـ مف  -30أقؿ
مف  35سنة %24.6 ،تتراكح أعمارىـ مف  -35أقؿ مف  40سنة ،بينما  %25.7أعمارىـ
 40سنة فما فكؽ ،كيعزك الباحث أف الك ازرتيف أنشئت منذ عكدة السمطة الكطنية الفمسطينية

منذ عاـ (1993ـ) كبالتالي مف الطبيعة أف تككف غالبية عينة الدراسة مف الفئات العمرية
المتنكعة ،إال أف اعتماد ك ازرتي الصحة كالتعميـ عمى الفئة الشابة لقدرتيا عمى التطكر

كالعطاء ،كلككف الك ازرتيف تعتمد عمي األعماؿ الميدانية فمذلؾ نجد أنيا نسبة طبيعية باإلضافة

لتميز المجتمع الفمسطيني بأنو مجتمع فتي كشباب ،مما يدؿ عمى كجكد مستكل عاؿ مف الكفاءة
كالخبرة العممية كالمينية ،في

العمؿ ذلؾ لبلنقساـ الداخمي الذم نتج عنو إضراب النسبة
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العامميف في الك ازرة عف العمؿ ك تكجو الحككمة الحالية لتعييف مكظفيف ،كاف
العظمي مف
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا
الشباب بدالن مف المضربيف .
أغمبيـ مف فئة

 -توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

جدول (  :)18توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

المؤىل العممي

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف بكالكريكس

47

16.8

بكالكريكس

162

57.9

ماجستير

62

22.1

دكتكراه

9

3.2

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )18أف ما نسبتو  %16.8مف عينة الدراسة مؤىميـ العممي أقؿ مف
بكالكريكس %57.9 ،مؤىميـ العممي بكالكريكس %22.1 ،مؤىميـ العممي ماجستير ،بينما

 %3.2مؤىميـ العممي دكتكراه.

كيعزك الباحث إلى أف أغمب العامميف بشكؿ عاـ ىـ مف حممة البكالكريكس ،أم أف
الكظائؼ التي تتطمب امتبلؾ شيادة البكالكريكس ىي الكظائؼ األكثر شيكعان في الك ازرات

الحككمية ،ك كبر نسبة حممة البكالكريكس لقكانيف االختيار ،ك التعييف المعمكؿ بيا في

مؤسسات السمطة حيث يشترط لشغؿ كظيفة إدارم أك رئيس قسـ حممة شيادة البكالكريكس كحد

أدني ،كأف الك ازرتيف تساىـ في استقطاب المؤىبلت الجامعية ذات التخصصات التعميمية في
ك ازرة التربية كالتعميـ ،كالتخصصات الطبية في ك ازرة الصحة ،أف أفراد عينة الدراسة مف األغمبية

مف حممة المؤىؿ الجامعي كبخاصة البكالكريكس ،كالذيف يتمتعكف بخبرة عممية كعممية ،كىذا

مؤشر إيجابي عمى إمكانية التطكر اإلدارم أك الميني ليذه العينة ،كقدرتيا عمى التعامؿ مع
الضغكط المحتممة ،كالتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة بكؿ قدرة ككفاءة ،أف الفئة المبحكثة مؤىمة

بمستكم عاؿ مف الدرجة العممية مما يمكنيـ مف القياـ بعمميا كاالتصاؿ بيف الك ازرات األخرل،

كيدؿ ىذا عمى تكفر شركط التعميـ كمتطمب ميـ عند إشغاؿ الكظائؼ اإلدارية ،كىذا مؤشر

إيجابي عمى إمكانية التطكر اإلدارم أك الميني ليذه العينة كقدرتيا عمى التعامؿ مع المكاقؼ
الصعبة بكؿ قدرة ككفاءة ،كأكدت الدراسات أف الفئة المبحكثة المكظفيف ما دكف البكالكريكس
يكاجيكف االحتراؽ الكظيفي أكثر مف زمبلئيـ في المؤىبلت العممية األخرل ،أف حممة

شيادات الدراسات العميا ال يعانكف مف التكتر لبقية الزمبلء .

554

الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

عينة الدراسة حسب المسمى الوظيْي:
 توزيعواختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
جدول ( :)19توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيْي:
المسمى الوظيْي

العدد

النسبة المئوية %

ككيؿ ك ازرة

-

-

ككيؿ مساعد

2

0.7

مدير عاـ

10

3.6

نائب مدير عاـ

8

2.9

مدير دائرة

26

9.3

نائب مدير دائرة

-

-

رئيس قسـ

84

30.0

رئيس شعبة

50

17.9

أخرل

100

35.7

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )59أف ما نسبتو

مساعد،

 %مدير عاـ،

 %رئيس شعبة ،بينما

 %مف عينة الدراسة مسماىـ الكظيفي ككيؿ

 %نائب مدير عاـ،

 %رئيس قسـ،

 %مدير دائرة،

 %مسماىـ الكظيفي غير ذلؾ ،كالمبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف

ىناؾ نسبةن قد تصؿ نصؼ العينة ممف يحممكف مسميات كظيفية عالية بدرجة مدير في أقساـ

إدارية ،أك مالية ،ك فنية ،تمنح ألصحابيا تكظيؼ كمبلءمة جيدة

 -توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمى الوظيْي الحالي:

جدول ( :)20توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في المسمى الوظيْي الحالي:
سنوات الخبرة في المسمى الوظيْي الحالي

العدد

النسبة المئوية %

أقؿ مف  5سنكات

43

15.4

مف  – 5أقؿ مف  10سنكات

89

31.8

مف  – 10أقؿ مف  15سنة

76

27.1

 15سنة فأكثر

72

25.7

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )20أف ما نسبتو  %15.4مف عينة الدراسة سنكات خبرتيـ في مسماىـ
الكظيفي الحالي أقؿ مف  5سنكات %31.8 ،تتراكح سنكات خبرتيـ مف  – 5أقؿ مف 10

سنكات %27.1 ،تتراكح سنكات خبرتيـ مف  – 10أقؿ مف  15سنة ،بينما  %25.7سنكات
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فرضواتىفأكثر كيعزك الباحث أف أصحاب الخبرة القميمة بسبب النقساـ الداخمي ،ك
 15سنة
خبرتيـ
واختبارى

الدرادظىومناقذتكاك تعييف الحككمة الحالية لمكظفيف جدد ليحمكا مكاف المكظفيف المضربيف عف
إضراب المكظفيف
العمؿ ،مف أصحاب الخبرة الطكيمة في التعامؿ مع الجميكر قد زادكا خبرة منذ قدكـ السمطة
الكطنية الفمسطينية ،حيث تككنت لدييـ تصكرات أكثر اتجاه مكضكع االحتراؽ الكظيفي ،كىذا
يتفؽ مع ما تكصمت إليو الدراسات عف ارتفاع معدؿ الخبرة ألفراد عينة الدراسة األمر الذم
يمكنيـ مف تككيف اتجاىات إيجابية أكثر دقة في المكاقؼ التي تسبب تكتر في العمؿ ،حيث إف
الخبرة المكتسبة تؤثر عمى تصكر األفراد بشكؿ مباشر تجاه المكاقؼ الصعبة التي تكاجييـ،

األمر الذم يمكنيـ مف تككيف اتجاىات إيجابية أكثر دقة كطبيعة العمؿ ،حيث إف الخبرة

المكتسبة تؤثر عمى تصكر المكظفيف ،كأيضان يرجع السبب إلى أف ك ازرتي الصحة كالتعميـ
تساند كتستقطب عدد كبير مف الخريجيف الجدد لمعمؿ ،كبخاصة بعد استنكاؼ العديد مف

المكظفيف بعد عاـ (2007ـ) ،بحيث تكفر ليـ فرص عمؿ دائمة ،كمؤقتة ،كخاصة في ظؿ
الظركؼ االقتصادية الصعبة الراىنة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني ،كأف تقدـ المراجع في

العمر ،كالخبرة ،كالمركز الكظيفي يتصاحب بشعكر أقؿ بضغكط العمؿ .كعمى العكس مف ذلؾ
سنا كخبرة كمرك از كظيفيا؛ حيث تؤثر ضغكط العمؿ عمى أدائيـ كعمى
بالنسبة لممراجعيف األقؿ ن
تسربيـ مف المينة.
توزيع عينة الدراسة حسب الراتب:

جدول ( :)21توزيع عينة الدراسة حسب الراتب:

الراتب

العدد

النسبة المئوية %

 2000 -1000شيكؿ

71

25.4

 3000 -2001شيكؿ

113

40.4

 4000 -3001شيكؿ

61

21.8

 4001شيكؿ فأكثر

35

12.5

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )21أف ما نسبتو  %25.4مف عينة الدراسة يتراكح ارتبيـ مف -1000

 2000شيكؿ %40.4 ،يتراكح راتبيـ مف 3000 -2001شيكؿ %21.8 ،يتراكح راتبيـ

مف 4000 -3001شيكؿ ،بينما  %12.5يتراكح راتبيـ مف  4001شيكؿ فأكثر ،حيث إنيا
تعتمد في األساس عمى السمـ الكظيفي ك سمـ الركاتب المعمكؿ بو فى الك ازرات مع النظر إلى

المؤىؿ العممي كعدد سنكات الخبرة.
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اسة حسب الموقع عمى السمم الوظيْي:
توزيع عينة الدر
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا( :)22توزيع عينة الدراسة حسب الموقع عمى السمم الوظيْي:
جدول
الموقع عمى السمم الوظيْي

العدد

النسبة المئوية %

الفئة العميا

12

4.3

الفئة األكلى

31

11.1

الفئة الثانية

156

55.7

الفئة الثالثة

62

22.1

أخرل

19

6.8

المجموع

280

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )22أف ما نسبتو  %4.3مف عينة الدراسة مكقعيـ عمػى السػمـ الػكظيفي فئػة
عميا %11.1 ،مكقعيـ عمى السمـ الكظيفي فئة أكلى %55.7 ،مكقعيـ عمى السمـ الكظيفي فئة
ثانية %22.1 ،مكقعيـ عمى السمـ الكظيفي فئة ثالثة ،بينما  %6.8مكقعيـ عمى السمـ الكظيفي

غيػر ذلػؾ ،كيعػزك الباحػث :ذلػؾ بسػػب مقػدرة الػك ازرات الحككميػة عمػى اسػتقطاب المػػكظفيف ذكم
الخبرة الكاسعة القادريف عمى القياـ بالمياـ بجكدة كسرعة كفاعمية .

المحك المعتمد في الدراسة ):(Ozen et al., 2012

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت الخماسي مف
خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ( )4=1-5كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في

المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( )0.80=5/4كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ

قيمة في المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية،
كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جدول ()23

يوضح المحك المعتمد في الدراسة:
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

مف 1.80 - 1

مف %36- %20

غير مكافؽ بشدة

أكبر مف 2.60 - 1.80

أكبر مف %52 - %36

غير مكافؽ

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

محايد

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

مكافؽ

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

مكافؽ بشدة
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واختبارىفرضواتىراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب المتكسطات
كلتفسير نتائج الد

الدرادظىومناقذتكا
مستكل المجاالت لبلستبياف ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد حدد الباحث
الحسابية عمى

درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
تحميل فقرات ا ستبانة:

أو ً -تحميل فقرات العوامل التنظيمية:

 -تحميل فقرات مجال " ضغوط العمل "

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)24
جدول ()24

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" ضغوط العمل "

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

أشعر بالتعب كاإلرىاؽ مع نياية يكـ العمؿ.

الوزن

النسبي

الترتيب

3.67

1.05

73.33

1

2.57

1.02

51.34

4

2.63

1.11

52.55

3

2.21

0.96

44.19

7

2.13

1.03

42.68

8

2.21

1.05

44.23

6

2.30

1.07

45.96

5

استطيع الحصكؿ عمى كقت راحة أثناء الدكاـ.

2.72

1.04

54.49

2

جميع فقرات المجاؿ معان.

2.56

0.72

51.14

أجد صعكبة في إدارة كقتي في العمؿ بفعالية.
أشعر بتضارب بيف معتقداتي الخاصة كالمياـ
المطمكبة مني.
أختمؼ مع زمبلئي كثي انر في العمؿ.
أعتقد أف المياـ المككمة لي صعبة كمعقدة
في غالب األحياف.
أشعر باالكتئاب ك ضيؽ الصدر أثناء أدائي
لمياـ عممي.

أشعر بالضيؽ كالتعب عند االستعداد ليكـ
عمؿ جديد.
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محايد
غير
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واختبارىفرضواتىيمكف استخبلص ما يمي:
مف جدكؿ ()24

الدرادظىومناقذتكا
الحسابي لمْقرة األولى " أشعر بالتعب واإلرىاق مع نياية يوم العمل " يساوي
 -المتوسط

( 3.67الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%73.33وىذا يعني أن ىناك موافقة
من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

سبؽ نستطيع القكؿ بأف المكظفيف عينة الدراسة ال يعانكا مف ضغط عمؿ ،ك يعزك الباحث ذلؾ
إلى كضكح األعماؿ اإلدارية ك عدـ تعقدىا ،ىذا باإلضافة لككف المكظفيف في الك ازرة ال يعانكا

بشكؿ مستمر ك يكمي مف ضغط العمؿ إنما بشكؿ مكسمي فمثبلن فترة امتحانات الثانكية العامة
تجد المكظفيف العامميف في اإلدارة العامة لبلمتحانات في الك ازرة ك العامميف في أقساـ

االمتحانات في المديريات يعانكا مف ضغط عمؿ في ىذه الفترة ك يتبلشى الضغط بمجرد مركر
ىذه الفترة .ك عميو ال يشعر المكظؼ بالضغط ،كيعزك الباحث ذلؾ أنو كمما ازدادت مسئكليات

اء عف األعماؿ التي تقع عمييـ كمما زاد إحساسيـ بضغكط العمؿ،
العامميف في الك ازرتيف سك ن
كذلؾ لما لتمؾ المياـ مف مسئكلية قد تؤرؽ بعضيـ فالكثير منيـ يؤجؿ أداء ىذه المياـ حتى
خر لحظة ،كقد تكلد ىذه المياـ لدل بعضيـ اإلحساس بالذنب كالخكؼ مف أف يظمـ أحدىـ،

كذلؾ فإف افتقار بعض المسئكليف في الك ازرتيف لمصبلحيات التي تمكنيـ مف ممارسة مسئكلياتيـ

تجاه اآلخريف لسبب أك آلخر قد يؤدم إلى زيادة معاناتيـ مف ضغط العمؿ ،اتفقت مع دراسة )

مسمـ(2007 ،كبينت الدراسة أف العامميف في الكميات المبحكثة تظير عمييـ ثار جسيمة سمبية
نتيجة اإلحساس بالضغط ،تتمثؿ بالشعكر بالتعب كاإلنياؾ ،أما دراسة )المعشر)2011 ،

اىتمت بضركرة إعطاء المكظفيف مسؤكليات محددة ككاضحة كاعبلميـ بيا ،كاالنتباه إلى عدـ
السماح بقياـ المكظؼ بالعمؿ مع مجمكعتيف أك أكثر ممف يعممكف بشكؿ مختمؼ كالعمؿ عمى
تحسيف المناخ التنظيمي المرتبط بانخفاض الركح المعنكية لمعامميف ،تنمية كتطكير كالء

المكظفيف تجاه منظماتيـ مف خبلؿ إشعارىـ بأىميتيـ في العمؿ كبث ركح العمؿ الجماعي
كالشعكر بالمسؤكلية تجاه أعماليـ

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الخامسة " اعتقد ان الميام الموكمة لي صعبة ومعقدة في غالب

األحيان " يساوي  2.13أي أن الوزن النسبي  ،%42.68وىذا يعني أن ىناك غير موافقة
من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

تُعزل ىذه النتيجة لتراكـ الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ العامميف في الك ازرتيف ،كطبيعة عمؿ
المراجعة المرتبط دكمان بالك ازرة ،ككثرة المراجعيف في مكاف العمؿ األمر الذم يزيد ضغط

العمؿ ،ىذا باإلضافة إلى إحساس العامميف أنيـ في صراع مع الكقت ،كيعممكف دكمان إلنجاز
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سقؼ زمني لمقابمة مكاعيد محدد ،كبالتالي تتكقع الك ازرة في أغمب األحياف جيد
واختبارىضمف
أعماليـ
فرضواتى

الدرادظىومناقذتكااتفقت مع دراسة )النفيعي )2013 ،إعادة النظر في نظـ األجكر
أكبر مف طاقاتيـ،

كالحكافز ك تقكيـ األداء عمى فترات دكرية ك ،ضركرة تطكيرىا كفؽ رغبات العامميف مما يؤدم

إلى التخمص مف أسباب االحتراؽ الكظيفي ك القمؽ ،كمع دراسة

& Sowmya

) ) Panchanatham, 2014أف العامميف في القطاع المصرفي العاـ كالخاص يشعركف أنيـ
يستنفذكف كؿ جيكدىـ تمامان ،كأنيـ يعممكف أعماالن شاقة ،كما أنيـ يعتقدكف بشدة ارتباطيـ
بالتزامات كمسؤكليات متعمقة ببيئة العمؿ،

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " ضغوط العمل " يساوي  2.56أي أن

الوزن النسبي  ،%51.14وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات
ىذا المجال .

كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف كؿ مكظؼ متخصص في عممة كيقكـ بتنفيذ كفؽ تسمسؿ
خطكات العمؿ ،كلكف الضغط الناتج عف العمؿ مقبكؿ عند أفراد العينة نتيجة قمو حجـ العمؿ

في الك ازرة في قطاع غزة بسبب الحصار اإلسرائيمي في اآلكنة األخيرة كاغبلؽ المعابر بشكؿ

مستمر ،كأف الك ازرتيف تكاجو عقبات كبيرة نتيجة البيانات الضخمة التي تكاجو تطبيؽ معالجة

األرشفة ،كبالتالي تسنطيع السيطرة عمى األحداث .كقد اختمفت ىذه الدراسة دراسة (عمار،
 )2006كمع دراسة (مسمـ )2007 ،بتكفر اإلمكانات المادية المطمكبة في بيئة العمؿ

كانتفت مع ) )Glazer & Gyurak , 2007كجكد مصادر داخمية كخارجية لضغكط العمؿ.
كاتفقت مع دراسة (الشامان)2006 ،

االىتماـ بمكضكعات ضغكط العمؿ في مكاتب

اإلشراؼ لمتعرؼ إلى الظاىرة كفيـ أبعادىا كتنمية ميارات األفراد لمتعامؿ مع نتائجيا السمبية
دراسة (أبو العل )2009 ،إف مستكل ضغكط العمؿ الذم يشعر بو المدراء ظير بكجو عاـ

متكسط .
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مجال " صلحيات العمل "
تحميل فقرات
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
تـ استخداـ المتكسط
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)25
جدول ()25

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" صلحيات العمل "

الْقرة

م

 -1أستطيع التحكـ بدرجة كافية في كظيفتي.
-2
-3
-4
-5

تتناسب حجـ األعماؿ التي أقكـ بيا مع قدراتي
كطمكحاتي.
ال كافيان مف السمطة ك الصبلحيات
يتكافر مجا ن
بدرجة مريحة ألداء مياـ كظيفتي.

يفكضني رئيسي المباشر باتخاذ ق اررات تتعمؽ
بالعمؿ.
تتبع األعماؿ الكظيفية التي أقكـ بيا الخطة
اإلجرائية لمك ازرة.

جميع فقرات المجال معاً.

المتوسط ا نحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

3.75

0.90

74.93

2

مكافؽ

3.53

1.08

70.62

3

مكافؽ

3.39

1.00

67.81

5

محايد

3.53

1.03

70.58

4

مكافؽ

3.75

0.86

75.05

1

مكافؽ

3.59

0.75

71.84

مكافؽ

مف جدكؿ ( )25يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الخامسة " تتبع األعمال الوظيْية التي اقوم بيا الخطة اإلجرائية

لموزارة " يساوي ( 3.75الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%75.05وىذا يعني
أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

يعزو الباحث :أف ك ازرتي الصحة كالتعميـ اىتمت بعمؿ خطط مكثفة كنكعت في إيجاد الحمكؿ
ك الخطط البديمة بحيث يمكف االستفادة منيا العبر كالدركس المستفادة مف الماضي ،كاستثمرىا

في مكاقؼ مستقبمية قد تحدث لمتقميؿ مف األخطار مف مف خبلؿ تقييـ الخطط اإلجرائية بقصد

تطكيرىا كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ ،كحيث تمثؿ ىذه المرحمة فاعمية اإلدارة كقدرتيا عمى تنفيذ
ما خطط لو كمف خبلؿ برامج كخطط مكضكعة ،ك تنسيؽ كتكامؿ في ىيكمية المنظمات في

اإلدارات كاألقساـ المختمفة ،كذلؾ مف خبلؿ مشاركة كافة اإلدارات فى الخطط كالبرامج ،كفؽ
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اضحة بيف المكظفيف في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في الييكؿ التنظيمي
كجكد سياسة ك
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
أكاف أفقيا ،أـ أرسيان ،حيث يتـ تبادؿ اآلراء كالمقترحات إلزالة العقبات التي
اء
لممنظمات سك ن
تكاجييـ ،كىذا يؤدل إلى نجاح العمؿ ،كحؿ المشاكؿ كالعقبات أكؿ بأكؿ ،حيث يكجد خطط

عمؿ سنكية ل ُكؿ سنة مف سنكات الخطة االستراتيجية األربعة كمكازنات تقديرية ،ككصؼ
ِ
ِ
المحتمميف ليذه المشاريع ،إال َّأنو يكجد خمؿ كاضح بيف ما ىك مخطط كما
الممكليف
يع ك
لممشار ِ
ِ
بسبب الحركب اإلسرائيمية .أف إدارة ك ازرة الصحة كالتعميـ تكاصؿ
تـ تنفيذه عمى أرض الكاقع

عمميا بشكؿ ،كتستفيد مف نقاط الخمؿ في الخطط كتقييـ الخطط ك البرامج بقصد تطكيرىا ك

تحسينيا مف أجؿ التعامؿ مع ما يستجد مف أحداث كمكاقؼ صعبة ،حيث إنو كمما قمت مشاركة

المدراء مف أطباء كمدراء في عممية اتخاذ الق اررات كمما زادت الضغكط كقد يعكد ذلؾ لعدـ

اىتماـ اإلدارة بالتقارير التي يقدميا المسؤكلكف عف سير العمؿ ،كحاجاتيـ كمشاكميـ ككذلؾ عدـ

األخذ برأييـ قبؿ إصدار أم قرار يخص ضغط الكظيفي ،ىذا باإلضافة إلى عدـ اىتماـ المدراء
بعقد المقاءات الدكرية كالمستمرة لمتعرؼ إلى مشاكؿ المكظفيف مما تؤثر في شعكر المكظفيف

ببعد اإلدارة عنو ،كتقميؿ إحساسو بالمسئكلية تجاه األعماؿ التي يقكـ بيا ،.لتتفؽ مع دراسة (

العمصي ) 2007 ،إعادة تصميـ نظاـ عمؿ كفؽ منظكمة التكصيؼ الكظيفي كتفعيؿ نظاـ
اإلرشاد النفسي لممكظفيف.

المتوسط الحسابي لمْقرة الثالثة " يتوافر مجا ً كافياً من السمطة و الصلحيات بدرجة مريحة
ألداء ميام وظيْتي " يساوي  3.39أي أن الوزن النسبي  ،%67.81وىذا يعني أن ىناك
موافقة متوسطة (حياد) من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

ويعزو الباحث :أنو فكمما قؿ مشاركة المكظفيف في الصبلحيات كمما زادت درجة االحتراؽ

الكظيفي لدييـ ،كقد يعكد ذلؾ لعدـ اىتماـ اإلدارة بالتقارير التي يقدميا المسؤكلكف عف سير

العمؿ ،كحاجاتيـ كمشاكميـ ككذلؾ عدـ األخذ برأييـ قبؿ إصدار أم قرار يتعمؽ بعمميـ ،ىذا

باإلضافة إلى عدـ اىتماـ اإلدارة بعقد المقاءات الدكرية كالمستمرة لمتعرؼ إلى مشاكؿ المكظفيف
مما تؤثر في شعكر المكظؼ ببعد اإلدارة عنو ،كتقميؿ إحساسو بالمسئكلية تجاه األعماؿ التي

يقكـ بيا ،كىذا ما تكصؿ لو دراسة(العنزم ،المشعاف )2012 ،بكجكد عبلقة إيجابية بيف درجة
المركزية في كضع الخطط ،كرسـ السياسات كاتخاذ الق اررات كتحديد اإلجراءات الخاصة بالعمؿ

كمستكل الشعكر باالحتراؽ النفسي ،أف المدراء يقكمكف بالتجكؿ كالحث عمى التشجيع كالنصائح

المطمكبة فى جميع المكاقؼ ،كيكجو ليـ كيفية الطرؽ إلى يتبعكنيا كالسبؿ المقترحة ،كيعطكف
ليـ بعض اإلرشادات مف خبلؿ التكعية ،كيعقدكف معيـ جمسات مكثفة لمتفيـ كلمتقميؿ مف
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىالرجكع باألمكر إلى مسارىا العادم ،اختمفت مع دراسة (رمضاف(2013 ،
ىيبة اإلحداث ك

الدرادظىومناقذتكا
فرص متكافئة لمتركيح عف النفس لدل جميع العامميف في ك ازرات السمطة ك عدـ
ضركرة تكفير

اقتصارىا عمى فئة محددة دراسة (النفيعي(2013 ،أكضحت النتائج أيضان أف مف أىـ المصادر

الرئيسية التي تسبب االحتراؽ الكظيفي ستة مصادر كىي  :مصادر تنظيمية ،ك متطمبات

الكظيفة ،ك خصائص الدكر ،ك عبلقات العمؿ الشخصية ،ك الدعـ االجتماعي ،ك التكقعات
الشخصية

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " صلحيات العمل " يساوي  3.59أي

أن الوزن النسبي  ،%71.84وىذا يعني أن ىناك موافق ًة من قبل أفراد العينة عمى فقرات

ىذا المجال.

مما سبؽ نستطيع القكؿ بأف المكظفيف عينة الدراسة أبدكا مستكل مف القبكؿ لصبلحيات العمؿ

الممنكحة ليـ ك يعزو الباحث :ذلؾ الى طبيعة األعماؿ اإلدارية في الك ازرة حيث تتسـ ىذه
األعماؿ بالكضكح فكؿ مكظؼ يعرؼ ما ىي مسئكلياتو ك ما ىك نطاؽ عممو ،فاألعماؿ
اإلدارية في الك ازرة تدار ك تنفذ بناء عمى الئحات ك تعميمات كقكانيف حككمية ثابتة ككاضحة

لمجميع كما ك تتصؼ عممية اتخاذ الق اررات في الك ازرة بالمركزية فالق اررات غالبان ما تصدر مف
اإلدارة العميا ك تعمـ عمى المستكيات اإلدارية األدنى ،ك عميو فالمستكيات اإلدارية المتناكلة
بالدراسة ىنا تتميز بأنيا ليست مستكيات أخذ قرار ،ك عميو يشعر المكظؼ المبحكث أف

صبلحياتو الممنكحة لو بحكـ القانكف كافية.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

مجال " التدوير الوظيْي ":
واختبارىرات
تحميل فق
فرضواتى
الدرادظىومناقذتكا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
تـ استخداـ المتكسط
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)26
جدول ()26

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" التدوير الوظيْي "

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

يشعرني التدكير المستمر لممكظفيف في العمؿ
بعدـ االستقرار .

أشعر بالتكتر كالقمؽ عند نقمي إلى مكاف عمؿ
خر.
يفقدني التغيير المستمر لرئيسي المباشر الرغبة
في العمؿ.
أشرؼ عمى أداء عدد مناسب مف المكظفيف في
الك ازرة.

أقكـ باإلشراؼ عمى عدد مناسب مف العامميف
في مجاؿ عممي.
أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات كمسئكليات مرتبطة
ببعضيا البعض.
أحقؽ أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في مكاف عممي.
أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات أك مشركعات مرتبطة
ببعضيا البعض.
جميع فقرات المجاؿ معان

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة
غير

2.35

1.03

46.91

8

2.36

1.06

47.29

7

2.67

1.12

53.48

6

محايد

3.06

1.09

61.25

5

محايد

3.14

1.10

62.84

4

محايد

3.93

0.73

78.55

2

مكافؽ

4.06

0.72

81.15

1

مكافؽ

3.85

0.74

77.06

3

مكافؽ

3.18

0.47

63.56

مكافؽ
غير
مكافؽ

محايد

مف جدكؿ ( )26يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة السابعة " أحقق أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في مكان عممي "

يساوي ( 4.06الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%81.15وىذا يعني أن ىناك
موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتى إلى أف ك ازرتي التعميـ كالصحة تعمبلف عمى خمؽ جك تنافسي بيف المكظفيف
يعزو الباحث:
الدرادظىومناقذتكا مما يعمؿ عمى كجكد بيئة مناسبة ،مما يتيح
بعيد عف الركتيف

االستقرار الكظيفي لدل

العاممييف فى ك ازرة التعميـ كالصحة مما يجعميـ في حالة عمؿ مستمر لمحفاظ عمى المكانة
الكظيفية التي يعممكف بيا ،كتمركز صناعة القرار لدل المدراء مما يحد امكانية استثمار

الطاقات كالمكارد البشرية العاممة في ك ازرة التعميـ كالصحة اتفقت مع دراسة (أبك رحمة)2012 ،

االىتماـ بتكفير حكافز تشجيعية لممشرفيف التربكييف ،كدعـ نمكىـ الكظيفي كالميني ،كيتطّمب

تبني سياسة مرنة لمترقيات كالمكافآت ،كاختمفت مع دراسة )مسمـ(2007 ،ال تتكفر حكافز
ذلؾ ّ
تشجيعية لمكافأة المجتيديف ،فرص النمك كالترقيات محددة ،صعكبة تحقيؽ طمكحات العامميف
في أماكف عمميـ.

