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 اإلهداء

إىل أغىل الناس عىل قلبي، إىل من كانا سبباً يف وجودي يف هذه الدنيا، إىل من قدما يل من روحهام أعز ما 
، إىل سبييل يف طاعة هللا ... وطريقي لنيل رضاه ... والدي العزيزين حفظهام هللا ميلكان ... وما زاال يقدمان

 يل وحامهام من كل رش.

إىل مهجة القلب وتوأم الروح، إىل سكني وطمـأنينتي، إىل رشيكة عمري وحيايت، إىل من تشاطرين تعبي 
 وعنايئ ... زوجتي وملهمتي.

لوالدّي وصورته الحّية، إىل الدعوة الصالحة التي سرتفد عميل وتنميه إىل زينة الحياة الدنيا، إىل مرآة بّري 
 إىل يوم القيامة، إىل قرة عيني وفرحي ... ولدّي الحبيبني "محمد" و "لني".

إىل عطر أمي وأريجها املتجّدد، إىل القلب الذي ال يَْبَخُل عيلَّ بالحنان ... أختي العزيزة. إىل عوين وسندي، 
 ة التي مينحها يل أيب ... أخويت األعزاء.إىل امتداد القو 

إىل كل من قّدم يل الدعم ... إىل من ساهم يف وصويل إىل هذا املكان ... هذه اللحظة ... لكم جميعاً ... 
 أهدي هذا العمل املتواضع.

  



www.manaraa.com

 و

 والتقدير الشكر

يه سيدنا محمد علالحمد هلل الذي بحمده تتم النعم، والصالة والسالم عىل أرشف الخلق واملرسلني 
 أفضل الصالة وأتم التسليم.

يطيب يل بعد االنتهاء من هذا العمل أن أشكر منارة العلم ... جامعتي ... بكل من فيها من كوادر 
إدارية وتدريسية دون استثناء عىل ما قّدموه لنا من دعم وتوجيه وإرشاد، وما أماطوه من صعاب 

 واملعرفة.تعيق طريقنا يف سبيل الحصول عىل العلم 

ويرّسين أن أتوجه بالشكر الجزيل ل اللجنة الكرمية التي تكرّمت عيل بتخصيص حصٍة معتربٍة من وقتها 
 الثمني؛ وأخص بالذكر:

 االستاذ الدكتور تيسري محمد الخوالدة

 الدكتورة ميسون الزعبي

 الدكتور محمد فالح الخوالدة

ها مبوضوعيٍة تربز ما فيها من جهد، وتنقدها الّنقد لالطالع عىل رسالتي هذه، ودراستها بعمٍق، ومناقشت
 البّناء، فلكم جزيل الشكر والعرفان، ودمتم ذخراً للعلم وطالبه.

وال يسعني إال أْن أخصَّ بالذِّكر من كان له الفضل األكرب بعد هللا عز وجل يف إنجاز هذا العمل، فمدين 
والتوجيه، ورشّفني باإلرشاف عىل هذه الرسالة، بكل ما لديه من علم ومعرفة، ومل يبخل عيّل بالنصح 

 األستاذ الدكتور صالح سويلم الرشفات.

كام ويرشفني أن أشكر أعضاء لجنة املحكمني عىل تعاونهم الكبري يف دراسة االستبيان الذي أعددته، 
ذه ه وإبداء مالحظاتهم عليه، وتوجيهاتهم القيمة التي كان لها األثر الكبري يف ما وصلت إليه يف

 الدراسة.

وال أنىس أن أشكر خايل العزيز "د. إياد أحمد فرهود أحمد" عىل كل الدعم والتوجيه واإلرشاد الذي 
قّدمه يل؛ ليس فقط أثناء إعداد هذه الرسالة، وإمنا يف كل وقت كنت بحاجه فيه للعون واملساعدة، 

 وبخاصة خالل فرتة دراستي للامجستري.

بالشكر الجزيل إىل كل من ساهم يف إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر وأخرياً وليس آخراً، أتقدم 
الشخص الذي قّدم يل كل ما يستطيع من عون، ومل يأُل جهداً يف مساعديت عىل إمتام هذا العمل، 

 غالب. فراسصديقي العزيز ... وزمييل يف العمل ... 
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مستوى االحرتاق النفيس وعالقته بالوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف 
 مديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة

 

 إعداد

 فتحي" ذيابحسان "محمد 

 إرشاف

 األستاذ الدكتور صالح سويلم الرشفات

 

 باللغة العربية امللخص

هذه الدراسة البحثية إىل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية التي تحقق يف تكاملها الهدف  هدفت
الرئيس املتمثل يف دراسة االحرتاق النفيس الذي يتعرض له مديرو ومديرات املدرس الحكومية يف لواء 

 الرصيفة، والعالقة التي تربطه بوالئهم التنظيمي نحو مدارسهم.

اسة من جميع مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة والبالغ عددهم وتكّون مجتمع هذه الدر 
( مديرًة. واختار الباحث املجتمع كامالً ليكون عينة 52( مديراً و)72( مديرا ومديرة، حيث يوجد )83)

ستخدمها ( استامرة صالحة، ا20للدراسة فوزع عليهم االستبانة التي طورها لجمع البيانات، واسرتجع منها )
تعرّض أفراد العينة ملستوًى متوسط من االحرتاق الباحث كلها يف إجراء هذه الدراسة. وأظهرت الدراسة 

النفيس عىل مستويي اإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر، يف حني يتعرضون إىل مستوًى متدٍن من االحرتاق 
ن عىل تعرضهم إىل مستوًى متوسط مالنفيس عىل مستوى نقص الشعور باإلنجاز الشخيص، كام دلت أيضاً 

لذي ا يف مستوى االحرتاق النفيسفروق ذات داللة إحصائية كام أظهرت وجود االحرتق النفيس يف املجمل. 

واملؤهل العلمي، وعىل العكس ( تعزى ملتغريي الجنس )α = 0.05يتعرض له هؤالء األفراد عند مستوى )
لك فقد تبني أن لدى أفراد العينة مستوًى متوسطاً من الوالء وكذ كانت بالنسبة ملتغري الخربة اإلدارية. 

التنظيمي عىل أبعاده الثالثة كل عىل حدة، كام دل أيضاً عىل مستوًى متوسطاً من الوالء التنظيمي يف 
ة عند لدى أفراد العين يف الوالء التنظيميفروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج أيضاّ، وجود املجمل. 

لصالح اإلناث، وعىل العكس كانت بالنسبة ملتغريي املؤهل العلمي ( تعزى ملتغري الجنس α = 0.05مستوى )

بني ( α = 0.05وأخرياً، فقد بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )والخربة اإلدارية. 
ائج أن وأخريا أظهرت النت والئهم التنظيمي.يتعرض له أفراد العينة وبني  مستوى االحرتاق النفيس الذي

الء وزارة إيالعالقة بني هذين املتغريين عالقة عكسية. وأوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات من أهمها )
الرتبية والتعليم مزيداً من العناية واالهتامم ملدير املدرسة، وتقديم الدعم الكايف له لتنمية نفسه، 

ل اع النفسية للعاملني يف امليدان الرتبوي واكتشاف املشاكواالستعانة بأخصائيني نفسني لتقييم األوض
واألمراض النفسية يف مراحلها األولية ولتقديم النصح واإلرشاد والعالج الرسيع إذا استدعت الحاجة، ووضع 

 الربامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات ورغبات وتطلعات كافة العاملني يف امليدان الرتبوي.

  تاحية: االحرتاق النفيس، الوالء التنظيمي، مديرو املدارس، لواء الرصيفة.الكلامت املف
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ABSTRACT 

The objective of this study is to achieve a set of sub-goals that achieve its 
integration. The main objective is to study the psychological combustion of the directors 
and principals of public schools in the Rusaifa district and the relationship between their 
organizational loyalty towards their schools. 

Population of this study consists of all 83 principals of the public schools in the 
Rusayfah district, where there are )27( male principals and (56) principals. The 
researcher chose the whole society to be a sample of the study and gave them the 
questionnaire that he developed to collect the data, and retrieved (81) valid forms, which 
were used by the researcher in conducting this study. The study showed that the sample 
members were subject to an moderate level of burnout due to the emotional exhastion 
and depersonalization, while exposed to a low level of burnout due to the lack of personal 
achievements, as well as the exposure to an average level of burnout in total. There 
were also statistically significant differences in the level of burnout experienced by these 
individuals in the function (α = 0.05) due to gender variables and  scientific qualification.  
It was also found that the respondents had moderate level of organizational allegiance 
at their three dimensions, as well as an average level of organizational loyalty in general. 
The results also showed that there were statistically significant differences in the 
organizational loyalty of the sample (α = 0.05) due to gender variable in favor of females. 
Finally, the results showed a statistically significant correlation between (α = 0.05) 
between the level of psychological combustion experienced by the sample members and 
their organizational loyalty. The results showed that the relationship between these two 
variables is inverse. The study recommended a number of recommendations, most 
important of which are: (1) Giving the Ministry of Education more attention and attention 
to the headmaster, providing adequate support for him to develop himself, and using 
psychologists to assess the mental state of the workers in the educational field and to 
discover problems and psychological diseases in their initial stages. And the 
development of training programs that are commensurate with the needs, wishes and 
aspirations of all workers in the field of education. 

Keywords: Burnout, Organizational Loyalty, School principals, Al Rusaifa Education 

Directorate. 
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 مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافهاالفصل األول: 

 

 : مقدمة

يف ظل التغري الرسيع، واملستمر للعامل من حولنا، ونظراً للتطورات التكنولوجية الكبرية يف شتى املجاالت، 
واألفكار، تزايدت تعقيدات الحياة، وازداد ما يتعرض له العنرص البرشي من والتحوالت الكبرية يف االتجاهات 

 صعوبات حتى أصبح ما يتعرض له من ضغوطات، ومصاعب يكاد ال يعد أو يحىص.

باإلجهاد والتوتر والتعب الشديد، ويحس  للفرد حالًة نفسيًة يشعر خاللهالضاغطة هذه املواقف اتسبب 
شعر بالعجز وعدم القدرة عىل االستمرار والعطاء، وتخبو بداخله املشاعر باستنزاف قواه وقدراته حتى ي

اإليجابية نحو نفسه ونحو عمله، وتحل محلها صورة مظلمة حول نفسه وحول اآلخرين. ومبرور الوقت، 
وباستمرار هذه الظروف، تتطور هذه الحالة داخل الفرد لتهوي به يف مستنقعٍ من املشاعر السلبية، ويتملكه 

يأس واإلحباط. وتزداد خطورة هذه الحالة من خالل معرفة أن آثارها ال تتوقف عند الجانب املهني للفرد، ال
وأن نتائجها ال تنحرص تأثريها عىل ما يدور يف فلك حياته العملية فقط، وإمنا ينعكس عىل كافة جوانب حياته 

يس" عىل هذه الظاهرة تسمية "االحرتاق النفاألخرى وتؤثر عىل صحته النفسية، والجسدية، واالجتامعية، وأطلق 
 . (7112)الزهراين، " أو "االحرتاق الوظيفي

 تتلخص عراضأ مجموعة  أو متالزمة ماسالش( "االحرتاق النفيس" أو "االحرتاق الوظيفي"، بأنه)وقد عرّفت 

 عن الرضا بعدم الشخصية، واإلحساس الخصائص من والتجرداالنفعالية  الطاقة واستنفاذ العصبي اإلجهاد يف

 نوعاً  يؤدون الذين األشخاص لدى أن تحدث ميكن أعراض مجموعة وهي املجال املهني، يف الشخيص اإلنجاز

 ( 2016الناس )ماسالش، مع املبارش التعامل تقتيض األعامل التي من

 قعيعملية الرتبوية ميدانياً، وللكم الكبري واملتزايد الذي الدور الذي يؤديه مدير املدرسة يف قيادة ال ولحساسية
عىل عاتقه من مسؤوليات يف إدارة، وتوجيه بوصلة العمل نحو األهداف االسرتاتيجية التي بُني النظام الرتبوي 

ية، وتركيز العناية بهذا الركن املهم من أركان العملية الرتب -بل ومن الواجب-ككل لتحقيقها؛ كان من الرضوري 
وضامن استمرار أداء مدير املدرسة ملهمته بكفاءة وفاعلية، وبقائه ملتزماً بالطريق التي تَقوُد من يسلكها إىل 
تحقيق اإلنجازات املأمولة؛ كان ال بد من االهتامم بدراسة لعوامل الحاسمة املؤثرة يف أدائه لدوره، والتي من 

 .(7102)الرسحان،  أهمها االحرتاق النفيس ملدير املدرسة

كام وجب البحث العميق يف موضوع "الوالء التنظيمي ملدير املدرسة" الذي تنعكس آثاره عىل مدى متسكه  
بعمله، ومستوى التزامه بأداء واجباته الوظيفية ، وتحليل العالقة التي تربط أحد هذين العاملني باآلخر لبناء 

 (. 7112)غضية،  هم كيفية استثامر تلك العالقة ملصلحة العملتصور واضح يساهم يف ف

 : مشكلة الدراسة

ارس مديرو ومديرات املدتتحدد مشكلة هذه الدراسة يف معرفة مستوى االحرتاق النفيس الذي يتعرض له 
ظيفي، و الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة، وتحديد تأثرياته عىل مستوى والئهم ال

مستوى االحرتاق النفيس، والوالء التنظيمي(، من خالل اإلجابة عىل وتحليل العالقة بني هذين العاملني )
  -األسئلة البحثية التالية:
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 : أسئلة الدراسة

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية: 

ومديرات املدارس الحكومية يف لواء السؤال األول: ما مستوى االحرتاق النفيس الذي يتعرض له مديرو 
 الرصيفة؟

ي الذي يتعرض له مدير  يف مستوى االحرتاق النفيسالسؤال الثاين: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل العلمي، α = 0.05ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند )
 والخربة اإلدارية(؟

 الثالث: ما مستوى الوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة؟السؤال 

لدى مديري ومديرات املدارس  يف الوالء التنظيميالسؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 

لمي، والخربة ( تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل العα = 0.05الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )
 اإلدارية(؟

يتعرض لها مديري ومديرات املدارس   مستوى االحرتاق النفيس الذيالسؤال الخامس: هل هناك عالقة بني
 ؟والئهم التنظيميالحكومية يف لواء الرصيفة وبني 

 : أهمية الدراسة

االحرتاق تناول ظاهرة أساسيني. املصدر األول يتمثل يف  الدراسة من مصدرين الكبرية لهذه األهميةتنبع 
قها عامال حاسامً يف إنجاح العملية الرتبوية وتحقي النفيس، وتأثريه عىل الوالء التنظيمي، باعتبار األخري

ألهدافها. فهي تُعنى باالحرتاق النفيس الذي تتعرض له إحدى أهم الرشائح التي تقود ميدانياً العملية 
أبعاد  وما لها من -عامًة؛ ويف لواء الرصيفة عىل وجه الخصوص مديرو ومديرات املدارس الحكومية-الرتبوية 

عىل سري العملية الرتبوية يف مدارسهم، من جهة، والوالء التنظيمي لتلك الفئة مبا له من انعكاسات عىل 
العملية الرتبوية أيضاً، من الجهة األخرى. أما ثاين هذين املصدرين فهو دراسة العالقة االرتباطية الكامنة 

ني هذين العاملني وتحليلها؛ وما تفرزه من نتائج ومعلومات قيمة تسهم يف توضيح تلك العالقة، وتشكل ب
منطلقاً لرسم الخطط والسياسات والربامج التي متكن األطراف املعنية من إدارتها بكفاءة، وفاعلية لالرتقاء 

 .مبستوى اإلنتاجية وجودتها

 دراسة وتنوع مجاالتها؛ إال أنه ميكن تلخيصها يف الجوانبالرغم من تعدد جوانب أهمية هذه ال وعىل
 الرئيسة التالية:

 : األهمية النظرية

ومديرات  النفيس الذي يتعرض له مديرو االحرتاقتتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة يف تعريفها مبستوى 
ومصادره، وآثاره ونتائجه املختلفة. كام أنها تعرف بالوالء  املدارس الحكومية عامًة، ويف لواء الرصيفة خاصًة،

التنظيمي لدى هؤالء املديرين واملديرات، والعوامل املؤثرة عليه، وتحليل العالقة بني ما يتعرضون إليه من 
  احرتاق نفيس وانعكاساته عىل والئهم التنظيمي.
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 : األهمية البحثية

 أنها متثل إضافة للمكتبة العربية يف مجال أدبيات اإلدارة الرتبوية هذه الدراسة يفتكمن األهمية البحثية ل
وإثراًء لها، حيث تعد من الدراسات القليلة املتخصصة يف هذا املجال من اإلدارة الرتبوية. كام أنها تفتح 

يف و آفاقاً جديدة إلجراء بحوث، ودراسات علمية جديدة ذات عالقة مبارشة بهذا املوضوع، أو غري مبارشة، 
 نفس املجال البحثي أو يف مجاالت بحثية أخرى.

 :األهمية العملية التطبيقية

العملية التطبيقية لهذه الدراسة فتظهر يف عدة جوانب؛ أولها: يتمثل يف تقديم تغذية راجعة لقادة  األهميةأما 
املدارس من ظروف  حول ما يعانيه مديرو ومديرات -يف الوزارة وغريهم من أصحاب العالقة-النظام الرتبوي 

تؤدي إىل احرتاقهم نفسيا، واإلشارة إىل مصادر تلك الظاهرة وآثارها ونتائجها عىل سري العملية الرتبوية. أما 
ثانيها؛ فيتضمن يف حدوده إبراز العالقة بني والء املديرين واملديرات من جهة، وبني ما يعانونه من احرتاق 

دور املهم لهذين العاملني يف تحديد مستوى نجاح القيادة الرتبوية نفيس؛ من جهة أخرى، مع التأكيد عىل ال
باعتبارهام يؤثران بشكل مبارش عىل أحد الركائز األساسية لنجاح العملية الرتبوية. أما ثالثها: فيتلخص يف تقديم 

 الذي يستوصيات تسهم يف وضع الخطط العالجية املناسبة التي يفيض تطبيقها إىل خفض مستوى االحرتاق النف
يتعرض له هؤالء املديرون واملديرات من جهة، ورفع درجة والئهم ألماكن عملهم وللوظيفة التي يشغلونها 

 فيه، من الجهة األخرى؛ مام يدفع بعجلة العملية الرتبوية نحو األمام، ويزيد من وترية نجاحها وتطورها.

