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د. خليل جعفر حجاجلدى املمرضني في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.
العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

ملخص: 
يهدف هذا البحث اإىل درا�شة العوامل التي توؤثر على الحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني 
يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة، وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي، وا�شتخدم 
ال�شتبانة اأداة رئي�شة يف جمع البيانات الأولية، وطبقت الدرا�شة على جميع املمر�شني يف 
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة والبالغ عددهم 520 ممر�شاً، حيث اُ�شرتدت 383 ا�شتبانة من 
جمموع ال�شتبانات املوزعة اأي بن�شبة اأكرث من 74%.و ا�شتخدم الباحث العديد من الأ�شاليب 
الإح�شائية لختبار الفر�شيات مثل: )معامالت ثبات الفا كرونباخ واملتو�شطات احل�شابية 
بني  العالقة  لقيا�ص  بري�شون  ارتباط  ومعامل  واحدة  لعينة  ت  واختبار  املئوية  والن�شب 
متغريات الدرا�شة ومنوذج النحدار اخلطي الب�شيط واملتعدد لختبار اأثر املتغريات امل�شتقلة 

على املتغري التابع.
اأظهرت نتائج الدرا�سة ما ياأتي: 

اأن م�شتوى الحرتاق الوظيفي كان مرتفعاً لبعد الإجهاد الوظيفي ومنخف�شاً لبعد . 1
تبلد امل�شاعر وبعد قلة ال�شعور بالجناز.

يف . 2 املمر�شني  لدى  الوظيفي  والحرتاق  العمل  عبء  بني  طردية  عالقة  وجود 
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

يف . 3 املمر�شني  لدى  الوظيفي  والحرتاق  الدور  و�شوح  بني  عك�شية  عالقة  وجود 
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

وجود عالقة عك�شية بني بيئة العمل املادية والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني . 4
يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

وجود عالقة عك�شية بني امل�شاندة الجتماعية والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني . 5
يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

وجود عالقة عك�شية بني التعزيز اليجابي والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني يف . 6
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

ح�شول متغري التعزيز اليجابي على املرتبة الأويل من حيث تاأثريه على الحرتاق . 7
الوظيفي فيما احتل و�شوح الدور املرتبة الثانية اإما متغري امل�شاندة الجتماعية فقد احتل 

املرتبة الثالثة من حيث تاأثريه على الحرتاق الوظيفي.
قدمت الدرا�شة تو�شيات عدة لكل من امل�شئولني والعاملني بوزارة ال�شحة الفل�شطينية 
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Abstract: 
This research aims to study the Factors affecting the job burnout 

among nursing staff at Shifa hospital in Gaza Strip.The researcher used the 
descriptive analytical methodology, and questionnaire as a tool for collecting 
the primary data.The study was applied on all nurses at Shifa hospital (520 
nurses) in Gaza.

The number of retrieved questionnaires was 383 with 74% response.
The researcher used several statistical methods such as (Alpha Cronbach 
– averages- and percentages- T test- Pearson correlation to measure the 
relationship between the variables of the study- model of simple and multiple 
linear regression to test the effect of independent variables on the dependent 
variable.

The results showed the following: 
1. The level of job burnout was high for the emotional exhaustion and low 

for the (depersonalization and lack of personal achievement) .

2. There is a direct positive correlation between workload and job burnout 
of nursing at Shifa hospital in Gaza.

3. There is a negative relationship between the clarity of role and job burnout 
of nurses at Shifa hospital in Gaza.

4. There is a negative relationship between physical work environment and 
job burnout of nurses at Shifa hospital in Gaza.

5. There is a negative relationship between social support and job burnout 
with nurses at Shifa hospital in Gaza.

6. There is a negative relationship between positive reinforcement and job 
burnout of nurses at Shifa hospital in Gaza.

7. The variable (positive reinforcement) took first place in its effect on the job 
burnout and (the clarity of the role) occupied the second place whereas, 
(social support) variable ranked third in its effect on the job burnout.