 -المتوسط الحسابي لمْقرة األولى " يشعرني التدوير المستمر لمموظْين في العمل بعدم

ا ستقرار " يساوي  2.35أي أن الوزن النسبي  ،%46.91وىذا يعني أن ىناك غير
موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

ويعزو الباحث :ذلؾ إلى طبيعة المكظفيف ،كالتي تميؿ إلى االستقرار كعدـ ترؾ العبلقات
االجتماعية التي حققتيا في مجاؿ عمميا ،كالتي تيميا بشكؿ كبير ،ككمما ازدادت نسبة التدكير

لممكظفيف كمما زاد ذلؾ مف شعكرىـ باإلحباط كالتخبط كعدـ االستقرار ،كبالتالي شعكرىـ
باإلنياؾ النفسي كاالتجاه السمبي نحك العمؿ كالزمبلء ،ك.قمة كجكد فرص الترقي أك الشعكر

النسبي بعدـ األمف الكظيفي بالنسبة لممكظفيف في ك ازرة التعميـ كالصحة ،كذلؾ إلى أف معظـ
المكظفيف ال يجمعكف عمى أنو يتـ اختيار الكظائؼ كقبكليا بحسب الكصؼ الكظيفي الكارد في

إعبلف الكظيفة ،مما يدلؿ عمى أف اإلجراءات كالقكانيف التي تحكـ عمميو اختيار المكظفيف غير

كاضحة ،كيتـ التشديد عمييا ،كااللتزاـ بيا ،حيث إف المكظفيف يمتمككا مجمكعة مف الميارات،
كالسمات المينية ،مثؿ الفيـ العميؽ الشامؿ ألمكر العمؿ ،كالحزـ ،كالمعرفة المتخصصة

لمجاالت العمؿ المختمفة ،كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ،اختمفت مع دراسة ) القرعاف2011 ، ،

) أف تكلي إدارة الككالة اىتمامان خاصان بجميع متطمبات التدكير الكظيفي باعتباره متغير ىاـ

يساىـ في التأثير عمى األداء الكظيفي لمعامميف ،ضركرة أف تيتـ الككالة بمراقبة كمتابعة التدكير

الكظيفي ،كىذا يتطمب االىتماـ بالتصميـ الكظيفي الذم يشمؿ :تحديد األداء المطمكب ،أنكاع
النشاطات المطمكبة ،حجـ المسؤكليات ،األدكات المستخدمة ،طبيعة العبلقات ،ظركؼ العمؿ
كالبيئة المحيطة.
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تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىالقول بأن المتوسط الحسابي لمجال " التدوير الوظيْي " يساوي  3.18أي
بشكل عام يمكن

الدرادظىومناقذتكا  ،%63.56وىذا يعني أن ىناك موافقة متوسطة (حياد) من قبل أفراد
أن الوزن النسبي
العينة عمى فقرات ىذا المجال.

يعزو الباحث :إف المدراء يكجيكف

العمؿ بطريقة مناسبة مف خبلؿ

معرفة نقاط القكة،

كالضعؼ لمعامميف ،كمحاكلة تبلقى ،الضعؼ مف خبلؿ برامج تدريبية متخصصة لدييـ ،كتقكـ
عمى تفيـ مشكبلت المكظفيف أكؿ بأكؿ قبؿ تفاقميا ،كيساعد ذلؾ متخذم الق اررات عمى تبلفى

نكاحي القصكر في المستقبؿ .كفي الكشؼ عمى كضكح عبلقات العمؿ بيف االدارات المختمفة
في ك ازرة التعميـ كالصحة ،الذم ينشأ في الغالب فييا تنافس األقساـ فيما بينيما مما يضعؼ
االتصاالت بيف األقساـ المختمفة التي قد ترجع إلى عدـ كضكح الييكؿ التنظيمي كاتصافو

بالركتيف كيككف عنص انر مسببان لضغكط العمؿ.

كيعزو الباحث :ذلؾ إلى جمكد نظاـ الترقيات المعمكؿ بو في مؤسسات السمطة الكطنية بحسب
قانكف الخدمة المدنية باإلضافة لتأثير بعض االتجاىات السياسية ك المحسكبية عمى عممية

الترقية في المؤسسات الحككمية غالبا ،ك كذلؾ جمكد سمـ الركاتب الذم ال يتناسب مع

االختبلؼ في مستكيات المعيشة مف غبلء أك انخفاض ،كذلؾ ضعؼ اىتماـ اإلدارة العميا في

الك ازرة بجانب التحفيز المعنكم الذم يكاد يككف معدكمان باإلضافة إلىماؿ اإلدارة لعممية تطكير

ك تنمية قد ارت مكظفييا.

ىذا ك يعتبر افتقار الكظائؼ إلى فرص الترقي ك التقدـ ك النمك الكظيفي أك اإلحساس بأنيا

ضعيفة أك تحكميا معايير شخصية غير مكضكعية ،ك ليست عمى أساس الكفاءة ك الجدارة،
مبعث إحباط ك تمممؿ لؤلفراد ك تخمؽ لديو انفعاالت نقية ك تكلد حالة مف السخط ك البلمباالة ك

التراخي مصحكبة بنكع مف الخمكؿ ك العزلة  .إف استمرارىا يكلد لدييـ استنفادا عاطفيان ك حالة
مف عدـ اإلنسانية ،ك نتيجة لذلؾ يحدث االحتراؽ الكظيفي.
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واختبارىفرضواتىمجال " المشاركة في اتخاذ الق اررات "
 تحميل فقراتالدرادظىومناقذتكا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
تـ استخداـ المتكسط
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)27
جدول ()27

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" المشاركة في اتخاذ الق اررات "

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

يمكنني تنفيذ ق اررات خاصة بالعمؿ دكف الرجكع إلى
رئيسي في العمؿ.
يستمع رئيسي المباشر لكجيات نظر المرؤكسيف
عند حؿ بعض المشكبلت المتعمقة بالعمؿ.
يتكافر مساحة كافية مف إبداء الرأم فيما يخص
ميامي ككاجباتي الكظيفية.

يتـ في الك ازرة تحديد اليدؼ المراد الكصكؿ إليو
قبؿ اتخاذ أم قرار.
تستعيف الك ازرة بالخبراء كالمختصيف لتطكير ليات
اتخاذ الق اررات.
تسيؿ الك ازرة عممية تبادؿ المعمكمات المتعمقة
بصنع الق اررات بيف مختمؼ الدكائر كاألقساـ.

تبحث الك ازرة عف أسباب المشكمة التي تتطمب
اتخاذ قرار.
تيتـ الك ازرة بالتغيرات في البيئة الخارجية المحيطة
لتشخيص المشكبلت كحميا .
جميع فقرات المجال معاً.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

3.05

1.10

61.07

8

محايد

3.85

0.83

76.97

1

مكافؽ

3.84

0.76

76.71

2

مكافؽ

3.49

0.88

69.82

3

مكافؽ

3.29

0.99

65.75

7

محايد

3.44

0.92

68.71

4

مكافؽ

3.42

0.90

68.36

5

مكافؽ

3.29

0.90

65.79

6

محايد

3.45

0.64

69.09

مكافؽ

مف جدكؿ ( )27يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الثانية " يستمع رئيسي المباشر لوجيات نظر المرؤوسين عند

حل بعض المشكلت المتعمقة بالعمل " يساوي ( 3.85الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن

النسبي ،%76.97وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.
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بأف ىناؾ تكجيو مستمر مف قبؿ الرؤساء لممرؤكسيف بأىمية تنفيذ األنشطة
الباحث:
ويري
فرضواتى
واختبارى
الدرادظىومناقذتكا مع اإلجراءات كاألنظمة المعتمدة كأف ىناؾ اىتمامان مف قبؿ الرؤساء
كالمياـ بما يتبلءـ

لبلقتراحات التي يتقدـ بيا المرؤكسكف ،كىناؾ زيادة في حجـ المشاركة كالتفاعؿ بيف الرؤساء
كالمرؤكسيف بيدؼ تحسيف جكدة العمؿ ،كىذا يدلؿ عمى أف المدراء يقكمكف بتفكيض بعض
األعماؿ لممكظفيف في مجاؿ دكف اختصاصيـ ،ككجكد كصؼ كظيفي كاضح لجميع

الصبلحيات ككجكد لية عمؿ كاضح ،كالى كجكد ضكابط إدارية داخمية مثؿ أساليب اإلدارة
كالحكافز لخمؽ المعرفة كتقاسميا كالتأثيرات المكارد كالتأثيرات البيئية المتعمقة بالثقافة المنظمة

كاحتياجات المنظمات الشريكة ،كىذا يعزز قدرة العامميف عمى حؿ مشاكؿ العمؿ ،كيدؿ أف
العبلقات اإلنسانية جيدة بيف المكظفيف في المؤسسات ،كالى كجكد تجانس بيف القيـ السائدة في
المؤسسات ،كالقيـ الشخصية لممكظؼ ،كأف المدراء في ك ازرة التعميـ كالصحة يأخذكف العبر

كالدركس المستفادة مف مكاقؼ حدثت في الماضي كتستثمرىا في مكاقؼ مستقبمية قد تحدث

لمتقميؿ مف المخاطر الناجمة عنيا ،ك يقكمكف بتقييـ خطط كبرامج السابقة بقصد تطكيرىا

كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ معيا فى المستقبؿ ،كيتمثؿ ذلؾ في مدل قدرة كفاعمية ادارة ك ازرة
التعميـ كالصحة في العكدة إلى نقطة التكازف مف خبلؿ الكفاءات المكجكدة ،كالتي يمكف

االستفادة منيا إلعادة األمكر إلى كضع االستقرار كالعمؿ عمى االىتماـ بترجمة القيـ كالمعتقدات

الخاصة بالثقافة التنظيمية إلى ممارسات عمى أرض الكاقع تتمثؿ في سمككيات جميع المدراء فى
ك ازرة التعميـ كالصحة ،كاىتماـ القيادة العميا بانتقاء القادة كالمديريف ،كاستقطاب الكفاءات البشرية
التي تؤمف بثقافة في ك ازرة التعميـ كالصحة ،كتفعيؿ المشاركة بيف القيادات اإلدارية بما يساعد
عمى تنمية الممارسات اإلبداعية مف خبلؿ مشاركة

المدراء

في حؿ المشكبلت اإلدارية

لبلستفادة مف خبراتيـ كأفكارىـ ،كالتركيز عمى المدراء األكثر إبداعان لبلستفادة منيـ عند اتخاذ

القرار ،كالعمؿ عمى تييئة كتجريب بعض األفكار كالممارسات اإلبداعية ،انتفت مع دراسة )
النفيعي ( 2013 ،حكؿ إيجاد قنكات اتصاؿ فعالة بحيث تتيح لئلدارة العميا التعرؼ إلى

المصادر المسببة لبلحتراؽ الكظيفي ك بحيث يشعر العاممكف بأف اقتراحاتيـ ك شككاىـ تصؿ
إلييـ ك تؤكد دكرىـ في المشاركة في عممية صنع القرار Schaulfeli, & others,

).(2002
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الحسابي لمْقرة األولى " يمكنني تنْيذ ق اررات خاصة بالعمل دون الرجوع إلى
 المتوسطواختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا يساوي  3.05أي أن الوزن النسبي  ،%61.07وىذا يعني أن ىناك
رئيسي في العمل"
موافقة متوسطة (حياد) من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

يعزو الباحث :ذلؾ إلى أف بعض المدراء يقكمكف بتفكيض بعض األعماؿ لممكظفيف في

مجاؿ دكف اختصاصيـ ،عدـ كجكد كصؼ كظيفي كاضح لجميع الصبلحيات ،كعدـ كضكح

لية عمؿ كاضحة ،كبالرغـ مف ذلؾ أنيا قد يتخمميا بعض التجاكزات التي تخرجيا عف مسارىا

الحيادم ،كأيضان ما فرضتو اإلدارة العميا مف قيكد بحيث تقكـ في ك ازرتي التعميـ كالصحة

بالتعامؿ مع المكاقؼ الطارئة ضمف ما تراه مناسب ،اتفقت مع دراسة (الفضمي)2015 ، ،

محاكلة مشاركة المعمميف كالمعممات في عممية اتخاذ الق اررات ،كبخاصة تمؾ الق اررات التي تتعؿ

مباشرة بكظائفيـ ،كتشجيع الرؤساء عمى التكسع في عممية التفكيض ،كمع دراسة (الشعبلف،
 )2016تقؼ كراء حالة االحتراؽ الكظيفي العديد مف األسباب ،يتعمؽ بعضيا بالمنظمة

كظركفيا كأسمكب تعامميا مع المكظفيف ،كضغط العمؿ كغياب الدكر كعدـ المشاركة في اتخاذ
القرار.

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " المشاركة في اتخاذ الق اررات " يساوي

 3.45أي أن الوزن النسبي  ،%69.09وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة
عمى فقرات ىذا المجال.

ويعزو الباحث :ذلؾ إلى أف مستكل ضغط العمؿ الناتج عف المسئكلية تجاه اآلخريف تتسـ
كزرة التعميـ كالصحة مسئكلكف عف عدد كبير
بالمركزية حيث أف أغمب فئة متخذم القرار في ا

مف المكظفيف مف حيث تقييـ عمميـ بمكضكعية ،كالرقابة عمى المياـ التي يؤدنيا ،حيث كمما

قمت مشاركة المدراء مف أطباء كمدراء في عممية اتخاذ الق اررات كمما زادت الضغكط ،كقد
يعكد ذلؾ لعدـ اىتماـ اإلدارة بالتقارير التي يقدميا المسئكليف عف سير العمؿ ،كحاجاتيـ

كمشاكميـ ،ككذلؾ عدـ األخذ برأييـ قبؿ إصدار أم قرار ،ىذا باإلضافة إلى عدـ اىتماـ المدراء
بعقد المقاءات الدكرية كالمستمرة لمتعرؼ إلى مشاكؿ المكظفيف مما تؤثر في شعكر المكظفيف

ببعد اإلدارة عنو ،كتقميؿ إحساسو بالمسئكلية تجاه األعماؿ التي يقكـ بيا ،انفقت مع دراسة (

الطحانية )2008 ،بضركرة إشراؾ العامميف في اتخاذ الق اررات ،كافساح المجاؿ أماـ العامميف

لمحصكؿ عمى فرص لمتقديـ كالرقي الكظيفي.
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مجال " المساندة ا جتماعية "
تحميل فقرات
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة
تـ استخداـ

المكافقة .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)28
جدول ()28

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" المساندة ا جتماعية "

م

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

 -1أشعر بكجكد ركح المساعدة بيف المكظفيف.
-2

عندما تكاجيني في العمؿ مشكمة ما فإني أجد
ذانان صاغية مف زمبلئي.

 -3أجد المساعدة مف زمبلئي أثناء العمؿ.
-4
-5
-6
-7
-8

يسكد الطابع الرسمي في العبلقات بيف العامميف
أثناء العمؿ.
يكجد تنسيؽ ك تعاكف مشترؾ بيف الزمبلء في
األقساـ المختمفة في عممي.
أتبادؿ الزيارات ك االتصاالت ك المجامبلت مع
زمبلئي خارج العمؿ.
أشعر بأنني منتمي اجتماعيان لزمبلئي ك مكاف
عممي.

أشعر بسيادة العبلقات القائمة عمى اساس مصمحة
العمؿ.
جميع فقرات المجال معاً.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة

3.82

0.82

76.40

3

مكافؽ

3.81

0.80

76.14

4

مكافؽ

3.87

0.78

77.49

1

مكافؽ

3.22

0.99

64.30

8

محايد

3.76

0.79

75.13

6

مكافؽ

3.79

0.84

75.84

5

مكافؽ

3.84

0.84

76.70

2

مكافؽ

3.63

0.91

72.66

7

مكافؽ

3.72

0.55

74.33

مكافؽ

مف جدكؿ ( )28يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الثالثة " أجد المساعدة من زملئي أثناء العمل " يساوي 3.87

(الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%77.49وىذا يعني أن ىناك موافق ًة من قبل

أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

ويري الباحث :أف كزارتي التعميـ كالصحة تقكـ عمي المشاركة الجماعية بيف المكظفيف فيما بينيـ
مف خبلؿ غرس السمككيات اإليجابية المحفزة كتنميو ركح التعاكف ،كالعمؿ ضمف فريؽ مف
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فات السمبية المتعمقة بطبيعة العمؿ ،باإلضافة إلى أف القكانيف كاألنظمة المعكؿ
خبلؿ نبذ التصر
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
التعميـ كالصحة تضبط السمكؾ مما يعزز الثقة بيف العامميف مف جية كالمستفيديف
بيا في ك ازرة

مف جية أخرل ،كنظ انر ألىمية كانسانيو الشريحة التي تقدـ ليا الخدمة يتطمب كجكد ثقة متبادلة
كتكامميو في أداء العمؿ بيف المكظفيف مف أجؿ تقديـ خدمة متميزة متكاممة .كما أف ثقة

العامميف بأنفسيـ أساس تحقيؽ النجاحات في العمؿ باإلضافة إلى عكامؿ أخرل مثؿ التأىيؿ
العممي كالخبرة كالتدريب ككضكح األىداؼ ،اتفقت مع دراسة دراسة( رمضاف )2013 ،ضركرة

قياـ المسئكليف في كزارت السمطة بضركرة تفعيؿ العبلقات االجتماعية ،ك تنظيـ الرحبلت ك

األنشطة الترفييية عبر استغبلؿ عطمة نياية األسبكع لمحيمكلة دكف األعماؿ الركتينية الرتيبة،
كمع دراسة)  )Gurbuz & Others, 2012ضركرة تقديـ الدعـ االجتماعي ك التكاصؿ

المتبادؿ مع المكظفيف كغيرىا مف استراتيجيات مكافحة االحتراؽ الكظيفي ،مع دراسة(
(Collins&Jones,2000

أف محاضرم العمؿ االجتماعي يتمتعكف بمستكيات عالية مف

الرضا الكظيفي كمجمكعة مف الضغكط مشابية لتمؾ المكجكدة في المجتمع البريطاني بشكؿ
عاـ)مع دراسة  ) Alkhrisha, 2002أما العكامؿ المسببة لبلحتراؽ الكظيفي بالنسبة لممعمميف

األردنييف فيي تتمثؿ في :انخفاض الركاتب ،سمكؾ الطبلب ،عدـ احتراـ المعمـ مف قبؿ

المجتمع ،ضعؼ العبلقة بيف الزمبلء في العمؿ ،كعبء العمؿ دراسة

(عمار)2006 ،

االىتماـ ببناء قكم متماسؾ لجماعة العمؿ ،كتعزيز العمؿ الجماعي كفرؽ العمؿ ،تكجيو قدر

أكبر مف االىتماـ كالعناية لمرعاية النفسية.

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الرابعة " يسود الطابع الرسمي في العلقات بين العاممين أثناء

العمل " يساوي  3.22أي أن الوزن النسبي  ،%64.30وىذا يعني أن ىناك موافق ًة
متوسطة (حياد) من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

يري الباحث :أف ك ازرة التعميـ كالصحة تشجع المكظفيف عمى إبداء رأييـ حكؿ السمككيات

كزرة
اإليجابية مف خبلؿ التعرؼ إلى القيـ كالمعتقدات كاألعراؼ كالتكقعات المعمكؿ بيا داخؿ ا
التعميـ كالصحة نظ انر لتطكيرىا بما يبلءـ بيئة العمؿ ،باإلضافة إلى تييئة مناخ يشجع عمى
اإلبداع كاالبتكار ،مف خبلؿ زرع بذكر الثقافة اإلبداعية بيف المكظفيف ،حيث إف الثقافة
التنظيمية السائدة في ك ازرة التعميـ كالصحة تميؿ إلى كجكد قيـ تنظيمية كلدييا أنماط سمككية

ايجابية ،كىناؾ أنظمة كقكانيف يمتزـ بيا العاممكف في ك ازرة التعميـ كالصحة حيث إنيـ يمتزمكف
بالسياسات كاإلجراءات كالقكاعد كالقكانيف ،اتفقت مع دراسة (الشعبلف )2016 ،االىتماـ

بالجكانب اإلنسانية كالنفسية لمعامميف مع تعزيز جكانب االتصاؿ الجماعي ،كتدعيـ فرؽ العمؿ،
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لمتباعد بيف العامميف كما يسببو ذلؾ مف عزلة كاحباط ،كاختمفت مع دراسة
كذلؾ
منعافرضواتى
واختبارىن
الدرادظىومناقذتكا
كيشعركف أيضان أنيـ مستنزفكف عاطفيان،
2014 Sowmya & Panchanatham,
كيشعركف بالتكتر نتيجة التعامؿ مع الناس ،دراسة (جكدة كاليافي )2002 ،ال تكجد عبلقة بيف
تكجو الفرد لمعمؿ في منظمة بيركقراطية كبيف ضغكط العمؿ.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " المساندة ا جتماعية "

يساوي  3.72أي أن الوزن النسبي  ،%74.33وىذا يعني أن ىناك موافق ًة من قبل أفراد
العينة عمى فقرات ىذا المجال.

يري الباحث :أف عممية المساندة االجتماعية ألم أزمة تحتاج لمتعاكف ك التنسيؽ بيف الدكائر
المختمفة في ك ازرة التعميـ كالصحة ،لتكفير الخدمة ك التعامؿ بشكؿ سريع ،كأف التزاـ المدراء
في لؤلكامر كالق اررات كالتعميمات

يعزز العمؿ مف خبلؿ االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف ،كزيادة

مستكل التفكيض ،كاالىتماـ بتنمية المكارد البشرية ،فاتخاذ الق اررات محكر العممية اإلدارية ،كأنيا

اء عند كضع اليدؼ أـ عند
عممية متداخمة في جميع نشاطاتيا ،فبل بد مف كضع الخطة سك ن
رسـ السياسات أك إعداد البرامج أك تحديد المكارد المبلئمة أـ اختيار أفضؿ الطرؽ كاألساليب

لتشغيميا ،لذا البد مف القيادات العميا في المستشفيات مف اتخاذ ق اررات بشأف الييكؿ التنظيمي
كنكعو كحجمو كأسس تقسيـ اإلدارات كاألقساـ ،كاألفراد الذيف تحتاج لدييـ لمقياـ باألعماؿ

المختمفة كنطاؽ اإلشراؼ المناسب كخطكط السمطة كالمسؤكلية كاالتصاؿ ،كعندما يتخذ المدير

اء أكاف عند تكجيو مرؤكسيو كتنسيؽ
كظيفتو القيادية فإنو يتخذ مجمكعة مف الق اررات سك ن
مجيكداتيـ أك استشارة دكافعيـ كتحفيزىـ عمى األداء الجيد أك حؿ مشكبلتيـ ،تساعدىـ عمى

تحسيف نكعية القرار ،كجعؿ القرار المتخذ أكثر ثباتنا كقبكالن لدل العامميف في ك ازرة التعميـ
كالصحة اتفقت مع دراسة (الجمؿ ) 2012 ،ضركرة تكفير المساندة لممرأة العاممة مف قبؿ

األسرة كالمجتمع كزمبلء العمؿ لمتخفيؼ مف األعباء الممقاة عمى عاتقيا()2013 ،Babcock

أكثر العكامؿ الفردية منعان أك تخفيفان لمستكل االحتراؽ النفسي اإلجازات ،كضع أىداؼ منطقية،

دعـ الزمبلء كاختمفت ) (Babcock 2013أظيرت النتائج أف أكثر العكامؿ الفردية منعا أك
تخفيفا لمستكل االحتراؽ النفسي اإلجازات ،كضع أىداؼ منطقية ،دعـ الزمبلء.
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مجال " صراع القيم "
تحميل فقرات
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
تـ استخداـ المتكسط
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)29
جدول ()29

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" صراع القيم "

م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

يطمب مني أداء أعماؿ تتكافؽ مع القيـ ك المبادئ
التي أحمميا.
تنطكم كظيفتي عمى أداء أعماؿ قد ترضي
زمبلئي اآلخريف.
أشعر بكجكد سيطرة لبلنتماء السياسي عمى
العبلقات االجتماعية ك الكظيفية في عممي.
تشعرني الثقافة ك القيـ السائدة في عممي
بالراحة ك كاالنتماء لعممي.
أعمؿ في ظؿ سياسات ك قكانيف تتعارض ثقافتي
التنظيمية كاالجتماعية في العمؿ.
تتكافر قيـ مشتركة بيف المكظفيف.
تشجع الك ازرة السمككيات اإليجابية لمعامميف التي
تنظـ لكائح العمؿ أثناء العمؿ.
احرص عمى االتزاف

العاطفي أثناء مكاجية

الصراعات القيمية.
جميع فقرات المجاؿ معان.

الوزن

النسبي

الترتيب

درجة

الموافقة
غير

2.03

0.64

40.50

8

3.68

0.78

73.70

1

مكافؽ

3.40

1.08

67.91

2

محايد

2.30

0.82

45.93

5

2.77

1.12

55.41

3

2.18

0.68

43.50

7

2.39

0.86

47.74

4

2.25

0.78

44.93

6

2.62

0.39

52.43

مكافؽ

غير
مكافؽ
محايد
غير
مكافؽ
غير

مكافؽ
غير
مكافؽ
محايد

من جدول ( )29يمكن استخلص ما يمي:
 -1المتوسط الحسابي لمْقرة الثانية " تنطوي وظيْتي عمى أداء أعمال قد ترضي زملئي

ا خرين " يساوي ( 3.68الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%73.70وىذا يعني
أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.
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واختبارىفرضواتىىناؾ إدراكان مف العامميف بشكؿ دائـ بضركرة التعاكف كالتكامؿ إلنجاز األعماؿ
يري الباحث :أف

الدرادظىومناقذتكالدل العامميف في ك ازرة التعميـ كالصحة شعكر بأىمية المحافظة عمى عبلقات
المطمكبة ،كيتكفر
عمؿ طيبة لتحقيؽ التكافؽ كاالنسجاـ كالكئاـ بيف العامميف كىذا بدكره يسيـ في زيادة ،كانجاز

المياـ الكظيفية اتفقت مع دراسة (جكدة كاليافي)2002 ،كاألخذ بعيف االعتبار أثر تكافؤ الفرص
في الترقيات كاتاحة المجاؿ لممشاركة في اتخاذ الق اررات كتقييـ األداء ككضكح األدكار ،كايجاد

بيئة عمؿ جيدة تقكـ عمى أساس االحتراـ كالتقدير بيف المكظفيف ،كرؤسائيـ كمراعاة التكافؽ بيف

طبيعة الكظيفة كقدرات المكظفيف
 -2المتوسط الحسابي لمْقرة األولى " يطمب مني أداء أعمال تتوافق مع القيم و المبادئ

التي أحمميا " يساوي  2.03أي أن الوزن النسبي  ،%40.50وىذا يعني أن ىناك عدم
موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

مما سبؽ نستطيع القكؿ بأف العبلقات اإلنسانية ك االجتماعية مكجكدة لدل المكظفيف عينة

الدراسة و تعزو الباحث :ذلؾ لمحقيقة القائمة بأف اإلنساف بطبيعتو كائف اجتماعي ،فالمجتمع
الفمسطيني بشكؿ خاص بطبيعتو اجتماعي ك تسكده العبلقات اإلنسانية ك االجتماعية مما

ينعكس عمى بيئة العمؿ حيث تكجد العبلقات غير الرسمية بجانب العبلقات الرسمية ،ويعزو

الباحث :ذلؾ أف العبلقات اإلنسانية جيدة بيف المكظفيف فى ك ازرة التعميـ كالصحة ،كالى كجكد
تجانس بيف القيـ السائدة ،كالقيـ الشخصية لممكظفيف ،كأف المكظفيف يحتاجكف إلى كقت كافي،

لكي يتفاعمكا كيندمجكا مع ك ازرتيـ ،فالك ازرتيف بحكـ أنيا تتعامؿ مع عدد كبير مف مكظفيف مف
ذك االتجاىات ،كالمعارؼ ،كاآلراء المتنكعة ،فقد يتعارض ذلؾ مع قكانينيا ،كأحكاميا التي
أنشئت مف أجميا ،فيي تتعامؿ مع كؿ المكظفيف بنفس القيـ ال تميز بيف مكظؼ ك خر ،كىذا

مما يخمؽ تضارب في القيـ كالمعتقدات مف المكظفيف ،اتفقت مع دراسة (جكدة كاليافي)2002 ،

تجعؿ المؤسسات الحككمية الضكابط كاألنظمة كالقكاعد أكثر مركنةن مما يسيـ في التخفيؼ مف

ضغكط العمؿ ،اختمفت مع دراسة (أبك زيد )2004 ،إعطاء المزيد مف االىتماـ لظركؼ العمؿ
مف خبلؿ تكفير بيئة عمؿ مناسبة ،كتطكير أساليب إدارية فاعمة في التعامؿ مع العامميف كفيـ
حاجاتيـ كتقديرىـ كحؿ مشكبلتيـ المينية ،كتكفير الحكافز المادية كالمعنكية ،كتكفير فرص

المشاركة في الندكات كالمؤتمرات كالدكرات التدريبية لمعامميف.
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واختبارىفرضواتىيمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " صراع القيم " يساوي  2.62أي
 -3بشكل عام

الدرادظىومناقذتكا  ،%52.43وىذا يعني أن ىناك موافق ًة متوسطة (حياد) من قبل أفراد
أن الوزن النسبي
العينة عمى فقرات ىذا المجال.