 : أهداف الدراسة

ى االحرتاق النفيس لدى أفراد العينة وبيان الفروق يف هذا هذه الدراسة البحثية التعرف عىل مستو هدفت 
املستوى والناتجة عن متغريات الجنس واملؤهل العلمي والخربة اإلدارية، كام هدفت الدراسة كذلك إىل 
التعرف إىل مستوى الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة وأثر متغريات الجنس واملؤهل والخربة يف ذلك. واخريا 

 راسة إىل معرفة العالقة بني مستوى االحرتاق النفيس ومستوى الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة.تهدف الد

 : التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 ألغراض إجراء هذ الدراسة؛ تبنى الباحث التعريفات االصطالحية واإلجرائية التالية:

 التعريفات االصطالحية

 االحرتاق النفيس:

أعراض تتمثل يف اإلجهاد العصبي واستنفاد الطاقة االنفعالية والتجرد من النواحي الشخصية،  هو "مجموعة
واإلحساس بعدم الرضا عن اإلنجاز يف املجال املهني. والتي ميكن أن تحدث لدى األشخاص الذين يؤدون 

 .(Maslach & Jackson, 1981, p. 99)نوعاً من األعامل التي تقتيض التعامل مع البرش"

 الوالء التنظيمي:

"االرتباط النفيس الذي يربط الفرد  (72، ص 7103الخميس )( الوارد يف 0992وقد عرّفه العتيبي والسواط )
  باملنظمة والذي يدفعه لالندماج يف العمل والتفاعل مع قيم املنظمة وتبنيها".
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 : التعريفات اإلجرائية

 نفيس:االحرتاق ال

 درجة استجابة املبحوثني عىل الجزء املخصص لهذه الغاية يف االستبانة التي طورها الباحث.

 الوالء التنظيمي:

 درجة استجابة املبحوثني عىل الجزء املخصص لهذه الغاية يف االستبانة التي طورها الباحث.

 : حدود الدراسة ومحدداتها

 تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية:

 : الحدود املوضوعية

خصصت هذه الدراسة للبحث يف مستوى االحرتاق النفيس وعالقته بالوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات 
 املدارس الحكومية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة.

 : الحدود البرشية

واء الرتبية والتعليم للاقترصت هذه الدراسة عىل مديري ومديرات املدارس الحكومية التابعة ملديرية 
 الرصيفة.

 : الحدود املكانية

 شملت هذه الدراسة جميع املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة. 

 : الحدود الزمانية

 (.2018-2017أجرى الباحث هذه الدراسة خالل الفصل الدرايس الثاين )

وء صدق وثبات أداة الدراسة، وموضوعية استجابة أفراد عينة وإن تعميم نتائج هذه الدراسة سيتم يف ض
 الدراسة عىل أداة الدراسة.



www.manaraa.com

5 

 

 الدراسات السابقةاألدب النظري و  الفصل الثاين: 

 :مقدمة

التي استهدفت دراسة املتغريين موضوع بعد إجراء مسح شامل ملجمل أدبيات اإلدارة الرتبوية السابقة 
خرى والبحث يف ارتباط كل منهام مبتغريات أ  اق النفيس، والوالء التنظيمي(،البحث يف هذه الدراسة )االحرت 

طريف العالقة -أو ببعضهام البعض؛ فإن عدداً معترباً من تلك األدبيات تطرق إىل الحديث عن أحد املتغريين 
ع متغريات مواتجهت الدراسة فيه نحو البحث يف تحليل عالقة ذلك املتغري  -التي يُعنى هذا البحث بدراستها

أخرى. يف حني تناول عدد قليل جداً من الدراسات البحث يف هذين املتغريين، وتحليل العالقة الكامنة 
بينهام؛ إال أن أياً من تلك الدراسات مل توجه بحثها نحو مديري ومديرات املدارس الحكومية يف مديرية 

 الرتبية والتعليم للواء الرصيفة.

 : األدب النظري -أوالً

 : حرتاق الوظيفياال 

يقع العاملون يف شتى املجاالت خالل أدائهم ألعاملهم اليومية تحت ضغوط، ويتعرضون إىل تحديات 
عديدة. ومن خالل تعاملهم مع الكثري من املعوقات التي تؤثر عىل أدائهم ألدوارهم عىل أكمل وجه، فيتولد 

هم؛ التي يتوقعها متلقو تلك الخدمات منلديهم شعور بعدم تقديم الخدمات التي ترتقي ملستوى الجودة 
مام يضفي مزيداً من املشاعر السلبية نحو عملهم، ويستدعي منهم بذل املزيد من املجهودات، واستنفاد 
ما لديهم من طاقة يصل إىل درجة الشعور بالعجز وعدم القدرة عىل االستمرار، وأطلق عىل هذه الظاهرة 

 .(7112)الزهراين، اق الوظيفي" تسمية "االحرتاق النفيس" أو "االحرت 

 :مفهوم االحرتاق الوظيفي

االحرتاق النفيس بأنه "حالة من اإلنهاك الناتج عن االختالف  (Freudenberger ،0924)عرف فرويدنبريجر 
جر أول من فرويدنبري والتفاوت بني أعباء، ومتطلبات العمل، وبني قدرات العامل، وإمكاناته وتطلعاته"، وكان 

االحرتاق  فرويدنبريجر مصطلحم. فاستخدم 0924أكادميياً عام  "Burnoutاستخدم مصطلح االحرتاق النفيس "
فيس لوصف االستجابات االنفعالية والجسدية للعاملني يف املهن اإلنسانية تجاه ما يتعرضون له من ضغوط الن

 أثناء سعيهم لتحقيق أهداف يصعب تحقيقها يف ظل ما ميتلكونه من قدرات 

 لوقد ُعرِّف االحرتاق الوظيفي عىل أنه "عبارة عن متالزمة من االرهاق العاطفي والسخرية التي تحدث بشك
متكرر بني األفراد الذين يعملون للناس أعامالً من نوع ما". وكانت ماسالش وجاكسون من رواد العلامء الذين 
كانت لهم بصامت واضحة يف تطوير مفهوم "االحرتاق الوظيفي" حيث حّددتاه بثالثة أبعاد. البعد األول يتمثل 

 ارد العاطفية، بحيث يشعر العاملون بعدم القدرةباإلجهاد اإلنفعايل الذي وصفته بأنه حالة من استنزاف املو 
عىل العطاء عىل املستوى النفيس. أما البعد الثاين فوصفتاه بأنه املشاعر والسوكات السلبية الساخرة التي تتطور 
لدى العامل تجاه عميله، بحيث يرى أن العميل يستحق ما يتعرض له من مشاكل. أما البعد الثالث فهو امليل 

الذات بشكل سلبي وبخاصة ما يتعلق بعمل الفرد مع العمالء، بحيث يشعر الفرد بعدم السعادة  إىل تقييم
  .(Maslach & Jackson, 1981) والرضا عن انجازاته يف العمل
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بتعريف االحرتاق النفيس بأنه "مجموعة أعراض تتمثل يف اإلجهاد العصبي  (1982وعادت ماسالش )
واستنفاد الطاقة االنفعالية والتجرد من النواحي الشخصية، واإلحساس بعدم الرضا عن اإلنجاز يف املجال 

" رشاملهني. والتي ميكن أن تحدث لدى األشخاص الذين يؤدون نوعاً من األعامل التي تقتيض التعامل مع الب
 .(7112)القريويت و الخطيب، 

إىل أن االحرتاق النفيس "هو االستنزاف البدين واالنفعايل  (7102بوهايل )( الوارد يف 1983كام يشري كرينيس )
ن يويتمثل يف مجموعة من املظاهر السلبية مثل: التعب واإلرهاق والشعور بالعجز وفقدان االهتامم باآلخر

 وبالعمل، والسخرية من اآلخرين والسلبية يف مفهوم الذات عند الفرد".

االحرتاق النفيس بأنه "حالة من  (7112القريويت والخطيب )( الوارد يف 1983ويعرف باينز وأرونسون )
اإلجهاد البدين والذهني والعصبي واالنفعايل، وهي حالة تحدث نتيجًة للعمل مع الناس والتفاعل معهم 

 ة طويلة ويف مواقف تحتاج إىل بذل مجهود انفعايل مضاعف".لفرت 

( إىل تعريف االحرتاق النفيس عىل أنه "متالزمة اإلجهاد االنفعايل وتبلد 1986)وعادت ماسالش وجاكسون 
 .(Evers & Tomic, 2000, p. 5)املشاعر ونقص اإلنجاز الشخيص" 

كام عرفته حرتاوي بأنه "حالة نفسية تؤرق األفراد الذين يعملون يف مهن تتطلب تقديم خدمات اجتامعية 
 .(0990)حرتاوي، وإنسانية لآلخرين" 

ويرى عودة أن االحرتاق النفيس "حالة من اإلعياء النفيس والجسدي تظهر عىل الفرد بتأثري ضغط العمل 
الذي يتعرض له وتؤثر يف اتجاهاته نحو املهنة التي يعمل فيه بشكل سلبي ميكن تشخيصه بوضوح من خالل 

 .(0992)عودة، سلوكه أثناء العمل وعالقته مع اآلخرين" 

تعريف االحرتاق النفيس بأنه "عدم القدرة  (7107بوحارة )( الوارد يف 1999كام اقرتح كابوتو وسبانيول )
عىل التكيف مع الضغوط الناجمة عن متطلبات العمل والحياة الشخصية، وأن االحرتاق النفيس ال يسبب 

ه يقلل دين الذين يتلقون الخدم أيضاً، وأناألذى للشخص الذي يتعرض لإلصابة به فحسب، وإمنا إىل املستفي
 من الطالقة املتوفرة ملتطلبات العمل والحياة الشخصية بشكل كبري".

االحرتاق الوظيفي بأنه "حالة من االضطراب والتوتر،  (7101أبو مسعود )( الوارد يف 7111وعرفت الحايك )
ديدة جتامعي، ناتجة عن الضغوط النفسية الشوعدم الرضا الوظيفي، تصيب العاملني يف املجال اإلنساين، واال 

التي يتعرض لها الفرد بسبب أعباء العمل تؤدي به إىل استنزاف طاقاته، وجهوده مام تنحدر به عىل مستوى 
 غري مقبول من األداء".

فإن االحرتاق النفيس بشكل عام هو "عبارة عن  (7107بوحارة )الوارد يف ( 7112وبناًء عىل ما يراه يوسف )
حالة من اإلنهاك الجسمي واالنفعايل والعقيل تنتج عن االنهاك الطويل املدى يف مواقف مشحونة انفعاليا 

 وضاغطة مصحوبة بتوقعات شخصية مرتفعة تعلق بأداء الفرد".

( ظاهرة االحرتاق النفيس بأنها "الحالة النفسية التي تسبب اإلنهاك 7101ويعرف فريحات والربيض )
لعاملني يف مجال العلوم اإلنسانية، نتيجة ألعباء العمل التي يتعرض لها الفرد، مام ينعكس واالستنزاف لدى ا

سلباً عىل العمل واملتلقني، ويشعر بتدين الدافعية، وتدين قيمة العمل، والنظرة السلبية للذات كونه يعمل 
  .(0522)ص، يف هذه املهنة" 
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 ة عن حالة تنجم عن إحساس الفرد بعدم تلبية حاجياتهيف حني عرفت بوحارة االحرتاق النفيس بأنه "عبار 
وعدم تحقق توقعاته، إضافة إىل تطور خيبات األمل يرافقها أعراض نفسية وجسدية، تؤدي إىل تدين مفهوم 

بوحارة، )الذات، هذا يؤثر سلباً عىل تحقيق أهدافه الشخصية، واألهداف العامة للمؤسسة التي يعمل فيها" 
 .(32، ص، 7107

 : باب االحرتاق النفيس وعوامل حدوثهأس

تعددت األسباب التي تلعب دوراً محورياً يف تعرض العاملني يف بيئات مهنية مختلفة إىل االحرتاق النفيس 
وفق ما توصلت إليه الدراسات امليدانية التي بحثت يف هذه الظاهرة، إال أن كرينيس قد لخصها يف العوامل 

 :(0992)عودة، التالية 

 : العوامل ذات الطابع الفردي

إن عمل األفراد يف املؤسسات عىل اختالف أنواعها تحكمه عادًة مجموعة من القوانني واألنظمة والتعليامت، 
ففي املؤسسات والدوائر الحكومية عىل سبيل املثال، يتحدد دور الفرد فيها مبجموعة من املهام واملسؤليات 

نى بحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها والتي متثل مجموعة جزئية من األهداف العامة للمؤسسة، التي تع
 ومتنح الوظيفة شاغلها قدراً من الصالحيات الذي يبقى محدوداً مهام اتسع نطاق تلك الصالحيات أو ضاق.

وتشري أغلب البحوث والدراسات إىل أن أكرث من يتعرض لالحرتاق النفيس من العاملني هو الفرد األكرث التزاماً 
بعمله وإنتامًء وإخالصاً له؛ ويكاد يجمع كل من فرس ذلك عىل أن ذلك الفرد أكرث عرضًة من غريه إىل ضغوط 

( أن الرغبة الداخلية بالعطاء 7112ىل سبيل الذكر ال الحرص، يرى العيارصة ). حيث، ع(0992)عودة، العمل 
تقابلها مواجهة ظروف صعبة وتحديات ومعوقات خارجية تتجاوز حدود إرادته تكبح جامح هذه الرغبة 
وتثبط من عزميته، فرتتبط احتامالت التعرض لالحرتاق النفيس ودرجته بعالقة عكسية مع مدى واقعية 

الفرد وتوقعاته، وعىل نفس الشاكلة، فإنها ترتبط بقدرته عىل التكيف ومبستوى طموحه وجودة طموحات 
 .(7102)بوهايل، تحقيقه ألهدافه 

فعىل سبيل املثال يبذل مدير املدرسة جهوداً مضنية لتهيئة بيئة مدرسية صحية وللمحافظة عليها وقيادة 
اعلية يتعرض للعديد من املعوقات، والتحديات التي تحاول احباطه وتثبط اندفاعه مدرسته بكفاءة وف

 .(0995)الرشدان، وتقلل عطاءه، ومن أمثلتها الروتني الذي تفرضه عليه اإلدارة التعليمية 

 : العوامل ذات الطابع االجتامعي

 جتمع عىل املؤسسات الرتبوية يزيد من األعباء الوظيفية عىل العاملنيإن االعتامد املتزايد من سائر رشائح امل
يف هذا القطاع؛ مام يتسبب يف تدين مستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع عام هو مطلوب؛ األمر الذي 

إضافة إىل ذلك، فإن التزام . (7102)بوهايل، يتسبب يف شعور املوظف باإلحباط، ويزيد من الضغوط عليه 
الفرد باملحافظة عىل مصلحة العمل وتحقيق أهدافه ورسالته يحول يف بعض األحيان دون تلبية رغبات 
العمالء، ومصالحهم مام يجعله عرضة لإلحباط وعدم التوازن نتيجة شعوره بالعجز عن تقديم الخدمة 

  .(0992)عودة، بالشكل املطلوب 
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كام وأن تصور املجتمع حول ما تقدمه املؤسسة من تسهيالت ملقدم الخدمة وما يقاسيه من ظروف وقلّة 
ما توفره له من امكانيات من جهة، وتوقعات املجتمع حول قدراته وامكانياته الشخصية واملهنية تتجاوز 

قع؛ بني ما هو متوقع وبني ما هو وا حدود الواقع يف بعض األحيان، مام يخلق فجوة كبرية يف بعض األحيان
 .(7112)العيارصة، مام يتسبب يف زيادة احتامل التعرض لالحرتاق الوظيفي 

 : العوامل ذات الطابع املهني

وتسهم بيئة العمل إىل حد بعيد يف مستوى ما يتعرض له الفرد من ضغوط؛ األمر الذي يزيد من احتامالت 
فشله يف تحقيق أهدافه عىل مستوى العمل وما يرتبط به من اشباع الحتياجاته الشخصية، مام يقوده إىل 

عسكر، )لالحرتاق النفيس حالة معنوية متدنية وإىل شعور بعدم الرضا عن عمله وإنجازاته؛ فيصبح عرضة 
 .(0922جامع، و األنصاري، 

كام أن قلة تحكم الفرد يف بيئة العمل وشعوره بعدم القدرة عىل حل املشاكل املتعلقة به تدخله يف حالة 
قيق وتحمن القلق والكآبة. إضافة إىل ذلك فإن عجز العمل عن تلبية طموحات الفرد، واشباع رغباته 

. كام أن الرتابة يف أداء نفس املهام، (7102)بوهايل، طموحاته تتسبب يف حالة من عدم الرضا الوظيفي لديه 
 وخلو العمل من أية مثريات تحفز مشاعر الفرد؛ تفقده الحامس نحو عمله وتخلق داخله مشاعر سلبية 

إن شعور الفرد بعدم التقدير املناسب ملا يقدمه من خدمات، وبعدم أهمية الدور الذي يؤديه يف املؤسسة 
من وجهة نظر اآلخرين، تنعكس سلباً عىل مشاعره نحو ذاته وعمله يف الوقت نفه، كام تنعكس أيضاً عىل 

رصاع الدور، وغموض الدور، وزيادة الحمل  سلوكه الشخيص وأدائه الوظيفي. إضافة إىل كل ما سبق، فإن
الوظيفي أو قلّته، وعدم الشعور باألمان واالستقرار، والقيادة غري املناسبة، وظروف العمل املادية، كلها تعد 

 .(7107)بوحارة، من العوامل املهنية لالحرتاق الوظيفي

 : مراحل حدوث االحرتاق النفيس

الباحثون أن الفرد ال يصل إىل حالة االحرتاق النفيس بشكل مفاجئ، وإمنا مير بعدد من املراحل قبل يرى 
 :(7107)بوحارة، الوصول إليها. وتلك املراحل هي 

 املرحلة األوىل "االستثارة"

يتعرض له الفرد يف عمله، ومن األعراض وهي املرحلة الناتجة عن الضغوط املهنية، والشد العصبي الذي 
التي ترتبط بهذه املرحلة: رسعة االنفعال، والقلق املستمر، وفرتات من ضغط الدم املرتفع، واألرق، والنسيان، 

 وصعوبة الرتكيز، والصداع، ورضبات القلب غري االعتيادية.

 املرحلة الثانية "توفري الطاقة"

 نتيجة للضغوط التي يعاين منها، ويف تطور طبيعية ومبارشة للحالة التيتتشكل لدى الفرد يف هذه املرحلة 
تسبقها، من اإلجهاد والتوتر، وتظهر عىل شكل استجابات سلوكية مثل: التأخر عن العمل، والتسويف، 
والحاجة املزيد من الراحة، وقلة الرغبة الجنسية، والتأخر يف اإلنجاز، وزيادة يف املرشوبات املخدرة، 

مباالة، واالنسحاب االجتامعي، والسخرية والشك والشعور بالتعب يف والال 
  الصباح.
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 املرحلة الثالثة "االستنزاف أو اإلنهاك"

وهنا ترتبط هذه املرحلة مبجموعة من املشكالت النفسية والبدنية التي تصيب الفرد، منها: اإلكتئاب املتواصل، 
، وإجهاد ذهني متواصل، وصداع مستمر، ورغبة نهائية يف واضطرابات مستمرة يف املعدة، وتعب جسدي مزمن

 االنسحاب اجتامعياً، ورغبة يف هجر املقربني وحتى العائلة.

أنه ليس من الرضوري أن تظهر جميع أعراض إحدى مراحل  (7107عسكر ورفاقه املذكورين يف )بوحارة، ويرى 
كفي النفيس أو مير تحديداً يف تلك املرحلة منه، بل ياالحرتاق النفيس عىل الفرد ملعرفة أنه يعاين من االحرتاق 

 ظهور إثنني من تلك األعراض عليه للحكم بأنه يتعرض إىل ذل.