The study provided several recommendations for officials and employees 
at the Ministry of Health.
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

مقدمة: 
حتظى ظاهرة الحرتاق الوظيفي بالهتمام والبحث لدى العاملني يف املجال الإداري 
كون هذا املو�شوع يوؤثر �شلباً على ال�شلوك الإن�شاين، ويعد )Freudenberger, 1974( اأول 
�شلوكية  وموؤ�رشات  ج�شدية  عالمات  اإىل  لالإ�شارة  النف�شي  الحرتاق  م�شطلح  ا�شتخدم  من 

ت�شيب العاملني يف املهن الإن�شانية.
الآونة  ويف  الفردية،  ال�شغوط  ُدر�شت  املا�شية  والع�رشين  اخلم�ص  ال�شنوات  وخالل 
الحرتاق  ظاهرة  وحظيت   )Maslach,2001( العمل  يف  الحرتاق  مفهوم  ظهر  الأخرية 
الوظيفي باهتمام كثري من الباحثني؛ اإذ ركزت بع�ص الدرا�شات على قيا�ص ظاهرة الحرتاق 
وتاأثرياتها  واأعرا�شها  الظاهرة  هذه  لأ�شباب  ثانية  درا�شات  تعر�شت  حني  يف  الوظيفي، 
الحرتاق  وظاهرة  املتغريات  بع�ص  بني  العالقة  بدرا�شة  ثالثة  درا�شات  واهتمت  ال�شلبية، 

الوظيفي.
وعادة ما يظهر املحرتق نف�شياً عدداً من الأعرا�ص كالإعياء والإجهاد وم�شكالت النوم 
القدرة  والت�شاوؤم وفقدان  ال�شلبية لالآخرين  والنظرة  والهزل اجل�شماين والإحباط  وال�رشاع 

على التحمل )القريوتي واخلطيب، 2006( 
اجلانب  على  زت  ركَّ املو�شوع  هذا  تناولت  التي  الدرا�شات  معظم  اأن  الباحث  ويرى 
وبالتحديد يف  الإدارية،  اجلوانب  تناولت  التي  الدرا�شات  ندرة يف  ثم هناك  الرتبوي ومن 

التطبيق على قطاع غزة.
ولعل هذه الدرا�شة التي نحن ب�شددها تفيد القائمني على و�شع اخلطوات للتغلب على 
املمر�شني يف  اإن  بقطاع غزة.حيث  امل�شت�شفيات احلكومية  الوظيفي يف  الحرتاق  ظاهرة 
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة يعانون من عبء العمل الزائد، وعدم و�شوح الدور، وعدم توافر 
بيئة عمل مادية مريحة وقلة امل�شاندة الجتماعية، وقلة التعزيز الإيجابي، كل ذلك يجعل 
هوؤلء املمر�شني عر�شه لالحرتاق الوظيفي الذي بدوره يوؤثر �شلباً على الدافعية والإبداع 

والتطوير.

مشكلة البحث: 
يظهر الحرتاق لدى العاملني يف املجال املهني ذي الطابع الإن�شاين، وبخا�شة عند 
واملعلمني  واملمر�شني  الأطباء  لدى  يظهر  وقد  الأفراد،  مع  مبا�رش  ب�شكل  يتعاملون  الذين 
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والظفري،  )القريوتي  والجتماعية  الإن�شانية  املجالت  الخت�شا�شيني يف  اإىل  بالإ�شافة 
. )2010

كما بني )Robinson et al, 1991( اأن �شغط العمل وقلة امل�شاركة يف العمل وقلة دعم 
امل�رشفني ت�شبب الحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني يف امل�شت�شفيات احلكومية.

وو�شح )Constable and Russell, 1986( اأن العوامل املحددة لالحرتاق الوظيفي 
عند املمر�شات هي عدم ال�شعور بال�شتقاللية، وقلة الو�شوح، وقلة الراحة اجل�شدية، وقلة 
اأخرى حمددة لالحرتاق الوظيفي مثل �شغط  اأن هناك عوامل  الدرا�شة  البتكار، كما بينت 

العمل وقلة دعم امل�رشفني.
حيث اأ�شار )Wu et al, 2008( اإىل اأن هناك م�شتوى عالياً من الحرتاق الوظيفي عند 
اأطباء اجلراحة مقارنة بغريهم من الأطباء، واأن الأ�شباب الرئي�شية لالحرتاق الوظيفي عند 