مما يدلؿ عمى كجكد صراع الدكر في المكظفيف في ك ازرة التعميـ كالصحة ،األمر الذم يعكس

التعارض بيف السياسات كالمياـ التي ينفذكنيا المدراء في ك ازرة التعميـ كالصحة كيرجع ذلؾ لعدـ

كضكح متطمبات ،ككاجبات ،كمسئكليات كأىداؼ كؿ كظيفة ،كبسبب عدـ كجكد سياسة كاضحة
بيف المكظفيف في اإلدارات كاألقساـ المختمفة في الييكؿ التنظيمي لك ازرة التعميـ كالصحة سكاء

أكاف أفقيان ،أـ رأسيان ،حيث ال يتـ تبادؿ اآلراء كالمقترحات إلزالة العقبات التي تكاجييـ ،كىذا

يؤدل إلى فشؿ العمؿ ،كعدـ حؿ المشاكؿ كالعقبات أكؿ بأكؿ ،كيخمؽ غيابان كاضحان في بعض
القكانيف كالمكائح المكتكبة مما يؤدم إلى افتقاد األنظمة كالقكانيف المكجكدة كغياب بعض

االستراتيجيات الشاممة كاليامة بشكؿ مكتكب ككاضح ،مما يعيد النظر إلى سياسات االختيار
كمنظكمة متكاممة تتضمف تكامؿ كترابط األنشطة الكظيفية المككنة ليا كالمؤثرة فييا ،مما سبؽ
نستطيع القكؿ بأف المكظفيف يعانكا مف صراع لمقيـ ذلؾ لمجانب الديني ،ألنو عمى الرغـ مف

كجكد خبلفات سياسية ك حزبية قد تككف مكجكدة بيف المكظفيف يعممكف في ظؿ قيـ ك أىداؼ

تمتقي مع قيميـ كأىدافيـ.
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واختبارىفرضواتىفقرات العوامل التنظيمية:
 تحميل جميعالدرادظىومناقذتكا
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة
تـ استخداـ

المكافقة .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)30
جدول ()30

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع
فق ارت العوامل التنظيمية:

المجال

المتوسط

ا نحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

ضغكط العمؿ.

2.56

0.72

51.14

6

غير مكافؽ

صبلحيات العمؿ.

3.59

0.75

71.84

2

مكافؽ

التدكير الكظيفي.

3.18

0.47

63.56

4

محايد

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.45

0.64

69.09

3

مكافؽ

المساندة االجتماعية.

3.72

0.55

74.33

1

مكافؽ

صراع القيـ.

2.62

0.39

52.43

5

محايد

جميع فقرات العوامل التنظيمية.

3.16

0.28

63.21

محايد

مف جدكؿ ( )30تبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات العكامؿ التنظيمية يساكم 3.16
(الدرجة الكمية مف  )5أم أف الكزف النسبي  ،% 63.21كىذا يعني أف ىناؾ مكافقةن متكسطة
(حياد) مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات العكامؿ التنظيمية بشكؿ عاـ ،مما يدؿ عمى عدـ قدرة

المدراء تقديـ رؤية كاضحة حكؿ عبئ العمؿ رغـ أف مستكل عبئ متكسط نسبيان ،بسبب انشغاؿ
المكظفيف بشكؿ مستمر مع المراجعيف الدائميف كلضيؽ الكقت.
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واختبارىفرضواتىات ا حتراق الوظيْي:
ثانياً -تحميل فقر

الدرادظىومناقذتكا
ات مجال " ا جياد ا نْعالي "
 -تحميل فقر

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)31
جدول ()31

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" ا جياد ا نْعالي "

م
-1
-2
-3

الْقرة
أشعر بتكافر الطاقة العاطفية خبلؿ تكاجدم في
العمؿ.
أشعر بتكافر كامؿ طاقتي في نياية اليكـ الذم
أقضيو في العمؿ .
أشعر بالتفاؤؿ حينما استعد ليكـ عمؿ جديد.

المتوسط ا نحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

الترتيب

2.43

0.82

48.63

2

2.91

1.07

58.21

1

2.43

0.97

48.57

3

أشعر بالسعادة في خدمة الجميكر.

درجة
الموافقة
غير
مكافؽ
محايد
غير

مكافؽ
غير

-4

1.79

0.78

35.90

6

2.09

0.87

41.73

5

2.39

0.96

47.80

4

2.34

0.63

46.89

مكافؽ
بشدة

-5
-6

أشعر بالسعادة كالمتعة بسبب عممي.
أشعر أف التعامؿ مع المراجعيف طكاؿ اليكـ
يسبب لي األمؿ كالتفاؤؿ.
جميع فقرات المجاؿ معان.

غير

مكافؽ
غير
مكافؽ
غير
مكافؽ

من جدول ( )31يمكن استخلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الثانية " أشعر بتوافر كامل طاقتي في نياية اليوم الذي أقضيو

في العمل " يساوي ( 2.91الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%58.21وىذا
يعني أن ىناك موافقة متوسطة (حياد) من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

تجنبا
يعتقد الباحث أف العامميف لدييـ اىتماـ في إنجاز أعماليـ في الكقت المحدد ،كذلؾ ن

تجنبا مف المسائمة اإلدارية ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد
مف تراكـ في حجـ العمؿ المطمكب أك ن
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بأف ىناؾ التزامان مف قبؿ العامميف باتباع األنماط السمككية المنصكص عمييا
العينة متفقكف
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا ىناؾ متابعةن كتكجييان بشكؿ مستمر مف قبؿ إدارة المؤسسات .
بالنظاـ اإلدارم كأف

المتوسط الحسابي لمْقرة الرابعة " أشعر بالسعادة في خدمة الجميور " يساوي  1.79أي أن

الوزن النسبي  ،%35.90وىذا يعني أن ىناك غير موافقة بشدة من قبل أفراد العينة عمى
ىذه الْقرة.

ويعزو الباحث :أف اإلدارة العميا في ك ازرة التعميـ كالصحة تشجع العامميف عمى ركح التعاكف
كالعمؿ كجسد كاحد بالتشاكر ،كتبادؿ األفكار كاآلراء فيما بينيـ أثناء إعداد الخطط كالبرامج
لمكاجية التحديات المحتممة ،أف عممية االستجابة الطارئة ألم أزمة تحتاج لمتعاكف ك التنسيؽ
بيف الدكائر المختمفة لتكفير الخدمات المقدمة ك التعامؿ معيا مما يستمزـ كجكد غرفة عمميات

متخصصة عمى مستكل ك ازرة التعميـ كالصحة كذلؾ لتسييؿ عمميات احتكاءىا ك مف ثـ
االستجابة السريعة ،لبلرتقاء بمستكل تقنية المعمكمات كاالتصاالت كذلؾ بإيجاد نظاـ تقني
متكامؿ مناسب لممعمكمات كاالتصاالت كتكفير المعمكمات في الكقت المناسب.

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " ا جياد ا نْعالي " يساوي  2.34أي

أن الوزن النسبي  ،%46.89وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى
فقرات ىذا المجال.

مما سبؽ نستطيع أف نرل كجكد نسبة مقبكلة مف المكظفيف المبحكثيف أظيرت قد انر كبي انر مف

االحتراؽ ) (46.89 %عمى بعد اإلجياد االنفعالي مما يعني أف المكظفيف لدييـ قدر مف

المعاناة مف إجياد انفعالي ك نفسي ،ك يعزك الباحث ذلؾ لطبيعة عمؿ الفئة المبحكثة اإلدارييف،
ك التي تتعامؿ مباشرة مع الجميكر فيي تمثؿ الفئة التنفيذية ،ىذا باإلضافة لطبيعة األعماؿ

الحككمية اإلدارية التي تككف غالبان مدارة بالمكائح ك القكانيف مما يشعر المكظفيف بالضجر كالممؿ
مف كظائفيـ التي تخمك مف اإلبداع كاالبتكار ك تسيطر عمييا الرتابة ك النمطية.
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واختبارىفرضواتىمجال " تبمد المشاعر "
 تحميل فقراتالدرادظىومناقذتكا

تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة

المكافقة .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)32

جدول ()32

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" تبمد المشاعر "

م
-1

المتوسط ا نحراف

الْقرة

الحسابي المعياري

أشعر بالمركنة في التعامؿ مع فئات المراجعيف.
أصبحت أكثر تفيمان الحتياجات الجميكر منذ

2.06

0.77

الوزن

النسبي
41.15

الترتيب
3

درجة

الموافقة
غير
مكافؽ
غير

 -2ممارستي لمينتي.

1.89

0.61

37.71

6

2.00

0.67

40.00

5

2.17

0.79

43.45

1

2.13

0.75

42.66

2

2.04

0.77

40.71

4

2.05

0.52

40.94

مكافؽ
بشدة

-3
-4
-5
-6

أشعر باالكتراث كمشاركة اآلخريف في ىمكميـ

كمشاكميـ.

أشعر أف المراجعيف يقدركف مساعدتي في إنجاز
أعماليـ .
أشعر باالتزاف االنفعالي في المكاقؼ الطارئة.
أشعر أف حياتي أصبحت ليا معنى نتيجة

ممارستي لمينتي.

جميع فقرات المجاؿ معان.

غير

مكافؽ
غير
مكافؽ
غير
مكافؽ
غير

مكافؽ
غير
مكافؽ

من جدول ( )32يمكن استخلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الرابعة " أشعر أن المراجعين يقدرون مساعدتي في إنجاز

أعماليم " يساوي

(الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي

ىناك غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

 ،%وىذا يعني أن

كيعتقػد الباحػث أف إدارة ك ازرتػي التعمػيـ كالصػحة لػدييا اتجاىػات تيػدؼ إلػى مكاكبػة التطػكرات
ػتمر مػف قبػؿ الرؤسػاء لممرؤكسػيف بأىميػة التعامػؿ الجيػد
كالتغيرات الجديدة ،كأف ىناؾ تكجييان مس ان
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واختبارىفرضواتىكالعمػ ػػؿ عمػ ػػى تمبيػ ػػة احتياجػ ػػاتيـ قػ ػػدر المسػ ػػتطاع كفػ ػػؽ إمكانػ ػػات المؤسسػ ػػات،
مػ ػػع األشػ ػػخاص،

الدرادظىومناقذتكا
يخضع ليا المستفيد ضمف اإلجراءات اإلدارية لممؤسسة ،كيتحتـ عمى المؤسسات
كالمعايير التي

التي تزكد ىذه الخدمات القياـ بمسئكلياتيا تجاه تمؾ الفئة باعتبارىا فئة ىامة كمككف أساسي فػي
ِ
لخدمات الجميكر( :قمـ الجميكر) حيػث تػتـ
النسيج الفمسطيني ،كعميو البد مف كجكد نظاـ لي

المعػػامبلت فػػي الكقػػت المحػػدد ليػػا كبػػدكف تػػأخير لكجػ ِ
ػكد ُمتابعػػة كرقابػػة عمػػى النظػػاـ ،حيػػث إف
ُ
ِ
إلصدار تحذير في حالة تجاكز ُمعامبلت المكاطنيف الكقت المحدد ليا.
النظاـ مبرمج
 -المتوسط الحسابي لمْقرة الثانية " أصبحت أكثر تْيماً حتياجات الجميور منذ ممارستي

لمينتي " يساوي

أي أن الوزن النسبي

بشدة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

 ،%وىذا يعني أن ىناك غير موافقة

كيبػػيف الباحػػث نتيجػػة ذلػػؾ الػػي عػػدـ تػػكفر المعمكمػػة لػػدل المسػػتفيديف إلػػى جانػػب الػػرد عمػػى

اء أكانت مف العامميف أـ مف متمقػي الخػدمات المقدمػة ،بػالرد عمػى
االستفسارات بشكؿ دكرم سك ن
تمؾ االستفسارات سكاء أكانت طريقة الرد إلكتركينو أك كتابية أك شفيية ،باإلضافة إلى قمو كجكد
صػػناديؽ شػػكاكل كاقت ارحػػات فػػي الم اركػػز المػػزكدة لمخػػدمات المقدمػػة ،كمػػا تعتبػػر بعػػض اإلدارات

العميا في ك ازرة التعميـ كالصحة الرد عمى تمؾ االستفسارات باعتبارىػا انيػا مضػيعة لمكقػت كالجيػد

اتفقػت مػع د ارسػة  )1984 Mary Food James. N. Upton, & Margaretأف شػبكات
العمؿ ليا تأثيرىا البالغ عمى السياسة العامة لمػا تحققػو مػف مشػاركة فاعمػة مػف جانػب المػكاطنيف
كتحقيؽ نكع مف االتصاؿ فيما بينيـ.
بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " تبمد المشاعر " يساوي

الوزن النسبي

المجال.

أي أن

 ،%وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا

ِ
كبين ػػت النت ػػائج َّ
كم ارع ػػاة ُمتطمب ػػات كحاج ػػات
لمتابع ػػة ُ
أف ك ازرة التعم ػػيـ كالص ػػحة تس ػػعى باس ػػتمرِار ُ

ػباف الشػكاكم كالمقترحػات المقدمػة مػف المػكاطنيف لتحس ِ
عمبلئيا المتجددة ،كتأخػذ بالحس ِ
ػيف األداء
المكظفيف ،ويعزو الباحث :ذلػؾ الم ِ
ػتبلؾ ك ازرة التعمػيـ كالصػحة لنظ ِػاـ إدارة شػكاكم العمػبلء التػي
ِ
ييتـ بم ِ
بيدؼ المشاعر لدييـ بما يػنعكس إيجابيػان عمػى
تابعة ُمتطمبات كحاجات كشكاكم العمبلء
ُ
رضػػا العمػػبلء ،كبينػػت النتػػائج َّأنػػو يكجػػد قػػدرة لػػدل ك ازرة التعمػػيـ كالصػػحة كعاممييػػا عمػػى العمػػؿ
كالتكيؼ مع الحاالت الطارئة .
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واختبارىفرضواتىمجال " اإل نجاز الشخصي "
 تحميل فقراتالدرادظىومناقذتكا الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة المكافقة.
تـ استخداـ المتكسط
النتائج مكضحة في جدكؿ (.)33
جدول ()33

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مجال
" اإل نجاز الشخصي "

ـ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الفقرة

المتكسط االنحراؼ

الكزف

الحسابي المعيارم

النسبي

أشعر أنني مف خبلؿ عممي أؤثر إيجابان في حياة
اآلخريف.

أستطيع كبسيكلة تييئة الجك المناسب ألداء
عممي عمى أكمؿ كجو.
أشعر باالبتياج مف خبلؿ عممي كتعاممي مع
المراجعيف.

في عممي أتعامؿ بيدكء تاـ مع المشاكؿ
كالضغكط النفسية.
أتعامؿ بمسئكلية عالية مع مشاكؿ المراجعيف.
أتبني الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ

مشكبلت العمؿ.

جميع فقرات المجاؿ معان.

الترتيب

1.99

0.75

39.71

5

2.04

0.71

40.79

3

2.16

0.83

43.24

1

2.13

0.76

42.51

2

2.00

0.69

39.93

4

1.91

0.72

38.28

6

2.04

0.56

40.74

درجة
المكافقة
غير
مكافؽ
غير
مكافؽ
غير

مكافؽ
غير
مكافؽ
غير
مكافؽ
غير

مكافؽ
غير
مكافؽ

مف جدكؿ ( )33يمكف استخبلص ما يمي:

 -المتوسط الحسابي لمْقرة الثالثة " أشعر با بتياج من خلل عممي وتعاممي مع المراجعين "

يساوي ( 2.16الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%43.24وىذا يعني أن ىناك
غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

يعزو الباحث :أف بنسبة ( )%75ال يشعركف باالبتياج باألعماؿ المككمة لدل المكظفيف كال
يقكمكف فييا عمى أكمؿ كجو ،كفى الكقت المناسب كاتفقت مع دراسة ( الطحانية )2008 ،أف
الحرص عمى تحديد أكلكيات العمؿ اليكمي ،كتعمـ ميارات جديدة لمكاجية المكاقؼ الطارئة في

العمؿ ،كمناقشة المشكبلت مع الزمبلء في العمؿ ،كمع دراسة
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) (2014 Panchanatham,ضركرة اتخاذ خطكات مف أجؿ حؿ المشاكؿ في أسرع كقت
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا مف أجؿ تجنب المزيد مف التكتر كالقمؽ لدل العامميف ،كالذم يؤدم إلى
ممكف كفقان لؤلكلكية

ارتفاع مستكيات االحتراؽ الكظيفي لدييـ.كدراسة  )Piedmont, 1993),أف معرفة السمات

الء
الشخصية لؤلفراد يمكف أف يفيد في مناقشة احتياجات األفراد التي يمكف أف تجعميـ أكثر ك ن
لعمميـ ،كبالتالي أقؿ عرضةن لبلحتراؽ الكظيفي

 -المتوسط الحسابي لمْقرة السادسة أتبني الحمول اإلبداعية والمبادرات في حل مشكلت

العمل " يساوي  1.91أي أن الوزن النسبي  ،%38.28وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من
قبل أفراد العينة عمى ىذه الْقرة.

تقكـ ك ازرة التعميـ كالصحة عمى ال تكفر

المبادرات اإلبداعية لدل المكظفيف عف أداء

المرؤكسيف ،كتنمية الثقة المتبادلة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ،ك تكفير المعمكمات عف المشاكؿ

التي تكاجو المرؤكسكف ،رفع الركح المعنكية لمعامميف ،تدعيـ الثقة بيف المرؤكسيف ،تنمية ركح

االبتكار كاإلبداع ،كعميو نجد أف تطكير المكارد البشرية مف شأنو ،كضركرة تكفر المبادرات
المشجعة فى حؿ مشكبلت العمؿ مثؿ االىتماـ بالحكافز بكافة أشكاليا كأنكاعيا ،كالعمؿ عمى

أنظمة مشجعة لمحكافز مرتبطة بأىداؼ ،أك مستكيات أداء المكظفيف ،كحيث إف الحكافز
المتكفرة ال تشجع المكظفيف عمى التنافس في تحسيف األداء ،كال يكضع نظاـ لمحكافز جيد عمى

أسس مكضكعية بعيدان عف االعتبارات الشخصية ،كأف عمى ك ازرة الصحة كالتعميـ أف تستثمر
مكاردىا البشرية كالمادية المتاحة بشكؿ سميـ ، ،كأف تعمؿ عمى إشراؾ العامميف كتكفير البيئة

المبلئمة لئلبدا ِع كاالبتكار ،دراسة )العنزم كالمشعاف )2012 ،تكثيؼ البرامج التكعكية

كالتعميمية لرفع مستكل الكعي عند المكظفيف باألضرار الناجمة عف انتشار ظاىرة االحتراؽ

الكظيفي اختمفت

مع دراسة (الفضمي )2015 ، ،يعمؿ عمى إطبلؽ الطاقات االبتكارية

كاإلبداعية الكامنة لدييـ ،ك االىتماـ ببحث العكامؿ التي تؤدم إلى زيادة االستعداد كالرغبة لدل

المعمميف كالمعممات في طرح أفكارىـ ك رائيـ كتعزيز االتجاىات اإليجابية لدييـ تجاه عممية

االبتكار كاإلبداع ،كذلؾ بتكفير حكافز مادية كمعنكية لتككف دافعان ليـ لتشجيعيـ عمى االبتكار
كاإلبداع ،دراسة (الشعبلف )2016 ،العمؿ عمى جدكلة إجازات العامميف بالطريقة التي تضمف

تمتع جميع المكظفيف باإلجازات في كقتيا دكف اإلخبلؿ بالعمؿ .دراسة (البشابشة )2005 ،دكر

رئيس في خمؽ ضغكط عمؿ عمى األفراد العامميف في شركة البكتاس العربية كمحاكلة مساعدتيـ
في التخمص منيا باعتبارىا ذات تأثير سمبي في السمكؾ اإلبداعي لؤلفراد كالتنظيـ ،كبالتالي في
أداء المنظمة  Babcoفي (2013ـ) عمى المنظمات العمؿ دائمان عمى تقميؿ مستكل االحتراؽ
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استراتيجيات منيا :تخفيض عبء العمؿ ،تدريب العامميف ،ك العمؿ عمى تحسيف
مف خبلؿ عدة
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا تحسيف تقنيات اإلشراؼ.
إنتاجية العامميف ،ك

دارسة (أبك مسعكد )2014 ،كاالىتماـ بالجانب الترفييي لممكظفيف كبالحكافز بشتى أنكاعيا،
كالنظر في أسمكب تكزيع األعماؿ عمى األفراد عمى أساس إعادة تصميـ الكظائؼ ،كبما

يتناسب مع خصائص الفرد كالعمؿ.

 -بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " اإل نجاز الشخصي " يساوي 2.04

أي أن الوزن النسبي  ،%40.74وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من قبل أفراد العينة عمى

فقرات ىذا المجال.

يعزو الباحث :ذلؾ إلى عدـ كضكح األعماؿ اإلدارية المناطة بالمكظفيف ك التي تتضمف أية
تعقيدات فالمياـ اإلدارية غير كاضحة مف قبؿ المكظؼ فيي تشكؿ عبئان ثقيبلن عميو أثناء

ممارستو لمسئكلياتو إلى الدرجة التي يشعر معيا بالتعب الشديد الذم يثنيو عف العطاء ك عميو

يككف تقييمو ألدائو ك قدراتو ك إمكاناتو اإليجابية ،كضركرة تعزيز الثقافة التنظيمية المبدعة
كالديمقراطية كالمحفزة لمعامميف مف خبلؿ عدـ تعميـ قيـ كقصص أخبلقية كمينية كاجتماعية بيف

العامميف لتعزيز الثقافة التنظيمية ،مما ال ييدؼ إلى تنمية كتطكير القدرات اإلبداعية كاالبتكارية
لدل المدراء حيث ال تككف لدييـ القدرة عمى تكليد األفكار اإلبداعية التي تعمؿ عمى تطكير

مستكل األداء الطبي ،كال يستطيعكف مكاكبة التغيرات كالتحديات الجديدة في عصر ثكرة

االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات ،كأف يشجع المدراء العامميف عمى االبتكار ،كايجاد حمكؿ
جديدة مبتكرة قدر المستطاع ،كال تعمؿ عمى إشراؾ جميع المدراء في إيجاد حمكؿ لممشاكؿ

كفؽ األساليب المبتكرة كاالستجابة إلى االبتكارات ،تشجيع المدراء عمى القياـ بأساليب إبداعية

كتشجعييـ عمى العمؿ ،كمكافأة المدراء المبدعيف في عمميـ كذلؾ مف باب تحفيزىـ عمى

االستمرار في التفكير اإلبداعي كحفز غيرىـ عمى اإلبداع ،كاتاحة الفرصة لمعامميف عمى التفكير
بأكثر مف طريقة كالبحث عف أساليب جديدة في العمؿ ،كانشاء حاضنة لؤلفكار اإلبداعية ما

يسمى( :بنؾ األفكار) ،كالعمؿ عمى تسخير كؿ اإلمكانيات لتطبيقيا داخؿ الك ازرتيف كأف ُيفعؿ

نظاـ الحكافز عمى أسس كمعايير مينية تتضمف التميز كاإلبداع في األداء كمكافأة المبدعيف،

كتكفر القدرات اإلبداعية المتمثمة في القدرة عمى التحميؿ ،المركنة ،الطبلقة ،األصالة ،الخركج

عف المألكؼ انفقت مع دراسة (الشعبلف )2016 ،إلى التذمر كالنظرة الدكنية لئلنجاز ػ كمع

دارسة (أبك مسعكد )2014 ،كاف مستكل االحتراؽ منخفضان عمى بعد اإلنجاز الشخصي،
كمع دراسة (أبك العبل )2009 ،محاكلة نشر ثقافة اإلنجاز لدل العامميف في الك ازرة مف خبلؿ
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ككرشات العمؿ حكؿ أىمية ثقافة اإلنجاز ،كدكرىا في تعزيز مكانة الك ازرة في
عقد الندكات
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
المجتمع.

كاختمفت مع دراسة (الفضمي )2015 ، ،كأف تتيح مقدا نار مناسبان مف السمطة لؤلداء ذم اإلنجاز

العالي ،كتقديـ معمكمات لمعامميف عف مدل تقدميـ في ىذا اإلنجاز ،كمع دراسة( رمضاف،
 )2013بينما كاف عاليان عمى بعد نقص الشعكر باإلنجاز ،كزيادة االىتماـ بمتابعة اإلنجاز،

كتعزيزىا لدل العامميف في كزارت السمطة الكطنية الفمسطينية ،كمع دراسة( رمضاف )2013 ،ال
يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف عمى بعدم اإلجياد

االنفعالي ك نقص الشعكر باإلنجاز .
 تحميل جميع فقرات ا حتراق الوظيْي:تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالترتيب لمعرفة درجة
المكافقة .النتائج مكضحة في جدكؿ (.)34
جدول ()34

المتوسط الحسابي وا نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع
فقرات ا حتراق الوظيْي:
المتكسط

االنحراؼ

الكزف

الحسابي

المعيارم

النسبي

اإلجياد االنفعالي.

2.34

0.63

46.89

1

تبمد المشاعر.

2.05

0.52

40.94

2

غير مكافؽ

اإلنجاز الشخصي.

2.04

0.56

40.74

3

غير مكافؽ

جميع فقرات االحتراؽ الكظيفي.

2.14

0.47

42.85

المجاؿ

الترتيب

درجة المكافقة
غير مكافؽ

غير مكافؽ

جننندول ( )34تبنننين أن المتوسنننط الحسنننابي لجمينننع فقنننرات ا حتنننراق النننوظيْي يسننناوي 2.14

(الدرجة الكمية من  )5أي أن الوزن النسبي  ،%42.85وىذا يعني أن ىناك غير موافقة من
قبل أفراد العينة عمى فقرات ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

يري الباحث :أف ادارة ك ازرة التعميـ كالصحة ترم أف االستجابة لمتغيرات المستجدة كبيرة جدان

عمييا فيي تقكـ بدراسة العكامؿ الخارجية كالداخمية ،كلكف قد المستطاع مما يجعؿ ىناؾ

تيديدات مف األطراؼ الخارجية مف صعكبة الظركؼ مف احتبلؿ كاغبلؽ لممعابر كالحصار

المفركض عمى قطاع غزة ،كما فرضو مف قيكد بحيث تقكـ اإلدارة العميا في ك ازرة التعميـ
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واختبارىفرضواتى مع المكاقؼ الطارئة ضمف ما تراه مناسب ،حيث إف الظركؼ العامة في
كالصحة بالتعامؿ

الدرادظىومناقذتكا
ىي متقمبة حيث يشيد القطاع أزمات متعددة في فترات قصيرة نسبيان.
محافظات غزة

اختبار فرضيات الدراسة:

الْرضية الرئيسة األولى :توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده

الثلثة( :اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين

العاممين في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة والعوامل التنظيمية المؤثرة.
يبيف جدكؿ ( )35أف معامؿ االرتباط يساكم  ،-.135كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.012كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة
إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بشكؿ عاـ لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية

كالتعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كالعكامؿ التنظيمية المؤثرة.

كىذا يدلؿ عمى أف المدراء يشجعكف عمى ركح التعاكف كالعمؿ كجسد كاحد بالتشاكر،

كتبادؿ األفكار كاآلراء فيما بينيـ أثناء إعداد الخطط كالبرامج لمكاجية العكامؿ التنظيمية ،كؿ
ذلؾ

يعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مناسبة لتحسيف كتطكير أدائيـ كالكصكؿ إلى األىداؼ

المشتركة التي تتطابؽ مع أفكارىـ ك تسعى إلى تطكير إجراءات كنظـ العمؿ ،مما يؤدل الى
مناخ تنظيمي يتسـ بالمركنة كيساعد عمى اإلبداع كاالبتكار ،كنشر الثقافة التنظيمية المرنة التي
تعتمد عمى إتاحة قدر أكبر مف البلمركزية كالمشاركة لما في ذلؾ مف تأثير مباشر عمى أداء

العامميف في الك ازرتيف كزيادة قدرتيـ اإلبداعية اتفقت مع دراسة (الفضمي )2015 ، ،تكجد
عبلقة ارتباط معنكية عكسية ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات المستقمة المتمثمة في أبعاد

االحتراؽ الكظيفي كىي):اإلنياؾ العاطفي -الشعكر بالسمبية في العبلقات -تدني اإلنجاز
الشخصي(.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

جدول (:)35

واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
معامل ا رتباط
في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة والعوامل التنظيمية المؤثرة
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي

-.129

*0.016

تبمد المشاعر

-.124

*0.019

االنجاز الشخصي

-.082

*0.085

ا حتراق الوظيْي بشكل عام

-.135

*0.012

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

وينبثق من الْرضية الرئيسة األولى العديد من الْرضيات التالية:

 -4الْرضية األولي -توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده
الثلثة) :اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين
العاممين في وزارة التربية والتعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين ضغط العمل.