 : أبعاد االحرتاق النفيس

يظهر يف األدبيات السابقة التي بحثت يف ظاهرة االحرتاق النفيس اتفاق عىل األبعاد التي حددتها ماسالش 
 ( لهذه الظاهرة. 0920وجاكسون )

 :اإلجهاد اإلنفعايل

هو حالة من استنزاف املوارد العاطفية، بحيث يشعر العاملون بعدم القدرة عىل العطاء عىل املستوى 
. وعىل الرغم من كونه البعد املركزي لهذه الظاهرة إى أن وجوده (Maslach & Jackson, 1981)النفيس 

عراضها، فكام أوردت ماسالش بأن اإلجهاد اإلنفعايل تجربة تدفع الفرد إىل أخذ منفرداً غري كاٍف لوصف أ 
 . (7103)طايبي، مسافة انفعالية ومعرفية بعيداً عن عمله الذي يزاوله، وليس تجربة عابرة مير بها 

 :تبلد املشاعر

وهو املشاعر والسوكات السلبية الساخرة التي تتطور لدى العامل تجاه عميله، بحيث يرى أن العميل يستحق 
ما يتعرض له من مشاكل. وميكن ربط هذه االستجابات السلبية تجاه العمالء مبا يتعرض له الفرد من إجهاد 

 السابق إنفعايل، بحيث يبدو هذا البعد مرتبطاً نوعاً ما ومبنياً عىل البعد 

أن تبلد املشاعر ينطوي عىل "اتجاهات سلبية حيادية  (7103طايبي )( الوارد يف 0999ويعتقد تاريس ورفاقه )
منفصلة ومفرطة تجاه اآلخرين مصحوبة ببناء الفرد إلعتقادات وضيعة عن العمالء تنجم عنها تطوير ملشاعر 

 السخرية، اإلهامل، القسوة وعدم االحرتام".

بعد عند من يتعاملون مع العمالء كأنهم أشياء وليسوا برش دون مشاعر وأحاسيس، ويستجيبون ويتجسد هذا ال
 .(7107)بوحارة، لهم بسلبية وسخرية وتهكم 

 :نقص الشعور باإلنجاز

لعمالء، ا ويظهر ذلك من خالل امليل إىل تقييم الذات بشكل سلبي وبخاصة يف ما يتعلق بعمل الفرد مع
 .(Maslach & Jackson, 1981)بحيث يشعر الفرد بعدم السعادة والرضا عن انجازاته يف العمل 

أنه من املعروف عدم تحقق األهداف عند من يشعرون  (7107بوحارة )( الوارد يف 7112ويرى كانوي )
ة هم، بحيث يكبح الشخص جامح نفسه وال مينحها امكانيبتدين احرتامهم لذاتهم وانخفاض تقييمهم لكفاءت

  التقدم، ويقتنع بعدم قدرته عىل تلبية توقعات املحيطني به واالستجابة بفعالية الحتياجاتهم.
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 : النظريات املفرسة لظاهرة االحرتاق النفيس

عرض له بشكل تت بدأت دراسة ظاهرة االحرتاق النفيس يف النظريات النفسية بصورة استكشافية بحيث مل
واضح ومحدد وتم ربطه بضغوط العمل. إال أن بعض تلك النظريات نظرت إىل هذه الظاهرة من خالل 

. فحاولت بعض نظريات علم النفس تفسري هذه الظاهرة التي (7101)فريحات و الربيض، إطارها العام 
. (7103لخي، )السمتثل حالًة داخليًة نفسيًة كام يف حالة "القلق" أو "التوتر" دون الحديث عنها بشكل مبارش 

 ومن تلك النظريات:

 :النظرية السلوكية

يسلكه من يتعرض الحرتاق النفيس باستجابته ملؤثرات وظروف ربطت هذه النظرية السلوك السلبي الذي 
بيئة تدفعه إليه، فسلوكه ما هو إال نتاج لذلك املناخ ورد فعل عليه، وبأنه حالة نفسية داخلية ميكن التحكم 
بها والسيطرة عليها من خالل ضبط العوامل البيئية املسببة لها. وعىل الرغم من ذلك فإنها تعتقد برضورة 

 ل سلوك الفرد بحيث يطور من قدراته عىل مجابهة تلك الظروف بكفاءة وفاعلية تعدي

 :النظرية املعرفية

تختلف هذه النظرية عن سابقتها بأنه تعتقد بأن السلوك اإلنساين نتيجة الستخدام عمليات عقلية يعالج 
ي اعد معرفية؛ وهي التفيها املواقف التي يواجهها من خالل قياسها ومقارنتها مع يتملكه مسبقاً من قو 

تحدد إدراكه لها إما عىل أنها إيجابية فيقابلها باستجابة إيجابية مامثلة تظهر فيها املعنويات العالية 
 والتكيف اإليجايب والرضا، أو أن يدركها عىل نحو سلبي فتقوده حتامً إىل حالة من االحرتاق النفيس 

 :النظرية الفرويدية )التحليل النفيس(

يتبنى واضعوا هذه النظرية فكرة أن القوى الداخلية هي الدافع للسلوك، وهم يف ذلك يتفقون مع نظرائهم 
من املعرفيني. فهم يرون أن الرصاع الداخيل بني مكونات األنا والهو واألنا األعىل مام يسبب للفرد القلق 

، وتبلد الظاهري للفرد املتمثل يف اإلجهادواالكتئاب والتوتر االنفعايل واالحرتاق، والتي ينجم عنها السلوك 
 .(7119)الحراقي، املشاعر، والنعزال عن اآلخرين 

 : مقاومة االحرتاق النفيس والوقاية منه

وبالرغم من كون عملية منع حدوث حالة االحرتاق النفيس أو التقليل من امكانية حدوثها ليست باألمر 
كتباين القدرات والطموحات والتوقعات الفردية، عىل سبيل املثال، فإن االنطالق من -اب عديدة الهنّي ألسب

حقيقة أن االحرتاق النفيس ظاهرة تتعلق بالصحة النفسية، ومعرفة أنها حالة عرضية وليست دامئة، وأنه 
الذي  ضطرابات النفسيةميكن تفاديها والوقاية منها، يدفعنا إىل عالجها عىل نحو ما هو متبع يف مجال اال 

 .(7107)بوحارة، تتم فيه عملية عالج املرض من خالل عالج أعراضه  

وملا أظهرته البحوث والدراسات يف االحرتاق النفيس من أهمية كبرية لهذا املوضوع وما يرتتب عىل التعرض 
لهذه الحالة النفسية من آثار خطرية عىل الفرد واملؤسسات واملجتمع بشكل عام؛ فقد تعددت الدراسات 

واجهتها اديها أو عىل األقل مالتي بحثت عن حلول واسرتاتيجيات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة مبحاولة تف
  . (0992)عودة، للحصول عىل أفضل نتائج ممكنة 
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( مبجموعة من الخطوات التي تساهم يف تفادي االحرتاق 7100( املذكور يف جرار )7113فأوىص عسكر )
 النفيس:

 عرض إليه.الوعي مباهية االحرتاق النفيس، واألعراض الدالة عىل قرب الت

اتباع اسرتاتيجيات متنوعة ملعرفة أسباب وعوامل حدوث االحرتاق النفيس وتحديد مستوى تأثري كلها من 
 عىل تلك الظاهرة بشكل دقيق، وبناء سلم لألولويات يف التعامل معها وفق تلك املستويات.

مستويات  يف ترتيبها عىلإعداد برنامج متكامل ملواجهة مسببات تلك الظاهرة وتنفيذه عىل مراحل تعتمد 
 التأثري املحددة يف البند السابق.

 تقييم فعالية ما تم تنفيذه يف كل مرحلة لالستمرار أو تطبيق بدائل عند اللزوم.

 :(7112)الزهراين، ومن الخطوات التي من املمكن أن تقلل االحرتاق النفيس أو من ظهوره

 وقعات املهنية وعدم املبالغة فيها.الواقعية يف الت

 مساندة املجتمع مالياً للمؤسسات التي تقدم الخدمات االجتامعية.

 االبتعاد عن الجمود يف األدوار واملسؤوليات.

تفويض املزيد من الصالحيات التي متنح الفرد مساحة أوسع من االستقاللية يف اتخاذ قراراته املهنية وتشعره 
 ولية.بقدر أكرب من املسؤ 

 االستعانة باختصايص نفيس لتقديم العون واملشورة الالزمة.

 تقييم األداء الفردي والجامعي ومنح التقدير املناسب له.

 التواصل بني الزمالء وتقديم الدعم واملؤازرة ملن يطلبها أو يحتاجها.

 العناية بتطور ومنو األفراد عىل املستويني املهني والنفيس.

 مل مع الضغوط وُحسن إدارتها.االيجابية يف التعا

ويف بعض الدراسات تم التطرق إىل الخطط واالسرتاتيجيات املقرتحة من قبل عدد من الباحثني للتصدي 
 :(7107)بوحارة، لهذه الظاهرة ، ومنهم ما تجاوز ذلك بتلخيصها مثل ما جاء يف 

 باملهنة واالنفتاح االجتامعي. عدم االنغالق عىل العالقات املرتبطة

 التحول نحو مهام جديدة لفرتة تسمح بتجدد الحيوية والدافعية للعمل.

 تبني التغيري املهني واالهتامم بالربامج التي تعنى بالتطور والنمو.

 الوضوح يف تحديد املهام ومحاولة التقليل من األعباء الوظيفية.

  شكلة.االستعانة بأخصايئ نفيس للتغلب عىل امل
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 : الوالء التنظيمي

تسعى املنظامت، عىل اختالف األعامل التي تقوم بها، إىل تحقيق مجموعة من األهداف التنظيمية التي 
تتبناها. ويعد العنرص البرشي الركيزة األساسية ألي منظمة يف تحقيقها للنجاح؛ ألنها اليد التي تدير عجلة 

دى مالها البرشي فقط، وإمنا يف م العمل وتحدد جودة منتجاته. وغنى املنظمة ال يقترص عىل غناها يف رأس
قدرتها عىل استثامر ما ميتلكه العاملون فيها من قدرات ومهارات وخربات. وكام أن نجاح املنظمة رهن 
بقدرتها عىل استقطاب أفضل العنارص البرشية وتوظيفها لخدمة أهدافها، فإن قدرة املنظمة عىل البقاء 

يف الحفاظ عىل أولئك األفراد واقناعهم بعدم املغادرة إىل  واملنافسة تعتمد بشكل جوهري عىل كفاءتها
 . (7101)أبو مسعود، أماكن عمل أخرى 

 : مفهوم الوالء التنظيمي

يعد الوالء التنظيمي من املواضيع الجدلية التي يختلف العديد من العلامء يف تعريفها. واعتمد العلامء عىل 
للوالء التنظيمي يف تفسري هذا املفهوم ووضع تعريف له، الذي اتسع نطاقه، وتعددت  طريقة فهمهم

التعديالت املتعاقبة التي أجريت عليه بسبب االفتقار لوجود منوذج مخصص له وللتغريات البيئية املتالحقة 
(Coopey & Hartley, 1991) . 

س، )الخمي( الوالء التنظيي عىل أنه "استعداد األفراد لبذل الطاقة والوفاء للمنظمة" 0922فعرف كانرت )
7103). 

الوالء التنظيمي بأنه "قوة تطابق  (7119أبو العال )( الوارد يف Porter et. al., 1974بورتر وزمالؤه )ويعرّف 
 ظمته وارتباطه بها".الفرد واندماجه مع من

( الذي كان من أوائل املهتمني بالوالء التنظيمي أنه "االرتباط Buchanan, 1974وكذلك، فقد رأى بوكانن )
القوي للفرد بأهداف وقيم املنظمة بغض النظر عن القيم املادية املكتسبة له"، حيث اعترب أن الوالء 

لذي يعرب عن الشعور باالنتامء للمنظمة واالعجاب بها التنظيمي يقوم عىل ثالث مرتكزات هي: "التامثل" ا
واالفتخار بها والقناعة بأهدافها وقيمها، و "االندماج" الذي ميثل اندماج الفرد بعمله نتيجة شعوره بالرضا 
عن األنشطة واألدوار التي يقوم بها، وأخرياً "اإلخالص" الذي يعكس الرغبة باالستمرار يف املنظمة، وبذل 

 .(7104)أبو سنينة و البيايت، لتحقيق أهداف املنظمة مبوازاة األهداف الفردية والشخصية الجهود 

الوالء التنظيمي بأنه "قوة انتامء الفرد  (7119الحمداين )( الوارد يف Steers,1977ستريز ) يف حني عرّف 
 أيضاً تعريفه للوالء التنظيمي بأنه "قوة تطابق الفرد معملنظمته ومساهمته الفعالة فيها". كام وورد عنه 

 .(7119)خليفات و املالحمة، منظمته وارتباطه بها" 

( الوالء التنظيمي بأنه "االرتباط النفيس الذي يربط الفرد باملنظمة والذي 0992ويعرف العتيبي والسواط )
 .(7103)الخميس، لتفاعل مع قيم املنظمة وتبنيها" يدفعه لالندماج يف العمل وا

( الوالء التنظيمي بأنه تفاعل الفرد مع منظمته واالنطالق من طموحه املهني، 7119ويعرف العمري )
لسلويك ا ورغبته يف التقدم ونيته للنمو نحو تحقيق أهداف املنظمة، حيث يقصد بالوالء ذلك املوقف الداخيل

عىل مستوى األفراد منفصلني، وعىل مستوى املجموعة متضامنني معاً نحو تحقيق أهداف مشرتكة ألن هذا 
  .(7102)العالول،  املفهوم تشكل من خالل تفاعل اتجاهات األفراد والجامعات
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( فالوالء التنظيمي يعرّب عن استعداد الفرد للتفاين يف العمل واالجتهاد فيه 7101وبحسب العزاوي وجواد )
لتحقيق أهداف ومصالح املنظمة، ورغبته القوية يف البقاء وعدم االنتقال إىل مكان عمل آخر، وقبوله لقيم 

 .(7102، )عيلاملنظمة وتبنيه ألهدافها الرئيسة 

( أن الوالء التنظيمي املؤسيس "هو شعور ينمو داخل الفرد باالنتامء إىل 7105ويرى السقاف وأبو سن )
املنظمة، وأن هذا الفرد جزء ال يتجزأ من املنظمة التي يعمل فيها، وأن أهدافه تتحقق من خالل تحقيق 

 أهداف املنظمة".

 : خصائص الوالء التنظيمي

 لدرسات التي بحثت يف موضوع الوالء التنظيمي خصائص مميزه، منها:ورد يف عدد من ا

تجسد ميثل حالة غري ملموسة بشكل مبارش وإمنا ي -كغريه من املتغريات السلوكية-أن الوالء التنظيمي متغري 
 .(7102)عيل، يف سلوك األفراد وترصفاتهم تجاه منظمتهم 

يتولد الوالء التنظيمي لدى الفرد نتيجة لتفاعل عدد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية وظواهر إدارية أخرى 
 .(7102)العالول، داخل التنظيم 

 .(7105نارص، )يرتبط قرار الفرد يف البقاء يف مكان عمله الحايل أو تركه له بشكل كبري عىل والئه التنظيمي 

عىل الرغم من أن الوالء التنظيمي ال يتصف بالثبات املطلق إال أنه أقل عرضة للتغيري مقارنة بغريه الظواهر 
 .(7102)العالول، اإلدارية األخرى 

لتي دارة إىل الكثري من الجهود؛ لتعدد العوامل ايحتاج بناء واستدامة الوالء التنظيمي لدى األفراد إىل بذل اإل 
تكونه وتؤثر فيه، وألنه ميثل حالة من القناعة التامة التي يصعب التخيل عنها فالوصول إليها يحتاج إىل 

 .(7102)عيل، وقٍت طويل 

 : أهمية الوالء التنظيمي

نتيجة لكون الوالء التنظيمي حالة نفسية تتشكل وتنمو داخل األفراد نحو املنظمة التي يعملون فيها 
 تخيص أهميته يف النقاط التالية:وتنعكس عىل سلوكهم املهني فيها، ميكن 

يعترب الوالء التنظيمي ركيزة أساسية يف العالقة بني املنظمة، واألفراد العاملني فيها فهو الدافع الداخيل الذي 
يساهم يف تسخريهم لطاقاتهم، وبذل كل جهودهم يف سبيل تحقيق أعىل مستويات من اإلنجاز، وبخاصة 

 .(7119)أبو العال، فز املناسبة لذلك عند افتقار املنظمة لتقديم الحوا

يؤثر الوالء التنظيمي يف عدد من املتغريات التنظيمية التي ترتبط بقدرة املنظمة عىل البقاء واملنافسة، كام 
 .(7104و البيايت،  )أبو سنينةويعترب عامالً مؤثراً يف تحديد مدى تحقيق املنظمة للنجاح وفعاليتها وانتاجيتها 

ويتأثر الوالء التنظيمي للفرد مبجموعة من العوامل الداخلية كالصفات الشخصية للفرد، والعوامل التنظيمية 
كالبيئة التنظيمية واملناخ السائد يف املنظمة، إضافة إىل العوامل الخارجية املحيطة باملنظمة التي تؤثر فيها 

  .(7104)املعمرية، توى العمل واألفراد عىل مس



www.manaraa.com

14 

 

يساهم الوالء التنظيمي يف تقبل األفراد ملا تجريه املنظمة من تغيريات مهمة، كام ويؤثر يف تحديد نوعية 
 .(7102)العالول، استجابتهم لتلك التغيريات 

مينح الوالء التنظيمي للفرد استقراراً نفسياً ويساعم يف تحقيقه ألفضل العائدات من وظيفته، كام يرفع من 
معنوياته وثقته بنفسه وينّمي يف داخله الشعور بالقدرة عىل تحقيق الذات واالرتقاء للمكانة الالئقة التي 

قيق ع املنظمة بحيث يشعر بالسعادة لتحيستحقها، كام ويحفزه ويثري فيه الحامس للعمل لدرجة اندماجه م
 .(7103)الخميس، أي نجاح للمنظمة؛ لشعوره بأنه رشيك فيه 

يساهم الوالء التنظيمي لدى الفرد يف تضاؤل فرص تأثرهم باملغريات الخارجية القادمة من املنظامت األخرى 
 .(7104، )املعمريةوبالتايل بقاءهم يف املنظمة التي يشعرون بالوالء لها مهام كانت الظروف الراهنة فيها 

 : أبعاد الوالء التنظيمي

 ق أغلب الباحثني يف السلوك التنظيمي يف دراستهم للوالء التنظيمي من مدخلني:وانطل

 املدخل االتجاهي أو النفيس:

وفقاً لهذا املدخل يرتبط الفرد باملنظمة حسب طبيعة عالقته بها، فتتكون بداخله مشاعر بالوالء تجاهها 
 األهداف معها، فتزداد دافعيته لالندماجبناًء عىل مقدار ما يتحقق لديه من توافق يف القيم واالتجاهات و 

عويضة، )فيها والتضحية للبقاء فيها بارتفاع مشاعره االيجابية نحوها دون االعتبار لألمور املادية األخرى 
7112). 