الأطباء هي عبء العمل والبيئة املادية.
نظراً  الوظيفي  تعر�شاً لالحرتاق  الفئات  اأكرث  املمر�شني من  اأن  بالقول  اجلدير  ومن 

للدور املهم الذين يقومون به يف جميع املجتمعات.
اأع�شاء  اأجريت مقابالت مع  الباحث  التي قام بها  ال�شتطالعية  الدرا�شة  ومن خالل 
من  يعانون  املمر�شني  اأن  تبني  حيث  غزة،  بقطاع  ال�شفاء  م�شت�شفى  يف  التمري�ص  هيئة 

اإجهاد وظيفي وهو عبارة عن اأحد اأبعاد الحرتاق الوظيفي.
وعلى ذلك ميكن �شياغة م�شكلة البحث بال�شوؤال التي: 

ما العوامل املوؤثرة على االحرتاق الوظيفي لدى املمر�سني يف م�ست�سفى 
ال�سفاء بقطاع غزة؟ 

فرضيات الدراسة: 
لدى  ● الوظيفي  والحرتاق  العمل  عبء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
لدى  ● الوظيفي  والحرتاق  الدور  و�شوح  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية بني بيئة العمل املادية والحرتاق الوظيفي لدى  ●

املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة
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الوظيفي  ● والحرتاق  الجتماعية  امل�شاندة  اإح�شائية بني  دللة  ذات  توجد عالقة 
لدى املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية بني التعزيز الإيجابي والحرتاق الوظيفي لدى  ●
املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

توؤثر كل من متغريات: )عبء العمل وو�شوح الدور وبيئة العمل املادية وامل�شاندة  ●
دللة  م�شتوى  عند  وذلك  الوظيفي،  الحرتاق  متغري  على  اليجابي(  والتعزيز  الجتماعية 

. 0.05α ≤ اإح�شائية 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة لتحقيق ما ياأتي: 
التعرف اإىل م�شتوى الحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة. ♦
وامل�شاندة  ♦ املادية  العمل  وبيئة  الدور  وو�شوح  العمل  عبء  م�شتوى  اإىل  التعرف 

الجتماعية والتعزيز الإيجابي لدى املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
معرفة العامل الأكرث تاأثرياً يف املتغريات امل�شتقلة )عبء العمل وو�شوح الدور وبيئة  ♦

العمل املادية وامل�شاندة الجتماعية والتعزيز اليجابي( على املتغري التابع الحرتاق الوظيفي.
التقدم مبجموعة من التو�شيات ذات الفائدة ملتخذي القرار مب�شت�شفى ال�شفاء يف  ♦

قطاع غزة.

أهمية الدراسة: 
التي تهتم بها  ♦ الوظيفي من املو�شوعات املهمة والفعالة  يعد مو�شوع الحرتاق 

املنظمات يف الوقت احلايل.
النق�ص الوا�شح يف مثل هذه الدرا�شات يف املكتبات العربية على حد علم الباحث. ♦
الوظيفي لدى املمر�شني  ♦ الدرا�شة تقومياً علمياً عن م�شتوى الحرتاق  تعطي هذه 

يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة مما ي�شهم يف الو�شول اإىل اأ�شلوب منا�شب للتقليل من هذه 
الظاهرة وعالجها.

عينة الدراسة: 
ال�شتبانة على  ُوزعت  الدرا�شة حيث  ال�شامل يف هذه  اأ�شلوب امل�شح  الباحث  ا�شتخدم 
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جميع املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة جميعهم، والبالغ عددهم 520 ممر�شاً، 
حيث اُ�شرتدت 383 ا�شتبانة من جمموع ال�شتبانات املوزعة اأي بن�شبة اأكرث من %74.

منهج الدراسة: 
اأن�شب  ♦ من  يعد  املنهج  هذا  اإن  حيث  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 

على  الطالع  خالل  من  البيانات  ُجمعت  وقد  الدرا�شة،  حمل  الظاهرة  درا�شة  يف  املناهج 
املراجع والدوريات العربية والأجنبية والأبحاث والدرا�شات املتعلقة مبو�شوع البحث.