يبيف جدكؿ ( )36أف معامؿ االرتباط يساكم  ،.341كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية ذات داللة
إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز

الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في

قطاع غزة كبيف ضغط العمؿ.

يري الباحث :أف اإلدارة في ك ازرتي التعميـ كالصحة تعمؿ عمى كضكح العبلقات بيف العامميف

بيف اإلدارات المختمفة الذم ينشأ في الغالب فييا تنافس سمبي بيف األقساـ فيما بينيا مما

يضعؼ االتصاالت بيف األقساـ المختمفة ،ك قد يرجع ذلؾ إلى كضكح الييكؿ التنظيمي

كاتصافو بالركتيف ،كيككف عنص انر مسببان لمضغكط المينية حيث ال تتكفر حكافز تشجيعية

لمكافأة المجتيديف ،كفرص النمك كالترقيات محددة ،صعكبة تحقيؽ طمكحات العامميف في أماكف

عمميـ ،ك ال تعتمد اإلدارات العميا في ك ازرة التعميـ كالصحة عمى نتائج تقييـ األداء كأساس

لمنح الحكافز ،لذا يجب عمى اإلدارة العميا خمؽ بيئة محفزة لمرغبة في اإلنجاز كاإلبداع ،كسيادة

عبلقات التعاكف ،كمعالجة الضغكط الداخمية بالنقاش اليادؼ إلى حميا ،كالعمؿ عمى تغيير
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىخبلؿ برنامج مخطط كمصمـ بصكرة فاعمة بغرض تحقيؽ أىداؼ ىذا التغيير،
ثقافي ،كذلؾ مف

الدرادظىومناقذتكا
الجيكد كمف كؿ األطراؼ داخؿ الك ازرتيف بغض النظر عف منصبيـ كدكرىـ،
كبمشاركة كؿ

مف خبلؿ تعزيز مجاالت اإلبداع لممدراء ،كتشجيعيـ عمى تحمؿ نتائج أعماليـ كاتاحة الفرصة

ليـ ،باستخداـ طرؽ جديدة في العمؿ مف خبلؿ منحيـ الثقة كالصبلحيات البلزمة كمكافأة
المبدعيف منيـ .

جدول (:)36

معامل ا رتباط بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
في وزارة التربية والتعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين ضغط العمل:
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي.

.350

*0.000

تبمد المشاعر.

.217

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

.276

*0.000

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

.341

*0.000

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

الْرضية الثانية -توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة) :

اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين العاممين في
وزارة التربية والتعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين صلحيات العمل.

يبيف جدكؿ ( )37أف معامؿ االرتباط يساكم  ،-.247كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة

إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز
الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في

قطاع غزة كبيف صبلحيات العمؿ ،يعزو الباحث :مما سبؽ نستطيع أف نخمص إلى أنو إذا
زادت الصبلحيات الممنكحة لممكظؼ قؿ شعكره باالحتراؽ الكظيفي عمى أبعاده الثبلثة .كجكد
ىيكؿ إدارم كاضح لتحديد السمطات كالصبلحيات ،كنظاـ كاضح كمحدد لممتابعة في ك ازرة التعميـ
كالصحة ،كتتكافر معرفة مناسبة لطبيعة اإلجراءات ،كالسياسات لدل العامميف تسيـ في تحقيؽ

أىداؼ ك ازرة التعميـ كالصحة حيث تكفر األنظمة كالقكانيف ضمانة لمحقكؽ الكظيفية لمعامميف ،كأف
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىكاإلدارم يحدد خطكط السمطة ،كالمسئكلية كعبلقات اإلدارات كاألقساـ يبعضيا،
الييكؿ التنظيمي

الدرادظىومناقذتكا
خطكط االتصاالت ،كأنماطيا كطريقة عمؿ األفراد كقياميـ بأدكارىـ الك ازرات
كما يكضح ثقافة

كالثقافة السائدة بيف األفراد حكؿ طبيعة العبلقات فيما بينيـ ،كيساعد عمى الكصكؿ إلى أىداؼ

الك ازرات ،كأف يتبادؿ المدراء كالمسؤكلكف في ك ازرة التعميـ كالصحة الزيارات لمتعرؼ إلى أداء
المكظفيف كيقكمكف ،بتفكيض بعض صبلحياتو كاختصاصاتو لبعض المكظفيف أصحاب القرار،
مما يكفركف أرشيؼ لممعمكمات كالبيانات ،لذا عمى اإلدارة العميا في ك ازرة التعميـ كالصحة كعقد
كرشات كاجتماعات لكضع رؤية محددة حكؿ الصبلحيات الممكنة مشاركة اإلدارة العميا ليـ، ،

عدـ إتاحة الفرصة لؤلفراد لممشاركة في اتخاذ الق اررات يؤدم إلى شعكرىـ بالمعاناة ك السمبية ك

انخفاض أدائيـ ،ك تدني مستكل رضاىـ  .ك يعكد سبب ىذه المعاناة إلى شعكرىـ بعدـ االىتماـ مف

قبؿ المنظمة التي يعممكف بيا ،ك شعكرىـ بالعجز ،أك فقداف التحكـ في عمميـ عندما ال يستطيعكف
التأثير عمى األحداث اليامة بكظيفتيـ اتفقت مع (دراسة النفيعي(2013 ،النظر في أسمكب

تكزيع األعماؿ كتحديده بيف األفراد عمى أساس إعادة تصميـ الكظائؼ ،ك بما يتفؽ ك مكاصفات

الفرد ك العمؿ ،ك مراعاة العدالة كالمساكاة في تكزيع األعباء عمى األفراد.
جدول (:)37

معامل ا رتباط بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين صلحيات العمل:
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي.

-.234

*0.000

تبمد المشاعر.

-.214

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

-.166

*0.003

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

-.247

*0.000

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

الْرضية الثالثة  -توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة:

)اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين العاممين في
وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين التدوير الوظيْي.

يبيف جدكؿ ( )38أف معامؿ االرتباط يساكم  ،-.204كأف القيمة االحتمالية ().Sig

تساكم  0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عكسية ذات
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىبيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر،
داللة إحصائية

الدرادظىومناقذتكا لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة
اإلنجاز الشخصي)
في قطاع غزة كبيف التدكير الكظيفي ،كيرجع ذلؾ إلى تكافر صكرة كاضحة لدل العامميف في
الك ازرتيف عف األىداؼ كالمسئكليات الخاصة بكؿ كظيفة ،كمدل مساىمة كؿ كظيفة في تحقيؽ
أىداؼ الك ازرتيف ككؿ ،باإلضافة إلى معرفتيـ الطريقة السميمة ألداء أعماليـ ،كقد يككف ذلؾ

نتيجة لتعدد الق اررات المتعمقة ببعض المسائؿ ،كتضاربيا األمر الذم يسبب المبس كعدـ كضكح

طريقة التعامؿ مع مثؿ ىذه األمكر ،اختمفت مع دراسة (رمضاف )2013 ،مستكل انتشار ظاىرة
االحتراؽ النفسي لدل العامميف في ك ازرات السمطة الكطنية الفمسطينية معتدالن عمى بعدم اإلجياد
االنفعالي ك تبمد الشعكر دراسة( القرني )2012 ،ىناؾ درجة متكسطة مف االحتراؽ الكظيفي

في أبعاده الثبلثة متمثمة في (:اإلجياد االنفعالي ،التبمد اإلحساسي ،كاإلنجاز الشخصي) في
ممارسة العمؿ اإلعبلمي في المممكة العربية السعكدية .دراسة(رمضاف )2013 ،يكجد فركؽ

ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف عمى بعد تبمد الشعكر.
جدول (:)38

معامل ا رتباط بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين التدوير الوظيْي:
القيمة

المجال

معامل بيرسون للرتباط

اإلجياد االنفعالي.

-.199

*0.000

تبمد المشاعر.

-.107

*0.037

اإلنجاز الشخصي.

-.195

*0.001

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

-.204

*0.000

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

الْرضية الرابعة  -توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة:

)اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين العاممين في
وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين المشاركة في اتخاذ الق اررات.

يبيف جدكؿ ( )39أف معامؿ االرتباط يساكم  ،-.280كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة

إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىالمكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في
الشخصي) لدل

الدرادظىومناقذتكا
المشاركة في اتخاذ الق اررات ،.ويري الباحث :أف مدراء المستكيات اإلدارية العميا
قطاع غزة كبيف

مشغكلكف بالق اررات الحاسمة المتعمقة ،كجمب التمكيؿ مف الدكؿ المانحة دكف االنغماس باألمكر
الركتينية البسيطة التي يسيؿ اتخاذ القرار فييا عبر التفكيض المباشر دكف أف تؤثر بشكؿ

جكىرم عمى طبيعة العمؿ .بينما ال يكجد حرية مطمقة لدل األفراد في اإلدارات الدنيا لتقديـ

األفكار الجديدة التي تسعى إلى تطكير إجراءات كنظـ العمؿ ،كيرجع ذلؾ إلى عدـ تكافر صكرة
كاضحة لدل العامميف في المؤسسات عف األىداؼ كالمسئكليات الخاصة بكؿ كظيفة ،كمدل

مساىمة كؿ كظيفة في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككؿ ،باإلضافة إلى عدـ معرفتيـ الطريقة

السميمة ألداء أعماليـ ،كقد يككف ذلؾ نتيجةن لتعدد الق اررات المتعمقة ببعض المسائؿ ،كتضاربيا

األمر الذم يسبب المبس ،كعدـ كضكح طريقة التعامؿ مع مثؿ ىذه األمكر .ويري الباحث :أنو
كمما قمت مشاركة المكظفيف في عممية اتخاذ القرار يعكد لعدـ اىتماـ اإلدارة بالتقارير التي

يقدميا المسئكليف عف سير العمؿ ،كحاجاتيـ كمشاكميـ ،ككذلؾ عدـ األخذ برأييـ قبؿ إصدار

أم قرار يتعمؽ بعمميـ ،ىذا باإلضافة إلى عدـ اىتماـ اإلدارة بعقد المقاءات الدكرية كالمستمرة

لمتعرؼ إلى مشاكؿ المكظفيف مما تؤثر في شعكر المكظؼ ببعد اإلدارة عنو ،كتقميؿ إحساسو

بالمسئكلية تجاه األعماؿ التي يقكـ بيا انتفت مع دراسة (الدكسرم )2010 ،ضركرة تدكير

العمؿ بيف أفراد المراكز ،كبيف أفراد القيادة كالكحدات األخرل بالمنطقة ،كالعمؿ عمى إضافة
نقاط تفضيمية لؤلفراد العامميف في المراكز بحرس الحدكد عند إعداد بيانات األفراد لترقيات

كاتفقت مع دراسة( رمضاف (2013 ،تكجد عبلقة ارتباطيو سمبية دالة إحصائيان بيف مجاؿ

استراتيجية الصحة الجسمية ك اإلجياد االنفعالي ،ك بيف مجاؿ استراتيجية السمكؾ اإليجابي ك
تبمد الشعكر ،ك بيف مجاؿ استراتيجية اإلدارة ك تبمد الشعكر ك بيف مجاؿ استراتيجية حؿ

المشكبلت ك تبمد الشعكر ،اختمفت مع دراسة ) ,)Schaulfeli, & others, (2002أف

العبلقة بيف االحتراؽ النفسي كالمشاركة عبلقة عكسية دراسة Piedmont, (1993)).ىناؾ
ارتباط قكم بيف االحتراؽ الكظيفي ،كبيف الرضا الكظيفي يشير إلى أف بعض األفراد الذيف ال
تتبلءـ سماتيـ الشخصية مع كظيفتيـ فيـ معرضكف بشكؿ كبير لخطر االحتراؽ الكظيفي
كاإلنياؾ العاطفي كالميني.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

جدول (:)39

واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا

معامل ا رتباط بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين

في وزارة التربية والتعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين المشاركة في اتخاذ الق اررات:
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي.

-.286

*0.000

تبمد المشاعر.

-.206

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

-.196

*0.001

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

-.280

*0.000

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 -5الْرضية الخامسة :توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده

الثلثة  ):اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين

العاممين في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين المساندة ا جتماعية.
يبيف جدكؿ ( )40أف معامؿ االرتباط يساكم  ،-.352كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة عكسية ذات داللة بيف

االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة  ) :اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل

المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف
المساندة االجتماعية.

يري الباحث :غياب نظاـ العبلكات كالحكافز المساندة االجتماعية ،كالذم يشجع المكظفيف عمى
االرتقاء بذاتيـ كتطكير قدراتيـ الكظيفية ،كأف عدـ تقديـ البرامج التدريبية المتخصصة مف قبؿ

ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة بشكؿ منتظـ يساىـ بشكؿ سمبي مما أدم إلى عدـ تنمية

كتطكير أداء العامميف في مختمؼ المستكيات اإلدارية ،كأف المدراء ال يساىمكف بشكؿ دقيؽ في
تحديد نقاط القكة ،كالضعؼ لمعامميف ،لمحاكلة تبلفى الضعؼ مف خبلؿ برامج تدريبية

متخصصة لدييـ ،كال تقكـ عمى تفيـ مشكبلت المكظفيف أكؿ بأكؿ قبؿ تفاقميا ،اتفقت مع

دراسة )الزىراني )2008 ،تكجد عبلقة ارتباطيو عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ

الكظيفي ك بعض سمات الشخصية ( :الثبات االنفعالي ،االجتماعية ،السيطرة) كاختمفت مع
دراسة (الطحانية )2008 ،مستكل ضغكط العمؿ كاف متكسطان بشكؿ عاـ ،كأف أكثر المصادر

المسببة لضغكط العمؿ بحسب ترتيبيا التنازلي كانت عدـ المشاركة في صنع القرار.
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جدول (:)40

واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
معامل ا رتباط
في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين المساندة ا جتماعية:
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي.

-.280

*0.000

تبمد المشاعر.

-.307

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

-.289

*0.000

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

-.352

*0.000

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 -6الْرضية السادسة  -توجد علقة ذات د لة إحصائية بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده

الثلثة ) :اإلجياد ا نْعالي ،تبمد المشاعر ،اإل نجاز الشخصي) لدى الموظْين اإلداريين
العاممين في وزارة التربية و التعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين صراع القيم.

يبيف جدكؿ ( )41أف معامؿ االرتباط يساكم  ،.313كأف القيمة االحتمالية ( ).Sigتساكم

 0.000كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.05كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طردية ذات داللة

إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة  ):اإلجياد االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز

الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالصحة في قطاع
غزة كبيف صراع القيـ.

ويعزو الباحث :ذلؾ إلى أف مستكل ضغط العمؿ الناتج عف صراع القيـ يتسـ بالمركزية

حيث إف أغمب فئة متخذم القرار في ك ازرة التعميـ كالصحة مسئكلكف عف عدد كبير مف

المكظفيف مف حيث تقييـ عمميـ بمكضكعية ،كالرقابة عمى المياـ التي يؤدنيا ،كاالىتماـ بأمكرىـ
الكظيفية ،كعدـ كجكد جية متخصصة ،حيث البد مف كجكد أسس تتبعيا الك ازرتاف لتحديد
احتياجاتيا الضركرية ،كمف خبلؿ االسترشاد بإحصائيات السنكات السابقة ،كتحميؿ عبء ،حيث

إف مبلئمة المكظؼ لك ازرتو لو تأثير ميـ جدان عمى أداء ىذه الك ازرة ،ك يمثؿ ذلؾ كجياف لعممة
كاحدة ،حيث إف الكجو األكؿ يتمثؿ في كالء ك رضا المكظفيف عف استراتيجيات الك ازرة بييكميا
كادارتيا كثقافتيا بشكؿ عاـ ،ك الكجو الثاني يتمثؿ في رضا الك ازرة عف أداء ك قدرات المكظؼ

معيا اتفقت مع دراسة )الزىراني )2008 ،عبلقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بيف

االحتراؽ الكظيفي كبيف سمة المساندة االجتماعية كاتفقت مع دراسة( رمضاف )2013 ،تكجد
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سمبية دالة إحصائيان بيف مجاؿ استراتيجية الصحة الجسمية ك اإلجياد االنفعالي،
عبلقة ارتباطيو
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
اتيجية السمكؾ اإليجابي ك تبمد الشعكر ك بيف مجاؿ استراتيجية اإلدارة ك تبمد
ك بيف مجاؿ استر

الشعكر ك بيف مجاؿ استراتيجية حؿ المشكبلت ك تبمد الشعكر.
جدول (:)41

معامل ا رتباط بين ا حتراق الوظيْي بأبعاده الثلثة لدى الموظْين اإلداريين العاممين
في وزارة التربية والتعميم العالي والصحة في قطاع غزة وبين صراع القيم:
معامل بيرسون

القيمة

اإلجياد االنفعالي.

.208

*0.000

تبمد المشاعر.

.250

*0.000

اإلنجاز الشخصي.

.325

*0.000

ا حتراق الوظيْي بشكل عام.

.313

*0.000

المجال

للرتباط

ا حتمالية)(Sig.

*االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

الْرضية الرئيسة الثانية -يوجد تأثير ذو د لة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 3.35لمعوامل
التنظيمية في ا حتراق الوظيْي لدى الموظْين اإلداريين العاممين في وزارة التربية والتعميم

العالي والصحة في قطاع غزة.

من نتائج ا نحدار المتعدد باستخدام طريقة  Stepwiseيمكن استنتاج ما يمي:
تبيف أف المتغيرات المؤثرة عمى المتغير التابع " :االحتراؽ الكظيفي " ىي :المساندة االجتماعية،

ضغكط العمؿ ،صراع القيـ ،صبلحيات العمؿ .بينما تبيف ضعؼ تأثير متغيرم " التدكير
الكظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات" اتفقت مع دراسة (أبك زيد )2004 ،أف العامميف في
المكتبات الجامعية في األردف يعانكف مف ضغكط العمؿ نتيجة لعكامؿ كثيرة منيا غمكض

األدكار كصراعيا كالمشاركة في اتخاذ القرار كالترقية كالترفيع كخصائص العمؿ كطبيعتو

كالكصؼ الكظيفي كبيئة العمؿ كاالستقرار الكظيفي ،كأف مثبطات العمؿ في المكتبات الجامعية

تسبب ضغكطان لمعامميف فييا .

الم َّ
عدؿ=  ،0.228كىذا يعني أف  %22.8مف
معامؿ االرتباط =  ،0.489كمعامؿ التحديد ُ
التغير في االحتراؽ الكظيفي( :المتغير التابع) تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية كالنسبة
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 %قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤثر عمى االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف
المتبقية 77.2
واختبارىفرضواتى
الدرادظىومناقذتكا في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة.
اإلدارييف العامميف
جدول ( :)42تحميل ا نحدار المتعدد لمعاملت ا نحدار:
المتغيرات المستقمة

معاملت ا نحدار

قيمة اختبار T

القيمة ا حتمالية Sig.

المقدار الثابت.

2.376

7.765

0.000

المساندة االجتماعية.

-0.213

-4.287

0.000

ضغكط العمؿ.

0.166

4.432

0.000

صراع القيـ.

0.147

2.044

0.042

صبلحيات العمؿ.

-0.070

-1.970

0.049

معامؿ االرتباط = 0.489

الم َّ
عدؿ= 0.228
معامؿ التحديد ُ

ا حتراق الوظيْي =  *0.213 - 2.376المساندة االجتماعية  *0.166 +ضغكط العمؿ
 *0.147 +صراع القيـ  *0.070 -صبلحيات العمؿ.
مف خبلؿ جدكؿ ( )42تبيف أف المتغيرات المستقمة حسب أىميتيا في تفسير االحتراؽ الكظيفي
حسب قيمة اختبار  Tالمطمقة كما يمي :ضغكط العمؿ ،كمف ثـ المساندة االجتماعية ،كمف ثـ

صراع القيـ ،كأخي ار صبلحيات العمؿ.

الْرضية الرئيسة الثالثة -توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ()α ≥ 0.05
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من

ظاىرة ا حتراق الوظيْي في الو ازرات الْمسطينية ترعزى لممتغيرات الديموغرافية( :الجنس،
مكان العمل ،العمر ،المؤىل العممي ،المسمى الوظيْي ،سنوات الخبرة في المسمى الوظيْي
الحالي ،الراتب ،الموقع عمى السمم الوظيْي).

تـ استخداـ اختبار "  Tلعينتيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات .كذلؾ تـ استخداـ اختبار "
التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ،كىذا االختبار معممي

يصمح لمقارنة  3متكسطات أك أكثر.
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واختبارىفرضواتىالْرضية الرئيسة الْرضيات الْرعية التالية:
ويشتق من ىذه
الدرادظىومناقذتكا

 توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي

في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى الجنس.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )43يمكف استنتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"  - Tلعينتيف مستقمتيف " أقؿ مف مستكل

الداللة  0.05لممجاالت" التدكير الكظيفي ،العكامؿ التنظيمية ،اإلنجاز الشخصي " ،كبذلؾ
يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ

ىذه المجاالت تُعزل إلى الجنس ،كذلؾ لصالح الذككر لممجاليف "التدكير الكظيفي ك العكامؿ
التنظيمية" كلصالح اإلناث لمجاؿ "اإلنجاز الشخصي" .يعزو الباحث :أف المكظفات في ك ازرة
الصحة كالتعميـ تميؿ أكثر الي العمؿ المكتبي كالمتابعة الدكرية لئلجراءات اإلدارية كالبرمجية

اء أكانت مف
مف خبلؿ تزكيد لممستفيديف بالخدمات المناسبة ،ككيفية التعامؿ مع الجميكر سك ن
خبلؿ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ،المكقع اإللكتركني ،كادخاؿ كاتممو البيانات بالبرامج
المحكسبة أكثر مف الميداني الذم يتطمب جيد كمتابعة دكرية مع المؤسسات اتفقت مع دراسة

(مصمح )2014 ،حكؿ كجكد فركؽ ذات داللة حكؿ متغير اإلناث أما بالنسبة لباقي المجاالت
كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستكل الداللة 0.05
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى الجنس ويعزو الباحث :ذلؾ إلى

فكبلىما في

اء أكاف في
أف كبل الجنسيف يقكمكف بنفس اإلجراءات كالمياـ الكظيفية سك ن
يتعامبلف في نفس بيئة العمؿ ،كيقدمكف نفس الخدمات المككمة إلييـ بغض النظر عف عامؿ

الجنس ،إلى أف طبيعة المكظؼ كاحدة بغض النظر عف ككنو مكظؼ أـ مكظفة ،فيك يعاني

مف ضغكط عمؿ متماثمة ،كيمتمؾ نفس القدرات اتفقت دراسة (أبك زيد )2004 ،أف المكظفيف

في المكتبات الجامعية يعانكف مف ضغكط أكثر مف المكظفات.

مع دراسة ( أبك غنيمة ) 2015 ،تكجد فركؽ تُعزل لمبيانات الشخصية الجنس اختمفت مع
دراسة)الكبلبي ك رشيد )2013 ،ال تكجد فركقات جنس المكظفيف في عينة الدراسة ،كمع
دراسة( رمضاف)2013 ،ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل

العامميف عمى بعدم اإلجياد االنفعالي ،ك نقص الشعكر باإلنجاز تُعزل لمتغير الجنس ،كدراسة
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 )2012كال تكجد فركؽ ذات في متكسطات تقدير عينة الدارسة لدرجة ضغكط
(أبك رحمة،
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا تُعزل لمتغير الجنس.
العمؿ التي تكاجييـ

جدول ( :)43نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – الجنس:

ضغكط العمؿ.

2.58

2.49

0.915

0.361

صبلحيات العمؿ.

3.64

3.47

1.701

0.090

التدكير الكظيفي.

3.22

3.07

2.391

*0.017

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.50

3.34

1.888

0.060

المساندة االجتماعية.

3.75

3.64

1.446

0.149

صراع القيـ.

2.63

2.60

0.676

0.500

العوامل التنظيمية.

3.19

3.08

3.107

*0.002

اإلجياد االنفعالي.

2.31

2.42

-1.315

0.190

تبمد المشاعر.

2.03

2.10

-1.052

0.294

االنجاز الشخصي.

1.99

2.16

-2.322

*0.021

ا حتراق الوظيْي.

2.11

2.23

-1.879

0.061

جميع المجا ت معا.

2.88

2.83

1.629

0.104

المجال

ذكر

().Sig

أنثى

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية

المتوسطات

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05

 -توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات

تقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق

الوظيْي في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى مكان العمل.

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )44يمكف استنتاج ما يمي:

تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.المقابمػة الختبػار"  - Tلعينتػيف مسػتقمتيف " أقػؿ مػف مسػتكل

الداللة  0.05لممجاليف " اإلجياد االنفعالي ،االحتراؽ الكظيفي" ،كبذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو تكجػد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت تُعػزل إلػى
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واختبارىفرضواتىػؾ لصػالح الػذيف يعممػكف فػي ك ازرة الصػحة .ويعنزو الباحنث :أف طبيعػة العمػؿ
مكاف العمػؿ ،كذل
الدرادظىومناقذتكا
تحتاج الى التعامؿ مع الجميكر بشكؿ مسػتمر كمباشػر ،كىػذا يحتػاج الػى جيػد
في ك ازرة الصحة

كبير كحرية في التنقؿ تمكنيـ مف أداء كظائفيـ بشكؿ أفضؿ.

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة ) (Sig.أكبػر

مػػف مسػػتكل الداللػػة  0.05كبػػذلؾ يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف
متكسطات تقػديرات عينػة الد ارسػة حػكؿ ىػذه المجػاالت كالمجػاالت مجتمعػة معػان تُعػزل إلػى مكػاف
العمؿ.بينما النسبة متقاربة بيف ،ألف الخدمات التى تقدميا ك ازرة الصحة كالتعميـ متقاربة .
جدول ( :)44نتائج اختبار"  - Tلعينتين مستقمتين " – مكان العمل

ضغكط العمؿ.

2.52

2.59

-0.847

0.398

صبلحيات العمؿ.

3.66

3.54

1.257

0.210

التدكير الكظيفي.

3.17

3.19

-0.370

0.712

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.54

3.39

1.954

0.052

المساندة االجتماعية.

3.78

3.67

1.738

0.083

صراع القيـ.

2.62

2.62

-0.030

0.976

العوامل التنظيمية

3.18

3.14

1.248

0.213

اإلجياد االنفعالي.

2.24

2.42

-2.352

*0.019

تبمد المشاعر.

1.99

2.09

-1.726

0.085

اإلنجاز الشخصي.

1.97

2.09

-1.862

0.064

ا حتراق الوظيْي.

2.07

2.20

-2.413

*0.016

جميع المجا ت معا.

2.86

2.87

-0.324

0.746

وزارة

المجال

التربية

والتعميم

وزارة

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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المتوسطات

الفصلىالخامسى
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واختبارىفرضواتى د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
توجد فروق ذات

الدرادظىومناقذتكاالدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي
تقدير أفراد عينة
في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى العمر.
مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ ( )45تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار"

التبػػايف األحػػادم " أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة  0.05لجميػػع المجػػاالت كالمجػػاالت مجتمعػػة مع ػان،
كبػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتنتاج أن ػػو ال تكج ػػد ف ػػركؽ ذات داللػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػطات تق ػػديرات عين ػػة

الد ارسػػة حػػكؿ ى ػػذه المجػػاالت كالمج ػػاالت مجتمعػػة مع ػان تُع ػػزل إلػػى العم ػػر ،ألف جميػػع األعم ػػار
باختبلفيا تتعرض لبلحتراؽ الكظيفي فى ك ازرة الصحة كالتعميـ
أف غالبية عينة الدراسة مف الفئات العمرية متنكعة مما يدؿ عمى كجكد مستكل عالي مف الكفاءة
كالخب ػرة العمميػػة كالمينيػػة ،فػػي العمػػؿ ،ك أف العمػػر لػػيس لػػو تػػأثير ىػػاـ فػػي مقػػدرة المكظػػؼ عمػػى

مكاجيػة االحتػراؽ الػكظيفي ،ك يعنزو الباحنث :ذلػؾ لكػكف ىػذه الفئػة العمريػة المتنكعػة تحمػؿ
الخبػرة العاليػة فيػـ أكثػر فيمػان ألعمػاليـ ك تمرسػان لميػاميـ الكظيفيػة مػف غيػرىـ مػف المػكظفيف

الجدد ،ك بالتالي يككف تقديرىـ ألدائيـ ككفػاءتيـ مػرض مػف كجيػة نظػرىـ ،ىػذا باإلضػافة ،ألف

المػكظفيف الشػباب فػي بدايػة عمػرىـ تكػكف طمكحػاتيـ مرتفعػة ،ك بالتػالي ال يقابميػا فػي الغالػب

الحاجات التي يشبعيا كاقع العمؿ ،إذ إف تطمعاتو لما يريد تحقيقو مف عممو تككف عالية فيشػعر
بعػدـ الرضػا عػف إنجػازه بينمػا مػع كبػر السػف يصػبح الفػرد أكثػر كاقعيػة كتػنخفض طمكحاتػو ،ك
بالتالي يزيد مستكل رضاه عف أدائو كانجازه.