 املدخل السلويك:

وينظر لوالء الفرد وفق هذا املدخل عىل أنه العملية التي تتناول سلوكه السابق يف املنظمة، فيتحدد والءه 
للمنظمة من خالل نظرته ملسريته املهنية يف املنظمة، فيمنح قيمة كبرية للوقت الذي قضاه فيها والجهود 

ومهنية خالل ذلك الوقت مام يجعله التي بذلها أثناء عمله فيها، إضافة إىل ما حققه من مكاسب مادية 
يعتقد بأن تركه لوظيفته الحالية سيحرمه من كل تلك امليزات وسيعرضه إىل خسائر فادحة يصعب تعويضها 

 .(7103)الخميس، 

ال أنهم عىل إواتفق املشتغلون بدراسة السلوك التنظيمي عىل أنه متغري متعدد األبعاد وليس أحادي البعد، 
. ومن بني أكرث ما اتفق عليه معظم (7103)الخميس، الرغم من ذلك فإنهم يختلفون يف تحديد هذه األبعاد 

 :(7104)أبو سنينة و البيايت، الباحثني من تلك األبعاد 

 الوالء العاطفي:

ي للفرد من خالل رغبته الوجدانية القوية يف البقاء يف املنظمة التي ينتمي إليها حالياً يتمثل الوالء العاطف
والذي يبني فيه هذه الرغبة الجامحة عىل إدراكه لتطابق األهداف والقيم فيام بينهام، إضافة إىل مشاعره 

. حيث يتأثر هذا البعد مبستوى ما يدركه الفرد (7105، )نارصااليجابية نحو املنظمة، واملناخ التنظيمي فيها 
يف عمله من مميزات، كدرجة االستقاللية التي يحصل عليها فيه، وأهمية دوره يف املنظمة، ومكانته فيها ملا 
ميتلكه من قدرات ومهارات وخربات، وأسلوب القيادة فيها، وطبيعة العالقة بني الرئيس واملرؤوس، إضافة 

  .(7119و العال، )أبى مشاركته الفعالة يف صنع القرارات عىل املستويني املهني والشخيص يف املنظمة إىل مد
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 الوالء املستمر:

وميثل الوالء املستمر الرغبة القوية املتشكلة داخل الفرد للبقاء واالستمرار يف املنظمة التي يعمل فيها 
لدرجة التضحية يف سبيل ذلك لقناعته الشديدة بأن تركه للمنظمة يرتتب خسائر مادية ومعنوية فادحة ال 

 .(7104)أبو سنينة و البيايت، ميكن تعويضها 

 الوالء املعياري أو األخالقي:

إن رغبة الفرد يف البقاء يف املنظمة واالستمرار يف العمل ضمن كوادرها ينبع من شعوره بأنه ملتزم أدبياً 
وأخالقياً بذلك؛ وما يعزز تلك املشاعر هي القيم التي اكتسبها قبل وأثناء عمله، فينظر لرتك املنظمة عىل 

دير وجحود ملا منحته إياه املنظمة،كامأنه يشعر بأنه سلوك يسء ينكره املجتمع أنه حالة من عدم التق
 . (7104)أبو سنينة و البيايت، املذكور يف  (Huang, 2000وبخاصة زمالؤه يف العمل )

 : العوامل املؤثرة يف الوالء التنظيمي

تي تبني شخصية كل فرد وتشكلها بحيث متنحه سامت تؤثر يف العوامل الفردية: وهي مجموعة العوامل ال
طبيعة استجابته ملا حوله، والطريقة التي يدرك فيها األمور وبالتايل مقدار الوالء الذي مينحه للمنظمة التي 

 ، ومنها:(7102)عيل، يعمل فيها 

. إال (7112)غضية، الجنس والعمر واملؤهل العلمي واملسؤولية االجتامعية وطول مدة الخدمة يف املنظمة 
أن آراء عدد من الباحثني مل تتباين حول درجة تأثري بعض هذه العوامل يف الوالء التنظيمي فقط وإمنا يف 

( أن العنارص األقل عمراً 7102ن األحيان، فعىل سبيل املثال يعتقد عيل )طبيعة واتجاه هذا التأثري يف كثري م
( أن العالقة طردية بني عمر الفرد ووالئه للمنظمة 7112أكرث والًء من تلك األكرب عمراً، يف حني تعتقد غضية )

 التي يعمل فيها.

ة الفرد أعمق فكلام كانت ثقافتساهم رفع الثقافة للفرد يف بناء شخصية إيجابية متعاونة وأمينة ومخلصة، 
 كانت انعكست ايجاباً عىل اتجاهاته وسلوكه متمثلًة يف االلتزام بالعمل واالنتامء والوالء للمنظمة.

كام ويؤثر مستوى توقعات الفرد يف عمله، وطموحاته املهنية عكسياً يف مستوى والئه التنظيمي، فارتفاع 
اطات، يف حني تزيد الواقعية من القدرة عىل تقبل الواقع مستوى التوقعات يزيد من فرص التعرض لإلحب

 .(7104)املعمرية، والتكيف معه 

العوامل التنظيمية: وهي العوامل التي تتعلق بالظروف التنظيمية، واملناخ السائد يف املنظمة، ويف بناء العالقة 
 .(7102)عيل، ة السيطرة عليها والتحكم بهابني الفرد ووظيفته، والتي تستطيع املنظم

يرتبط والء الفرد مبستوى إدراكه لقدرة املنظمة عىل تلبية رغباته واشباع احتياجاته املادية واملعنوية، ومن هذه 
األمن ذي مينحهم الشعور بالعوامل نظام الرواتب والحوافز املادية واملعنوية، ووالء املنظمة للعاملني فيها وال

 .(7119)أبو العال،  الوظيفي

تضمن العدالة التنظيمية للفرد أن يكون تقييمه مبنياً عىل ما ينجزه للمنظمة وعىل مستوى أدائه فيها، وهي 
رت آثارها يف املنظمة ظه التي تكفل له تكافؤ الفرص مع أقرانه يف االرتقاء وظيفياً؛ فكلام سادت هذه السمة

  .(7102)العالول، جلية عىل والء العاملني فيها بدرجة تتناسب معها 



www.manaraa.com

16 

 

إن املنظمة التي تحرص عىل بناء وتنفيذ برامج لتدريب وتعليم العاملني فيها لتلبية احتياجاتهم الشخصية 
واملهنية وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعمل عىل تطوير تلك الربامج بشكل مستمر، متنح نفسها جاذبية 

 .(7102)العالول، دودها لدى العاملني وتعزز فيهم الرغبة يف االنتامء إليها والبقاء ضمن ح

يحدد منط اإلرشاف والقيادة إىل درجة كبرية والء األفراد تجاه املنظمة، فحني يقيم الرؤساء العالقة مع 
مرؤوسيهم قوامها التفاهم والتعاون واالنسجام واالحرتام املتبادل، وحني يقدمون لهم الدعم والرعاية 

هم بذلك يبنون جسوراً من الثقة بينهم ، مام ينعكس إيجابياً عىل نظرتهم للمنظمة وتبنيهم واالهتامم فإن
 .(7105)نارص، لقيمها وأهدافها، وبالتايل إىل تفانيهم يف العمل ووالئهم له وللمنظمة 

إليها  باألمان والحامية إىل بيئة يركن واإلنسان بطبيعته يحتاج إىل االنتامء إىل مجموعة توفر له الشعور
ويستقر فيها، ولذلك فإن مساهمة املنظمة يف بناء العالقات االجتامعية العاملني تذيب الحواجز التي بينهم 
عىل اختالف مواقعهم الوظيفية، وخلفياتهم العلمية واالجتامعية وما إىل ذلك مام قد يشكل حاجزاً 

ارب والتشابه واالنسجام، ويسهل أن تشكل املنظمة منهم فريقاً يدعم فيه لتواصلهم؛ مينحهم الشعور بالتق
الفرد الجامعة التي بدورها تقدم له الدعم أيضاً، ويعزز لديهم املشاعر بوفرة األمان والحصول عىل الحامية 

 .(7119)أبو العال، مام يجعل من االستقرار يف املنظمة حاجة أساسية لهم 

إن املنظمة التي متنح الفرد قدراً من مالمئاً االستقاللية يف اتخاذ قراراته الشخصية واملهنية يف املنظمة، 
وتجعله عىل اطالع مستمر باملستجدات، وترشكه يف صنع القرارات التنظيمية؛ إمنا تعزز بذلك مشاعره 

ؤه فيه درجات الحس باملسؤولية تجاهها والوال بالرشاكة معها، وتنمي فيه الشعور بأهمية دوره فيها فرتفع
 .(7112)غضية، لها 

تساهم الظروف البيئية املادية يف كثري من األحيان يف الوالء التنظيمي لألفراد، فحني توفر املنظمة للعاملني 
بذلك الظروف املالمئة للعمل والعطاء، فيها ما يحتاجون إليه من لوازم ومعدات، وتقنيات فإنها تهّيء لهم 

 وهي تعرب بذلك عن تقديرها لهم وملا يؤدونه من مهام فيها؛ مام يزيد من مشاعر الوالء لديهم تجاهها 

وتلعب خصائص الوظيفة التي يقوم بها الفرد دوراً يف رضاه عنها ووالئه للمنظمة، فغموض الدور الذي 
املهام التي يقوم بها، واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه تزيد الغموض يؤديه الفرد يف املنظمة، وعدم وضوح 

حول متطلبات إشغالها وما يحتاجه الفرد من قدرات ومهارات وخربات ألدائها بكفاءة وفاعلية، مام يعرضه 
إىل ضغوط كبرية ويشتت انتباهه، ويهدر الكثري من طاقاته، ويقلل من نسبة إنجازه، ويصبح عرضة لالحباط، 

االحساس بعدم الكفاءة والقدرة عىل العطاء، فينفر من عمله، ويثري بداخله النزعة للبحث عن مكان آخر، و 
 .(7102)عيل، والهروب بعيداً عن كل تلك املعاناة 

ل الجذابة مالعوامل الخارجية: وهي عبارة عن مجموعة من الظروف البيئية التي تحيط باملنظمة، كفرص الع
يف املنظامت األخرى، وسمعة املنظمة يف املجتمع، ونظرة املجتمع للوظيفة، والظروف االجتامعية 
واالقتصادية والسياسية، وغريها من األبعاد واملتغريات. بالرغم من ذلك؛ ال تلعب هذه العوامل )الخارجية( 

رد لدى الفرد، وإمنا ينحرص تأثريها عىل والء الفدوراً مبارشاً يف الوالء للمنظمة عند مراحل متقدمة من تكونه 
حني يكون الوالء يف مرحلة البناء األولية قبل أن يرضب الوالء جذوراً عميقًة يف نفسه، ويف نفس الوقت 
تعتمد درجة تأثري العوامل الخارجية عىل والء العاملني يف املنظمة يف تلك املرحلة من تكونه عىل مقدار 

  .(7102)عيل، ه مع آثار العوامل األخرى املذكورة سابقاً  التوافق الذي تحقق
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 : آثار الوالء التنظيمي

يعد الوالء التنظيمي متغرياً متصاعد األهمية للمنظامت عىل اختالف أنواعها،ويستمد هذا املتغري أهميته 
لتنويه عىل كٍل من الفرد واملنظمة يف آٍن معاً. فال بد من ا املتنامية من اآلثار التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً به

إىل أن هذه اآلثار ال تتعلق بسلوك الفرد املهني يف املنظمة فقط، وأنه ال يقترص عىل كيفية أدائه لعمله، 
بل إنه يؤثر بشكل مبارش يف عالقته مع زمالئه يف العمل، وحتى مع أصدقائه من خارج العمل، و يصل 

عالقته مع عائلته أيضاً. كام أن الوالء التنظيمي يؤثر عىل ارتباط الفرد بعمله ومنظمته، وبه  األمر إىل
يتحدد مدى استعداده للبذل والعطاء، واالستمرار يف املنظمة، وهو ما يحدد إىل حد ما قدرة املنظمة 

 عىل البقاء واملنافسة.

 آثار الوالء التنظيمي عىل الفرد:

 اآلثار اإليجابية:

أن االلتزام التنظيمي مينح الفرد الشعور باألمان  (7119أبو العال )( الوارد يف 7114ى عبد الباقي )وير 
واالستقرار النفيس حيث يشعر بدرجة أعىل من الرضا عن عمله ويكون أكرث تقبالً للتقدم املهني الذي 

 يحرزه يف املنظمة.

ة من عن عمله وإنجازاته املهنية تقوده إىل حال يؤثر الوالء التنظيمي يف مشاعر الفرد تجاه نفسه؛ فرضاه
الرضا عن ذاته والسعادة، وارتفاع الروح املعنوية وبالتايل ينعكس عىل حياته العامة خارج نطاق العمل 

 .(7105)نارص، وحدود املنظمة ويساعده عىل تحقيق النجاح عىل املستوى الشخيص أيضاً 

يتميز املوظف ذو الوالء التنظيمي العايل بالتزام كبري نحو رؤية املنظمة ورسالتها وأهدافها وال يبخل 
عىل املنظمة بالجهود، ومن خالل ذلك يلتزم باملشاركة الفاعلة يف الربامج التدريبية التي ترشحه لحضورها 

إيجاباً عىل معارفه ومهاراته ويحاول تعظيم العائد من التدريب إىل أقىص حدود ممكنة؛ مام ينعكس 
 .(7112)غضية، ويجعله أكرث قدرًة عىل التطور والتقدم والنجاح 

اآلثار السلبية للوالء التنظيمي عىل الفرد: ال يؤثر الوالء التنظيمي عىل الفرد بشكل سلبي يف األحوال 
ة قد تصنف باملرضية. فقد يؤدي الوالء الشديد للمنظمة الطبيعية، وإمنا ينتج ذلك عند تحوله إىل حال

الفرد إىل حالة من التعلق املفرط بالعمل عىل حساب حياته الشخصية والعالقات اإلنسانية األخرى التي 
تتجاوز حدود املنظمة والعمل، ويسخر جّل وقته وطاقته للعمل فقط ويغفل النشاطات الحياتية األخرى 

تجدد فيه النشاط، فينقاد دون أن يشعر إىل حالة من العزلة االجتامعية واالنغالق التي متنحه الحيوية و 
يف حدود العامل الذي رسم حدوده بالعمل واملنظمة وما يدور يف فلكهام فقط، ومبرور الوقت تخبوا 

د يصل قشعلة النشاط بداخله وال يعود قادراً عىل االستمرار والعطاء فيشعر باالحباط واالحرتاق نفسياً، و 
 .(7102)عيل، األمر استغناء املنظمة عنه نتيجة لتلك األسباب 
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 آثار الوالء التنظيمي عىل املنظمة:

 يؤثر الوالء التنظيمي للعاملني عىل املنظمة يف نواٍح عديدة، نلخصها يف النقاط التالية:

عاملني للمنظمة مينحها استقراراً يف العاملة حيث تتمكن املنظمة إنخفاض معدل دوران العمل وتلكفته: فوالء ال
من الحفاظ عىل الكفاءات والخربات التي متتلكها إىل فرتات طويلة، وهي بذلك تخفض من تكلفة العمل التي 

جاز نيتسبب فيها زيادة األعباء عىل األفراد املتبقني مام يؤثر سلباً عىل أدائهم يف املنظمة، من جهة، وتعطل إ 
يضهم تتمكن من تعوومحاولة استبدالها بعنارص جديدة العمل عند فقدان بعض العنارص ذات األهمية العالية 

مام يزيد من تكلفة الوقت املهدور يف تدريبهم عىل املهارات الالزمة ألداء مهامهم بالكفاءة والفاعلية املطلوبة 
 .مل من جهة ثانيةم يف منظومة العمحاولة ادماجه من جهة، ويف

تحقق املنظمة من والء العاملني لها زيادًة يف قدرتها عىل جذب أفضل العنارص من أصحاب الخربة والكفاءة  
واملهارة املتاحني من خارج املنظمة ويخولها ذلك انتقاء نخبة من تصطفيهم منهم للعمل فيها، وهي بذلك 

ة مخرجات العمل لكفاءة ومهارة تسخر امكانياتهم لخدم مصالحها ورفع مستوى األداء فيها؛ فتتحسن جود
 .اعلية العنارص التي تقوم بالعملوف

زيادة الفاعلية واإلنتاجية: يسعى األفراد األكرث والًء للمنظمة إىل العمل بجدية أكرب، فيتميزون عن غريهم 
يسخرون وبشعور عاًل باملسؤولية تجاه املنظمة تدفعهم للمثابرة يف سبيل إنجاح املنظمة وتقدمها وازدهارها، 

كل امكانياتهم وطاقاتهم لخدمة املنظمة يف تحقيق أهدافها؛ مام يزيد من عطائهم الذي يتبلور يف رفع إنتاجية 
 يدفع الوالء للمنظمة األفراد إىل العملاملنظمة إىل مستويات أعىل ويحافظ عىل دميومة هذه اإلنتاجية. كام 

لجهود وتوجيهها نحو تحقيق أهداف املنظمة، ويزداد بروح الفريق الواحد، كام يحفزهم إىل تنسيق كافة ا
حرصهم عىل أداء املهام بالرسعة والدقة املطلوبتني، وتنفيذ العمل بكل أجزائه كاماًل فتقل نتيجة لذلك الكلف 

 .(7112ضية، )غاملرتتبة عىل التأخري لتسري عجلة العمل بأقىص رسعة مع االحتفاظ مبستوى مميز من األداء 

 

 الدراسات السابقة -ثانياً 

 : املتعلقة باالحرتاق النفيس الدراسات

لدى  النفيس املسببة لالحرتاق النفسية الضغوط مصادر عىل التعرف إىل (7119القحطاين )دراسة  هدفت
 أو تقلل النفيس االحرتاق تحد من التي والحلول املقرتحات ووضع ، بجدة األهلية الثانوية املدارس مديري

والبالغ  جدة مبدينة للبنني األهلية املدارس الثانوية مدير جميع من الدراسة عينة وتكونت. لديهم درجته من
 املنهج الباحث ستبانة، واستخدم( ا46) اعتمدها الباحث التي االستجابات عدد وكان ، ( مديراً 47عددهم )

 مصادر من ملجموعة املدرسة مدير تعرض إىل الدراسةنتائج وأظهرت . للدراسة كمنهج املسحي الوصفي

 " املحيل املجتمع مع العالقة" : بعدي عىل كبرية بدرجة جاءت لالحرتاق النفيس، املسببة النفسية الضغوط

 كالتايل وهي متوسطة بدرجة األبعاد بقية تنازليا، يف حني جاءت التوايل عىل " درسةاملمالك  مع العالقةو 
 وآلية الرصاع، الطالب، مع والعالقة املهني، والنمو والتطوير التدريسية، الهيئة مع تنازلياً )العالقة مرتبة ترتيباً 