أداة الدراسة: 
جمعت البيانات بو�شاطة ا�شتبانة �شممت خ�شي�شاً لهذا الغر�ص، وقد اعتمد مقيا�ص 
م�شت�شفى  يف  املمر�شني  جميع  على  يدوياً  ال�شتبانة  ووزعت  املتدرج،  اخلما�شي  ليكرت 
ال�شفاء بقطاع غزة، وا�شتعان الباحث مبقيا�ص ما�شالك لالحرتاق الوظيفي لت�شميم ال�شئلة 

. )Maslach,1981(

مفهوم االحرتاق الوظيفي: 

عرف )Schaufeli, Leiter, Maslach, )2001 الحرتاق الوظيفي باأنه: 
يف  ويتمثل  العمل،  يف  وال�شخ�شية  العاطفية  ال�شغوط  من  طويلة  لفرتات  ا�شتجابة 

الإجهاد، وتبلد امل�شاعر وقلة الفعالية.

أبعاد االحرتاق الوظيفي: 

حتدث )Teven )2007 اإىل اأن لالحرتاق الوظيفي ثالثة اأبعاد هي: 

اإلجهاد الوظيفي: 

املعنوية  الروح  وانخفا�ص  والع�شبية،  والقلق  والعجز  بالتعب،  املوظف  �شعور  وهو 
ونق�ص الهتمام مبو�شوع العمل، واأن املوظف يف هذه احلالة لي�ص لديه �شيء يقدمه واأن 

�شغوط العمل زائدة عن طاقة املوظف.

تبلد املشاعر: 

يقوم املوظف يف هذه احلالة مبواقف �شلبية اجتاه املتعاملني معه، ويرف�ص التعامل 
بتبلد  امل�شاب  املوظف  وميتاز  واأ�شياء،  كاأرقام  معهم  يتعامل  بل  باإن�شانية،  النا�ص  مع 
امل�شاعر بالق�شوة اجتاه الآخرين، ول يكون هذا ال�شعور جتاه الآخرين فقط، بل ي�شعر املوظف 

نف�شه باأن لي�ص له قيمة.
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نقص الشعور باإلجناز: 
ي�شعر املوظف يف هذه احلالة بعدم الكفاءة والقدرة على الإجناز واأنه غري موؤهل على 

التعامل مع الخرين واأن لديه نق�شاً يف القدرة على ومواجهة عمله.
االحرتاق الوظيفي وبعض املصطلحات ذات الصلة: 

االحرتاق الوظيفي وضغوط العمل: 
ال�شغوط الوظيفية هي �شبب من ال�شباب الرئي�شة بالإ�شافة اإىل عوامل اأخرى ت�شرتك 
يف حدوث الحرتاق الوظيفي، كما اأن �شغط العمل قد يكون موؤقتاً، ولكن الحرتاق الوظيفي 

قد يدوم طويالً.
االحرتاق الوظيفي والقلق: 

ممار�شة  عند  يحدث  الوظيفي  الحرتاق  ولكن  �شغره،  منذ  قلق  الفرد  لدى  يتكون  قد 
املوظف عمل معني.

االحرتاق الوظيفي واإلجهاد االنفعالي: 
يعد الإجهاد النفعايل اأحد الأبعاد املكونة لالحرتاق الوظيفي.

أسباب االحرتاق الوظيفي: 
العمل لفرتات طويلة دون احل�شول على ق�شط كايف من الراحة. -
فقدان ال�شعور بال�شيطرة على خمرجات العمل. -
ال�شعور بالعزلة، و�شعف العالقات املهنية. -
ال�شعور بامللل اإثناء العمل. -
�شعف ا�شتعداد الفرد للتعامل مع �شغوط العمل. -
�شعف �شخ�شية الفرد. -
الإجراءات الطويلة يف العمل. -
قلة احلوافز املادية واملعنوية )اأبو بكر، 2007، �ص 33(  -

أعراض االحرتاق الوظيفي: 
اأعرا�س بدنية:  ♦

وارتفاع �شغط  والأرق،  الإعياء،  الوظيفي يف:  الحرتاق  البدينة يف  الأعرا�ص  تتمثل 
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اليوم،  طوال  بالإنهاك  والإح�شا�ص  للتدخني،  واللجوء  لل�شداع،  التعر�ص  وكرثة  الدم، 
والإح�شا�ص بالتعب بعد العمل.