كىػذا يرجػع إلػى أف مػا يزيػد عػف  % ٠٦مػف أفػراد الد ارسػة ىػـ مػف الفئػة العمريػة الشػابة ،األمػر

الذم يجعميـ متقاربيف ،ويعزو الباحث :ذلؾ إلى إف العمر ليس لو تأثير ىاـ في مقدرة المكظػؼ
عمػى ضػغكط العمػػؿ حيػث إف المػكظفيف فػػي ك ازرتػي الصػػحة كالتعمػيـ كممػا زاد العمػػر كممػا كػػانكا
عمػى قػدرة أكبػر عمػى تحمػؿ الضػغكط ممػا يػتمكف المػكظفيف مػف أداء العمػؿ لفتػرة طكيمػة اتفقػت

مع دراسة( رمضاف(2013 ،يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل

العامميف عمى بعد تبمد الشعكر حيث كانت النتيجة لصالح اإلناث .كمع دراسة القرني2012) ،
) أف االحتػراؽ الػكظيفي يبػدك أكثػر كضػكحان فػى اإلنػاث ،السػعكديكف ،د ارسػة المعشػر()2011

أف لكؿ مف الجنس كالمحافظة ،كطبيعة العمؿ أثػره عمػى اإلحسػاس بضػغط العمػؿ ،كاختمفػت مػع
دراسة ( أبك غنيمة ) 2015 ،تكجد فركؽ تُعزل لمبيانات الشخصية العمر ،مع د ارسػة الكبلبػي
ك رشػيد (2013)،تكجػد فػركؽ معنكيػة فػي درجػات االحتػراؽ لػبعض مػف مقػاييس االحتػراؽ

الػكظيفي تعػزل لمعمػر د ارسػة النفيعػي(2013) ،أظيػرت الد ارسػة أف الفئػات التاليػة ىػي األكثػر
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واختبارىفرضواتىاؽ الكظيفي :الذيف أعمارىـ مف  20كأقػؿ مػف  29سػنة الػذيف ليػـ خدمػة مػف
معاناة مف االحتر

الدرادظىومناقذتكاخمػس سػنكات -حممػة الشػيادة الجامعيػة البكػالكريكس الػذيف يشػغمكف المرتبػة
سػنة إلػى أقػؿ مػف

السادسػة ك السػابعة د ارسػة (  )Sowmya & Panchanatham,2014أف أكثػر النتػائج مثيػرة
لبلىتماـ ىك ارتفاع االحتراؽ لدل العامميف األصغر سنان.

جدول ( :)45نتائج اختبار" التباين األحادي " – العمر

ضغكط العمؿ.

2.59

2.48

2.74

2.43

2.517

0.059

صبلحيات العمؿ.

3.54

3.70

3.59

3.54

0.726

0.538

التدكير الكظيفي.

3.14

3.11

3.27

3.19

1.706

0.166

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.55

3.47

3.40

3.40

0.848

0.469

المساندة االجتماعية.

3.77

3.69

3.71

3.70

0.337

0.799

صراع القيـ.

2.66

2.61

2.59

2.63

0.441

0.724

العوامل التنظيمية

3.19

3.14

3.19

3.12

1.038

0.376

اإلجياد االنفعالي.

2.35

2.23

2.44

2.36

1.346

0.260

تبمد المشاعر.

2.06

2.08

2.02

2.03

0.205

0.893

اإلنجاز الشخصي.

1.98

2.07

2.06

2.03

0.321

0.810

ا حتراق الوظيْي.

2.13

2.13

2.17

2.14

0.135

0.939

جميع المجا ت معا.

2.88

2.85

2.90

2.84

1.003

0.392

المجال

أقل من 30
سنة

 -30أقل

 -35أقل

من 35

من 40

سنة

سنة

فما فوق

().Sig

 40سنة

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية

المتوسطات

 توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي

في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى المؤىل العممي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )46تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان،
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استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة
كبذلؾ يمكف
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكاالمجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى المؤىؿ العممي.
الدراسة حكؿ ىذه
ويعزو الباحث :أف ك ازرة الصحة كالتعميـ

تساىـ في استقطاب المؤىبلت الجامعية ذات

التخصصات المتنكعة ،كأف أفراد عينة الدراسة مف حممة المؤىؿ الجامعي خاصة البكالكريكس،
كالذيف يتمتعكف بخبرة عممية ،كىذا مؤشر إيجابي عمى إمكانية التطكر اإلدارم أك الميني ليذه

العينة كقدرتيا عمى التعامؿ مع الضغكط كالتعامؿ مع المكاقؼ الصعبة بكؿ قدرة ككفاءة ،مما
يجعميـ لدييـ القدرة عمى معايشة الضغكط المحتممة ،فالعامميف فى ك ازرة الصحة كالتعميـ لدييـ
تفيـ عف كاقع الضغكط كأسبابيا ،ككيفية االستعداد لمكاجيتيا ،أك طريقة التصرؼ في التعامؿ

معيا أف المكظفيف الذيف يمتمككف مؤىبلت دراسية مختمفة ذات تخصصات أدبية أك عممية لدبيـ

نفس التأثير حكؿ االحتراؽ الكظيفي ،كىذا يعني أف أراء أفراد العينة حكؿ العكامؿ التنظيمية،

اء كانكا يحممكف مؤىبلت عممية عالية اك غير ذلؾ،
كعبلقتيا باالحتراؽ الكظيفي متقاربة سك ن
كيرجع ذلؾ إلى أف أغمب أفراد العينة ىـ مف حممة درجة البكالكريكس فأعمى ،فيـ متقاربكف
عمميان كفكريان ،لتتفؽ مع دراسة دراسة( رمضاف )2013 ،ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

في مستكل االحتراؽ تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،.دراسة (الجمؿ ) 2012 ،ال تكجد عبلقة
طردية ذات داللة إحصائية عمى بعد اإلنجاز الشخصي ،أيضان بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية في تُعزل المؤىؿ العممي ،تختمؼ مع دراسة (أبك رحمة)2012 ،تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( (0.05في متكسطات تقديرات المشرفيف التربكييف

لدرجة ضغكط العمؿ التي تكاجييـ تعزل لمتغير المؤىؿ العممي لصالح ماجستير فأعمى كمع

دراسة الزىراني (2008ـ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات االحتراؽ

النفسي ،لدل العامبلت مع ذكم االحتياجات الخاصة نتيجةن الختبلؼ المؤىؿ التعميمي كمع

دراسة( رمضاف(2013 ،دراسة األسباب الكامنة كراء ظيكر مستكل احتراؽ نفسي عمى بعد

تبمد الشعكر لدل اإلناث بدرجة أكبر منيا لدل الذككر .دراسة (مبلخة )2011 ،ال تكجد فركؽ

دالة إحصائيان تعزل لمعمر دراسة (الشاماف )2006 ،عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية تُعزل لمتغير العمر( )-Doganer & Alparslan 2009ال يكجد تأثير لكبل مف
العكامؿ التالية العمر .

 )Bayram, & others, (2010),أكثر عرضةن لبلحتراؽ الكظيفي .العمر كالحالة االجتماعية

ال تؤثر في االحتراؽ .دراسة )الظفرم ،كالقريكتي )2010 ،كجكد مستكل منخفض مف االحتراؽ
الكظيفي لدل عينة الدراسة ،كأف مستكيات االحتراؽ اختمفت باختبلؼ التخصص كالمؤىؿ
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واختبارىفرضواتى دراسة)الظفرم ،كالقريكتي ) 2010 ، ،كجكد مستكل منخفض مف االحتراؽ
الدراسي ،كاختمفت

الدرادظىومناقذتكا
عينة الدراسة ،كأف مستكيات االحتراؽ اختمفت باختبلؼ كالمؤىؿ الدراسي،
الكظيفي لدل

اختمفت مع دراسة ( أبك غنيمة ) 2015 ،تكجد فركؽ تُعزل لمبيانات الشخصية العمر كمع
دراسة( الزىراني )2008 ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعات كمنخفضات االحتراؽ

في سمات( :االجتماعية ،السيطرة ،المسؤكلية) ك الدرجة الكمية  15سنة األكثر دراسة( القرني،
 )2012أف االحتراؽ الكظيفي

يبدك أكثر كضكحان حممة الدكتكراه ،األصغر سنان دراسة

( المعشر )2011 ،أف لكؿ مف العمر كالمحافظة كطبيعة العمؿ أثره عمى اإلحساس بضغط

العمؿ ،دراسة الزىراني )2008 ،أظيرت الدراسة أنو كمما زاد عمر المبحكثة كمما زاد مستكل

المعاناة مف االحتراؽ دراسة (السعد كدركيش )2008 ،يتصاحب تقدـ المراجع في العمر،
كالمركز الكظيفي بشعكر أقؿ بضغكط العمؿ دراسة (جكدة كاليافي )2002 ،كجكد فركؽ

جكىرية بيف متكسطات ضغكط العمؿ كبيف العمر كالمركز الكظيفي ،عدـ كجكد فركؽ جكىرية

بيف متكسطات ضغكط العمؿ كبيف الجنس ،كالحالة االجتماعية ،كعدد سنكات الخدمة ،كمستكل

التحصيؿ العممي )2013 ،Babcoc ،فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ تعزل
لمتغير العمر ( Gurbuz & Others, 2012 ) ,يتأثر مستكل االحتراؽ النفسي لدل

المبحكثيف بمجمكعة مف العكامؿ المستقمة ك الصفات الشخصية مثؿ العمر ،الجنس ،مستكل
التعميـ ،الخبرة ،مكاف السكف ،الجامعة التي يعمؿ بيا) ) Babcock 2013كانت ىناؾ فركؽ

ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ تعزل لمتغير العمر حيث إف االحتراؽ يقؿ لدل
المبحكثيف األكبر سنا.
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جدول ( :)46نتائج اختبار" التباين األحادي " – المؤىل العممي:
واختبارىفرضواتى
قيمة ا ختبار

بكالوريوس

عميا

().Sig

المجال

أقل من

بكالوريوس

دراسات

القيمة ا حتمالية

الدرادظىومناقذتكا

المتوسطات

ضغكط العمؿ.
صبلحيات العمؿ.
التدكير الكظيفي.
المشاركة في اتخاذ الق اررات.
المساندة االجتماعية.
صراع القيـ.
العوامل التنظيمية.
اإلجياد االنفعالي.
تبمد المشاعر.
اإلنجاز الشخصي.
ا حتراق الوظيْي.
جميع المجا ت معا.

 توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجاتتقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي

في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى المسمى الوظيْي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ( )47يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة

 0.05لمجاؿ " التدكير الكظيفي " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تُعزل إلى المسمى الكظيفي ،كذلؾ لصالح
الذيف مسماىـ الكظيفي نائب مدير عاـ فأعمى يرجع ذلؾ أف العكامؿ التنظيمية ذات المستكيات
العالية تتعرض لبلحتراؽ الكظيفي ىذا يكلد الشعكر بالضغط كاإلحباط لدل الفئة ذات المسمى

الكظيفي.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىالمجاالت كالمجاالت مجتمعة معان فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر
أما بالنسبة لباقي

الدرادظىومناقذتكا  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
مف مستكل الداللة
متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان تُعزل إلى المسمى
الكظيفي .أف المكظفيف عند قياميـ لعمميـ يتأثركف بنفس الضغكط بغض النظر عمى المسمى

الكظيفي ،حيث ال تختمؼ باختبلؼ المسمى الكظيفي حيث جميعيـ يخضعكف لنفس الضغكط
نظ انر ألنيـ في نفس بيئة العمؿ ،مع اختبلؼ نكع الكظيفة اتفقت دراسة (مبلخة )2011 ،ال
تكجد فركؽ دالة إحصائيان لممؤىؿ العممي ،مع دراسة )الكبلبي ك رشيد)2013 ،ال تكجد

فركقات فيما يخص المستكل التعميمي مع دراسة (عمار )2006 ،لـ يكف لطبيعة العمؿ إدارم
أكاديمي أم أثر عمى اإلحساس بضغط العمؿ ،دراسة (عمار )2006 ،عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية بيف مستكل الشعكر بالضغط كبيف المتغيرات الشخصية التالية ( :العمر،
الجنس ،الحالة االجتماعية ،عدد أفراد األسرة ،التخصص ،المسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي،
سنكات الخبرة ،مكاف العمؿ في الجامعة).

جدول ( :)47نتائج اختبار" التباين األحادي " – المسمى الوظيْي:

ضغكط العمؿ.

2.56

2.51

2.51

2.55

2.62

0.295

0.881

صبلحيات العمؿ.

3.78

3.90

3.56

3.63

3.48

2.031

0.090

التدكير الكظيفي.

3.44

3.40

3.27

3.06

3.05

6.751

*0.000

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.59

3.56

3.43

3.49

3.41

0.611

0.655

المساندة االجتماعية.

3.70

3.71

3.76

3.66

3.72

0.245

0.913

صراع القيـ.

2.70

2.57

2.60

2.65

2.63

0.497

0.738

العوامل التنظيمية.

3.27

3.23

3.16

3.14

3.13

1.516

0.198

اإلجياد االنفعالي.

2.08

2.44

2.32

2.35

2.39

1.250

0.290

تبمد المشاعر.

1.86

2.11

2.01

2.04

2.10

1.099

0.358

اإلنجاز الشخصي.

1.79

2.04

2.04

2.01

2.09

1.263

0.285

ا حتراق الوظيْي.

1.91

2.20

2.12

2.14

2.20

1.660

0.160

جميع المجا ت معا.

2.88

2.94

2.86

2.85

2.86

0.674

0.610

المجال

نائب مدير

عام فأعمى

مدير دائرة

رئيس

رئيس

قسم

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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شعبة

().Sig

أخرى

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية

المتوسطات

الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
 توجد فروقواختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكا
عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق
تقدير أفراد

الوظيْي في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى سنوات الخبرة في المسمى الوظيْي الحالي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ (  )48تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"

التبايف األحادم " أكبر مف مستكل الداللة  0.05لجميع المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان،
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة

الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف

مستكل الداللة  α ≥ 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى سنكات

الخبرة.

إف المكظفيف الشباب في بداية عمرىـ يتكقعكف الكثير مف أنفسيـ ك مف المنظمة التي ينتمكف

إلييا فيما يتعمؽ باالعتراؼ ك التقدير كالتحدم ك المكافآت ك التقدـ الكظيفي فتبدك تكقعات ىؤالء
مثالية ،ك غير كاقعية مما يجعميـ أكثر عرضة لبلستنفاذ العاطفي ك اإلجياد النفسي ،ألنيـ

يثمنكف قيمة العمؿ ك لو أىمية كبيرة لدييـ ك في الغالب تصطدـ طمكح اتيـ بكاقع العمؿ،

فيشعر المكظؼ بعدـ الرضا عف إنجازه بينما مع كبر السف ك زيادة سنيف الخبرة يصبح الفرد
أكثر كاقعية ك تنخفض طمكحاتو ،ك بالتالي يزيد مستكل رضاه عف أدائو ك إنجازه.

ويري الباحث :أف ك ازرة الصحة كالتعميـ أصبح لدييا كعي كادراؾ في السنكات العشر الماضية
بأىمية كجكد مكظفيف مينييف مختصيف فى كافة المجاالت ألىمية الدكر المنكط بيـ إلنجاح

استم اررية العمؿ بالشكؿ المطمكب ،لمحفاظ عمى ديمكمة الك ازرتيف ،كأف غالبية المسؤكليف في

ك ازرة الصحة كالتعميـ يتحممكف مسئكليات حرجة ك دقيقة ك تتطمب خبرات عممية طكيمة ك ذلؾ

لتنكع الضغكط ك اختبلؼ أنماط اإلجراءات المتبعة لدييـ ،أف سنكات الخبرة لممكظفيف لـ تؤثر

عمى عممية التعاكف كالتنسيؽ كتقديـ الخدمات المقدمة فى التعميـ كالصحة ويعزو الباحث :ذلؾ
أف العمميات كالخدمات التي تقكـ بيا مف خبلؿ أفرادىا بغض النظر عف سنكات الخبرة الكبيرة

أك القميمة (:مينيو ،إدارية) .فيجب عمى مزكدم ىذه الخدمات العمؿ عمى تمبية احتياجات ىذه
الفئة مع مراعاة الجانب اإلنساني ،كيرجع ذلؾ إلى أنو مع زيادة سنكات الخبرة يزيد المستكل

الميني لممكظفيف كيزداد االحتراؽ الكظيفي اتفقت دراسة (عساؼ )2005 ،كبينت الدراسة أف

متغير كالخبرة ،لـ يكف ليا تفاكت في التأثير بيف أعضاء الييئة التدريسية في درجة التكتر
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتى كدراسة( رمضاف )2013 ،ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل
كالضغط النفسي،

الدرادظىومناقذتكا
لمتغير المركز الكظيفي دراسة (عمار )2006 ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
االحتراؽ تعزل

إحصائية بيف مستكل الشعكر بالضغط بيف متغير ،سنكات الخبرة ،مكاف العمؿ في الجامعة مع

)الظفرم ،كالقريكتي ) 2010 ، ،لـ تكجد عبلقة لمعظـ أبعاد االحتراؽ بالخبرة التدريسية

سنا كخبرة كمرك انز
كالدكرات التدريبية ،كمع دراسة ( السعد كدركيش )2008 ،لممراجعيف األقؿ ن
كظيفيان؛ حيث تؤثر ضغكط العمؿ عمى أدائيـ كعمى تسربيـ مف المينة ،كمع & ( Gurbuz

 Others, 2012 ) ,يتأثر مستكل االحتراؽ النفسي لدل المبحكثيف بمجمكعة مف العكامؿ

المستقمة ك الصفات الشخصية مثؿ الخبرة ،مع دراسة ) (Alkhrisha, 2002أظيرت النتائج

أف المعمميف ذكك الخبرة أكثر احتراقان مف أقرانيـ ذكم الخبرة األقؿ زمع دراسة ( أبك غنيمة،
 ) 2015تكجد فركؽ تُعزل لمبيانات الشخصية سنكات الخبرة ،كمع دراسة( رمضاف)2013 ،
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف عمى بعدم

اإلجياد االنفعالي ،ك نقص الشعكر باإلنجاز تُعزل لمتغير الخبرة دراسة (الجمؿ ) 2012 ،ال
تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عمى بعد اإلنجاز الشخصي ،أيضان بينت النتائج عدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المبحكثات مدة الخبرة مع دراسة (البشابشة،
 )2005كجكد عبلقة ارتباطيو سمبية بيف مصادر ضغكط العمؿ المختمفة التي شممتيا الدراسة

كالسمكؾ اإلبداعي بأبعاده المختمفة اختمفت مع دراسة ( أبك غنيمة 2015 ،تكجد فركؽ تعزم
لمبيانات الشخصية المسمي الكظيفي دراسة السعد كدركيش )2008 ،كالمركز الكظيفي بشعكر

أقؿ بضغكط العمؿ دراسة )الزىراني )2008 ،أظيرت الدراسة أف العامبلت البلئي تراكحت
سنكات خبرتيف مف  11احتراقان.
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

جدول ( :)48نتائج اختبار" التباين األحادي " – سنوات الخبرة
واختبارىفرضواتى

ضغكط العمؿ.

2.55

2.59

2.65

2.42

1.298

0.276

صبلحيات العمؿ.

3.42

3.58

3.70

3.60

1.340

0.262

التدكير الكظيفي.

3.09

3.20

3.19

3.19

0.634

0.594

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.54

3.47

3.44

3.40

0.430

0.731

المساندة االجتماعية.

3.83

3.70

3.72

3.66

0.916

0.433

صراع القيـ.

2.62

2.60

2.61

2.66

0.334

0.801

العوامل التنظيمية.

3.16

3.16

3.18

3.13

0.483

0.694

اإلجياد االنفعالي.

2.35

2.43

2.28

2.30

0.932

0.426

تبمد المشاعر.

2.17

2.09

1.98

2.00

1.563

0.199

اإلنجاز الشخصي.

2.11

2.07

2.00

1.99

0.622

0.601

ا حتراق الوظيْي.

2.21

2.19

2.09

2.09

1.231

0.299

جميع المجا ت معا.

2.89

2.89

2.87

2.83

0.882

0.451

المجال

أقل من 5
سنوات

من -5

من -10

 10سنوات

 15سنة

أقل من

أقل من

فأكثر

().Sig

 15سنة

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية

الدرادظىومناقذتكا

المتوسطات

 -توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات

تقدير أفراد عينة الدراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق

الوظيْي في الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى الراتب.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ( )49يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة

 0.05لمجاؿ

" التدكير الكظيفي " كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى الراتب ،كذلؾ لصالح الذيف

راتبيـ  4001شيكؿ فأكثر ،كىذا يعني أنو لممكظفيف ذكم الركاتب الكبيرة تأثير درجة المعاناة
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الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

الكظيفي فالفركؽ في الركاتب بيف ىذه المستكيات لصالح الذيف راتبيـ 4001
مف االحتراؽ
واختبارىفرضواتى

الدرادظىومناقذتكاينعكس عمى مستكل شعكر المكظؼ باالحتراؽ.
شيكؿ فأكثر مما

يعزي الباحث :نظ انر لممياـ المككمة لديو حيث إف أغمب المكظفيف يقبؿ التدكير الكظيفي إذا

أحسف أف ىناؾ زيادة فى الراتب ،كأف ىذا النقؿ سيقكـ عمى تحسيف كضعة المعيشي لتتفؽ(

 ) 2013 ،Babcocكمما ارتفع األجر المدفكع كمما قؿ مستكل االحتراؽ .ك كانت مفاجأة
الدراسة أف كجد الباحث أنو كمما زاد متكسط ساعات العمؿ كمما قؿ مستكل االحتراؽ النفسي.

مع دراسة )الكبلبي ك رشيد )2013،تكجد فركؽ معنكية في درجات االحتراؽ لبعض مف

مقاييس االحتراؽ الكظيفي تُعزل مدة الخدمة في الكظيفة الحالية . (Glazer & Gyurak,

)) 2007باإلضافة إلى أف الممرضات البريطانيات أكضحت أف قمة الميارات لدل طاقـ العمؿ

أحد أسباب ضغط العمؿ ،كالممرضات الينغاريات أشرف إلى مصدريف لضغط العمؿ ىما :
الراتب المتدني ،كغياب المكارد ،اختمفت مع دراسة( رمضاف)2013 ،عقد دكرات تدريبية حكؿ

االحتراؽ النفسي لدل العامميف في ك ازرات السمطة مف أصحاب الخبرة القصيرة.
جدول ( :)49نتائج اختبار" التباين األحادي " – الراتب:

ضغكط العمؿ.

2.63

2.59

2.49

2.43

0.807

0.491

صبلحيات العمؿ.

3.52

3.50

3.78

3.72

2.572

0.054

التدكير الكظيفي.

3.14

3.10

3.28

3.31

3.083

*0.028

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.54

3.37

3.50

3.46

1.227

0.300

المساندة االجتماعية.

3.80

3.69

3.72

3.63

1.030

0.380

صراع القيـ.

2.66

2.62

2.60

2.56

0.618

0.604

العوامل التنظيمية.

3.20

3.12

3.19

3.15

1.364

0.254

اإلجياد االنفعالي.

2.32

2.38

2.27

2.40

0.506

0.678

تبمد المشاعر.

2.11

2.05

1.99

2.01

0.684

0.563

اإلنجاز الشخصي.

2.13

2.00

2.02

1.98

0.981

0.402

ا حتراق الوظيْي.

2.19

2.14

2.10

2.13

0.420

0.739

جميع المجا ت معا.

2.91

2.84

2.88

2.86

1.397

0.244

المجال

-1000

-2001

-3001

شيكل

شيكل

شيكل

فأكثر

2000

3000

4000

شيكل

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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().Sig

4001

قيمة ا ختبار

القيمة ا حتمالية

المتوسطات

الفصلىالخامسى
تحلولىالبواناتى

واختبارىفرضواتىذات د لة إحصائية عند مستوى د لة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات
 توجد فروقالدرادظىومناقذتكاراسة حول دور العوامل التنظيمية في الحد من ظاىرة ا حتراق الوظيْي في
تقدير أفراد عينة الد

الو ازرات الْمسطينية ترعزى إلى الموقع عمى السمم الوظيْي.
مف النتائج المكضحة في جدكؿ( )50يمكف استنتاج ما يمي:

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار" التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة

 0.05لممجاالت "صبلحيات العمؿ ،التدكير الكظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،صراع القيـ،
العكامؿ التنظيمية" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تُعزل إلى المكقع عمى السمـ الكظيفي ،كذلؾ لصالح

الذيف مكقعيـ عمى السمـ الكظيفي غير ذلؾ.

أف المبحكثات مف ذكم الفئة الثانية أكثر احتراقان مف غيرىـ مف ذكم الفئات األخرل ،ويعزو

الباحث :ىذه النتيجة إلى أف العامبلت البلتي ينتميف إلى الفئة العميا أك الفئة األكلى قد حققف إنجا انز
شخصيان في مجاؿ العمؿ غالبان ما يككف عمى حساب حياتيـ الخاصة العائمية كاألسرية لما تتطمبو

الكظائؼ التي تنتمي إلى ىذه الفئة مف جيد كبير ،في حيف أف المكظفيف الذيف يتنمكف إلى الفئة
الثانية فإف أغمبيـ يطمع إلى األفضؿ ،كيشعر بأنيـ لـ يحقؽ مستكل عاؿ مف اإلنجاز.

ويعزو الباحث :ذلؾ إلى أف طبيعة األكامر فكقية ،كأف الخبرة كالممارسة كالدراية الشاممة لممكظؼ
بالقسـ التابع لو ليا أثر كبير عمى رأيو كمعرفتو ،أف القائميف عمي اإلدارة العميا يقكمكف باتخاذ

الق اررات اليامو كالحاسمة مف خبلؿ جمب التمكيؿ ،كاقامة التحالفات مع المؤسسات األخرل مقارنةن
باإلدارات األخرل التي يككف عمميا متكسط بتطبيؽ تمؾ الق اررات كاإلجراءات ،كاداراتيا عمى أكمؿ

صكره مما يحؽ تحالفات ليا أثر عمى جكدة الخدمات المقدمة باإلضافة إلى أف اإلدارات األخرل

تقكـ بمسايرة األعماؿ الكظيفية األخرل اليكمية بدكف التطرؽ لمق اررات الحاسمة ،ويعزو الباحث:
ذلؾ إلى أف اإلدارات العميا تعمؿ عمى تنسيؽ كتنظيـ ك متابعة العمؿ كعمييا اتخاذ كافة التدابير

الضركرية كالقياـ بالممارسات الفعمية البلزمة لنشر ركائز عممية التطكير في مختمؼ المستكيات
اإلدارية مف خبلؿ إعداد البرامج ،كاستخداـ سياسات رشيدة تضمف تأصيؿ التعامؿ مع الجميكر،
كالعمؿ بجدية عمى التعاكف مف أجؿ استحداث نظـ فعالة ،كالعمؿ عمى ترسيخ مبدأ حرية التفكير

لمعامميف كتفكيض الصبلحيات ليـ كحثيـ عمى تقديـ مقترحاتيـ ك رائيـ ،ك أف القائميف عمى اإلدارة
العميا يقكمكف باتخاذ الق اررات اليامة كالحاسمة مف خبلؿ جمب التمكيؿ كاقامو التحالفات مع

المؤسسات األخرل مقارنون باإلدارات األخرل التي يككف عمميا متكسط بتطبيؽ تمؾ الق اررات
كاإلجراءات كاداراتيا عمى أكمؿ صكره مما يحؽ تحالفات ليا أثر عمى جكدة الخدمات المقدمة
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واختبارىفرضواتىاسة (عساؼ )2005 ،عبلقة إيجابية قكية بيف إحساس أعضاء الييئة التدريسية
لمجميكر لتتفؽ در

الدرادظىومناقذتكا
النفسي ،كمكاف سكنيـ كالكمية التي يعممكف فييا كالراتب دراسة (الجمؿ) 2012 ،
بالتكتر كالضغط

تكجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عمى بعد لمتغير المكقع عمى السمـ الكظيفي عمى بعد

اإلنجاز الشخصي.

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.أكبر مف

مستكل الداللة  0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان تُعزل إلى المكقع عمى السمـ
الكظيفي ،ويري الباحث :أف المستكيات اإلدارية المختمفة فى السمـ الكظيفي تقكـ عمى تحقيؽ
الخدمات كاألىداؼ المرجكة منيا ػتجاه الجميكر ،لذلؾ المستكيات المختمفة تقكـ بعممية التعاكف
كالتنسيؽ كبناء التحالفات .اتفقت دراسة (الجمؿ ) 2012 ،ال تكجد عبلقة طردية ذات داللة

إحصائية عمى بعد اإلنجاز الشخصي ،أيضان بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

استجابة المبحكثات تُعزل إلى كؿ مف ( :مكاف العمؿ ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي،
مدة الخبرة ،المكقع عمى السمـ الكظيفي).
جدول ( :)50نتائج اختبار" التباين األحادي " – الموقع عمى السمم الوظيْي:
ا ختبار

قيمة

العميا

األولى

الثانية

الثالثة

().Sig

الْئة

ا حتمالية

المجال

الْئة

الْئة

الْئة

أخرى

القيمة

المتوسطات

ضغكط العمؿ.