 املدرسة، ملدير لشخصيةااملدرسة واملشكالت  ملدير الوظيفي الرضا وعدم الرتبويني، القادة مع والعالقة
  املهام. وغموض
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من  كل وأثر االنفعايل والذكاء النفيس االحرتاق بني ما العالقة بالبحث يف (7100متيم )دراسة  يف حني اهتمت
التحلييل.  الوصفي املنهج الباحث استخدم . وقدمنهام كل يف العمل ونوعية الخربة سنوات وعدد الجنس

، الباحث أعده االحرتاق الذي اختبار :وهام رئيستني، بأداتني البيانات جمع عملية يف الباحث واستعان
، وأجريت الدراسة عىل عينة مكونة من السورية للبيئة أعده ميخائل االنفعايل الذي للذكاء شط ومقياس

  عامل وعاملة يف دور الرعاية االجتامعية الحكومية والخاصة . (715)

 لدى مديري النفيس باالحرتاق وعالقتها العمل يف الجدية درجة معرفة إىل (7100جرار ) كام هدفت دراسة

 أنفسهم، مديري املدارس نظر وجهة من الغربية الضفة شامل محافظات يف الثانوية الحكومية املدارس

 يف الثانوية الحكومية مديري املدارس لدى النفيس اإلحرتاق و الجدية عدم إىل املؤدية األسباب إىل والتعرف
 العلمي، والخربة واملؤهل ، متغريات )الجنس من كل تأثري معرفة إىل الدراسة هدفت كام .اإلداري عملهم

 البكالوريوس( عىل التخصص يف إىل باإلضافة الطالب، وعدد املدرسة، وموقع الشهري، والراتب اإلدارية،

 تكون .الغربية الضفة شامل يف محافظات الثانوية الحكومية املدارس مديري لدى النفيس اإلحرتاق مستوى

 العام خالل الغربية شامل الضفة محافظات يف ةالثانوي الحكومية املدارس مديري جميع من الدراسة مجتمع

 أجريت وقد .الغربية الضفة شامل محافظات من ومديرة ديرا( م332عددهم )  والبالغ 2010/7100 الدرايس

الدراسة.  مجتمع من تقريًبا( %35.79)نسبته  يعادل ما أي ومديرة يرا( مد070)  قوامها عينة عىل الدراسة
 الحكومية يف الثانوية املدارس مديرييف العمل لدى  الجدية من جًدا عالية درجة إىل الدراسة وقد توصلت

 اإلجهاد عىل بعد معتدلة بدرجة كانت لديهم النفيس اإلحرتاق درجة الغربية، وأن شامل الضفة محافظات

 نحو الشعور بُعد تبلد عىل معتدلة وبدرجة باإلنجاز، الشعور بُعد نقص عىل متدنية وبدرجة اإلنفعايل،

العمل  يف الجدية مستويات مفهوم بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة اآلخرين، كام أظهرت وجود
بأبعاده الثالثة  النفيس اإلحرتاق والتحكم( ومستويات مفهوم السيطرة واملشاركة، اإللتزام )التحدي والتغيري،

 محافظات يف الثانوية املدارس الحكومية مديري باإلنجاز( لدى الشعور نقص الشعور، تبلد اإلنفعايل، )اإلجهاد

 املدارس مديري لدى الشهري الراتب يف إحصائًيا دالة فرًوقا هنالك أنكام أظهرت  .الغربية الضفة شامل

درجة  يف إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إال .الغربية الضفة شامل محافظات الثانوية يف الحكومية
 .األخرى للمتغريات تعزى الدراسة مجتمع لدى العمل يف الجدية

( لتبحث يف مستويات االحرتاق النفيس الطباء التخدير يف والية بسكرة يف 7102دراسة فتيحة ) جاءت
 بعد عىل ومتوسط مرتفع مستوى لديها املدروسة الحاالت أن تثبت نتائج عىل الدراسة تحصلت الجزائر، وقد

 املنصب نفس يف األقدمية إىل يعزى النفيس االحرتاق لظاهرة الرئيسية التظاهرة الذي ميثل اإلنفعايل اإلجهاد

 مع يومية مواجهة يف فالطبيب واإلنعاش التخذير مهنة إىل طبيعة إرجاعه ميكن وهذا االنفعايل، اإلجهاد عىل

 دقيق تركيز حالة يف املامرس العملية يكون بهذه للقيام التحضري وأثناء بالتخذير القيام بغية مستعجلة حاالت

 االحرتاق من مستويات وجود إىل الدراسة توصلت كام.انفعاليا عبئا يشكل كله هذا مريضه، فقدان من وخوف

 معمق مسح لتناول شموال واكرث تعمقا دراسة أكرث إىل يدفعنا إليه توصلنا وما واملتوسط، املنخفض بني النفيس

 عىل تساعدهم الدفاع التي مبيكانيزمات وربطها االطباء من الفئة هذه لها تتعرض التي الضغوط لحجم نظرا

 هذه املرىض، عىل الشفقة وإجهاد تخذيرهم، أثناء خاصة املرىض لفقدان املستمرة املواجهة مع التكّيف

 دراسات إىل تحتاج والتي األطباء من الفئة لهذه النفسية والسريورة املعاش عىل تضغط املواقف الضاغطة

  .معمقة نفسية
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 : الدراسات املتعلقة بالوالء التنظيمي

 ومديرات لدى مديري التنظيمي الوالء عىل العمل ضغوط أثر عىل للتعرف (7112غضية )دراسة  هدفت

 جمع لغرض تطوير استبانة تم أهداف الدراسة ولتحقيق ، األردن جنوب محافظات يف الحكومية املدارس

 بالطريقة عشوائيا اختيارهم تم ومديرةً  وأحد عرش مديًرا مكونة من ثالمثائة عينة عىل وزعت البيانات

 نتائج إىل الدراسة توصلت التحليلية يف تحليل البيانات؛ اإلحصائية الوصفية و األساليب وباستخدام الطبقي.

 ضغوط األردن ملستوى جنوب محافظات يف الحكومية املدارس ومديرات مديري تصورات من أهمها أن

 العمل بني ضغوط عالقة أظهرت وجود متوسطٍة، أيضاً، كام بدرجةٍ  الوالء التنظيمي جاءتالعمل ومستوى 

 املبحوثني. لدى التنظيمي والوالء

 التنظيمي عند الوالء درجة عىل العمل ضغوط مستوى أثر عىل التعرف إىل( 7119أبو العال )  دراسة هدفت

من  تزيد التي عىل األسباب التعرف ومحاولة غزة، بقطاع الوطني واألمن الداخلية وزارة يف العاملني املدراء
 وزارة يف للعاملني التنظيمي والوالء ضغط العمل يف املتوسطات فروق عىل التعرف ضغوط، إضافة إىلال تلك

 املعلومات لجمع االستبانة استخدمت وقد .والوظيفية للمتغريات الشخصية تعزي والتي غزة بقطاع الداخلية

 يضم الدراسة مجتمع أفراد عدد أن حيث ، الطبقي العينة العشوائية أسلوب عىل التوزيع عملية واقترصت

 واإلدارات األجهزة مختلف من الوطني واألمن وزارة الداخلية مدراء من مديراً  مائة وسبعة وأربعون

 العمل ضغوط مستوى إن :أهمها النتائج من لعدد الدراسة وخلصت .والعسكرية منها املدنية واملديريات

 رصاع ثم الضغوط عىل تأثرياً  العوامل أكرث هو العمل عبئ ضعيف، وأن عام بوجه ظهر املدراء به يشعر الذي

 لدى املدراء، التنظيمي الوالء من عالية درجة وجود إىل الدراسة خلصت كام التنظيمية، الثقافة الدور، ثم

 التنظيمي الوالء درجة عىل العمل ضغوط مستوى أثر العينة حول مفردات بني فروق وجود عدم إىلإضافة 

 .والوظيفيةالشخصية  للمتغريات تعزي

( إىل التعرف عىل الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى 7119هدفت دراسة خليفات  واملالحمة )
ني عأعضاء هيئة التدريس يف الجامعات الخاصة. وتكون مجتمع الدراسة من ألف وتسعامئة ومثانية وسب

(. اختريت 7115/7112فرداً هم جميع أعضاء هيئة التدريس العاملني يف الجامعات الخاصة خالل العام )
عينة مكونة من خمسامئة وتسع وخمسون فرداً منهم إلخضاعها ألدوات البحث. وبعد تحليل البيانات 

كذلك  املبحوثني، كام أظهرتأظهرت النتائج وجود عالقة أبعاد الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى عينة 
وجود فروق يف مستوى ذلك الوالء تعزى ملتغرياتهم الدميوغرافية. فأوصت الدراسة برضورة وضع نظام 

 مكافآت وحوافز ألعضاء هيئات التدريس يف الجامعات الخاصة.

 يريلدى مد التنظيمي الرصاع إدارة مستوى عن الكشف إىل  (7104هدفت دراسة أبو سنينة والبيايت )

 وجهة من للمعلمني التنظيمي مبستوى الوالء وعالقته عامن العاصمة محافظة يف لحكوميةا الثانوية املدارس

لجمع البيانات  تطويرهام تم استبانتان ومعلمة استخدمت معلم( 711) من الدراسة عينة نظرهم. وتكونت
 التنظيمي الحكومية للرصاع الثانوية املدارس مديري إدارة مستوى نتائج تحليل البيانات أن وأظهرت منهم.

 وجهة أيضاً ومنكان متوسطاً؛ للمعلمني مستوى الوالء التنظيمي املعلمني. وأن نظر وجهة متوسطاً؛ من كان

 مستوى وبني التنظيمي للرصاع املديرين إدارة مستوى بني داللة إحصائية ذات عالقة وجود نظرهم. وأثبتت

  نظرهم. وجهة من للمعلمني الوالء التنظيمي
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( إىل التعرف عىل درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى منظامت 7105دراسة السقاف وأبو سن ) وهدفت
األعامل اليمنية ومعرفة العالقة بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي من وجهة نظر العاملني. وقد 

 نات وتحليلها، استخدمت عدة أدواتاستخدم الباحث املنهج الوصفي الستخالص النتائج وتجميع البيا
لجمع بيانات الدراسة، من أهمها: االستبانة، املقابلة. واختريت مجموعة رشكات هائل سعيد أنعم ورشكاه 

من عدد العاملني يف الرشكة  % 01كممثلة ملنظامت األعامل اليمنية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة 
ومن أهم نتائج هذه الدراسة متثل يف معرفة الدرجة  .7103ب من عام اليمنية للصناعة والتجارة حتى آ 

املتوسطة للوالء التنظيمي لدى العاملني، وتحديد أن العالقة بني أسلوب القيادة بالقيم والوالء التنظيمي 
عالية؛ من وجهة نظر العاملني. كام قدمت هذه الدراسة عدة توصيات مهمة: كعقد الربامج التدريبية 

صصة لتنمية الوالء التنظيمي، وتعزيز ونرش منظومة القيم وخاصة قيم الوالء واالنتامء للمنظمة املتخ
 وتعميق مامرستها بني العاملني.

 الرضا خالل التنظيمي من الوالء عىل الداخيل التسويق دراسة أثر إىل( 7102هدفت دراسة العالول ) حنييف 

 يف إجراء هذه الدراسة، التحلييل الوصفي املنهج استخدم وقد غزة، قطاع يف جوال رشكة موظفي الوظيفي لدى

 للتسويق إيجايب تأثري وجود الدراسة وتحليلها بالطرق االحصائية املناسبة أظهرت  البيانات جمع وبعد 

بينت الدراسة  جوال. كام رشكة ملوظفي التنظيمي والوالء الرضا الوظيفي من كلٍ  عىل املختلفة بأبعاده الداخيل
 للرضا تأثري الرشكة. وأقرت الدراسة بوجد ملوظفي الوالء التنظيمي عىل الوظيفي للرضا تأثري جودو اً أيض

 إيجايب أثر وجود إضافة إىل الرشكة، ملوظفي التنظيمي والوالء الداخيل بني التسويق العالقة عىل الوظيفي

العاملني  حسنة إىل بصورة الرشكة رؤية بتقديم الدراسة وأوصت .التنظيمي الوالء عىل العمر والدخل ملتغريي
 لديها العاملنيمع  الرشكة استدامة اتصال عىل تلك الصورة الحسنة، وإىل رضورة واالستمرار باملحافظة

وكذلك وجوب  اسرتاتيجيتها، وتطوير أعاملهم منهم يف تحسني بجمعها تقوم التي البيانات جميع واستثامر
 الخارجية البيئة متغريات مع تتوافق حتى اإلدارية املستويات لكافة الرشكة يف والتطوير التدريب برامج توجيه

 تحسني برضورة أوصت كام ،محتواها وتنفيذها جودة تحسني اجل الكافية من املوارد توفري رضورة إضافة إىل

 عملال عىل الرشكة لدى العاملني تشجيع عىل ليعمل الرشكة بأهداف ربطه األداء و وقياس املكافآت نظام

 .رؤيتها تحقيق يف الفريق وللمساهمة بروح

فهدفت بشكل أسايس إىل معرفة الوالء التنظيمي لدى تدريسيي الجامعة  (7102دراسة عيل )أما 
املستنرصية. واقترصت العينة املختارة لهذه الدراسة عىل أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعة خالل العام 

( البالغ عدد أفرادها ثالمثائة وسبعون، وبعد تحليل البيانات التي جمعت من خالل 7103-7107الجامعي )
األداة التي أعدت لتلك الغاية؛ توصلت الدراسة إىل أن تدريسيي الجامعة املستنرصية لديهم والء تنظيمي. 
وأوصت بتعزيز الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس يف الجامعات من خالل إشاعة ثقافة الحوار 

ميته الوالء التنظيمي وعوامله وأهوتبادل األفكار واآلراء، واعداد وتنفيذ الربامج التدريبية التي تعرف ب
 وفوائده لكل من الفرد والجامعة.
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 الطريقة واإلجراءات الفصل الثالث: 

 : منهج الدراسة

كاملة قّدم خلفية نظرية متتبنى الباحث استخدام املنهج الوصفي التحلييل يف إجراء هذه الدراسة. حيث 
، وعصبها خالصة ما يشكل رافداً لألساس النظري قوامها مجمل ما تم استعراضه من دراسات وبحوث سابقة

 يف حني قام بتحليل البيانات التي جمعها باستخدام الطرق االحصائية املناسبة.  لهذه الدراسة،

 : مجتمع الدراسة وعينتها

 : مجتمع الدراسة

 لغيتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة والبا
( مديرًة؛ وفق اإلحصائيات الرسمية ملديرية 52( مديراً و)72( مديرا ومديرة، حيث يوجد )83عددهم)

 .7102/7102الرتبية والتعليم للواء الرصيفة خالل العام الدرايس 

 : عينة الدراسة

( مديراً ومديرًة، واسرتجع منها 23وزع الباحث أداة جمع البيانات عىل مجتمع الدراسة كامالً واملكون من )
( استامرة صالحة، استخدمها الباحث كلها يف إجراء هذه الدراسة. وتوزعت العينة حسب املتغريات 20)

 يل: الدميوغرافية )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخربة( عىل النحو التا

 ( :0جدول )

 توزيع العينة حسب الجنس، واملؤهل العلمي، والخربة اإلدارية

 النسبة املئوية العدد 
النسبة املئوية 

 الرتاكمية

 33.3 33.3 72 ذكر

 011.1 22.2 54 أنثى
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  011.1 20 املجموع

دبلوم بعد 

 البكالوريوس
21 24.0 24.0 

 95.0 70.1 02 ماجستري

 011.1 4.9 4 دكتوراة

  011.1 20 املجموع

 09.2 09.2 02 5أقل من 

إىل أقل  5من 

 01من 
72 37.0 50.9 

إىل أقل  01من 

 05من 
30 32.3 91.0 

 011.1 9.9 2 05أكرث من 

  011.1 20 املجموع
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 : أداة الدراسة

انة من تسع االستب أعد الباحث استبانة لتكون األداة الرئيسة يف جمع البيانات لهذه الدراسة. وتتكون هذه
 وأربعني فقرة موزعة عىل ثالثة أجزاء.

فيتضمن الجزء األول مجموعة املتغريات املتعلقة بالبيانات األساسية للمبحوثني )الجنس، واملؤهل العلمي، 
 وسنوات الخدمة يف اإلدارة املدرسية(.

نفعايل، عاده الثالثة )اإلجهاد اال كام واعتمد الباحث يف بناء الجزء الثاين الذي يقيس االحرتاق النفيس بأب
)أبداً، مرات قليلة يف  0920وتبلد املشاعر، واالنجاز الشخيص( عىل مقياس ماسالش الذي تم إعداده سنة 

السنة، مرة يف الشهر، مرات قليلة يف الشهر، مرة يف األسبوع، مرات قليلة يف األسبوع، كل يوم(. ووزعت 
 أبعاد االحرتاق النفيس الثالثة، بحيث خصصت تسع فقرات لُبعد فقرات هذا الجزء الثالث وعرشين عىل

اإلجهاد االنفعايل، وتناولت خمس فقرات بُعد تبلد املشاعر، يف حني خصصت الفقرات التسع املتبقية من 
 هذا الجزء لُبعد االنجاز الشخيص.

، فقد تبنى الباحث مقياس (7112)عويضة، وباالستعانة باألدب النظري والدراسات السابقة مثل دراسة 
ليكرت الخاميس )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( لصياغة الفقرات املخصصة للوالء 
التنظيمي بأبعاده الثالثة )الوالء العاطفي، والوالء املستمر، والوالء املعياري( يف الجزء األخري الذي تضمن 

قرة،. فكان لُبعد )الوالء العاطفي( منها تسع فقرات، يف حني كان لُبعدي )الوالء املستمر( واحد وعرشين ف
 و )الوالء املعياري( ست فقرات لكل منهام.

 : أداة الدراسة وثباتها صدق

 : صدق األداة

التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل طريقة الصدق الظاهري؛ حيث عرضت عىل مجموعة من  تم
املحكمني املختصني يف مجال اإلدارة الرتبوية الذين يعملون يف وزارة الرتبية والتعليم وعدد من الجامعات 

امء ح املعنى، واالنتاألردنية لدراستها، وإبداء رأيهم العلمي فيها من حيث سالمة الصياغة اللغوية ووضو 
للبعد الذي تقابله كل عبارة، وشمولية األداة ككل، وكفايتها من حيث عدد العبارات، إضافة إىل اقرتاح أي 

( فأعىل، وأخذ مبالحظات املحكمني واقرتاحاتهم، %21تعديالت رضورية عليها. واعتمد الباحث نسبة اتفاق )
 صياتهم، وبالتشاور مع املرشف.وأجرى عليها ما تحتاجه من تعديالت يف ضوء تو 

 : ثبات أداة الدراسة

طبق الباحث اختبار كرونباخ ألفا عىل أداته لقياس اتساقها الداخيل، حيث طبق االختبار عىل العبارات التي 
متثل كل بعد من أبعاد االحرتاق النفيس، ثم كرره بنفس الطريقة أبعاد الوالء التنظيمي )الوالء العاطفي، 

ستمر، والوالء املعياري(، ثم أعاد تطبيقه عىل مستوى عبارات كال املتغريين معاً. وأظهرت نتائج والوالء امل
 االختبار مالءمة االستبانة إلجراء هذه الدراسة، حيث كانت عىل اآليت:
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 ( :معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االتساق الداخيل لالستبانة7جدول )

 عدد العبارات املجال/البعد الرقم
معامل كرونباخ 

 ألفا

 1.222 9 اإلجهاد اإلنفعايل 0

 1.23 5 تبلد املشاعر 7

3 
نقص اإلنجاز 

 الشخيص
9 1.973 

 1.229 73 االحرتاق النفيس

 1.224 9 الوالء العاطفي 0

 1.250 2 الوالء املستمر 7

 1.215 2 الوالء املعياري 3

 1.231 70 الوالء التنظيمي

 1.220 44 االستبانة
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 : إجراءات تطبيق أداة الدراسة

 اتبع الباحث إلجراء هذه الدراسة الخطوات التالية:

 حدد الباحث مجتمع الدراسة، وأفراد العينة التي سيجري عليه بحثه.