اأعرا�س نف�سية انفعالية:  ♦
الهمة،  وفتور  احلما�ص،  وفقدان  والتوتر،  بالنف�ص،  الثقة  عدم  امللل،  يف:  وتتمثل 

وال�شتياء وعدم الرغبة يف الذهاب اإىل العمل.
اأعرا�س اجتماعية:  ♦

وهي اأعرا�ص متعلقة بالآخرين وتتمثل يف: الجتاهات ال�شلبية نحو العمل والزمالء، 
والنعزال، والن�شحاب من اجلماعة.)اأبو بكر، 2007، �ص 33- 34( .

اسرتاتيجيات التعامل مع االحرتاق الوظيفي: 

يرى الباحث اأن هناك العديد من الطرق ميكن اتباعها للتخفيف من درجة الحرتاق 
الوظيفي وهي: 

البتعاد عن العمال الإ�شافية. -
اللياقة البدنية. -
ممار�شة الهوايات الرتفيهية. -
تغري الوظائف اإذا لزم الأمر. -
اتباع نظام غذائي ملواجهة حالة الإنهاك وفقدان الطاقة. -
طلب امل�شاعدة من املتخ�ش�شني. -

الدراسات السابقة: 

الدراسات العربية: 

درا�سة بقيعي )2011( : 
الذكاء النفعايل وعالقته باأمناط ال�شخ�شية والحرتاق النف�شي لدى معلي ال�شفوف 

الثالثة الأوىل: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل قيا�ص م�شتوى الذكاء النفعايل، وم�شتوى الحرتاق النف�شي، 
اإربد  منطقة  العاملني يف  الأوىل  الثالثة  ال�شفوف  معلمي  لدى  ال�شائدة  ال�شخ�شية  واأمناط 
الذكاء  بني  العالقة  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  الدولية.كما  الغوث  لوكالة  التابعة  التعليمية 
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

العالقة  هذه  اختالف  ومدى  النف�شي،  والحرتاق  ال�شخ�شية  امناط  من  وكل  النفعايل، 
باختالف اجلن�ص واخلربة واملوؤهل العلمي.وتكونت عينة الدرا�شة من )122( معلماً ومعلمة 
الدرا�شة،  جمتمع  ميثلون  ومعلمة  معلماً   )231( اأ�شل  من  الع�شوائية  بالطريقة  اختريو 

وا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي امل�شحي ملالءمتة لطبيعة الدرا�شة.
اإىل ارتفاع م�شتوى الذكاء النفعايل، وانخفا�ص م�شتوى  الدرا�شة  اأ�شارت نتائج  وقد 
الحرتاق النف�شي، و�شيادة منط ال�شخ�شية النب�شاطية لدى اأفراد العينة.كما اأظهرت النتائج 
النف�شي.واأظهرت  والحرتاق  النفعايل  الذكاء  بني  اإح�شائياً  دالة  اإيجابية  عالقة  وجود 
النتائج اأي�شاً عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً يف العالقة بني الذكاء النفعايل والحرتاق 
تبعاً  ال�شخ�شية  واأمناط  النفعايل  الذكاء  وبني  واملوؤهل،  اجلن�ص  ملتغريي  تبعاً  النف�شي 

ملتغريي اجلن�ص واخلربة.
درا�سة اأبي م�سعود )2010( 

ظاهرة الحرتاق الوظيفي لدى املوظفني الإداريني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل 
بقطاع غزة –الأ�شباب وطرق العالج: 