2.54

2.46

2.59

2.44

2.87

1.534

0.192

صبلحيات العمؿ.

3.22

4.06

3.53

3.53

3.78

4.814

*0.001

التدكير الكظيفي.

3.21

3.48

3.16

3.08

3.15

4.094

*0.003

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3.41

3.71

3.38

3.47

3.66

2.439

*0.047

المساندة االجتماعية.

3.72

3.65

3.68

3.81

3.84

1.014

0.400

صراع القيـ.

2.91

2.47

2.61

2.66

2.63

2.903

*0.022

العوامل التنظيمية.

3.17

3.26

3.13

3.14

3.29

2.429

*0.048

اإلجياد االنفعالي.

2.17

2.20

2.40

2.30

2.38

1.051

0.381

تبمد المشاعر.

1.91

1.99

2.07

2.03

2.10

0.450

0.773

اإلنجاز الشخصي.

1.85

1.87

2.07

2.03

2.19

1.617

0.170

ا حتراق الوظيْي.

1.98

2.02

2.18

2.12

2.22

1.342

0.255

جميع المجا ت معاً.

2.83

2.90

2.86

2.85

2.98

1.675

0.156

* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة .α ≥ 0.05
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الفصل السادس

النتائج والتىصيات
 نتائج الدراسة.

 توصيات الدراسة.

 خطة عمل لتنْيذ التوصيات.
 دراسات مستقبمية مقترحة.
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الْصل السادس

النتائج والتوصيات
مقدمة:
بناء عمى الدراسة الميدانية التي قاـ بيا الباحث حكؿ دكر العكامؿ التنظيمية في الحد مف ظاىرة
ن
االحتراؽ الكظيفي في الك ازرات الفمسطينية ك ازرتي الصحة كالتعميـ تكصمت ىذه الدراسة إلى
مجمكعة مف النتائج مف خبلؿ البيانات التي جمعيا الباحث مف االستبانة كمف ثـ تـ عرض

كتفسير النتائج ،كربطيا بالدراسات السابقة ذات العبلقة ،ثـ استخبلص أىـ النتائج التي تكصمت
إلييا الدراسة ككذلؾ أىـ التكصيات.
أو  -نتائج الدراسة :
 -1نتائج تتعمق اختبار فرضيات المتغيرات:
 كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العكامؿ التنظيمية كبيف االحتراؽ الكظيفي لدل
المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة .

 كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة) :اإلجياد
االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة ،كبيف ضغط العمؿ.
 كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة( :اإلجياد
االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة ،كبيف صبلحيات العمؿ.
 كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ) :اإلجياد
االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة ،كبيف التدكير الكظيفي.

 كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ) :اإلجياد
االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة ،كبيف المشاركة في اتخاذ الق اررات.
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 كجكد عبلقة عكسية ذات داللة بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة:

) اإلجياد

االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية ك التعميـ العالي كالصحة في قطاع غزة كبيف المساندة االجتماعية.
 كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف االحتراؽ الكظيفي بأبعاده الثبلثة ) :اإلجياد
االنفعالي ،تبمد المشاعر ،اإلنجاز الشخصي) لدل المكظفيف اإلدارييف العامميف في ك ازرة

التربية كالتعميـ العالي كالصحة في قطاع ،غزة كبيف صراع القيـ.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت
تُعزل إلى الجنس ،كذلؾ لصالح الذككر لممجاليف "التدكير الكظيفي ك العكامؿ التنظيمية"
كلصالح اإلناث لمجاؿ "اإلنجاز الشخصي.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت
تُعزل إلى مكاف العمؿ ،كذلؾ لصالح الذيف يعممكف في ك ازرة الصحة.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه
معا تُعزل إلى العمر.
المجاالت كالمجاالت مجتمعة ن
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه
المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان تُعزل إلى المؤىؿ العممي.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ
تُعزل إلى المسمى الكظيفي ،كذلؾ لصالح الذيف مسماىـ الكظيفي نائب مدير عاـ فأعمى.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه
المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان تُعزل إلى سنكات الخبرة في المسمى الكظيفي.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا المجاؿ
تُعزل إلى الراتب كذلؾ لصالح الذيف راتبيـ  4001شيكؿ فأكثر.
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت
تُعزل إلى المكقع عمى السمـ الكظيفي .
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 -2النتائج العامة:
أ-نتائج الخاصة بالعوامل التنظيمية:
بالنسبة لممجال األول " :ضغوط العمل "
 -1يشعر المكظفكف بالتعب كاإلرىاؽ مع نياية يكـ العمؿ كمما ازدادت مسئكليات العامميف

اء عف األعماؿ التي تقع عمييـ كمما زاد احساسيـ بضغكط العمؿ،
في الك ازرتي سك ن
كذلؾ لما لتمؾ المياـ مف مسئكلية قد تؤرؽ بعضيـ

 -2ال يعتقد المكظفيف أف المياـ المككمة لدييـ صعبة كمعقدة ،نظ انر لتراكـ الكاجبات

الممقاة عمى عاتؽ العامميف في الك ازرتيف ،كالذم لـ يعد يكفي معو ساعات العمؿ اليكمية
إلتمامو باإلضافة إلى طبيعة عمؿ المراجعة المرتبط دكمان بالك ازرة ككثرة المراجعيف في

مكاف العمؿ األمر الذم يزيد ضغط العمؿ.

بالنسبة لممجال الثاني  " -صلحيات العمل "

-1تتبع األعماؿ الكظيفية التي أقكـ بيا الخطة اإلجرائية لمك ازرة أف ك ازرتي الصحة كالتعميـ
اىتمت بعمؿ خطط مكثفة كنكعت في إيجاد الحمكؿ ،ك الخطط البديمة بحيث يمكف االستفادة

منيا العبر كالدركس المستفادة مف الماضي ،كاستثمرىا في مكاقؼ مستقبمية قد تحدث لمتقميؿ
مف األخطار مف خبلؿ تقييـ الخطط اإلجرائية بقصد تطكيرىا كتحسينيا مف أجؿ التعامؿ .ال
يتـ تكميفي بأعماؿ أكثر مف الكقت المحدد ليا ،كيعزك ذلؾ إلى المسئكليات محددة الصبلحيات

كاآلليات غير كاضحة باإلضافة لمنح اإلدارة العميا صبلحيات كثيرة مما يعمؿ باالستدعاءات أياـ

اإلجازات لممدراء ،كذلؾ لزيادة األعباء مقارنة بالمكظفيف اآلخريف ،حيث إف كقت العمؿ عندىـ ال
يسمح بأداء ما ىك مكمؼ بو.

-2ال يتكافر مجاالن كافيان مف السمطة ك الصبلحيات بدرجة مريحة ألداء مياـ المكظفيف " كقد
يعكد ذلؾ لعدـ اىتماـ اإلدارة بالتقارير التي يقدميا المسئككلكف عف سير العمؿ ،كحاجاتيـ

كمشاكميـ ككذلؾ عدـ األخذ برأييـ قبؿ إصدار أم قرار يتعمؽ بعمميـ ،ىذا باإلضافة إلى عدـ
اىتماـ اإلدارة بعقد المقاءات الدكرية كالمستمرة حيث إف الق اررات كالسياسات العميا خالية مف

التناقضات فى الك ازرة مما يدلؿ عمى كجكد صراع الدكر مف المكظفيف ،األمر الذم يعكس

التعارض بيف السياسات ،كالمياـ التي ينفذىا المدراء ،كيرجع ذلؾ لعدـ كضكح متطمبات،
ككاجبات ،كمسئكليات كأىداؼ كؿ كظيفة ،كىناؾ غياب سياسة كاضحة بيف المكظفيف في
اإلدارات كاألقساـ المختمفة في الييكؿ التنظيمي لمك ازرة سكاء أكانت أفقيان ،أـ أرسيان ،حيث ال يتـ

تبادؿ اآلراء كالمقترحات إلزالة العقبات التي تكاجييـ.
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بالنسبة لممجال الثالث  -التدوير الوظيْي "
-1يحقؽ المكظفيف أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في مكاف عممي تعمؿ عمى خمؽ جك تنافسي
بيف المكظفيف بعيد عف الركتيف مما يعمؿ عمى كجكد بيئة مناسبة ،مما يتيح االستقرار

الكظيفي لدل العامميف فى ك ازرة التعميـ كالصحة مما يجعميـ في حالة عمؿ مستمر لمحفاظ عمى
المكانة الكظيفية التي يعممكف بيا.

-2ال يشعر المكظفكف بأف التدكير يؤدم إلى االستقرار ،كأف طبيعة المكظفيف ،كالتي تميؿ
إلى االستقرار كعدـ ترؾ العبلقات االجتماعية التي حققتيا في مجاؿ عمميا ،كالتي تيميا

بشكؿ كبير ،ككمما ازدادت نسبة التدكير لممرأة كمما ازد ذلؾ مف شعكرىا باإلحباط كالتخبط كعدـ
االستقرار ،كبالتالي شعكرىا باإلنياؾ النفسي كاالتجاه السمبي نحك العمؿ كالزمبلء.
بالنسبة لممجال الرابع  -المشاركة في اتخاذ الق اررات:

-1يستمع رئيسي المباشر لكجيات نظر المرؤكسيف عند حؿ بعض المشكبلت المتعمقة بالعمؿ
تكجيو مستمر مف قبؿ الرؤساء لممرؤكسيف بأىمية تنفيذ األنشطة كالمياـ بما يتبلءـ مع

اإلجراءات كاألنظمة المعتمدة كأف ىناؾ اىتمامان مف قبؿ الرؤساء لبلقتراحات التي يتقدـ بيا

المرؤكسكف ،يمكنني التكجو إلى رئيسي في العمؿ عندما تكاجيني مشكمة ،كيدلؿ أف المدراء
تساعدىـ كنكجو العمؿ بطريقة مناسبة مف خبلؿ

معرفة نقاط القكة ،كالضعؼ لمعامميف،

كمحاكلة تبلقى ،الضعؼ مف خبلؿ برامج تدريبية متخصصة لدييـ ،كتقكـ عمى تفيـ مشكبلت

المكظفيف أكالن بأكؿ قبؿ تفاقميا ،كيساعد ذلؾ متخذم الق اررات عمى تبلفى نكاحي القصكر في
المستقبؿ.

-2ال يمكف تنفيذ ق اررات خاصة بالعمؿ دكف الرجكع إلى الرئيس المباشر لمعمؿ بعض المدراء
يقكمكف بتفكيض بعض األعماؿ لممكظفيف في مجاؿ دكف اختصاصيـ ،عدـ كجكد كصؼ

كظيفي كاضح لجميع الصبلحيات كعدـ كضكح لية عمؿ كاضحة ،كبالرغـ مف ذلؾ أنيا قد
يتخمميا بعض التجاكزات التي تخرجيا عف مسارىا الحيادم ،مما يدلؿ أف بعض المدراء يقكمكف

بتفكيض بعض األعماؿ لممكظفيف في مجاؿ دكف اختصاصيـ ،عدـ كجكد كصؼ كظيفي
كاضح لجميع الصبلحيات كعدـ كضكح لية عمؿ كاضحة.

بالنسبة لممجال الخامس  -المساندة ا جتماعية:
-1يجد المكظفيف المساعدة مف زمبلئيـ

اثناء العمؿ أف ك ازرة التعميـ كالصحة تقكـ عمى

المشاركة الجماعية بيف المكظفيف فيما بينيـ مف خبلؿ غرس السمككيات اإليجابية المحفزة،
كتنميو ركح التعاكف كالعمؿ ضمف فريؽ مف خبلؿ نبذ التصرفات السمبية المتعمقة بطبيعة العمؿ
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فريؽ العمؿ الذم أعمؿ فيو يرغب في إنجاز األعماؿ بتميز كأف األعماؿ المككمة لدل المكظفيف
يقكمكف فييا عمى أكمؿ كجو ،كفى الكقت المناسب ،حيث يتـ إشراؾ العامميف في اتخاذ

الق اررات ،كافساح المجاؿ أماـ العامميف لمحصكؿ عمى فرص لمتقديـ كالرقي الكظيفي.

-2ال يسكد الطابع الرسمي في العبلقات بيف العامميف أثناء العمؿ تشجع المكظفيف عمى إبداء

رأييـ حكؿ السمككيات اإليجابية مف خبلؿ التعرؼ إلى القيـ كالمعتقدات كاألعراؼ كالتكقعات

المعمكؿ بيا داخؿ ك ازرة التعميـ كالصحة نظ انر لتطكيرىا بما يبلءـ بيئة العمؿ ،باإلضافة إلى
تييئة مناخ يشجع عمى اإلبداع كاالبتكار ،مف خبلؿ زرع بذكر الثقافة اإلبداعية بيف المكظفيف .

بالنسبة لممجال السادس -صراع القيم :
-1تنطكم كظيفتي عمى أداء أعماؿ قد ترضي زمبلئي اآلخريف ،أف ىناؾ إدراكان مف العامميف

بشكؿ دائـ بضركرة التعاكف كالتكامؿ إلنجاز األعماؿ المطمكبة ،كيتكفر لدل العامميف في ك ازرة
التعميـ كالصحة شعكر بأىمية المحافظة عمى عبلقات عمؿ طيبة لتحقيؽ التكافؽ كاالنسجاـ
كالكئاـ بيف العامميف.

 -2ال يطمب مف المكظفيف باألعماؿ التي تتكافؽ مع القيـ ك المبادئ التي تحممكنيا ال تكجد
خبلفات مينية بيني كبيف زمبلء العمؿ في الك ازرة فالعبلقات اإلنسانية جيدة المكظفيف ،كيكجد
تجانس بيف القيـ السائدة في الك ازرة ،كالقيـ الشخصية لممكظفيف ،كأف المكظفيف يحتاجكف إلى

كقت كاؼ لكي يتفاعمكا ،كيندمجكا مع ك ازرتيـ ،فالك ازرة بحكـ أنيا تتعامؿ مع عدد كبير مف
مكظفيف مف ذكم االتجاىات ،كالمعارؼ ،كاآلراء المتنكعة ،كأف العبلقات اإلنسانية جيدة بيف

المكظفيف فى ك ازرة التعميـ كالصحة ،كالى كجكد تجانس بيف القيـ السائدة ،كالقيـ الشخصية

لممكظفيف ،كأف المكظفيف يحتاجكف إلى كقت كاؼ لكي يتفاعمكا ،كيندمجكا مع ك ازرتيـ،
فالك ازرتيف بحكـ أنيا تتعامؿ مع عدد كبير مف مكظفيف مف ذك االتجاىات ،كالمعارؼ ،كاآلراء

المتنكعة.

ب -نتائج الخاصة با حتراق الوظيْي :
بالنسبة لممجال األول  -اإلجياد ا نْعالي:
-1يشعر المكظؼ بأف طاقتي في نياية اليكـ الذم أقضيت في العمؿ أف العامميف لدييـ

تجنبا مف تراكـ في حجـ العمؿ المطمكب أك
اىتماـ في إنجاز أعماليـ في الكقت المحدد ،كذلؾ ن
تجنبا مف المسائمة اإلدارية ،كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة متفقكف بأف ىناؾ التزامان مف قبؿ
ن

العامميف باتباع األنماط السمككية المنصكص عمييا بالنظاـ اإلدارم.
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 -2ال يشعر المكظفكف بالسعادة في خدمة الجميكر ،ألف اإلدارة العميا في ك ازرة التعميـ
كالصحة تشجع العامميف عمى ركح التعاكف كالعمؿ كجسد كاحد بالتشاكر كتبادؿ األفكار كاآلراء

فيما بينيـ أثناء إعداد الخطط كالبرامج لمكاجية التحديات المحتممة ،أف عممية االستجابة

الطارئة ألم أزمة تحتاج لمتعاكف كالتنسيؽ بيف الدكائر المختمفة لتكفير الخدمات المقدمة.
بالنسبة لممجال الثاني -تبمد المشاعر:

-1يشعر المكظفيف أف المراجعيف يقدركف مساعدتي في إنجاز أعماليـ أف إدارة ك ازرة التعميـ
كالصحة لدييا اتجاىات تيدؼ إلى مكاكبة التطكرات كالتغيرات الجديدة ،كاف ىناؾ تكجييان

مستمر مف قبؿ الرؤساء لممرؤكسيف بأىمية التعامؿ الجيد مع األشخاص ذكم كالعمؿ عمى تمبية
ان
احتياجاتيـ قدر المستطاع كفؽ إمكانات المؤسسات كالمعايير التي يخضع ليا المستفيد ضمف

اإلجراءات اإلدارية لممؤسسة.

-2ال يتفيـ المكظفكف احتياجات الجميكر فى ك ازرة الصحة كالتعميـ ،كيبيف الباحث نتيجة ذلؾ
اء
إلى تكفر المعمكمة لدل المستفيديف إلى جانب الرد عمى االستفسارات بشكؿ دكرم سك ن
اء أكانت
أكانت مف العامميف أـ مف متمقي الخدمات المقدمة ،بالرد عمى تمؾ االستفسارات سك ن
طريقة الرد إلكتركنيو ،كتابية أك شفيية ،باإلضافة إلى قمو كجكد صناديؽ شكاكل كاقتراحات في
المراكز المزكدة لمخدمات المقدمة.

بالنسبة لممجال الثالث -اإل نجاز الشخصي:

-1يشعر المكظفيف باالبتياج مف خبلؿ عممي كتعاممي مع المراجعيف األعماؿ المككمة لدل
المكظفيف يقكمكف فييا عمى أكمؿ كجو ،كفى الكقت المناسب.

-2ال يتبني المكظفكف الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ مشكبلت العمؿ تقكـ ك ازرة التعميـ
كالصحة عمى تكفير المبادرات اإلبداعية لدل المكظفيف عف أداء المرؤكسيف ،كتنمية الثقة

المتبادلة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ،ك تكفير المعمكمات عف المشاكؿ التي تكاجو المرؤكسكف،

رفع الركح المعنكية لمعامميف ،تدعيـ الثقة بيف المرؤكسيف.
ثانياً  -توصيات الدراسة:

توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية :
 إعطاء دكرات إدارية مركزة ،ك بشكؿ دكرم لمعامميف في المستكيات اإلدارية المختمفة في

فف اإلدارة العممية ك فف التعامؿ مع مكظفييـ ك تفكيض الصبلحيات ك رفع معنكيات
مكظفييـ مف خبلؿ تبني صنكؼ مختمفة مف الحكافز المعنكية كشيادات الشكر كالتقدير أك
بالتعزيز المفظي مما سيؤثر في نفسيات مرؤكسييـ.
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 ضركرة قياـ الك ازرات بتنظيـ البرامج كالدكرات التي تسيـ في زيادة تثقيؼ فيما يتعمؽ
بمقاكمة االحتراؽ الكظيفي.

 عقد البرامج كالدكرات التدريبية فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع جميكر المراجعيف االىتماـ
بالسمكؾ الذم يتبعو المدير في تعاممو مع المكظفيف لما لو مف أثر نفسي عمييـ.

 ضركرة تدعيـ التفاعؿ بيف اإلدارة كالعامميف ،كذلؾ مف خبلؿ سيادة ركح العمؿ كفريؽ
كالتعاكف بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة ،كتنمية العبلقات االجتماعية

اإلدارات المختمفة.

السائدة بيف

 ضركرة تشجيع عمى المشاركة في حؿ مشكبلت العمؿ المتكررة مف خبلؿ إعطاء
الصبلحيات المناسبة التي تساعدىـ في تحمؿ مسؤكلياتيـ ،كتشجيع النقد البناء مف جانب

األعضاء كالمدراء في مختمؼ المستكيات اإلدارية.

 ضركرة إعطاء الصبلحيات كتفكيض السمطة "مف خبلؿ إنشاء قسـ خاص ليذا الفريؽ
لضماف اتخاذ الق اررات اليامة لمتعامؿ مع المكاقؼ الطارئة ضمف ما يراه مناسب.

التوصيات الخاصة بالعوامل التنظيمية:

بالنسبة لممجال األول -ضغوط العمل:
 ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا في الك ازرة بتحديد مستكيات الضغكط المقبكلة كالمعتدلة ،كأف
تراقب الضغكط السائدة حتى ال تتعدل الحدكد المناسبة كيجب أف تككف ىناؾ خطة مناسبة

لمتنبؤ بحجـ الضغكط السمبية المتكقعة كاالحتياط ليا مبك انر لتجنب ثارىا الضارة.

 تشكيؿ إدارة أك فريؽ لمكاجية الضغكطات التي تكاجو العمؿ مكفر لو كافة اإلمكانات:
(المادية ،كالبشرية) أف تعطي اإلدارة العميا كافة الصبلحيات المناسبة التي تمكنيـ مف
التعامؿ مع تمؾ.

 كضع ميزانية مستقمة لمكاجية ضغكطات العمؿ في الك ازرة لتسييؿ الحصكؿ عمى
اإلمكانيات المادية ك البشرية المطمكبة مف اإلدارات ك األقساـ األخرل .

 تكفير برامج كدكرات تدريبية كافية لمعامميف تسمط الضكء عمى مجاؿ ضغكطات العمؿ
كحثيـ عمى حضكرىا عند عقدىا ،كالعمؿ عمى تحفيزىـ باالنتظاـ بيا ،لمكاكبة التطكر

المستمر حتى يستطيع المدير المكاءمة بيف متطمبات العمؿ كالمتغيرات المحمية كالعالمية.
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بالنسبة لممجال الثاني _ صلحيات العمل:
 استحداث برامج ترفييية مف شأنيا تجديد طاقات المكظفيف عمى سبيؿ المثاؿ تخصيص

بعض األياـ عمى مدار السنة لبلحتفاؿ بمناسبات اجتماعية كيرفو فيو المكظؼ عف نفسو ك

يخرج عف جك العمؿ ك الضغط مع عائمتو أك الخركج لرحبلت ترفييية جماعية لممكظفيف

خبلؿ عطمة نياية األسبكع أك خبلؿ العطؿ ك المناسبات الدينية ك القكمية ،ىذا باإلضافة
لتقكية العبلقات االجتماعية ك المساندة االجتماعية ما بيف زمبلء العمؿ.

 تطكير نظـ االختيار ك التعييف ك التكفيؽ بيف متطمبات الكظيفة ،ك خصائص ك قدرات
األفراد حيث يمكف تحقيؽ قدر أكبر مف التكافؽ بيف الفرد ك متطمبات الكظيفة ،حيث إف

سياسة االختيار كالتعييف ستؤثر حتمان في مدل شعكر المكظؼ بالرضا عف عممو ،ك مدل
شعكره بمبلئمة عممو لقدراتو مما يؤثر حتما عمى نفسيتو ،ك بالتالي عمى معاناتو مف
االحتراؽ.

 ضركرة إعطاء الصبلحيات كتفكيض السمطة لفريؽ العمؿ في اإلدارات المختمفة "مف خبلؿ

إنشاء قسـ خاص ليذا الفريؽ لضماف اتخاذ الق اررات اليامة لمتعامؿ مع المكاقؼ الطارئة

ضمف ما يراه مناسبان.
 ضركرة أف يتبادؿ المدراء كالمسؤكلكف الق اررات اليامة ،دكف انغماس باألمكر كالق اررات
الركتينية ،كالمياـ اليكمية كاإلدارية ،كذلؾ مف خبلؿ تفكيض بعض صبلحيات المدير
كاختصاصاتو لبعض العامميف أصحاب القرار.
بالنسبة لممجال الثالث -التدوير الوظيْي:
 بتبني سياسة التدكير بحيث ال يمكث المكظؼ في كظيفتو أكثر مف  5سنكات فمف المعاناة
فعبلن أف يمكث المكظؼ في كظيفتو حتى يحاؿ لمتقاعد.

 خمؽ حالة مف التعاكف الحماسي ،ك المشاركة عف طريؽ التدكير الكظيفي أك أداء الكظيفة
بالتناكب لمتغمب عمى الشعكر بالكحدة كالعزلة ك الممؿ.

 تبني سياسات متزنة ككاضحة في التدكير الكظيفي ،ألنو كمما زاد التدكير الكظيفي كمما
زادت درجة اإلجياد االنفعالي كتبمد المشاعر لدل المكظفيف ،حيث إف المبالغة فيو يجعميا
تشعر بعدـ االستقرار ،كيؤدم بالتالي إلى زيادة درجة االحتراؽ الكظيفي لدييا.
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بالنسبة لممجال الرابع  -المشاركة في اتخاذ الق اررات:
 ضركرة اىتماـ أصحاب القرار في ك ازرة التربية ك التعميـ كالصحة عمى تبني استراتيجيات
تكسر الجمكد ك الصرامة ك الركتيف المبلحظ في األعماؿ الحككمية.

 إيجاد قنكات اتصاؿ فعالة بحيث تتيح لئلدارة العميا التعرؼ إلى المصادر المسببة لبلحتراؽ
الكظيفي ك بحيث يشعر العاممكف بأف اقتراحاتيـ كشككاىـ تصؿ إلييـ ،ك تؤكد دكرىـ في
المشاركة في عممية صنع الق اررات.

بالنسبة لممجال الخامس  -المساندة ا جتماعية:
 استحداث برامج مساعدة لمعامميف مف خبلؿ تقديـ الخدمات الممكنة ،ك تقديـ النصح ك

المشكرة كاإلجراءات الكقائية المناسبة ،كاالىتماـ بالمكظفيف الجدد ك مساعدتيـ في عممية
االندماج في العمؿ ك تحقيؽ مستكل مف التكازف ما بيف طمكحاتيـ ك كاقع عمميـ.

 النظر في أسمكب تكزيع األعماؿ بيف األفراد عمى أساس إعادة تصميـ الكظائؼ ك بما
يتفؽ كمكاصفات الفرد ك العمؿ ك مراعاة العدؿ ك المساكاة في تكزيع األعباء عمى األفراد

بحيث يككف ىدؼ إعادة التصميـ تخفيؼ األعباء أك إثراء لمكظيفة لزيادة الشعكر
بالمسئكلية ك الصبلحيات الممنكحة ك االستقبللية.

 أف تنمي ك ازرة الصحة كالتعميـ عبلقات اجتماعية فيما بيف مكظفييا مف خبلؿ التنسيؽ
لمزيارات كالرحبلت الجماعية معيـ أك تنمية عبلقات جيدة مع الزمبلء مف خارج مكاف

العمؿ ،كذلؾ بالتكاصؿ مع اآلخريف دكمان ،كاالنفتاح عمى العالـ الخارجي كبحث مشاكؿ
العمؿ مع الزمبلء أك حتى األصدقاء.

 ضركرة تدعيـ التفاعؿ االجتماعي بيف اإلدارات المختمفة كالمكظفيف لحؿ مشكبلتيـ ،كذلؾ
مف خبلؿ سيادة ركح العمؿ كفريؽ كالتعاكف بيف اإلدارات كاألقساـ المختمفة.

بالنسبة لممجال السادس -صراع القيم:
 عقد دكرات ك تكزيع نشرات تثقيفية لدل المكظفيف العامميف ك ازرة التعميـ كالصحة مما

يقضي عمى الصراعات الحزبية المممكسة ما بيف المكظفيف ك زرع ثقافة الكالء الديني ك

الكطني ال الحزبي.
 عقد دكرات تكزيع نشرات تثقيفية حكؿ ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ،ك كيفية التعامؿ مع
ضغكط العمؿ أك صراع القيـ أك لتعزيز العبلقات االجتماعية بيف المكظفيف
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 االىتماـ باختيار كتعييف الشخص المناسب في المكاف المناسب لمتكفيؽ بيف خصائص
المكظؼ كمتطمبات الكظيفة كمحيط العمؿ ،بإيجاد معايير جديدة الختيار ،كتعييف

المكظؼ القادر عمى التغمب عمى مشكبلت غمكض الدكر كصراع الدكر ،كمشكبلت زيادة
نطاؽ اإلشراؼ كالمشكبلت الخاصة بعبء العمؿ.

التوصيات الخاصة با حتراق الوظيْي:

بالنسبة لممجال األول  -اإلجياد ا نْعالي:
 العمؿ عمى دراسة أىـ األسباب التي أدت لمعاناة نسبة ال يستياف بيا مف المكظفيف مف
االحتراؽ عمى البعديف اإلجياد االنفعالي ك عدـ اإلنسانية.

 العمؿ عمى نقؿ المكظؼ إلى كظيفة جديدة أك إعطائو عمبلن مغاي انر لعممو الحالي عند فشؿ
اإلدارة في معالجة األسباب الكظيفية لتكتره فالتناكب الكظيفي.

بالنسبة لممجال الثاني -تبمد المشاعر:

 الحرص عمى تكفير جك مف التعاكف كاأللفة مع الزمبلء في الك ازرات منيا ك ازرة الصحة
كالتعميـ ،ألف ذلؾ يؤدم إلى رفع الركح المعنكية األمر الذم يحكؿ بالتالي دكف التعرض

لبلحتراؽ الكظيفي.