 طور الباحث أداة لجمع البيانات، وتحقق من صدقها وثباتها.

 تعبئتها من قبلهم.وزع الباحث االستبانة عىل أفراد العينة، واسرتدها منهم بعد 

تأكد الباحث من صالحية االستبانات املسرتدة، ثم فّرغها عىل الحاسوب باستخدام برنامج التحليل اإلحصايئ 
(SPSS( اإلصدار )لتحليلها.77 ) 

 : متغريات الدراسة

 املتغريات املستقلة

 الجنس: فئتني )ذكر، وأنثى(.

 البكالوريوس، وماجستري، ودكتوراة(.املؤهل العميل: وله ثالثة مستويات )دبلوم بعد 

سنوات، ومن  01إىل أقل من  5سنوات، ومن  5الخربة يف اإلدارة املدرسية: وله أربعة مستويات )أقل من 
 سنة(. 05سنة، وأكرث من  05سنوات إىل أقل من  01

 مستوى االحرتاق النفيس، الوالء التنظيمي املتغريات التابعة:

 : املعالجات اإلحصائية

( ملعالجة وتحليل البيانات التي SPSS( من برنامج )77تخدم الباحث األدوات التي يوفرها اإلصدار )اس
 جمعها باستخدام أداته، ومنها:

 معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أداة الدراسة.

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

 ن.معامل االرتباط بريسو 

  تحليل التباين باتجاه واحد.
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يف سبيل اإلجابة عىل أسئلتها، وذلك بعد 
 معالجة البيانات التي ُجمعت باستخدام األداة التي طورها الباحث.

 : النتائج املتعلقة بالسؤال األول

السؤال األول عىل: "ما مستوى االحرتاق النفيس الذي يتعرض له مديرو ومديرات املدارس الحكومية وينص 
 يف لواء الرصيفة؟"

ولإلجابة عىل هذا السؤال استخرج الباحث قيمة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات 
الرصيفة عىل مستوى أبعاده الثالثة  االحرتاق النفيس لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء

"اإلجهاد اإلنفعايل" و"تبلد املشاعر" و"نقص اإلنجاز الشخيص"، إضافة إىل تلك القيمة عىل املستوى اإلجاميل 
 ( أدناه:3لذلك املتغري "االحرتاق النفيس". كام هو يف الجدول رقم )

 (:3جدول )

 أداة الدراسة املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية البعاد

 
الع

 دد

القي

 مة الصغرى

القي

 مة العظمى

املتوس

 ط الحسايب

االنحرا

 ف املعياري

اإلجه

 اد اإلنفعايل
20 

4.1

1 

54.

11 

72.52

29 

04.332

19 

تبلد 

 املشاعر
20 

1.1

1 

72.

11 

5.719

9 

5.7124

9 
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نق

ص اإلنجاز 

 الشخيص

2

0 

1.1

1 

51.1

1 
4.3122 2.22252 

الك

 يل

2

0 

5.1

1 

23.1

1 

32.122

4 

70.1939

2 

 

( أن لدى مديري ومديرات املدارس يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة احرتاقاً 3يظهر يف الجدول رقم )
( عىل مستوى بعد "تبلد 5.71( عىل مستوى بعد "اإلجهاد اإلنفعايل"، و)26.56نفسياً يبلغ متوسطه )

بنقص اإلنجاز الشخيص، ويبلغ يف املجمل ( عىل مستوى الشعور 4.31املشاعر"، يف حني يبلغ متوسطه )
( عىل مستوى االحرتاق النفيس بأبعاده الثاالثة مجتمعة. وبالرجوع إىل التصنيف الذي اعتمده 32.12)

(، يظهر أنهم يتعرضون 4الباحث بناًء عىل مقياس ماسالش لالحرتاق النفيس، واملبني أدناه يف الجدول رقم )
فيس عىل مستويي اإلجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، يف حني يتعرضون إىل ملستوًى متوسط من االحرتاق الن

مستوًى متدٍن من االحرتاق النفيس عىل مستوى نقص الشعور باإلنجاز الشخيص، كام يدل أيضاً عىل تعرضهم 
 إىل مستوًى متوسط من االحرتق النفيس يف املجمل.
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 العينةمستويات االحرتاق النفيس لدى أفراد  ( :4جدول )

 البعد
مستوى 

 االحرتاق النفيس
 املعيار

متوسطات 

 درجات العينة

 اإلجهاد اإلنفعايل

  02 – 1 متدنٍ 

 26.5679 79 – 02 متوسط

  فام فوق 31 عالٍ 

 تبلد املشاعر

  5 - 1 متدنٍ 

 5.7199 00 – 2 متوسط

  فام فوق 07 عالٍ 

نقص اإلنجاز 

 الشخيص

 4.3122 00 – 1 متدنٍ 

  73 – 07 متوسط

  فام فوق 74 عالٍ 
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 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

لذي يتعرض ا يف مستوى االحرتاق النفيسفيام ينص السؤال الثاين عىل: "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 

 ( تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهلα = 0.05له مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند )
 العلمي، والخربة اإلدارية(؟"

عىل متوسط درجة  (One-Way ANOVAولإلجابة عىل هذا السؤال طُّبق اختبار التباين أحادي االتجاه )
االحرتاق النفيس لدى أفراد العينة بالنسبة ملتغري الجنس، ثم ملتغري املؤهل العلمي، وأخرياً ملتغري الخربة 

 اإلدارية.

 :حسب الجنس 

 يل التباين االحادي ألثر متغري الجنس عىل مستوى االحرتاق النفيس( :تحل5جدول )

م

 صدر التباين

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوس

 ط املربعات

قيم

 ة "ف"

الدال

 لة اإلحصائية

بني 

 املجموعات
729.232 0 

729.2

32 

1.2

13 

1.4

41 

داخ

ل 

 املجموعات

35372.2

59 
29 

442.0

24 

الك

 يل

35592.3

95 
21  

( أثر متغري الجنس يف تقديرات أفراد العينة ملستوى االحرتاق النفيس تبعا ملتغري الجنس 5يبني الجدول رقم )

  (.α = 0.05)دال إحصائياً عند مستوى داللة 
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 : حسب املؤهل العلمي

 

 ( :2جدول )

 تحليل التباين االحادي ألثر املؤهل العلمي عىل مستوى االحرتاق النفيس

م

 صدر التباين

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوس

 ط املربعات

قيم

 ة "ف"

الدال

 لة اإلحصائية

بني 

 املجموعات
717.070 7 

010.1

21 

1.7

73 

1.2

10 

داخ

ل 

 املجموعات

35394.7

25 
22 

453.2

23 

الك

 يل

35592.3

95 
21  

 

رو الذي يتعرض له مدي( عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفيس 2يبني الجدول رقم )
( تعزى ملتغري املؤهل العلمي دال إحصائياً α = 0.05ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )

  (.α = 0.05)عند مستوى داللة 
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 :حسب الخربة اإلدارية

 

 ( :2جدول )

 تحليل التباين االحادي ألثر املؤهل العلمي عىل مستوى االحرتاق النفيس

م

 التباينصدر 

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوسط 

 املربعات

قيم

 ة "ف"

الد

اللة 

 اإلحصائية

بني 

 املجموعات

4032.4

55 
3 

0329.4

25 

3.3

22 

1.1

73 

داخ

ل 

 املجموعات

30452.

941 
22 

412.54

5 

الك

 يل

35593.

395 
21  

 

ات الذي يتعرض له مديرو ومدير يبني الجدول وجود فروق ذو داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفيس 
( تعزى ملتغري سنوات الخربة يف اإلدارة املدرسية.دال α = 0.05املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )

  (.α = 0.05)إحصائياً عند مستوى داللة 
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 لخربة اإلداريةللداللة الفروق بني املتوسطات الحسابية لالحرتاق الوظيفي تبعاً نتائج االختبار ( :2جدول )

 يف الخربة سنوات )أ(
 املدرسية اإلدارة

 يف الخربة )ب( سنوات
 املدرسية اإلدارة

املتوسط  فرق
 أ(-الحسايب )ب

الخطأ 
 املعياري

الداللة 
 .اإلحصائية

 %95مستوى ثقة 

 الحد األعىل الحد األدىن

 5 من أقل

 10.6204 14.9569- 737. 6.42241 2.16827- 10 من أقل إىل 5 من

 22.1617 2.6173- 120. 6.22197 9.77218 15 من أقل إىل 10 من

 36.9905 2.1345 028. 8.75226 19.56250* 15 من أكرث

 10 من أقل إىل 5 من

 14.9569 10.6204- 737. 6.42241 2.16827 5 من أقل

 22.6437 1.2372 029. 5.37514 11.94045* 15 من أقل إىل 10 من

 38.0033 5.4583 010. 8.17199 21.73077* 15 من أكرث

 15 من أقل إىل 10 من

 2.6173 22.1617- 120. 6.22197 9.77218- 5 من أقل

 1.2372- 22.6437- 029. 5.37514 -11.94045* 10 من أقل إىل 5 من

 25.7511 6.1704- 226. 8.01542 9.79032 15 من أكرث

 15 من أكرث

 2.1345- 36.9905- 028. 8.75226 -19.56250* 5 من أقل

 5.4583- 38.0033- 010. 8.17199 -21.73077* 10 من أقل إىل 5 من

 6.1704 25.7511- 226. 8.01542 9.79032- 15 من أقل إىل 10 من

 (                                          α  =0.05* داللة عىل وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ي الذ ( إىل وجود فروق ذو داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفيس2تشري النتائج الظاهرة يف الجدول )

( تعزى α = 0.05يتعرض له مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند مستوى الداللة )
 . اإلدارة املدرسية، وهي عالقة طرديةملتغري سنوات الخربة يف 

 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

يف حني ينص السؤال الثالث عىل: "ما مستوى الوالء التنظيمي لدى مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف 
 لواء الرصيفة؟"

ات الوالء عيارية لدرجولإلجابة عىل هذا السؤال استخرج الباحث قيمة املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل
التنظيمي لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عىل مستوى أبعاده الثالثة "الوالء 
العاطفي" و"الوالء املستمر" و"والوالء املعياري"، إضافة إىل تلك القيمتني عىل املستوى اإلجاميل لذلك املتغري 

  ( أدناه:9قم )"الوالء التنظيمي". كام هو يف الجدول ر 
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 املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري للوالء التنظيمي بأبعاده الثالثة( :9جدول )

 
الع

 دد

القي

 مة الصغرى

القيم

 ة العظمى

املتوس

 ط الحسايب

االنحرا

 ف املعياري

الو

 الء العاطفي
20 

02.

11 

29.1

1 

37.29

04 

2.2142

0 

الو

 الء املستمر
20 

2.1

1 

31.1

1 

02.74

29 

4.2701

5 

الو

 الء املعياري
20 

05.

11 

31.1

1 

70.17

42 

4.1301

5 

الو

الء 

 التنظيمي

20 
45.

11 

032.

11 

21.92

31 

07.572

40 

 

( أن لدى مديري ومديرات املدارس يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة والًء 9يظهر يف الجدول رقم )
( عىل مستوى بعد "الوالء 02.74العاطفي" ، و)( عىل مستوى بعد "الوالء 37.29تنظيمياً يبلغ متوسطه )

( عىل 21.92( عىل مستوى "الوالء املعياري"، ويبلغ يف املجمل )70.17املستمر"، يف حني يبلغ متوسطه )
مستوى الوالء التنظيمي بأبعاده الثاالثة مجتمعة. وبالرجوع إىل التصنيف الذي اعتمده الباحث، واملبني 

؛ أظهر أفراد العينة مستوًى متوسطاً من الوالء التنظيمي عىل مستويي أبعاده (71أدناه يف الجدول رقم )
 الثالثة كل عىل حدة، كام دل أيضاً عىل مستوًى متوسطاً من الوالء التنظيمي يف املجمل.
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 مستويات الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة ( :01جدول )

 البعد
مستوى 

 االحرتاق النفيس
 املعيار

متوسطات 

 ات العينةدرج

 الوالء العاطفي

  71 – 9 متدنٍ 

 37.2904 37 – 70 متوسط

  فام فوق 33 عالٍ 

 الوالء املستمر

  03 - 2 متدنٍ 

 02.7429 70 – 04 متوسط

  فام فوق 77 عالٍ 

 الوالء املعياري

  03 - 2 متدنٍ 

 70.1742 70 – 04 متوسط

  فام فوق 77 عالٍ 
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 : بالسؤال الرابعالنتائج املتعلقة 

يرات لدى مديرو ومد يف الوالء التنظيميكام ينص السؤال الرابع عىل: "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية 

( تعزى ملتغريات )الجنس، واملؤهل العلمي، α = 0.05املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )
 والخربة اإلدارية(؟".

عىل متوسط درجة  (One-Way ANOVAاختبار التباين أحادي االتجاه ) ولإلجابة عىل هذا السؤال طُّبق
الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة بالنسبة ملتغري الجنس، ثم ملتغري املؤهل العلمي، وأخرياً ملتغري الخربة 

 اإلدارية.

 : حسب الجنس

 التنظيمي. ( نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الجنس يف مستوى الوالء00يظهر الجدول )

 : تحليل التباين االحادي للفروق يف مستوى الوالء التنظيمي تبعا ملتغري الجنس(00) جدول

م

 صدر التباين

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوس

 ط املربعات

قيم

 ة "ف"

الدال

 لة اإلحصائية

بني 

 املجموعات
242.111 0 

242.1

11 

4.7

99 

1.1

40 

داخ

ل 

 املجموعات

00912.2

29 
29 

051.2

45 

الك

 يل

07552.2

29 
21  

  (α = 0.05)دال إحصائياً عند مستوى داللة 
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 : حسب املؤهل العلمي

 ( تحليل التباين األحادي ألثر املؤهل العلمي يف مستوى الوالء التنظيمي07يظهر الجدول )

 ( :07)جدول 

 املؤهل العلمي تحليل التباين االحادي للفروق يف مستوى الوالء التنظيمي تبعا ملتغري

م

 صدر التباين

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوس

 ط املربعات

قيم

 ة "ف"

الدال

 لة اإلحصائية

بني 

 املجموعات
742.239 7 

074.3

29 

1.2

22 

1.4

52 

داخ

ل 

 املجموعات

07312.0

51 
22 

052.2

92 

الك

 يل

07552.2

29 
21  

 (α = 0.05)دال إحصائياً عند مستوى داللة 

( يبني عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفيس الذي يتعرض له 07) الجدول رقم
 ( تعزى ملتغري املؤهل العلمي.α =.05مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )
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 : حسب الخربة اإلدارية

 اإلدارية يف مستوى الوالء التنظيمي( نتائج تحليل التباين األحادي ألثر الخربة 03يظهر الجدول )

 : (03) جدول

 تحليل التباين االحادي للفروق يف مستوى الوالء التنظيمي تبعا ملتغري الخربة اإلدارية

م

 صدر التباين

مجموع 

 املربعات

درجا

 ت الحرية

متوس

 ط املربعات

قيم

 ة "ف"

الدال

 لة اإلحصائية

بني 

 املجموعات
542.405 3 

027.4

27 

0.0

21 

1.3

72 

داخ

ل 

 املجموعات

07119.4

24 
22 

055.9

22 

الك

 يل

07552.2

29 
21  

 (α = 0.05)دال إحصائياً عند مستوى داللة 

( يبني وجود فروق ذو داللة إحصائية يف مستوى االحرتاق النفيس الذي يتعرض له 03يبني الجدول رقم )
( تعزى ملتغري سنوات الخربة يف α = 0.05مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة عند الدالة )

  اإلدارة املدرسية.
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 : النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس

بني مستوى ( α = 0.05) وأخرياً ينص السؤال الخامس عىل: "هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند الدالة
ئهم وال الرصيفة وبني يتعرض لها مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء  االحرتاق النفيس الذي

 ؟".التنظيمي

ولإلجابة عىل هذا السؤال حسب الباحث قيمة معامل االرتباط بريسون ملتوسط درجات االحرتاق النفيس 
 ( أدناه.04لعينة الدراسة مع متوسط درجاتهم للوالء التنظيمي، والتي ظهرت كام هو الجدول رقم )

 ( :04) جدول

 بني مستوى االحرتاق النفيس والوالء التنظيمي ألفراد العينةمعامل االرتباط بريسون للعالقة 

 التنظيمي الوالء النفيس االحرتاق 

 االحرتاق

 النفيس

 -358.** 1 معامل االرتباط بريسون

 001.  الداللة اإلحصائية

 81 81 العدد

 الوالء

 التنظيمي

 1 -358.** معامل االرتباط بريسون

  001. الداللة اإلحصائية

 81 81 العدد

 α  =0.01داللة عىل وجود ارتباط دال عند مستوى الداللة  **

بني ( α = 0.05) ( أعاله، وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند الدالة04ويظهر من خالل الجدول رقم )
الئهم و يتعرض لها مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة وبني  مستوى االحرتاق النفيس الذي

 التنظيمي، وأن تلك العالقة بني هذين املتغريين عالقة عكسية متدنية نوعاّ ما.
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 الفصل الخامس: مناقشة النتائج، والتوصيات

 : مناقشة النتائج

 : النتائج املتعلقة بالسؤال األول

ن االحرتاق ط مأظهرت النتائج تعرّض مديري ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة إىل مستوًى متوس
النفيس عىل مستويي اإلجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، يف حني يتعرضون إىل مستوًى متدٍن من االحرتاق 
النفيس عىل مستوى نقص الشعور باإلنجاز الشخيص، كام أظهرت أيضاً تعرضهم إىل مستوًى متوسط من 

 االحرتق النفيس يف املجمل.