اإىل التعرف اإىل العالقة بني بع�ص املتغريات الدميغرافية، وبني  هدفت هذه الدرا�شة 
ظاهرة الحرتاق الوظيفي لدى املوظفني الإداريني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بقطاع 
غزة، تكون جمتمع الدرا�شة من )821( موظفاً، طبقت الدرا�شة على )258( موظفاً اختريوا 
غر�ص  لتحقيق  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحثة  وا�شتخدمت  ب�شيطة،  ع�شوائية  بطريقة 
الدرا�شة، وبينت نتائج الدرا�شة اأن املوظفني الإداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم 
بقطاع غزة يعانون ب�شكل متو�شط من الحرتاق الوظيفي ببعدية )الإجهاد النفعايل وتبلد 
امل�شاعر( فيما كان م�شتوى الحرتاق منخف�شاً على بعد )نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�شي( 
، واأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني انعدام العالقات الجتماعية، ودرجة الحرتاق 
الوظيفي باأبعاده الثالثة.كما اأظهرت الدرا�شة وجود عالقة عك�شية بني قلة التعزيز الإيجابي، 

وبني الحرتاق الوظيفي.
درا�سة القريوتي والظفري )2010( : 

الحرتاق النف�شي لدى معلمات التالميذ ذوي �شعوبات التعلم يف �شلطنة عمان: 
التالميذ  لدى معلمات  النف�شي  الحرتاق  اإىل ظاهرة  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
ذوي �شعوبات التعلم يف �شلطنة عمان، ومدي اختالف هذه امل�شتوىات بناءً على التخ�ش�ص 
واملوؤهل الدرا�شي واحلالة الجتماعية، وقد تكون جمتمع الدرا�شة من )296( معلمة، وطبقت 
الدرا�شة على عينة من )200( معلمة من معلمات احللقة الأوىل من التعليم الأ�شا�شي ب�شلطنة 
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واأ�شارت  الدرا�شة،  غر�ص  لتحقيق  امل�شحي  الو�شفي  املنهج  الباحثان  وا�شتخدم  عمان، 
النتائج اإىل وجود م�شتوى منخف�ص من الحرتاق النف�شي لدى عينة الدرا�شة، واأن م�شتوىات 
الدرا�شي  واملوؤهل  العلمية(  التخ�ش�شات  )ل�شالح  التخ�ش�ص  باختالف  اختلفت  الحرتاق 
العايل( .يف حني مل توجد فروق دالة  الدبلوم  البكالوريو�ص مقارنة بحملة  )ل�شالح حملة 
اإح�شائياً تعزى للحالة الجتماعية للمعلمة.كما دلت النتائج على اأن جميع اأبعاد الحرتاق 
لدى املعلمات ترتفع كلما انخف�ص امل�شتوى القت�شادي لطالب املدر�شة، يف حني مل توجد 

عالقة ملعظم اأبعاد الحرتاق باخلربة التدري�شية والدورات التدريبية.
درا�سة الفريحات والرب�سي )2010م( : 

م�شتويات الحرتاق النف�شي لدى معلمات ريا�ص الأطفال يف حمافظة عجلون: 
معلمات  لدى  النف�شي  الحرتاق  م�شتوىات  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذت  هدفت 
ريا�ص الأطفال يف حمافظة عجلون، واثر كل من متغريات: نوع الرو�شة، وراتب املعلمة، 
الحرتاق  م�شتوىات  يف  ال�شف،  يف  الطالب  وعدد  العلمي،  واملوؤهل  اخلربة،  و�شنوات 
احلكومية  الأطفال  ريا�ص  معلمات  جميع  من  الدرا�شة،  جمتمع  تكون  للمعلمة،  النف�شي 
واخلا�شة يف حمافظة عجلون والبالغ عددهم )120( معلمة وا�شتخدم الباحثان املنهج 
الو�شفي امل�شحي لتحقيق غر�ص الدرا�شة واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن معلمات ريا�ص 
اأظهرت  كما  كبرية،  بدرجة  النف�شي  الحرتاق  من  يعانني  عجلون  حمافظة  يف  الأطفال 
نوع  الآتية:  املتغريات  من  لأي  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج 
الطالب  وعدد  للمعلمة،  العلمي  املوؤهل  اخلربة،  و�شنوات   ، خا�شة(  )حكومية-  الرو�شة 
ول�شالح  الراتب،  متغري  اإىل  تعزى  فروقاً  هناك  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  حني  يف  ال�شف،  يف 

املعلمات اللواتي تقل رواتبهن عن )100( دينار اأردين.
درا�سة عواد )2010( : 