 كضع برامج نفسية إرشادية تساعد المكظفيف فى ك ازرة الصحة كالتعميـ التعامؿ مع
الضغكط داخؿ كخارج إطار العمؿ ،مما يحكؿ دكف تعرضيا لبلحتراؽ الكظيفي.
بالنسبة لممجال الثالث  -اإل نجاز الشخصي:
 إعادة النظر في نظـ األجكر كالحكافز بنكعييا المادية ك المعنكية ،ك ضركرة تطكيرىا كفؽ
رغبات العامميف مما يؤدم عمى التخمص مف أسباب االحتراؽ الكظيفي كالقمؽ ك الكآبة ك
اإلحباط ،ألف االىتماـ بيذه األمكر ككضع األسس كالقكاعد التي تكفؿ المساكاة لمجميع.

اء أكانت إدارية أـ مالية مما يككف لو انعكاسات ايجابية
 العمؿ عمى إزالة المعكقات سك ن
عمى الفرد كأدائو ،ك العمؿ عمى تعزيز المكظفيف العامميف بحيث يشعر المكظؼ المخمص
تقدير لجيكده ك ذلؾ مف خبلؿ كسائؿ عدة مثؿ عقد مسابقة سنكية الختيار
بأف ىناؾ
ان

المكظؼ المثالي عمى مستكل الك ازرة مثبلن ك تقديـ مكافأة رمزية لو.
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 االىتماـ بالمكظفيف في المجاالت القيادية المختمفة كتكخي الكفاءة كالمكضكعية كالدقة في
أساليب تخكيؿ السمطات ،كتحديد المسئكليات كاألىداؼ ككضع السياسات كتعزيزىا مف

أجؿ العمؿ بأسمكب أفضؿ.
 تطكير المكظؼ بما يتبلئـ مع حاجاتو كرغباتو ،مما يؤدم إلى زيادة رضاه عف العمؿ
كتفانيو في أدائو ،كالتخمص مف أسباب القمؽ كالتكتر النفسي لديو ،كغيرىا مف األسباب

التي تضعؼ أدائو كانتاجيتو في العمؿ.
 االىتماـ بتطكير قدرات

المكظفيف كتحسيف أدائيـ ،لما لذلؾ مف ثار إيجابية عمى

نفسياتيـ ،كبالتالي الحد مف فرصة تعرضيـ لبلحتراؽ الكظيفي.
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ثالثا -خطة عمل لتنْيذ التوصيات:
جدكؿ رقـ ()51
الجية

التكصية

ليات التطبيؽ

المسؤكلة

اإلطار الزمني

عف التنفيذ
التكصيات الخاصة أبعاد االحتراؽ الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة
ضركرة اىتماـ اإلدارة العميا في

اإلدارة

أف يكضح المديركف مدلكالت االحتراؽ الكظيفي

الك ازرتيف بتحديد مستكيات الضغكط

العميا.

لتجنب ثارىا الضارة.

المقبكلة كالمعتدلة ،كأف تراقب

شير

الضغكط السائدة حتى ال تتعدل

عقػ ػ ػػد كرش عم ػ ػ ػػؿ تشػ ػ ػػاركية تجم ػ ػ ػػع كافػ ػ ػػة دكائ ػ ػ ػػر

( )3-2شيكر

خطة مناسبة لمتنبؤ بحجـ االحتراؽ

عقد اجتماعات كنػدكات متخصصػة إليضػاح كيفيػة

شير

الحدكد المناسبة كيجب أف تككف ىناؾ

الك ازرتيف لشرح االحتراؽ الكظيفي كمسبباتو .

الكظيفي السمبية المتكقعة كاالحتياط

مكشرات االحتراؽ الكظيفي.

ليا مبك انر لتجنب ثارىا الضارة.

صرؼ حكافز كمكافآت لمػدكائر المميػزة التػي تعػاني

مستمر

مف االحتراؽ الكظيفي .
لمكاجية

اإلدارة

تبنػ ػ ػػي كدعػ ػ ػػـ اإلدارة العميػ ػ ػػا لمكاجيػ ػ ػػة االحت ػ ػ ػراؽ

إدارة

تشكيؿ

أك

فريؽ

االحتراؽ الكظيفي التي تكاجو العمؿ

العميا.

الكظيفي .

مكفر لو كافة اإلمكانات المادية،
كالبشرية
كافة

أف تعطي اإلدارة

الصبلحيات

المناسبة

تػػكفير الػػدعائـ الماليػػة كالمكجسػػتية البلزمػػة لمكاجيػػة

العميا

تمكنيـ مف التعامؿ مع االحتراؽ
الكظيفي.

تجديد طاقات المكظفيف عمى سبيؿ
المثاؿ تخصيص بعض األياـ عمى
مدار السنة لبلحتفاؿ بمناسبات
اجتماعية ك يركح فيو المكظؼ عف

سنة

االختراؽ الكظيفي

التي

استحداث برامج ترفييية مف شأنيا

 6شيكر

عقد دكرات تدريبية لشرح االحتراؽ الكظيفي

( )3-2شيكر

تكض ػ ػ ػػيح النت ػ ػ ػػائج المرج ػ ػ ػػكة كاالس ػ ػ ػػتفادة لمكاجي ػ ػ ػػة

( )3-2شيكر

االحتراؽ الكظيفي .
دائرة

المكظفيف.

إع ػػادة تقي ػػيـ نظ ػػـ الحػ ػكافز كالمكاف ػػآت لتك ػػكف أكث ػػر

( )3-2شيكر

االىتماـ بمبدأ الثكاب كالعقاب كمعيػار لمتعػرؼ إلػى

مستمر

دافعية نحك اإلبداع.

العكامؿ المكثرة لبلحتراؽ الكظيفي .

نفسو ك يخرج عف جك العمؿ ك

الضغط مع عائمتو أك الخركج لرحبلت
ترفييية جماعية لممكظفيف خبلؿ
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اإلطار الزمني

عف التنفيذ
عطمة نياية األسبكع أك خبلؿ العطؿ

كالمناسبات الدينية ك القكمي ،ىذا

باإلضافة لتقكية العبلقات االجتماعية
ك المساندة االجتماعية ما بيف زمبلء
العمؿ.
ضركرة إعطاء الصبلحيات كتفكيض
السمطة لفريؽ العمؿ في اإلدارات

اإلدارة
العميا.

كضع خطط بديمة مرنة كمتعػددة لكحػدة االحتػراؽ

شير

الكظيفي لتككف أكثر كاقعية.

المختمفة "مف خبلؿ إنشاء قسـ خاص
ليذا الفريؽ لضماف اتخاذ الق اررات

تكزي ػػع المي ػػاـ الت ػػي تق ػػع عميي ػػا مكاجي ػػة االحتػ ػراؽ

اليامة لمتعامؿ مع المكاقؼ الطارئة

ضمف ما يراه مناسبان.

الكظيفي.

بتبني سياسة التدكير بحيث ال يمكث

دائ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ادارة إعػ ػ ػػادة تقيػ ػ ػػيـ الييكػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػػي كمػ ػ ػػدل مبلئمػ ػ ػػة

المكظؼ في كظيفتو أكثر مف 5

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاد الكظػػائؼ كخطػػكط االتصػػاؿ كتػػدفؽ المعمكمػػات فػػى

سنكات فمف المعاناة فعبل أف يمكث

شير

البشرية

المكظؼ في كظيفتو حتى يحاؿ

الك ازرتيف .
تطػ ػ ػػكير كتعػ ػ ػػديؿ الييكػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػػي ليتكافػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػع

لمتقاعد.

 9شيكر

 6شيكر

متطمبات العمؿ .
اسػػتحداث مػػا يمػػزـ مػػف دكائػػر جديػػدة تػػدعـ عمميػػات

شيريف

الػػتخمص مػػف الػػدكائر كاألقس ػػاـ المتقادمػػة كالتػػي ال

شيريف

التطكير كالتميز.

تتفؽ مع تكجيات التطكير.
إعػ ػ ػػادة تصػ ػ ػػميـ الكصػ ػ ػػؼ كالمكاصػ ػ ػػفات الكظيفيػ ػ ػػة

 3شيكر

لتككف أكثر فاعمية .
تبنػي سياسػات متزنػة ككاضػحة فػي

دائرة ادارة

إعداد نظاـ يتضمف معايير لصياغة السياسات

التػدكير الػػكظيفي ،ألنػػو كممػػا زاد

المكاد

كاالستراتيجيات كيمكف مف خبلليا تقييـ كتحديث

التػدكير الػكظيفي كممػا زادت درجػة

البشرية

السياسة

سنة

اإلجياد االنفعػالي كتبمػد المشػاعر لػدل

تحديد جدكؿ كبرنامج زمنػي لعقػد اجتماعػات كتقيػيـ

( )3-2شيكر

يجعميا تشعر بعدـ االسػتقرار كيػؤدم

تحديد نماذج مبلئمة لتقييـ كمراجعػة االسػتراتيجيات

( )3-2شيكر

المػكظفيف ،حيػث إف المبالغػة فيػو

سياسات التدكير.
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المسؤكلة

اإلطار الزمني

عف التنفيذ
كالسياسات التدكيرية .

بالتػالي إلػى زيػادة درجػة االحتػراؽ
الكظيفي لدييا

إش ػراؾ أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المػػدراء فػػي المراجعػػة

مستمر

االسػػتفادة مػػف التقيػػيـ كالتغذيػػة العكسػػية فػػي تعػػديؿ

سنة

كالتعديؿ كالتحديث.

كتحديث السياسات التدكيرية .
ضركرة اىتماـ أصحاب القرار في
ك ازرة التربية ك التعميـ كالصحة عمى
تبني استراتيجيات تكسر الجمكد ك
الصرامة كالركتيف المبلحظ في

دائرة ادارة
المكاد
البشرية.

عق ػ ػ ػػد كرش عم ػ ػ ػػؿ كاجتماع ػ ػ ػػات لش ػ ػ ػػرح مض ػ ػ ػػمكف

شير

االحتراؽ الكظيفي .
اإلشػراؼ المباشػر عمػػى تنفيػذ كتكجيػػو العمػؿ ضػػمف

مستمر

المشاركة الق اررات .

األعماؿ الحككمية.

إع ػػداد دليػ ػػؿ تكضػ ػػيحي لشػ ػػرح كتفسػ ػػير المشػ ػػاركة

شير

اإلدارية.
إش ػ ػراؾ كافػ ػػة العػ ػػامميف كالمعنيػ ػػيف فػ ػػي المشػ ػػاركة

مستمر

إيجاد قنكات اتصاؿ فعالة بحيث تتيح

دائرة ادارة

العمػػؿ عمػػى تجديػػد كتحػػديث قن ػكات االتصػػاؿ بػػيف

 6شيكر

لػئلدارة العميػا التعػرؼ عمػى المصػادر

المكاد

اإلدارات المختمف ػ ػ ػػة كتط ػ ػ ػػكيره ليقاب ػ ػ ػػؿ متطمب ػ ػ ػػات

المسػببة لبلحتػراؽ الػكظيفي ك بحيػث

البشرية.

اإلدارية .

يشػعر العػاممكف بػأف اقت ارحػاتيـ ك

شكاكاىـ تصؿ إلييـ ك تؤكد دكرىـ في
المشاركة في عممية صنع الق اررات.
تصػ ػػميـ إطػ ػػار سياسػ ػػات عامػ ػػة إلدارة
كتكجيو الك ازرتيف ليا .

دائرة ادارة
المكاد
البشرية.

التطكير.
إعداد خطط تدريبية داخمية كخارجيػة تتضػمف كافػة

( )3-2شيكر

متطمبات االتصاؿ .

( )3-2شيكر

عقد شراكات مف خبلؿ اتصاؿ مع ك ازرات أخرل.

مستمر

إعػ ػػداد اسػ ػػتراتيجيات عامػ ػػة لتكجيػ ػػو كادارة مككنػ ػػات

سنة

االحتراؽ الكظيفي .
اسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ العمػػؿ بإعػػادة تقيػػيـ نظػػاـ

سنة

الكصؼ اإلجراءات الكقائية المناسبة.
العم ػػؿ عم ػػى تص ػػميـ ىيك ػػؿ تنظيم ػػي أكث ػػر مركن ػػة

سنة

لتنفيذ سياسات مساعدتيـ في عمميػة االنػدماج فػي
العمؿ.

إشراؾ جميع العامميف في صياغة نظاـ الخدمات .
عقد دكرات ك تكزيع نشرات تثقيفية

دائرة المكارد تقييـ مدل فاعميتيا .

584

سنة
شير

الفصلىالدادس
النتائجىوالتوصوات
الجية
التكصية
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اإلطار الزمني

عف التنفيذ
لدل المكظفيف العامميف ك ازرة التعميـ

كالصحة مما يقضي عمى الصراعات

البشرية.

الحزبية المممكسة ما بيف المكظفيف ك
زرع ثقافة الكالء الديني ك الكطني ال

كضػػع خطػػة تفصػػيمية لمػػدكائر المختمفػػة بالش ػراكة

( )3-2شيكر

تحدي ػػد مع ػػالـ اس ػػتراتيجية النشػ ػرات التثقيفي ػػة الت ػػي

شير

ك ليات تبادؿ المنافع بما يحقؽ األىداؼ.
تكجو النشاط نحك تحقيؽ األىداؼ.

الحزبي.

رص ػ ػػد كتق ػ ػػدير االحتياج ػ ػػات م ػ ػػف المػ ػ ػكارد المالي ػ ػػة

شير

البلزمػ ػػة لتحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ المرجػ ػػكة التػ ػػى تسػ ػػتنفذ
نتيجة االحتراؽ الكظيفي .
تحمي ػ ػػؿ كتقي ػ ػػيـ ال ػ ػػدكرات التثقيفي ػ ػػة ف ػ ػػى االحتػ ػ ػراؽ

شيريف

العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى تزكيػػ ػػد المرك ػ ػػز الت ػ ػػدريبي الخػػ ػػاص

مستمر

عقػ ػ ػػد ش ػ ػ ػراكات لتبػ ػ ػػادؿ الخب ػ ػ ػرات كالمعػ ػ ػػارؼ مػ ػ ػػع

شير

الكظيفي.

بالك ازرتيف بأحدث التقنيات.
مؤسسات ذات عبلقة.
االىتماـ باختيار كتعييف الشخص
المناسب في المكاف المناسب لمتكفيؽ

دائرة المكارد تقييـ كتحميؿ المكارد البشرية المتاحة ببيئة العمؿ.

شيريف

تحدي ػ ػػد الب ػ ػػدائؿ كالخي ػ ػػارات الممك ػ ػػف العم ػ ػػؿ معي ػ ػػا

شير

البشرية.

بيف خصائص المكظؼ كمتطمبات

لتحقيؽ أفضؿ النتائج.

الكظيفة كمحيط العمؿ ،بإيجاد معايير

جديدة الختيار كتعييف

تحديػد أكلكيػات كتعيػيف المكظػؼ القػادر عمػى

المكظؼ،

التغمب عمى مشكبلت غمكض الدكر.

القادر عمى التغمب عمى مشكبلت
غمكض

الدكر

كصراع

تكضػيح السياسػات كاالسػتراتيجيات التغمػب عمػى

الدكر،

مشكبلت غمكض الدكر كصػراع الػدكر التػى تعتبػر

كمشكبلت زيادة نطاؽ اإلشراؼ

شير

أحد العكامؿ المؤثرة .

كالمشكبلت الخاصة بعبء العمؿ.
إعادة النظر في نظـ األجكر كالحكافز

دائرة

بنكعييا المادية ك المعنكية ،ك

المالية.

ضركرة تطكيرىا كفؽ رغبات العامميف

شير

شير
اعتمػ ػػاد دليػ ػػؿ األج ػ ػػكر كاق ػ ػ ارره مػ ػػف اإلدارة العمي ػ ػػا

شيريف

ليككف ممزـ في التطبيؽ.

شيريف

مما يؤدم عمى التخمص مف أسباب
االحتراؽ الكظيفي كالقمؽ ك الكآبة ك
اإلحباط ألف االىتماـ بيذه األمكر،
ككضع األسس كالقكاعد التي تكفؿ
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ليات التطبيؽ

المسؤكلة

اإلطار الزمني

عف التنفيذ
المساكاة لمجميع.

االدارة

اء
العمؿ عمى إزالة المعكقات سك ن
أكانت إدارية أـ مالية مما يككف لو العميا.
انعكاسات إيجابية عمى الفرد ك أدائو،
ك العمؿ عمى تعزيز المكظفيف

تحدي ػ ػػد مس ػ ػػئكليات كمي ػ ػػاـ إدارة العممي ػ ػػات حس ػ ػػب

شير

تتسػػيب مي ػػاـ إدارة العمميػػات كاألنظم ػػة كالمراجع ػػة

شير

الييكؿ التنظيمي.

مف اإلدارة العميا في الك ازرتيف.

العامميف بحيث يشعر المكظؼ

تصػميـ نظػاـ ككصػؼ ميػاـ إلدارة إ ازلػة المعكقػات

المخمص بأف ىناؾ تقدير لجيكده ،ك

شير

اء أكانت إدارية أـ مالية.
سك ن

ذلؾ مف خبلؿ كسائؿ عدة مثؿ عقد
مسابقة سنكية الختيار المكظؼ
المثالي عمى مستكل الك ازرة مثبل ك
تقديـ مكافأة رمزية لو.
االىتمػاـ بػالمكظفيف فػػي المجػػاالت

دائرة

القياديػػة المختمفػػة كتػػكخي الكفػػاءة

المكظفيف

كالمكضكعية كالدقة في أساليب تخكيؿ
السػػمطات

كتحديػػد

تفعيؿ دائرة التخطيط لتككف رافعة لعمميات التطكير
كالتحسيف.
إعداد دراسات تحميمية عمى أنشػطة العمػؿ كامكانيػة

المسػػئكليات

شيريف
شير

تحسينيا.

كاألىداؼ ككضػع السياسػات كتعزيزىػا

إعػ ػ ػػداد د ارسػ ػ ػػات مسػ ػ ػػحية لكافػ ػ ػػة المتعػ ػ ػػامميف مػ ػ ػػع

مف أجؿ العمؿ بأسمكب أفضؿ.

شير

الك ازرتيف كاالستفادة مف رائيـ.
كضػ ػػع تقييمػ ػػات كبػ ػػدائؿ مناسػ ػػبة لفػ ػػرص التحسػ ػػيف

شير

كالتطكير الممكنة.
تحديد أكلكيات تحسيف كتطكير العمميات كاجػراءات

( )3-2شيكر

االسػ ػ ػػتعانة بنتػ ػ ػػائج الد ارس ػ ػ ػػات المسػ ػ ػػحية لتصػ ػ ػػميـ

شير

العمؿ.

تطكير المكظؼ

بما يتبلئـ مع

حاجاتو كرغباتو ،مما يؤدم إلى زيادة

دائرة
المكظفيف

خدمات جديدة تمبي التكقعات.

رضاه عف العمؿ كتفانيو في أداءه،
كالتخمص مف أسباب القمؽ كالتكتر

إعػػداد حمػػبلت إعبلميػػة كتكعكيػػة مكجيػػة لجميػػكر
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المسؤكلة

اإلطار الزمني

عف التنفيذ
النفسي لديو كغيرىا مف األسباب التي

تضعؼ أدائو كانتاجيتو في العمؿ.
االىتماـ بتطكير قدرات

المكظفيف

كتحسيف أدائيـ ،لما لذلؾ مف ثار
إيجابية عمى نفسياتيـ ،كبالتالي الحد

مف فرصة تعرضيـ

دائرة
المكظفيف

المتعامميف حكؿ الحاجات اليامة.

مستمر

بذؿ الجيكد لزيادة جكدة الخدمات المكظفيف.

 6شيكر

تقديـ خدمات جديدة كفؽ القدرات الجديدة.

مستمر

لبلحتراؽ

الكظيفي.
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رابعاً -دراسات مستقبمية مقترحة :
 دراسة مقارنة لمستكل انتشار ظاىرة االحتراؽ الكظيفي في مؤسسات السمطة الكطنية
الفمسطينية ك مؤسسات ككالة الغكث أك مؤسسات في القطاع الخاص.

 دراسة العبلقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ك الرضا الكظيفي لدل العامميف في
المؤسسات العامة أك الخاصة.

 دراسة العبلقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ك اإلحباط الكظيفي لدل العامميف في
المؤسسات العامة أك الخاصة.
 دراسة العبلقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ،ك أنظمة التعكيض كالحكافز لدل العامميف
في المؤسسات العامة أك الخاصة.
 دراسة العبلقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي ك الصراع التنظيمي لدل العامميف في
المؤسسات العامة أك الخاصة.

 إجراء دراسات تركز عمى المصادر الفردية كمصادر البيئة الخارجية لمضغكط العمؿ،
كأثرىا عمى مختمؼ العمميات اإلدارية داخؿ ك ازرة الصحة كالتعميـ .

 دراسة تأثير المزيد مف الصفات الشخصية كالديمكغرافية عمى العبلقة بيف ضغكط العمؿ
كاآلثار المترتبة عمييا ،في البيئة الغربية بمجاؿ السمكؾ التنظيمي.

 دراسة حكؿ ميارة التعامؿ مع الجميكر ،كأثره في درجة االحتراؽ الكظيفي لدل العامميف
في المؤسسات الحككمية في غزة.
 التدكير الكظيفي كأثره عمى الرضا الكظيفي لدل المكظفيف في مؤسسات السمطة الكطنية
الفمسطينية في غزة.
 دراسة حكؿ مدل فاعمية برنامج تدريبي مقترح لمحد مف ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل
العامميف في المؤسسات الحككمية في غزة.
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المصادر والمراجع
أو ً  -المصادر:
 القران الكريم

ثانيا :المراجع العربية
 -1الكتب:

 الثبيتي ،أحمد ( :)2007الضغوط اإلدارية التي تواجو المشرفين التربويين وتأثيرىا عمى
أدائيم الْني من وجية نظرىم بمدينة مكة المكرمة .الرياض.

 الجرجاكم ،زياد( :)2010القواعد المنيجية لبناء ا ستبيان ،ط 2غزة :مطبعة أبناء
الجراح.

 حجي ،حمد إسماعيؿ ( :)2000واقع الق اررات اإلدارية المتصمة بإعادة تنظيم المؤسسات
الحكومية وسبل تطويرىا .ط .1القاىرة :دار الفكر العربي.

 الحمداني ،مكفؽ ( :)2006مناىج البحث العممي .عماف :مؤسسة الكراؽ لمنشر.

 الخضيرم ،محسف( :)1991الضغوط اإلدارية الظاىرة ،األسباب ،العلج .القاىرة :مكتبة
مدبكلي.

 خمؼ ،عكض كأخركف( :) 2001خصائص العمؿ كعبلقتو باالحتراؽ.

 دكابو ،أشرؼ محمد ( :) 2001نحو سيدة أعمال مسممة .ط . 1القاىرة  :دار السبلـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 السباعي ،مصطفى( :)1992المارة

بين الْقس والقانون .ط . 3بيركت ،مؤسسة

الرسالة.

 السيد ،عميكه ( :)1987صنع القرار اإلداري في المنظمات العامة القاىرة :الييئة المصرية
لمكتاب.

 عبد الجكاد ،محمد( :)2000أسرار النجاح ومنطمقات التميز ،ط ،1مصر :دار البشير
لمثقافة كالعمكـ.

 عبيدات ،كذكقاف ك خركف( :)1996البحث العممي مْيومو وأدواتو وأساليبو ،ط .5عماف:
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
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 عسكر ،أحمد محمد ( :)2000الق اررات اإلدارية أفاق الحاضر وتطمعات المستقبل .ط.1
القاىرة:المكتبة العصرية.

 عسكر ،عمي ( :)2002ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا .ط .2الككيت :دار الكتاب
الحديث.

 العطية ،ماجدة :)2003( ،سموك المنظمة :سموك الْرد والجماعة .ط .2عماف :دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 العمياف ،محمكد سمماف ( :)2004السموك التنظيمي في منظمات األعمال .ط .2عماف:
دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.

 القببلف ،نجاح ( :)2004مصادر الضغوط المينية في المكتبات األكاديمية في المممكة
العربية .السعودية .الرياض :مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

 الكبيسي ،عامر ( :)1998التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة :التنظيـ اإلدارم الحككمي
بيف التقميد كالمعاصرة .الدكحة  :دار الشرؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 ماؾ ألكرم ك خركف( :)2005مستوى اتخاذ الق اررات لدى العاممين بمؤسسات خدمو

الطرق بالو يات المتحدة األمريكية ،ج .2ترجمة المكاء محمد عبد الكريـ .القاىرة :الدار

الدكلية لمنشر.

 النمر ،سعكد بف محمد ( :)1990السموك اإلداري عمادة شؤون المكتبات :األسس
كالكظائؼ كاالتجاىات الحديثة .ط .7الرياض :مكتبة الشقرم.

 ىبلؿ ،محمد عبد الغني( :(2000ميارات إدارة الضغوط .القاىرة :مركز تطكير األداء
كالتنمية.

 الييجاف ،حمد ( :)1998ضغوط العمل ،منيج شامل لدراسة مصادرىا ونتائجيا وكيْية
إدارتيا .ط .1الرياض :مطابع معيد اإلدارة العامة.

 ىيجاف ،عبد الرحمف ( :) 1981ضغوط العمل :مصادرىا ونتائجيا وكيْية إدارتو.
الرياض :معيد اإلدارة العامة.

 ياسيف ،سعد( :)2005تطبيق الق اررات اإلدارية و آفاق تطبيقاتيا في المنظمات العربية،
ط 1الرياض :معيد اإلدارة العامة مركز البحكث.
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 -2الرسائل العممية:

 البربرم ،مركاف( :)2016دور جودة الحياة الوظيْية في الحد من ظاىرة ا حتراق

الوظيْي لدى العاممين في شبكة األقصى لإلعلم واإلنتاج الْني .رسالة ماجستير

غير منشورة .غزة :أكاديمية االدارة كالسياسة لمدراسات العميا.

 ابف منيع ،محمد بف سميماف(1430ق) :ا حتراق الوظيْي في األجيزة األمنية بالمممكة
العربية السعودية .رسالة دكتوراه .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 أبك العبل ،محمد ( :)2009ضغوط العمل وأثرىا عمى الو ء التنظيمي دراسة تطبيقية عمى

المدراء العاممين في وزارة الداخمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،غزة:
الجامعة اإلسبلمية.

 أبك رحمة ،محمد ( :)2012ضغوط العمل وعلقتيا بالرضا الوظيْي لدى المشرفين
التربويين بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :الجامعة اإلسبلمية.

 أبك غنيمة ،حناف( :)2015دور القيادة ا ستراتيجية في الحد من ظاىرة ا حتراق
الوظيْي بالوزارات الْمسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزىر.

 أبك مسعكد ،سماىر ( :)2010ظاىرة

ا حتراق الوظيْي لدى الموظْين اإلداريين

العاممين في وزارة التربية و التعميم العالي بقطاع غزة أسبابيا و كيْية علجيا .رسالة
ماجستير .غزة :الجامعة اإلسلمية.

 بدراف ،منى ( :)1997ا حتراق النْسي لدى معممي المرحمة الثانوية و علقتو ببعض
المتغيرات :دراسة ميدانية .رسالة ماجستير غير منشورة القاىرة :جامعة القاىرة.

 التكيـ ،نصر( :)2005مستويات ضغوط العمل وسبل مواجيتيا في األجيزة األمنية:
دراسة تطبيقية عمى ضباط جكازات كمركر مدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة.
الرياض.

 الجمؿ ،أماني ( :)2012ا حتراق الوظيْي لدى المرأة الْمسطينية فى مؤسسات السمطة
الوطنية الْمسطينية .رسالة ماجستير .غزة :كمية التجارة ،الجامعة اإلسلمية.

 الجكىرم ،حاتـ( :)2003أثر العوامل الشخصية كمتغيرات وسيطة عمى قوة العلقة بين

ضغوط العمل ودرجة الو ء التنظيمي لمعاممين :دراسة ميدانية بالتطبيؽ عمى كميات

التربية.

 الحايؾ ،ىياـ ( :)2000مستويات ا حتراق لدى معممي الحاسوب في المدارس الحكومية
األردنية .رسالة ماجستير غير منشكرة .األردف :جامعة اليرمكؾ.
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 حرتاكم ،ىند( :)1991مستويات ا حتراق النْسي لدى المرشدين التربويين في المدارس
الحكومية في األردن .رسالة ماجستير غير منشورة .األردف :جامعة اليرمكؾ.

 الخطيب ،مازف إسماعيؿ ( :)2004النمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات

الحكومية الْمسطينية في محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .غزة :الجامعة
اإلسبلمية.

 دردير ،نشكة ( :)2007ا حتراق النْسي لممعممين ذوي النمط وعلقتو بأساليب مواجية
المشكلت .رسالة ماجستير غير منشورة .مصر:كمية التربية ،جامعة الفيكـ.

 الدكسرم ،سعد ( :)2005ضغوط العمل وعلقتيا بالو ء التنظيمي في األجيزة األمنية:
دراسة ميدانية عمى مستكل شرطة المنطقة الشرقية .رسالة ماجستير .الرياض :جامعة
نايؼ لمعمكـ األمنية.

 الدكسرم ،مبارؾ ( :)2010ضغوط العمل وعلقتيا بالرضا الوظيْي :دراسة مسحية عمى
األفراد العامميف في مراكز حرس الحدكد بمنطقة المدينة المنكرة .رسالة ماجستير غير

منشكرة .الرياض :جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية.