رتاق النفيس الذي يتعرض له مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف ونستنتج من هذا أن هذا مستوى االح
لواء الرصيفة يعود بشكل كبري إىل مستوى ما يعانونه من إجهاد انفعايل بالدرجة األوىل؛ حيث كان املتوسط 
الحسايب له يف الحدود العليا للمستوى املتوسط. وعىل الرغم من انخفاض مستوى "تبلد املشاعر" مقارنة 

جهاد اإلنفعايل حيث كان املتوسط الحسايب لذلك البعد يف الحدود الدنيا من املستوى املتوسط، إال أنه باال 
ال يزال مؤثراً يف االحرتاق النفيس الذي يتعرض له هؤالء املديريون واملديرات، مقارنة ببعد "نقص اإلنجاز 

 حدوده الدنيا أيضاً. الشخيص" الذي أظهرت النتائج أنه ليس فقط يف مستوى متدٍن، بل ويف

ونستنتج أيضاً، أن طبيعة العمل ومحيطه هي من تسبب االحرتاق النفيس ملديري ومديرات املدارس يف لواء 
الرصيفة، حيث يشعرون باالستنزاف عاطفياً وجسدياً، حيث يتطلب عملهم بذل طاقاتهم حتى نفادها، فال 

 ينقيض اليوم إال وقد خارت قواهم عن آخرها.

يعاين مدير ومديرة املدرسة من صعوبات يف التعامل مع بعض األطراف املعنية بالعملية الرتبوية كام قد 
الذين يعقدون بعض األمور من جهة، أو يبدون عدم تقدير للمجهودات التي يبذلها مدير املدرسة لقيادة 

 من العمل. مدرسته وترصيف شؤونها من جهة أخرى، مام يتسبب يف زيادة شعورهم باالحباط واليأس
 .(7100)جرار، وبهذا، فإن هذه النتائج تتفق مع دراسة 

 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

ديرو الذي يتعرض له م يف مستوى االحرتاق النفيسفروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج عدم وجود 

واملؤهل العلمي، ( تعزى ملتغريي الجنس α = 0.05فة عند الدالة )ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصي
وعىل العكس كانت بالنسبة ملتغري الخربة اإلدارية، حيث كانت عالقة طردية يزداد فيها االحرتاق النفيس 

 (.7102بطول الفرتة التي يقضونها يف األعامل اإلدارية، وهو ما يتفق مع دراسة فتيحة )

ائج أن آثار تعرُّض مدير املدرسة إىل مسببات االحرتاق النفيس يزداد مع مرور الوقت، تُظِهر لنا هذه النت
حيث أن استمرار التعرض لالجهاد اإلنفعايل عىل اختالف مصادره، وعوامله، ومسبباته، يتسبب يف تراكم 

ن ملزيد مالضغوط وتضخمها، وزيادة األعباء، كام أن املحاوالت املتكررة للمقاومة والصمود تستنزف ا
الطاقة. فال يظهر لعاميّل "الجنس" و "املؤهل العلمي" دور مبارش يف هذه الحالة، وال نرى ارتباطاً منطقياً 

  بني أّي من هذين العاملني من جهة، وبني مخزون الطاقة، وتجدده لديهم من جهة أخرى.
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تغري األوضاع نحو األفضل، أو عىل وقد تنمو املشاعر السلبية بداخل مدير املدرسة مع مرور الزمن، عند عدم 
األقل توقفها عن اإلنحدار، فقد يصاب باالحباط من استمرار هذا التدهور نحو األسوء، ومن املتوقع أن يشعر 
بامللل من العمل مع مرور الوقت، ويستسلم لليأس، حتى أنه قد يفقد يف مرحلٍة ما اإلرادة التي تدفعه 

فقدها، فقد معها كل فرصٍة إلعادة توليد طاقته داخلياً، وشحذ همته، فال  للمحاولة، وتحفزه للمقاومة، فإذا
 يظهر للنوع االجتامعي أثر يف ذلك وال حتى للمؤهل العلمي.

ويظهر أن االحرتاق النفيس لدى مدير املدرسة أو مديرة املدرسة يف لواء الرصيفة ال يرتبط بعامل الجنس، فكال 
ت متشابهة إىل حد ما، كام وال يرتبط هذا الشعور لديهم باملستوى العلمي النوعني يتعرض إىل عوامل ومسببا

الذي حصل عليه أي منهام، وإمنا يرتبط بشكل مبارش بالخربة اإلدارية التي ميتلكانها ألنها متثل الفرتة التي 
 يتعرضون خاللها للظروف املسببة لهذه الحالة.

 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

د العينة مستوًى متوسطاً من الوالء التنظيمي عىل مستويي أبعاده الثالثة كل عىل حدة، كام دل أيضاً أظهر أفرا
 عىل مستوًى متوسٍط من الوالء التنظيمي يف املجمل. 

وقد أظهر أفراد العينة مستوًى متوسطاً يف حدوده العليا من الوالء العاطفي نحو عملهم، وهذا يدل عىل أن 
ي بني مدير املدرسة يف لواء الرصيفة يدفعه بشكل مبارش للبقاء يف املدرسة، واالستمرار يف االرتباط العاطف

 عمله عىل الرغم من كل املعوقات.

وعىل نفس املنوال، كان الوالء التنظيمي ألفراد العينة نحو عملهم يف الحدود العليا من املستوى املتوسط، وإذا 
ية تلعب دوراً هاماً يف التزام مديري ومديرات املدرسة يف لواء الرصيفة ذلك فإمنا يدل عىل أن الدوافع األخالق

بعملهم، والبقاء يف مدارسهم. فاألمر عندهم مرتبط مبجموعة القيم العليا التي يتبّناها كل منهم، ومتثل يف 
 جوهرها وازعاً داخلياً، ورقيباً ذاتياً، عىل العالقة بينهم وبني مدارسهم.

 : بالسؤال الرابعالنتائج املتعلقة 

 ملديري ومديرات املدارس الحكومية يف الوالء التنظيميفروق ذات داللة إحصائية وأظهرت النتائج وجود 

لصالح اإلناث، وعىل العكس كانت بالنسبة تعزى ملتغري الجنس ( α = 0.05يف لواء الرصيفة عند الدالة )
 ملتغريي املؤهل العلمي والخربة اإلدارية.

هذه النتائج: أن الوالء التنظيمي لإلناث أعىل منه عند الذكور، وهو ما قد يكون منسجامً مع ومن دالالت 
الخصائص االجتامعية واالقتصادية لكل منهام. فالرجل يف مجتمعنا مطالٌب بتوفري الحياة الكرمية ألرسته، وهو 

النظر عن  أكرب من املرأة، برصفالذي يتحمل بشكل كبري األعباء املادية لبيته وعائلته، مام يضعه تحت ضغط 
 املستوى العلمي الذي وصل إليه كل منهام، أو حتى الخربة اإلدارية التي متلكانها.

وتقّيم اإلناث يف كثري من أمور حياتها وزناً ملشاعرها وأحاسيسها وعواطفها، يف حني يتدىن شأن العديد من 
مليزان الذي يزن به األمور. فقد يكون لرابط الزمالة تلك األمور عندما يرجح الرجل أموراً أخرى، الختالف ا

دافع أكرب عند مديرة املدرسة منه عند املدير، كام أنها من املمكن أن تشعر بأن الخسائر املعنوية ستكون 
فادحة عند رحيلها عن املدرسة، يف حني تتظاءل حجم تلك الخسائر عن املدير، وذلك ال يرتبط باملستوى 

  ة اإلدارية ألي من مدير ومديرة املدرسة.العلمي أو الخرب 
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 : النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس

 بني مستوى االحرتاق النفيس الذي( α = 0.05بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند الدالة )
لك توالئهم التنظيمي. ومن خالل يتعرض له مديرو ومديرات املدارس الحكومية يف لواء الرصيفة وبني 

النتائج ظهر أن العالقة بني هذين املتغريين عالقة عكسية، وبالرغم من كون هذه العالقة ليست بتلك 
 القوة؛ إال أنه ال ميكن إغفال أهميتها.

فاالحرتاق النفيس ملديري ومديرات املدارس يف لواء الرصيفة يقلل من والئهم لعملهم ومدارسهم. وعىل 
زيز إن االحرتاق النفيس يؤثر يف متسك أفراد العينة بوظائفهم، ويساهم يف تعضعف االرتباط بني املتغريين، ف

 فرص بقائهم فيها، أو يتسبب يف إعادة حساباتهم والتفكري يف البحث عن مكان آخر.

وألن االحرتاق النفيس ينطوي عىل تشكُّل مشاعر سلبية عديدة ومتنوعة داخل أفراد العينة نحو أنفسهم، 
وألن لألمور املعنوية اليد العليا يف والء أفراد العينة عىل حساب األمور املادية كام بدا  ومحيطهم، وعملهم،

لنا من خالل نتائج السؤال السابق؛ فإنه يظهر وجود عالقة بني مستوى ما يتعرض له مديرو ومديرات 
 املدارس يف لواء الرصيفة، وبني والئهم التنظيمي.

اق النفيس لدى مديري ومديرات املدارس يف لواء الرصيفة يَُعّد أولوية وبناًء عىل ذلك، فإن إدارة االحرت 
لحفاظ عىل مستوى والئهم لوظائفهم، ومدارسهم، بل ويعترب رضورة لرفع مستوى متسكهم بالبقاء يف الحقل 

 الرتبوي، واالستمرار يف العمل والعطاء.

 

 التوصيات واملقرتحات

 

 اسة؛ يويص الباحث مبا ييل:يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدر 

إيالء وزارة الرتبية والتعليم مزيداً من العناية واالهتامم ملدير املدرسة، وتقديم الدعم الكايف له لتنمية 
 نفسه عىل املستوى الشخيص واملهني.

ييم قاالستعانة بأخصائيني نفسني لدراسة أحوال العاملني يف امليادين الرتبوية عامًة وبشكل دوري مستمر، لت
أوضاعهم النفسية واكتشاف املشاكل واألمراض النفسية يف مراحلها األولية وقبل أن تتفاقم ويصعب 

 السيطرة عليها، ولتقديم النصح واإلرشاد والعالج الرسيع إذا استدعت الحاجة، وبخاصة مدير املدرسة.

الرتبوي  املني يف امليدانوضع الربامج التدريبية التي تتناسب مع احتياجات ورغبات وتطلعات كافة الع
 وبخاصة مدير املدرسة، ملا له أثر يف قدرته عىل التكيف مع الظروف، والعمل بفاعلية وإنتاجية أعىل.

تخفيف األعباء املهنية عن مدير املدرسة بحيث يكلف ببعض املهام من ميكن أن يؤديها غريه من العاملني 
 يجب أن يتوالها بنفسه.يف املدرسة، حتى يتفرغ للمهام القيادية التي 
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 قامئة املراجع

 

 : املراجع العربية -أوالً

(. ضغوط العمل وأثرها عىل الوالء التنظيمي دراسة تطبيقية عىل املدراء العاملني 7119أبو العال، محمد )
 يف وزارة الداخلية ىف قطاع غزة. رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التجارة، غزة.

(. مستوى إدارة الرصاع التنظيمي ملديري املدارس الثانوية 7104أبو سنينة، عونية والبيايت، عبد الجبار )
الحكومية وعالقته مبستوى الوالء التنظيمي للمعلمني يف محافظة العاصمة عامن. املجلة األردنية يف العلوم 

 .009 - 010(، 01)0الرتبوية، 

االحرتاق الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية (. ظاهرة 7101أبو مسعود، سامهر )
 أسبابها وكيفية عالجها. رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة االسالمية، غزة. -والتعليم العايل بقطاع غزة 

اق حرت اال -(. االحرتاق النفيس وعالقته باألداء الوظيفي لدى أعوان الحامية املدنية7107بوحارة، هناء )
 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة فرحات-النفيس وعالقته باألداء الوظيفي لدى أعوان الحامية املدنية

 عباس، سطيف.

(. اسرتاتيجية التعامل مع االحرتاق النفيس لدى أساتذة التعليم الثانوي. رسالة 7102بوهايل، جامل )
 ماجستري غري منشورة، جامعة زيان عاشور، الجلفة.

(. العالقة بني االحرتاق النفيس والذكاء االنفعايل لدى العاملني يف الرعاية االجتامعية. 7100متيم، إياس )
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة دمشق، كلية الرتبية، دمشق.

 (. الجدية يف العمل وعالقتها باالحرتاق النفيس لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية7100جرار، سنابل )
 يف محافظات شامل الضفة الغربية. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

(. االحرتاق النٌفيس وعالقته بأساليب مواجهة املشكالت لدى املعلمني العامنيني يف 7104الحامتي، سليامن )
 سم الرتبية والدراساتيف محافظة الظاهرة بسلطنة عامن. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نزوى، ق

 اإلنسانية.

(. دراسة مقارنة يف االحرتاق النفيس لدى تدرييس كلية الرتبية. مجلة الرافدين للعلوم 7119الحراقي، حجي )
 .012-25(، 57)05الرياضية، 

(. مستويات االحرتاق النفيس لدى املرشدين الرتبويني يف املدارس الحكومية يف األردن. 0990حرتاوي، هند )
 سالة ماجستري غري منشورة، الجامعة األردنية، عامن، األردن.ر

(. الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعات الخاصة بسلطنة عامن. 7119الحمداين، مريم )
  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.
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لتنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة (. الوالء ا7119خليفات، عبد الفتاح واملالحمة، منى )
 .341-729(، 4+3)75التدريس يف الجامعات الخاصة األردنية. مجلة جامعة دمشق، 

(. درجة التزام مديري املدارس الثانوية الحكومية يف دولة الكويت بأخالقيات مهنة 7103الخميس، منتهى )
للمعلمني من وجهة نظرهم. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اإلدارة املدرسة وعالقتها بالوالء التنظيمي 

 الرشق األوسط.

(. االحرتاق النفيس لدى أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات االردنية الحكومية 0995الرشدان، مالك )
 وعالقته ببعض املتغريات. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد، األردن.

(. ظاهرة االحرتاق النفيس واسرتاتيجيات التكيف لدى العاملني يف وزارة السلطة 0999رمضان، جهاد )
 الوطنية الفلسطينية. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.

(. االحرتاق النفيس وعالقته ببعض سامت الشخصیة لدى العامالت مع ذوي 7112الزهراين، نوال )
 خاصة. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية.االحتياجات ال

(. واقع االحرتاق النفيس للمرشد النفيس والرتبوي يف محافظة الزرقاء يف األردن. مجلة 7117الزيود، نادر )
 .777-092العلوم الرتبوية، 

قته بكفاءتهم الذاتية من (. االحرتاق النفيس لدى مديري املدارس يف األردن وعال 7102الرسحان، خالد )
 وجهة نظرهم. دراسات العلوم الرتبوية.

(. أثر القيادة بالقيم عىل الوالء التنظيمي "حالة تطبيقية عىل 7105السقاف، صفوان وأبو سن، أحمد )
منظامت األعامل اليمنية مجموعة رشكات هائل سعيد أنعم ورشكاه أمنوذجاً". مجلة العلوم االقتصادية، 

02(0 ،)20 - 90. 

(. مستويات االحرتاق النفيس لدى معلمي الرتبية اإلسالمية العاملني يف املدارس 7103السلخي، محمود )
 .0779-0712، 41الخاصة يف مدينة عاّمن يف ضوء بعض املتغريات. دراسات، 

ملمرضني. ا(. عالقة اإلحرتاق النفيس ببعض اإلضطرابات النفسية والنفسجسدية لدى 7103طايبي، نعيمة )
 ، قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا، الجزائر.7أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة الجزائر 

(. االحرتاق النفيس لدى معلامت التالميذ ذوي صعوبات التعلم 7101الظفري، سعيد والقريويت، إبراهيم )
 .091-025(، 3)2يف سلطنة عامن. املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية، 

(. أثر التسويق الداخيل عىل الوالء التنظيمي من خالل الرضا الوظيفي لدى موظفي 7102العالول، إياد )
رشكة جوال يف قطاع غزة. أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية 

 الدراسات العليا.

مدى تعرض معلمي املرحلة الثانوية بدولة الكويت (. 0922عسكر، سمري وجامع، حسن واألنصاري، محمد )
  .43-9(، 01)3لظاهرة االحرتاق النفيس. املجلة الرتبوية، 
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(. الوالء التنظيمي لدى تدريسيي الجامعة املستنرصية. مجلة كلية الرتبية األساسية، 7102عيل، كريم )
92(72 ،)223-202. 

قتها بضغوط العمل لدى معلمي املدارس الثانوية (. ظاهرة االحرتاق النفيس وعال 0992عودة، يوسف )
 الحكومية يف الضفة الغربية. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس. 

(. أثر الرضا الوظيفي عىل الوالء التنظيمي لدى العاملني يف املنظامت األهلية 7112عويضة، إيهاب )
 غزة، غزة، فلسطني.-، الجامعة اإلسالميةمحافظات غزة. رسالة ماجستري غري منشورة

(. اإلرشاف الرتبوي والقيادة الرتبوية وعالقتها باالحرتاق النفيس، عامن، األردن: دار 7112العيارصة، معن )
 الحامد للنرش والتوزيع.

(. أثر ضغوط العمل عىل الوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف 7112غضية، ناهدة )
 حافظات جنوب األردن. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة.م

(. مستويات االحرتاق النفيس لدى أطباء التخدير. رسالة ماجستري غري منشورة، 7102فتيحة، حاج سعيد )
 جامعة محمد خيرض، كلية العلوم االنسانية واالجتامعية، بسكرة.

حرتاق النفيس لدى معلامت رياض األطفال يف محافظة (. مستويات اال 7101فريحات، عامر والربيض، وائل )
 .0522-0521(، 5) 74عجلون. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية(، 

(. مستوى االحرتاق النفيس لدى مديري املدارس الثانوية األهلية مبدينة جدة. رسالة 7119القحطاين، يحيى )
 زيز، جدة.ماجستري غري منشورة، جامعة امللك عبد الع

(. االحرتاق النفيس لدى عينة من معلمي الطالب العاديني وذوي 7112القريويت، إبراهيم والخطيب، فريد )
 .054-030(، 73االحتياجات الخاصة باالردن. مجلة كلية الرتبية/جامعة االمارات العربية املتحدة، )

والء التنظيمي لدى موظفي الرشكة (. العوامل الشخصية والتنظيمية وعالقتها بال7102ماليك، محمد )
 -الوطنية إلنتاج اللوالب والسكاكني والصنابري. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة محمد ملني دباغني 

 .7سطيف 

(. ضغوط العمل وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم ما بعد 7104املعمرية، موزة )
 اجستري غري منشورة، جامعة نزوى.األسايس مبحافظة مسقط. رسالة م

 دراسة استكشافية مبدينة-(. االحرتاق النفيس لدى رجال الحامية املدنية7105نوار، شهرزاد وحشاين، سعاد )
 .091-020(، 71الجزائر. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية،) –ورقلة 

 تغريات الدميوغرافية عند أعضاء الهيئة(. قياس ابعاد االحرتاق النفيس وعالقته بامل7100النوري، مرتىض )
 .99-25(، 22التدريسية يف بعض كليات ومعاهد بغداد. مجلة اإلدارة واإلقتصاد،)

(. مصادر االحرتاق النفيس لدى معلمي الطلبة املعوقني عقلياً يف اليمن. 7110يحيى، خولة وحامد، رنا )
  .074-92، 71مجلة مركز البحوث الرتبوية، 
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  0ملحق رقم                    

 االستبانة األولية              

 "بسم هللا الرحمن الرحيم"        

 

 ..................................... املحرتم/ة.األستاذ/الدكتور 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد؛

فإن الباحث يُجري دراسة بعنوان "مستوى االحرتاق النفيس وعالقته بالوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات 
ول عىل درجة ملتطلبات الحص املدارس الحكومية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء الرصيفة"وذلك استكامالً

 املاجستري يف اإلدارة الرتبوية قسم اإلدارة الرتبوية واألصول من جامعة آل البيت.