 رمضاف ،جياد ( :)2013ظاىرة ا حتراق النْسي و استراتيجيات التكيف لدى العاممين
في و ازرات السمطة الوطنية الْمسطينية .رسالة ماجستير غير منشكرة .نابمس :جامعة

النجاح الكطنية.

 الزىراني ،نكاؿ ( :)2008ا حتراق النْسي و علقتو ببعض سمات الشخصية لدى

العاملت مع ذوي ا حتياجات الخاصة .رسالة ماجستير غير منشكرة .السعكدية :جامعة أـ

القرل.

 السايع ،أحمد ابراىيـ ( :)2005أنماط ضغوط العمل لدى القيادات األمنية الوسطى

العاممة في بعض األجيزة األمنية بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة .الرياض:
المركز العربي لمدراسات األمنية كالتدريب.

 السبيعي ،منصكر( :)2002أثر ضغوط العمل عمى أداء الشرطة :دراسة مسحية عمى
ضباط شرطة مدينة الرياض .رسالة ماجستير .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية.

 السعدني ،نرميف أحمد( :)2005علقة العوامل التنظيمية والوظيْية والديموجرافية
با حتراق الوظيْي :بالتطبيؽ عمى ىيئة التمريض بمستشفيات القاىرة الكبرل .رسالة

ماجستير غير منشكرة .القاىرة :كمية التجارة جامعة القاىرة.
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 السكني ،مناؿ ( :)2013ضغوط العمل واستراتيجيات مواجيتيا وعلقتيا بالتوافق النْسي

لدى العاممين وقت األزمات في محافظتي غزة والشمال ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

غزة :كمية التربية جامعة األزىر.

 سمماف ،أحمد( :)2004تأثير الضغوط الوظيْية عمى ا نتماء التنظيمي بالتطبيق عمي
مستشْيات جامعة عين شمس .رسالة ماجستير .القاىرة :جامعة عيف شمس.

 الشاماف ،محمد ( :)2006تصور مقترح لتطوير صناعة القرار التعميمي في الجميورية
اليمنية في ضوء الْكر اإلداري المعاصر .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،غزة :كمية التربية

جامعة األزىر.

 الصفياف ،محمد ( :)2000علقة التطوير التنظيمي بْاعمية الق اررات اإلدارية في
الرياض .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض .

 طبش ،مصعب( :)2008دور نظم وتقنيات ا تصال اإلداري في خدمة اتخاذ الق اررات :
حالة تطبيقية عمى ك ازرة التربية كالتعميـ في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة ،غزة:
الجامعة اإلسبلمية.

 الطحاينة ،لطفي )1995( ،مستويات ا حتراق النْسي لدى معممي التربية الرياضية في

األردن و علقتيا ببعض المتغيرات .رسالة ماجستير غير منشكرة .عماف :الجامعة
األردنية.

 عبد الرحمف ،عمي ( :)1992مستويات ا حتراق النْسي لدى المشرفين التربويين في
األردن و علقتيا ببعض المتغيرات .رسالة ماجستير غير منشكرة .األردف :جامعة
اليرمكؾ.

 عبد الكىاب ،نانيس ( :)2002علقة ضغوط العمل بْاعمية األداء الوظيْي لممرأة العامل:
دراسة تطبيقية عمى كميات جامعات القاىرة الكبرل .رسالة ماجستير .مصر :جامعة عيف .
شمس.

 العتبي ،طارؽ( :)2006الصراعات التنظيمية وأساليب التعامل معيا :دراسة مسحية

لكجيات نظر ضباط المديرية العامة لمجكازات بمدينة الرياض .رسالة ماجستير .الرياض:

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 العتيبي ،فيحاف( :)2004دور المعمومات في عممية اتخاذ الق اررات اإلدارية :دراسة
تطبيقية عمى العامميف في المديرية العامة لمجكازات بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير
منشكرة .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.
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 العزاـ ،محمكد ( :)2001الضغوط المينية في األردن إمكانية التطبيق الق اررات اإلدارية

في األجيزة الحكومية في المممكة األردنية الياشمية .رسالة ماجستير غير منشكرة.

عماف :جامعة مكتة.

 العقرباكم ،محمد سميماف( :)1994مستوى و مصادر ا حت ارق النْسي لدى مديري

المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعميم لعمان الكبرى .رسالة ماجستير
غير منشكرة .عماف :الجامعة األردنية .

 عمي ،حساـ ( :)2008اإلنياك النْسي و علقتو بالتوافق الزواجي و بعض المتغيرات

الديموجرافية لدى عينة من معممي الْئات الخاصة بمحافظة المنيا .رسالة ماجستير غير
منشكرة مصر :جامعة المنيا.

 العمي ،ميند ( :)2003مْيوم الذات و أثر بعض المتغيرات الديموغرافية و علقتو

بظاىرة ا حتراق النْسي لدى معممي المرحمة الثانوية الحكومية في محافظتي جنين و
نابمس .ة ماجستير غير منشكرة .نابمس :جامعة النجاح الكطنية.

 عمار ،تغريد ( :)2006اثر بعض المتغيرات الداخمية عمى مستوى ضغط العمل لدى

الييئة اإلدارية واألكاديمية في الجامعات الْمسطينية في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير
منشكرة .غزة:الجامعة اإلسبلمية .

 عكدة ،يكسؼ ( :)2010ظاىرة ا حتراق النْسي وعلقتيا بضغوط العمل لدى معممي

المدارس الثانوية الحكومية في الضْة الغربية .رسالة ماجستير غير منشكرة  .نابمس:
جامعة النجاح الكطنية.

 غناـ ،سعيد ( :)2004ضغوط العمل لدى المراقب الجوي وعلقتيا بسلمة الحركة
الجوية :دراسة ميدانية عمى المراقبيف الجكييف بالمطارات الدكلية في المممكة العربية
السعكدية .رسالة ماجستير .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 فممباف ،رأفت ( :)2006ضغوط العمل التنظيمية وأثرىا عمى إنتاجية القيادات اإلدارية.
رسالة ماجستير غير منشكرة .جدة :كمية االقتصاد كاإلدارة جامعة الممؾ عبد العزيز.

 القحطاني ،صالح بف ناصر( :)2007الضغوط ا جتماعية وضغوط العمل وأثرىا عمى

اتخاذ الق اررات اإلدارية :دراسة مسحية عمى ضباط الجكازات بمنطقة مكة المكرمة .رسالة
ماجستير .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 القحطاني ،محمد عمي مانع ( :)2002أثر بيئة العمل الداخمية عمى الو ء التنظيمي.
رسالة ماجستير غير منشكرة .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.
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 محمد ،عمي :)2002( ،الضغوط النْسية وعلقتيا بتقدير الذات ووجية الضبط لدى

عينة من معممي ومعممات مدارس التربية الخاصة .رسالة ماجستير غير منشكرة .مصر:

معيد الدراسات العميا لمطفكلة جامعة عيف شمس.

 مسعكد ،محمكد ( :)2008تحميل أسباب الخطأ في اتخاذ الق اررات في المصارف الوطنية
العاممة في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .غزة:الجامعة اإلسبلمية.

 مسمـ ،عبد القادر( :)2007مصادر الضغوط المينية وآثارىا في الكميات التقنية في
محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .غزة:الجامعة اإلسبلمية.

 مبلخة ،زىير ( :)2011المسايرة والمغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاممين

بالمباحث العامة في محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :كمية التربية

الجامعة اإلسلمية.

 ناصر ،فداء( :)2002أثر سياسات تخْيض العمالة عمى ضغوط العمل والرضا الوظيْي :
بالتطبيؽ عمى قطاع الغزؿ كالنسيج كالمبلبس الجاىزة بجميكرية مصر العربية .رسالة

ماجستير غير منشكرة .مصر :جامعة عيف شمس.

 النكشاف ،عمي( :)2003ضغوط العمل وأثرىا عمى عممية اتخاذ الق ار ارت :دراسة مسحية
عمى القيادات اإلدارية في عدد مف األجيزة األمنية كالمدنية في مدينة الرياض .رسالة

ماجستير غير منشكرة .الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية.

 الينداكم ،ياسر( :)2005ا لتزام التنظيمي وضغوط العمل اإلداري لمديري مدارس التعميم
األساسي بجميورية مصر العربية .رسالة ماجستير غير منشكرة .القاىرة:جامعة عيف

شمس.
 -3الدوريات والمنشورات:

 أبك خرمة ،عماد ،كحمد ،ىاشـ ( :)2005مصادر اإلجياد الوظيْي :دراسة ميدانية آلراء
المكظفيف العامميف في شركة الكيرباء الكطنية األردنية .مجمة جامعة الممؾ سعكد :العمكـ
اإلدارية نسخة الكتركنية ،العدد .2

 البشابشة ،محمد ( :)2005اثر مصادر ضغوط العمل في السموك اإلبداعي لدى العاممين
في شركة البوتاس العربية .مجمة دراسات العمكـ اإلدارية ،مجمد ،32العدد .2

 جاد اهلل ،فاطمة( :)2002دراسة تحميمية لضغوط العمل لدى المرأة المصرية بالتطبيق
عمى ديوان عام ىيئة كيرباء مصر .المجمة العربية لئلدارة ،المجمد  22العدد.1
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 جمعكد ،مركاف سعيد( :)2009وسائل معالجة ضغط العمل لدى إداريي الجامعات في
محافظة الخميل – فمسطين ،مؤشراتيا ونتائجيا ،بحث محكـ .مجمة جامعة القدس

المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ،العدد. 12

 الجمالي ،فكزية عبد الحميد ،كحسف ،عبد الحميد سعيد( :)2003مستويات ا حتراق

النْسي لدى معممي ذوي ا حتياجات الخاصة واحتياجاتيم التدريبية بسمطنة عمان،
بحث محكـ .دراسات عربية في عمـ النفس .القاىر :دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

المجمد 2العدد. 1

 الجندم ،حسف( :)2005الضغوط الوظيْية التي يتعرض ليا المديرون في القطاع
الحكومي وتأثيرىا عمى الرضا الوظيْي .المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة .مصر :كمية
التجارة جامعة عيف شمس ،العدد. 2

 جكدة ،ايماف ،كاليافي رندة ( :)2002ضغوط العمل وعلقتيا بالتوجو البيروقراطي وعدم
الرضا الوظيْي :دراسة ميدانية .مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية،
المجمد ،18العدد.1

 جكىر ،صبلح الديف ( :)2002صناعة القرار التربوي في المنظمات الحكومية .مجمة
دراسات اإلدارية ،ج ،6العدد.105

 حافظ ،اجبلؿ ( :)2002دراسة مقارنة لمضغوط الوظيْية التي يتعرض ليا المديرون في
القطاعين العام والخاص .المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة ،العدد.2

 الخرابشة ،عمر ،ك عربيات ،حامد ( :)2005ا حتراق النْسي لدى المعممين العاممين مع
الطمبة ذوي صعوبات التعمم في غرف المصادر .مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية
كاالجتماعية ك اإلنسانية ،ـ ، 17ع . 231

 خميفات عبد الفتاح ،المطارنة شريف( :)2010أثر ضغوط العمل في األداء الوظيْي لدى

مديري المدارس األساسية الحكومية في إقميم جنوب األردن .مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد

 ،26العدد. 1

 الزيكد ،نادر فيمي( :)2002واقع ا حتراق النْسي لممرشد النْسي والتربوي في محافظة
الزرقاء في األردف بحث محكـ ،مجمة العمكـ التربكية.قطر:جامعة قطر ،العدد .1

 الزيكدم ،محمد ( :)2007مصادر الضغوط النْسية و ا حتراق النْسي لدى معممي

التربية الخاصة في محافظة الكرك و علقتيا ببعض المتغيرات .مجمة جامعة دمشؽ،
المجمد ، 23العدد.2

597

المصادرىوالمراجع

 السالـ ،مؤيد سعيد ( .)1990التوتر التنظيمي :مْاىيمو وأسبابو واستراتيجيات إدارتو.
اإلدارة العامة ،العدد  68أكتكبر.

 السباعي ،ىنية ( :)2001ضغوط العمل مستوياتيا ومصادرىا واستراتيجيات إدارتيا لدى
اإلدارات والْنيات السعوديات العاملت في الجامعات السعودية .الرياض :مجمة جامعة أـ

القرل ،المجمد ،4العدد. 2

 سعادة ك خركف( :)2003ضغوط العمل التي يتعرض ليا الممرضون والممرضات خلل

انتْاضة األقصى في مستشْيات محافظة نابمس الْمسطينية .دراسات العموم التربوية،

مجمد ،30ع. 20

 السعد ،صالح ،دركيش ،مراد ( :)2008أسباب ونتائج ضغوط العمل في بيئة المراجعة
السعودية :دراسة استكشافية .مجمة جامعة الممؾ عبدالعزيز ،المجمد ، 22العدد. 1

 السمادكني ،السيد :)1991( ،إدراك المتْوقين عقميا لمضغوط وا حتراق النْسي في

الْصل وعلقتو ببعض المتغيرات النْسية و البيئية .المؤتمر السنكم السادس لعمـ النفس
في مصر ،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية باالشتراؾ مع قسـ عمـ النفس التعميمي
كمية التربية  -جامعة المنصكرة ،الجزء 24 -22 ، 2يناير.

 الشاماف ،أمؿ( :)2005مصادر ضغوط العمل التنظيمية لدى مديرات المدارس في مدينة
الرياض .مجمة مستقبؿ التربية العربية ،المجمد ، 11ع. 37

 الشعبلف ،فيد ( )2016كاجية ا حتراق الوظيْي نحو نموذج مقترح لمسؤولية الْرد
والقيادة .المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب ،المجمد

 32العدد 54-3-65

الرياض )  ،) 2016ع.6

 الصماكم ،ابراىيـ ( .)2002الضغوط برنامج تحويل ضغوط العمل إلى انتاج وأمل.
الميندس األردني ،ع . 64

 الطحاينة ،زياد لطفي ،كعيسى ،سييؿ أديب( :)1992مستويات ا حتراق النْسي لدى

معممي التريبة الرياضية في األردن وعلقتو ببعض المتغيرات) .بحث محكـ( ،األردف:

الجامعة األدرنية ،دراسات العمكـ التربكية المجمد  23العدد.1

 الظفرم ،كالقريكتي) :(2010ا حتراق الوظيْي لدى معممات التلميذ ذوي صعوبات التعمم

في سمطنة عمان ،بحث محكم ،مصر :جامعة عيف شمس ،مجمة كمية التربية العدد . 20
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 عبد الجكاد ،احمد ( :")2006مصادر ضغط العمل :دراسة ميدانية بالتطبيق عمى

العاممين بجامعة جنوب الوادي .مصر :جامعة جنكب الكادم سكىاج ،مجمة البحكث

التجارية المعاصرة ،المجمد ، 9ع.2

 عبد الباقي ،تيسير( :)2003اإلجياد النْسي لدى عينة من المعممين الْمسطينيين في
مدينة القدس-بعض أعراضو وطرق علجو .مجمة جامعة بيت لحـ ،ع.13

 العتيبي ،دـ ( :)2007علقة ضغوط العمل با ضطرابات السيكوسوماتية والغياب
الوظيْي لدى العاممين في القطاع الحكومي في الكويت .جامعة الككيت :مجمة العمكـ

االجتماعية ،مجمد  25العدد . 2

 العتيبي ،بندر بف ناصر( :)2005ا حتراق النْسي لدى المعممين العاممين في معاىد
التربية الْكرية :دراسة مقارنة ) .بحث محكـ( ،مصر :جامعة عين شمس ،مجمة كمية

التربية .مكتبة زىراء الشرؽ ،العدد. 28

 العزاـ ،سميماف ( :)2001الضغوط المينية في األردن إمكانية التطبيق الق اررات اإلدارية
في األجيزة الحكومية في المممكة األردنية الياشمية .مجمة اإلدارة العامة ،العدد.68

 عساؼ ،عبد ( :)2006مصادر اإلجياد والضغط النْسي لدى مدرسي الجامعات في
الوطن المحتل الضْة الغربية .مجمة جامعة النجاح ،المجمد ،3العدد .10

 عسكر ،سمير ( :)1988متغيرات ضغط العمل :دراسة نظرية كتطبيقية في قطاع
المصارؼ بدكلة اإلمارات العربية المتحدة" ،اإلدارة العامة ،ع ،60ديسمبر.

 عسكر ،عمي ،كعبد اهلل ،أحمد ( :)1988مدى تعرض العاممين لضغوط العمل في بعض
المين ا جتماعية .جامعة الككيت :مجمة العموم ا جتماعية ،المجمد ،16العدد . 4

 العضايمة ،عمي( :)1999دراسة تحميمية لضغوط العمل لدى العاممين في الشركات العامة
الكبرى .مؤتة لمبحكث كالدراسات ،المجمد ، 14العدد. 7

 العضايمة ،عمي( :)2005الق اررات اإلدارية وعلقتو بالعوامل الشخصية والتنظيمية .مؤتة
لمبحوث والدراسات ،المجمد ، 14العدد. 7

 عمياف ،ربحي ،ابك زيد ،محمد ( :)2002ضغوط العمل لدى العاممين في المكتبات
الحكومية والخاصة في ا ردن .مجمة دراسات ،مجمد ،29العدد .2

 العمرم ،عبداهلل ( :)2003ضغوط العمل عند المعممين :دراسة ميدانية .مجمة جامعة
الممؾ سعكد ،ـ ، 16ع. 2
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 عكاد ،يكسؼ ذياب( :)2010ا حتراق النْسي لمعممي المدارس األساسية الحكومية

الناتج عن دمج الطمبة ذوي ا حتياجات الخاصة في الصْوف العادية) ،بحث محكـ(.
نابمس :مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد. 24
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ممحق رقم ()1

قائمة بأسماء األساتذة الذين قاموا بتحكيم ا ستبانة
و

االضى

انتخصص

انًكاٌ

1

انذكتور :وفيق األغا

أضتار يشارك في كهيت االقتصاد وانعهوو االداريت

جايعت األزهر بغسة

7

انذكتور :جالل شباث

أضتار يشارك كهيت انعهوو االداريت واالقتصاديت

جايعت انقذش انًفتوحت في غسة

0

انذكتور :يحًذ انًذهوٌ

أضتار يشارك في إدارة انًوارد انبشريت

أكاديًيت االدارة وانطياضت

4

انذكتور :خهيم ياضي

أضتار يطاعذ في إدارة االعًال

أكاديًيت االدارة وانطياضت

5

انذكتور :أيًٍ عابذ

أضتار وكيم وزارة االقتصاد انوطني

وزارة االقتصاد انوطني

6

انذكتور :أحًذ فرج هللا

أضتار يطاعذ في كهيت اإلدارة وانتًويم

جايعت األقصى

7

انذكتور :ينصور ينصور

أضتار يطاعذ في كهيت االدارة وانتًويم

جايعت األقصى

8

انذكتور :ضايي أبو شًانت

رئيص قطى انبحث انعهًي وانًكتباث

انكهيت انجايعيت نهعهوو انتطبيقيت

9

انذكتور :يحًذ ضانى

أضتار يشارك في كهيت االدراة

انكهيت انجايعيت نهعهوو انتطبيقيت

13

انذكتور :ياضر انشرفا

أضتار يطاعذ في كهيت انتجارة

انجايعت االضالييت بغسة

11

انذكتور :رايس بذير

في كهيت االقتصاد وانعهوو االداريت

جايعت األزهر بغسة

17

انذكتور :خانذ انذههيس

أضتار يطاعذ في كهيت انتجارة

انجايعيت االضالييت بغسة

.
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ا ستبانة التي تم توزيعيا عمي عينة الدراسة
دولة فمسطين

وزارة التربية والتعميم العالي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
البرنامج المشترك مع جامعة األقصى
برنامج القيادة واإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد /السيدة

-------------------

المحترم/ة

السلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
يسرني أف أقدـ ىذه االستبانة كالتي صممت لمحصكؿ عمى بعض البيانات التي تخدـ مباشرة
أىداؼ البحث العممي الذم أقكـ بإعداده حكؿ مكضكع "دور العوامل التنظيمية في الحد من

ظاىرة ا حتراق الوظيْي في الو ازرات

الْمسطينية دراسة حالة وزارتي الصحة والتربية

والتعميم" ،كأممي كبير في أنكـ لف تدخركا جيدان في تقديـ المعمكمات البلزمة ،عممان بأف إجاباتكـ
ستككف مكضع العناية كاالىتماـ كالسرية التامة كلف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم، ، ،
البنننناحث

عبد الْتننناح عزو الكحموت
ى
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أوالىً-ىالبواناتىالدوموغرافوظ:
ورجىىالتكرمىبوضعىإذارةى(ىىxىى)ىفيىالمكانىىالمنادبى:ى
 -5الجنس
-2مكان العمل
 -3العمر

أنثى

ذكر
ك ازرة التربية كالتعميـ

ك ازرة الصحة

أقؿ مف  25سنة

 -25أقؿ مف  30سنة

 -30أقؿ مف  35سنة

 -35أقؿ مف 40سنة

40سنة فما فكؽ
 -4المؤىل العممي

اقؿ مف بكالكريكس

بكالكريكس

ماجستير

دكتكراه
 -5المسمى الوظيْي

ككيؿ مساعد

ككيؿ ك ازرة

نائب مدير عاـ

مدير عاـ

نائب مدير دائرة

مدير دائرة
رئيس قسـ
 -6سنوات الخبرة
في المسمى
الوظيْي

الحالي
 -7الراتب

رئيس شعبة

أقؿ مف  5سنكات

 -5أقؿ مف 50سنكات

 – 50أقؿ مف  55سنة

 55سنة فأكثر

 2000-5000شيقؿ

 3000-2005شيقؿ

 4000-3005شيقؿ

 4005شيقؿ فأكثر

 -8الموقع عمى السمم الوظيْي
الفئة الثالثة

أخرم

الفئة العميا

أخرم

250

الفئة األكلى

الفئة الثانية

المـالحق

ثانواً-ىمجاالتىاالدتبانظ:ى
برجاء وضع علمة ) (Xأمام العبارة المناسبة ختيارك

القسم األول :المجا ت المتعمقة العوامل التنظيمية
العبارة
م

درجة الموافقة

المجا ت

المجال األول  -ضغوط العمل:
 1أشعر بالتعب كاإلرىاؽ مع نياية يكـ العمؿ.
 2أجد صعكبة في إدارة كقتي في العمؿ بفعالية.
 3أشعر بتضارب بيف معتقداتي الخاصة كالمياـ المطمكبة مني.
 4اختمؼ مع زمبلئي كثي ار في العمؿ.
 5اعتقد اف المياـ المككمة لي صعبة كمعقدة فى غالب االحياف.
 6أشعر باالكتئاب ك ضيؽ الصدر أثناء أدائي لمياـ عممي.
 7أشعر بالضيؽ كالتعب عند االستعداد ليكـ عمؿ جديد.
 8استطيع الحصكؿ عمى كقت راحة أثناء الدكاـ.

المجال الثاني -صلحيات العمل:
 1استطيع التحكـ بدرجة كافية في كظيفتي.
 2تتناسب حجـ األعماؿ التي أقكـ بيا مع قدراتي ك طمكحاتي.
 3يتكافر مجاال كافيا مف السمطة ك الصبلحيات بدرجة مريحة ألداء مياـ كظيفتي.
 4يفكضني رئيسي المباشر باتخاذ ق اررات تتعمؽ بالعمؿ.
 5تتبع األعماؿ الكظيفية التي اقكـ بيا الخطة اإلجرائية لمك ازرة.

المجال الثالث -التدوير الوظيْي:
 1يشعرني التدكير المستمر لممكظفيف في العمؿ بعدـ االستقرار .
 2أشعر بالتكتر كالقمؽ عند نقمي إلى مكاف عمؿ خر.
 3يفقدني التغيير المستمر لرئيسي المباشر الرغبة في العمؿ.
 4أشرؼ عمى أداء عدد مناسب مف المكظفيف في الك ازرة.
 5أقكـ باإلشراؼ عمى عدد مناسب مف العامميف في مجاؿ عممي.
 6أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات كمسئكليات مرتبطة ببعضيا البعض.
 7أحقؽ أشياء كثيرة جديرة بالتقدير في مكاف عممي.
 8أنا مسئكؿ عف عدة كاجبات أك مشركعات مرتبطة ببعضيا البعض.
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المجال الرابع -المشاركة في اتخاذ الق اررات:
 1يمكنني تنفيذ ق اررات خاصة بالعمؿ دكف الرجكع إلى رئيسي في العمؿ.
 2يستمع رئيسي المباشر لكجيات نظر المرؤكسيف عند حؿ بعض المشكبلت المتعمقة
بالعمؿ.

 3يتكافر مساحة كافية مف إبداء الرأم فيما يخص ميامي ككاجباتي الكظيفية.
 4يتـ في الك ازرة تحديد اليدؼ المراد الكصكؿ إليو قبؿ اتخاذ أم قرار.
 5تستعيف الك ازرة بالخبراء كالمختصيف لتطكير ليات اتخاذ الق اررات.
 6تسيؿ الك ازرة عممية تبادؿ المعمكمات المتعمقة بصنع الق اررات بيف مختمؼ الدكائر
كاألقساـ.

 7تبحث الك ازرة عف أسباب المشكمة التي تتطمب اتخاذ قرار.
 8تيتـ الك ازرة بالتغيرات في البيئة الخارجية المحيطة لتشخيص المشكبلت كحميا .

المجال الخامس -المساندة ا جتماعية:
 1أشعر بكجكد ركح المساعدة بيف المكظفيف.
 2عندما تكاجيني في العمؿ مشكمة ما فإني أجد ذانان صاغية مف زمبلئي.
 3أجد المساعدة مف زمبلئي اثناء العمؿ.
 4يسكد الطابع الرسمي في العبلقات بيف العامميف إثناء العمؿ.
 5يكجد تنسيؽ ك تعاكف مشترؾ بيف الزمبلء في األقساـ المختمفة في عممي.
6

أتبادؿ الزيارات ك االتصاالت ك المجامبلت مع زمبلئي خارج العمؿ.

 7أشعر بأنني منتمي اجتماعيا لزمبلئي ك مكاف عممي.
 8أشعر بسيادة العبلقات القائمة عمى اساس مصمحة العمؿ.

المجال السادس -صراع القيم:
 1يطمب مني أداء أعماؿ تتكافؽ مع القيـ ك المبادئ التي احمميا.
 2تنطكم كظيفتي عمى أداء أعماؿ قد ترضي زمبلئي االخريف.
 3أشعر بكجكد سيطرة لبلنتماء السياسي عمى العبلقات االجتماعية ك الكظيفية في
عممي.

4

تشعرني الثقافة ك القيـ السائدة في عممي بالراحة ك االنتماء لعممي.
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 5أعمؿ في ظؿ سياسات ك قكانيف تتعارض ثقافتي التنظيمية كاالجتماعية في
العمؿ.

 6تتكافر قيـ مشتركة بيف المكظفيف.
 7تشجع الك ازرة السمككيات االيجابية لمعامميف التي تنظـ لكائح العمؿ إثناء العمؿ.
 8احرص عمى االتزاف العاطفي أثناء مكاجية الصراعات القيمية.

القسم الثاني  -المجا ت ا حتراق الوظيْي:
العبارة
م

درجة الموافقة

المجا ت
بشدة

المجال األول  -اإلجياد ا نْعالي:
1

أشعر بتكافر الطاقة العاطفية خبلؿ تكاجدم في العمؿ .

2

أشعر بتكافر كامؿ طاقتي في نياية اليكـ الذم أقضيو في العمؿ .

3

أشعر بالتفاؤؿ حينما استعد ليكـ عمؿ جديد.

4

أشعر بالسعادة في خدمة الجميكر.

5
6

أشعر بالسعادة
كالمتعة بسبب عممي.
أشعر أف التعامؿ مع المراجعيف طكاؿ اليكـ يسبب لي االمؿ كالتفاؤؿ.

المجال الثاني -تبمد المشاعر:
1

أشعر بالمركنة في التعامؿ مع فئات المراجعيف.

2
3

أصبحت أكثر تفيمان الحتياجات الجميكر منذ ممارستي لمينتي.

أشعر باالكتراث كمشاركة االخريف في ىمكميـ كمشاكميـ.

4

أشعر أف المراجعيف يقدركف مساعدتي في انجاز اعماليـ .

5

اشعر باالتزاف االنفعالي في المكاقؼ الطارئة.

6

أشعر أف حياتي أصبحت ليا معنى نتيجة ممارستي لمينتي.

المجال الثالث -اإل نجاز الشخصي:
1

أشعر أنني مف خبلؿ عممي أؤثر إيجابا في حياة اآلخريف.
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2

استطيع كبسيكلة تييئة الجك المناسب ألداء عممي عمى أكمؿ كجو.

3

أشعر باالبتياج مف خبلؿ عممي كتعاممي مع المراجعيف.

4

في عممي أتعامؿ بيدكء تاـ مع المشاكؿ كالضغكط النفسية.

5

أتعامؿ بمسئكلية عالية مع مشاكؿ المراجعيف.

6

اتبني الحمكؿ اإلبداعية كالمبادرات في حؿ مشكبلت العمؿ.

و يف اخلتام نشكر لكم تعاونكم
وبارك اهلل فيكم
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ممحق رقم ()0

كتاب توزيع عمى وزارة التربية والتعميم
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ممحق رقم ()4

كتاب توزيع عمى وزارة الصحة الْمسطينية
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