وطوَّر الباحث استبانة ستستخدم كأداة لجمع البيانات التي سيتم التعامل معها برسية تامة وألغراض 
ستخدم الباحث مقياس ماسالش )أبداً، البحث العلمي الذي يخدم هذه الدراسة فقط. ولتطوير االستبانة؛ ا

مرات قليلة يف السنة، مرة يف الشهر، مرات قليلة يف الشهر، مرة يف األسبوع، مرات قليلة يف األسبوع، كل 
يوم( للعبارات املخصصة لقياس االحرتاق النفيس بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، واالنجاز 

د عىل مقياس ليكرت الخاميس)موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض الشخيص(، يف حني اعتم
بشدة( لباقي العبارات املخصصة للوالء التنظيمي بأبعاده الثالثة )الوالء العاطفي، والوالء املستمر، والوالء 

 املعياري(.

ا الحالية، ويطمح هويطمع الباحث يف كرمكم بتخصيص جزء يسري من وقتكم الثمني لدراسة استبانته يف صورت
إىل ترشيفه بنقدها وإبداء رأيكم العلمي فيها، ويتمنى دعمه باقرتاحاتكم لتحسينها بحيث تؤدي الغرض 

ت من أجله عىل أفضل وجه.  ودمتم عوناً لكل باحث وطالب علم.  الذي أُعدَّ

  

 

 

 



www.manaraa.com

49 

 

 الجزء األول: املعلومات الشخصية

 ( يف املربع املجاور لإلجابة املناسبة(X)وضع )

 الجنس:

     أنثى     ذكر

 املؤهل العلمي:

دبلوم 

 عايل
  دكتوراة   ماجستري  

 املدرسة تضم املرحلة/املراحل الدراسية:

  املرحلتني   الثانوية   األساسية

 (:Yالخربة يف اإلدارة املدرسية بالسنوات )

Y 

> 5 
 5 > Y > 01  01 > Y > 05  

05 > 

Y 
 

 

 تؤديه خارج أوقات دوامك املدريس:لديك وظيفة أخرى أو عمل 

     ال     نعم
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 الجزء الثاين: االحرتاق النفيس )مقياس ماسالش لالحرتاق النفيس(

 البعد األول: اإلجهاد اإلنفعايل

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 تقابله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 
أشعر أن عميل يستنزفني 

 عاطفياً.
       

 
أشعر بنفاد طاقتي مع 

 نهاية يوم العمل.
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أشعر أنني أبذل جل جهدي 

 وكل طاقتي ألداء مهام عميل.
       

 

أشعر باإلرهاق حني أصحو 

صباحاً وأنا أعي أن يوم عمل جديد يف 

 انتظاري.

       

 
أشعر أن التعامل مع الناس 

 طيلة اليوم يتسبب يل باإلجهاد.
       

 
أشعر بضغط هائل نتيجة 

 التعامل املبارش مع الناس.
       

 
أشعر بامللل والضجر من 

 مامرسة عميل.
       

        أشعر باإلحباط من عميل. 

 
أشعر باالختناق وبقرب لحظة 

 االنهيار.
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 الثاين: تبلد املشاعرالبعد 

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 متثله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 

أشعر أنني بدأت أصبح 

أكرث قسوة منذ بدأت مامرسة هذا 

 العمل.

       

  



www.manaraa.com

53 

 

 

هذا  أشعر أن استمراري يف

العمل قد يؤدي يب إىل تبلد املشاعر 

 وعدم االنسانية.

       

 

أشعر أنني أتعامل مع 

اآلخرين عىل أنهم أشياء ال تحس أو 

 متتلك مشاعر.

       

 
أشعر أنني مل أعد أعبأ 

 مبشاعر اآلخرين وما يحدث لهم.
       

 

أشعر أن املحيطني يب 

يلومونني عىل بعض املشكالت التي 

 يواجهونها.

       

  



www.manaraa.com

54 

 

  

 البعد الثالث: اإلنجاز اشخيص

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 متثله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 

أشعر بتجدد النشاط 

والحيوية نتيجة انجازي األعامل 

 اليومية.

       

 

أشعر أنني أؤثر إيجابياً يف 

الكثريين من حويل بسبب مامرستي 

 لعميل.
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أشعر أنني من خالل 

 العمل قد حققت هذال مامرستي

 كثرية ذات قيمة كبرية أشياء

 .بالتقدير جديرةو 

       

 
أشعر أنني قادر عىل فهم 

 مشاعر املحيطني يب بسهولة.
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 الوالء التنظيميالجزء الثالث: 

 البعد األول: الوالء العاطفي

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 تقابله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 

أشعر باالعتزاز بعميل يف 

اإلدارة املدرسية ويظهر ذلك يف كل 

 أتحدث فيها لآلخرين عنه. مناسبة
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 ما قضاء يف رغبةب أشعر

يف وظيفتي  املهنية حيايت من تبقى

 .الحالية

       

 

أشعر بوجود رابطة 

وجدانية قوية تربطني مبدرستي 

 وبعميل فيها كمدير.
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 البعد األول: الوالء العاطفي

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

 إنتامء إىل

البعد الذي 

 تقابله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 
أشعر بقيمة كبرية ومكانة 

 عالية لوظيفة مدير املدرسة.
       

 
أشعر أنني أقوم بعميل يف 

 جو ودِّي.
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أشعر أنه ال ميكنني 

 .التكيف مع بيئة جديدة
       

 

أشعر أنه ال ميكنني 

الشعور باالنتامء ملكان بنفس القدر 

 .الذي أحسه اآلن

       

 

 التي املشكالتأشعر بأن 

 مشكاليت جزء من املدرسة  تواجهها

 .الشخصية

       

 
أشعر بوالء متجدد 

 ومستمر لعميل ومدرستي.
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 البعد الثاين: الوالء املستمر

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 تقابله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 

 ترك من بالخوف أشعر

 عمل عىل لصعوبة الحصول عميل

 آخر.
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أشعر أن وظيفتي توفر يل 

مميزات من الصعب توافرها يف 

 مكان آخر.وظيفة أخرى أو 

       

 

أشعر مبحدودية الخيارات 

املتاحة للعمل إذا ما قررت تغيري 

 عميل.

       

 

 يف أشعر أن أموراً كثرية

عميل  قررت ترك إذا ستتأثر حيايت

 الحايل.

       

 
أشعر أن استمراري 

 .بالعمل نابع من حاجتي للوظيفة
       

 
أشعر بصعوبة الحصول 

 مناسبة.عىل فرصة عمل جديدة 
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 البعد الثالث: الوالء املعياري

س

 المة

 الصياغة

الل

 غوية

و

 ضوح املعنى

ال

إنتامء إىل 

البعد الذي 

 تقابله
التعد

 يالت املقرتحة

ا

 لرقم
 العبارة

س

 ليمة

غ

 ير

سيل

 مة

و

اضح

 ة

غ

 ير

واض

 حة

ت

نت

 مي

 ال

ت

نت

 مي

 
 أخالقي بالتزام أشعر

 .عميل يف لالستمرار يدفعني
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 االلتزام برضورة أشعر

 التنظيمي للمكان والوالء

 فيه. أعمل الذي

       

 

 من أشعر أن االنتقال

 غري عمل آخر إىل مكان عمل

 أخالقي.

       

 

 أن األفضل أشعر أنه من

يف  املهنية حياتهم األفراد يقيض

 نفسه. مكان العمل

       

 

 برضورة أشعر أدبياً 

 مع حتى عميل يف االستمرار

 أفضل عمل عروض وجود

 آخر. مكان يف

       

 
 عىل أشعر بالحرص

 هذا املكان. يف بالعمل االستمرار
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 : قامئة املحمكّني 7ملحق رقم 

 التسلسل االسم التخصص مكان العمل

إدارة تربوية  جامعة آل البيت

 وأصول

أ. د. تيسري محمد 

 الخوالدة

 

إدارة وأصول  الجامعة األردنية

 تربوية

أ. د. محمد سليم 

 الزبون

 

الجامعة 

 الهاشمية

مناهج وطرق 

 تدريس

د. سعاد عبد 

 الكريم الوائيل

 

مناهج أساليب  جامعة آل البيت

 تدريس الرياضيات

د. أحمد محمد 

 عقيل الدويري

 

الجامعة 

 الهاشمية

مناهج وطرق 

 تدريس

د. محمد سليامن 

 جوارنة

 

مجلس الرتبية 

املركز والتعليم/ جمعية 

 اإلسالمي

مناهج وأساليب 

 تدريس

د. إياد أحمد 

 فرهود أحمد

 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

مناهج أساليب 

 تدريس الرياضيات

د. حامد صالح زيد 

 الكيالين

 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

د. نوال محمد  إدارة تربوية

 مايض

 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

مناهج وأساليب 

 تدريس

د. رباب أحمد 

 القواسمة

 

وزارة الرتبية 

 والتعليم

د. عائشة عيل  إدارة تربوية

 سليامن أبو شلحة
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  3ملحق رقم 

 االستبانة النهائية 

 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

 

 السيد/السيدة/اآلنسة مدير/مديرة املدرسة املحرتم/ة.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد؛

 بعنوان "فإن الباحث يُجري دراسة 

 

مستوى االحرتاق النفيس وعالقته بالوالء التنظيمي لدى مديري ومديرات املدارس الحكومية يف مديرية 
 الرتبية والتعليم للواء الرصيفة"

 

وذلك استكامالً ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية قسم اإلدارة الرتبوية واألصول من 
 جامعة آل البيت.

ر الباحث استبانة ستستخدم كأداة لجمع البيانات التي سيتم التعامل معها برسية تامة وألغراض وطوَّ 
البحث العلمي الذي يخدم هذه الدراسة فقط. واعتمد يف ذلك عىل مقياس ماسالش )أبداً، مرات قليلة يف 

لعبارات سبوع، كل يوم( لالسنة، مرة يف الشهر، مرات قليلة يف الشهر، مرة يف األسبوع، مرات قليلة يف األ
املخصصة لقياس االحرتاق النفيس بأبعاده الثالثة )اإلجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر، واالنجاز الشخيص(، يف 
حني اعتمد عىل مقياس ليكرت الخاميس)موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( لباقي 

 ثة )الوالء العاطفي، والوالء املستمر، والوالء املعياري(.العبارات املخصصة للوالء التنظيمي بأبعاده الثال 

ويطمع الباحث يف كرمكم بتخصيص جزء من وقتكم الثمني لالطالع عىل استبانته وقراءة عباراتها قراءة 
مستفيضة واختيار مستوى استجابتكم لكل عبارة منها وفق ما ترونه منسجامً مع مشاعركم أثناء العمل. 

ذه البيانات واملعلومات لن يتم استخدامها إال لغايات البحث العلمي والتحليل اإلحصايئ، مؤكداً عىل أن ه
 وسيتم التعامل معها برسية تامة. 

 آمالً من حرضاتكم املساعدة يف إنجاز هذه الدراسة التي تعتمد يف صدق نتائجها عىل دقة اجاباتكم. 
 .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
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 : ومات الشخصيةالجزء األول: املعل

 ( يف املربع املجاور لإلجابة املناسبة(X)أرجو التكرم بوضع إشارة )

 الجنس:

     أنثى     ذكر

 املؤهل العلمي:

دبلوم 

 عايل
  دكتوراة   ماجستري  

 املدرسة تضم املرحلة/املراحل الدراسية:

  املرحلتني   الثانوية   األساسية

 بالسنوات:الخربة يف اإلدارة املدرسية 

أقل 

 5من 
 

إىل  5من 

 01أقل من 
 

إىل  01من 

 05أقل من 
 

أكرث 

 05من 
 

 

 لديك وظيفة أخرى أو عمل تؤديه خارج أوقات دوامك املدريس:

     ال     نعم
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 : الجزء الثاين: االحرتاق النفيس )مقياس ماسالش لالحرتاق النفيس(

 يف العمل أمام كل عبارة من العبارات التالية(( تحت الدرجة التي تناسب شعورك X)الرجاء وضع )

 البعد األول: اإلجهاد اإلنفعايل

أ

 بداً 

م

 رات

 قليلة

 يف

 السنة

م

 رة

 يف

الشه

 ر

م

 رات

 قليلة

 يف

 الشهر

م

 رة

 يف

األسب

 وع

م

 رات

 قليلة

 يف

 األسبوع

ك

 ل

 يوم

ا

 لرقم
 العبارة

 
أشعر أن عميل يستنزفني 

 عاطفياً.
       

 
طاقتي مع نهاية أشعر بنفاد 

 يوم العمل.
       

 
أشعر أنني أبذل جل جهدي 

 ألداء مهام عميل.
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أشعر باإلرهاق حني أصحو 

صباحاً وأنا أعي أن يوم عمل جديد يف 

 انتظاري.

       

 
أشعر أن التعامل مع الناس 

 طيلة اليوم يتسبب يل باإلجهاد.
       

 
أشعر بضغط هائل نتيجة 

 املبارش مع الناس.التعامل 
       

 
أشعر بامللل من مامرسة 

 عميل.
       

        أشعر باإلحباط من عميل. 

 
أشعر باختناق ينذر بقرب 

 لحظة االنهيار.
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 البعد الثاين: تبلد املشاعر

أ

 بداً 

م

 رات

 قليلة

 يف

 السنة

م

 رة

 يف

الشه

 ر

م

 رات

 قليلة

 يف

 الشهر

م

 رة

 يف

األسب

 وع

م

 رات

 قليلة

 يف

 األسبوع

ك

 ل

 يوم

ا

 لرقم
 العبارة

 
أشعر أنني بدأت أصبح أكرث 

 قسوة منذ بدأت مامرسة هذا العمل.
       

 
أشعر أن استمراري يف هذا 

 العمل قد يؤدي يب إىل تبلد املشاعر.
       

 

أشعر أنني أتعامل مع 

اآلخرين عىل أنهم أشياء ال متتلك 

 مشاعر.
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 الثالث: اإلنجاز اشخيصالبعد 

أ

 بداً 

م

 رات

 قليلة

 يف

 السنة

م

 رة

 يف

الشه

 ر

م

 رات

 قليلة

 يف

 الشهر

م

 رة

 يف

األسب

 وع

م

 رات

 قليلة

 يف

 

األسب

 وع

ك

 ل

 يوم

ا

 لرقم
 العبارة

 
أشعر بتجدد النشاط نتيجة 

 انجازي األعامل اليومية.
       

 

أشعر أنني أؤثر إيجابياً يف 

 الكثريين يف محيطي بسبب

 مامرستي لعميل.

       

 

أشعر أنني من خالل 

 العمل قد حققت هذال مامرستي

 .كثرية ذات قيمة كبرية أشياء
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 البعد الثالث: اإلنجاز الشخيص

أ

 بداً 

م

 رات

 قليلة

 يف

 السنة

م

 رة

 يف

الشه

 ر

م

 رات

 قليلة

 يف

 الشهر

م

 رة

 يف

األسب

 وع

م

 رات

 قليلة

 يف

 

األسب

 وع

ك

 ل

 يوم

ا

 لرقم
 العبارة

 
أشعر أنني قادر عىل إدارة 

 بيئة العمل بكفاءة.
       

 
أشعر أنني قادر عىل تهيئة 

 الجو املناسب ألداء العمل بفاعلية.
       

 
أشعر أنني أتحىل بقدرة 

 كبرية عىل فهم مشاعري يف العمل.
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أشعر بالبهجة والرسور بعد 

 مشاركة اآلخرين يف إنجاز العمل.
       

 
أشعر بتقدير اآلخرين 

 للعمل الذي أقوم به.
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 : الجزء الثالث: الوالء التنظيمي

 ( تحت الدرجة التي تناسب شعورك يف العمل أمام كل عبارة من العبارات التالية(X)الرجاء وضع )

 البعد األول: الوالء العاطفي
م

عارض 

 بشدة

م

عار

 ض

م

 حايد

م

 وافق

م

 وافق

 بشدة

ا

 لرقم
 العبارة

      أشعر باالعتزاز بعميل يف اإلدارة املدرسية. 

 
 حيايت من تبقى ما قضاء يف رغبةب أشعر

 .يف وظيفتي الحالية املهنية
     

 
أشعر بوجود رابطة وجدانية قوية تربطني 

 بعميل يف مدرستي كمدير.
     

      أشعر بقيمة كبرية لكوين مدير مدرسة. 

      يف جو ودِّي. أشعر أنني أقوم بعميل 
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أشعر أنه ال ميكنني التكيف مع بيئة 

 .جديدة
     

 
ال أعتقد أنه ميكنني الشعور باالنتامء 

 .ملكان بنفس القدر الذي أحسه اآلن
     

 
 املدرسة  تواجهها التي املشكالتأشعر بأن 

 .الشخصية مشكاليت جزء من
     

      أشعر بوالء متجدد مستمر لعميل. 
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 البعد الثاين: الوالء املستمر
م

عارض 

 بشدة

م

عار

 ض

م

 حايد

م

 وافق

م

 وافق

 بشدة

ا

 لرقم
 العبارة

 
لصعوبة  عميل ترك من بالخوف أشعر

 آخر. عمل عىل الحصول
     

 
أشعر أن وظيفتي توفر يل مميزات من 

 الصعب توافرها يف وظيفة أخرى.
     

 
أشعر مبحدودية الخيارات املتاحة للعمل 

 إذا ما قررت تغيري عميل.
     

 
 إذا ستتأثر حيايت يف أشعر أن أموراً كثرية

 عميل الحايل. قررت ترك
     

 
أشعر أن استمراري بالعمل نابع من 

 .حاجتي للوظيفة
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 البعد الثالث: الوالء املعياري
م

عارض 

 بشدة

م

عار

 ض

م

 حايد

م

 وافق

م

 وافق

 بشدة

ا

 لرقم
 العبارة

 
 لالستمرار يدفعني أخالقي بالتزام أشعر

 .عميل يف
     

 
التنظيمي للمكان  الوالء برضورة أشعر

 فيه. أعمل الذي
     

 
 من أشعر أنه من غري األخالقي االنتقال

 آخر. إىل مكان عمل
     

 
 األفراد يقيض أن األفضل أشعر أنه من

 نفسه. يف مكان العمل املهنية حياتهم
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 عميل يف االستمرار برضورة أدبياً أشعر 

 مع حتى

 آخر. مكان يف أفضل عمل عروض وجود

     

 
 يف بالعمل االستمرار عىل أشعر بالحرص

 هذا املكان.
     

 

 ولكم جزيل الشكر والعرفان عىل حسن تعاونكم

  



www.manaraa.com

78 

 

  4ملحق رقم 

 كتب تسهيل املهمة 

  



www.manaraa.com

79 

 

 