الطلبة ذوي  الناجت عن دمج  الأ�شا�شية احلكومية  املدار�ص  النف�شي ملعلمي  الحرتاق 
الحتياجات اخلا�شة يف ال�شفوف العادية: 

الأ�شا�شية  املدار�ص  ملعلمي  النف�شي  الحرتاق  درجة  حتديد  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
واىل  العادية،  ال�شفوف  يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  الطلبة  دمج  عن  الناجت  احلكومية 
معرفة اأثر بع�ص املتغريات املتعلقة بهم على درجة الحرتاق النف�شي لديهم، تكونت عينة 
الدرا�شة من )230( معلماً ومعلمة مبا ن�شبته )25%( من جمتمع الدرا�شة، اُ�شتخدم املنهج 
النف�شي  الحرتاق  اأن درجة  النتائج  واأظهرت  الدرا�شة،  التحليلي ملالءمتة طبيعة  الو�شفي 
ملعلمي الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة يف املدار�ص العادية كانت متو�شطة )3.11( على 
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

اإح�شائياً  دالة  فروق  الثالثي عدم وجود  التباين  نتائج حتليل  اأظهرت  الكلية.كما  الدرجة 
تعزى لكل من متغريْي اجلن�ص واملوؤهل العلمي والتفاعل بينهما، وكذلك لتفاعالت اجلن�ص 
تعزى  اإح�شائياً  دالة  فروق  النتائج وجود  اأظهرت  فيما  اخلربة،  و�شنوات  العلمي  واملوؤهل 
النف�شي  الحرتاق  درجة  قلت  كَلما  اخلربة،  �شنوات  زادت  كلما  اإذ  اخلربة:  �شنوات  ملتغري 
للمعلمني.كما اأظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي وجود فروق دالة اإح�شائياً تعزى ملتغري 
تدريبية  دورات  يتلقوا  مل  من  عند  النف�شي  الحرتاق  درجة  تزيد  حيث  التدريبية  الدورات 
تعزى  اإح�شائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  فيما  عليها،  ح�شلوا  مبن  مقارنة 
اأظهرت  واأخرياً،  التدريبية،  والدورات  التخ�ش�ص  الثنائي بني  والتفاعل  التخ�ش�ص،  ملتغري 
الأوىل من  ال�شغوط املهنية قد ح�شل على املرتبة  اأن بعد  نتائج حتليل النحدار املتعدد 
حيث تاأثريه على الحرتاق الوظيفي حيث ف�رش ما ن�شبته )0.809( من التباين، فيما احتل 
بعد تدين درجة الر�شا الوظيفي على الدرجة الثانية حيث ف�رش ما ن�شبته )0.102( ، اأما بعد 
امل�شاندة الإدارية فقد احتل املرتبة الثالثة، حيث ف�رش ما ن�شبته )0.066( يف حني اأظهرت 

النتائج اأن بعد الجتاه ال�شلبي نحو التالميذ ذي الحتياجات اخلا�شة كان عدمي الأثر.
درا�سة القحطاين )2009( : 

م�شتوى الحرتاق النف�شي لدى مديري املدار�ص الثانوية الأهلية مبدينة جدة: 
لالحرتاق  امل�شببة  النف�شية  ال�شغوط  م�شادر  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
النف�شي لدى مديري املدار�ص الثانوية الأهلية مبدينة جدة’ وتكونت عينة الدرا�شة من جميع 
مديري املدار�ص الثانوية الأهلية مبدينة جدة والبالغ عددهم )47( مديراً، وا�شتخدم الباحث 

املنهج الو�شفي امل�شحي منهجاً للدرا�شة وخل�شت نتائج الدرا�شة اإىل: 
يتعر�ص مدير املدر�شة ملجموعة من م�شادر ال�شغوط النف�شية امل�شببة لالحرتاق  -

النف�شي، جاءت بدرجة كبرية على بعدْي: »العالقة مع املجتمع املحلي« و »العالقة مع مالك 
املدر�شة« على التوايل تنازلياً.

مع  - العالقة  تنازلياً:  ترتيباً  مرتبة  وهي  متو�شطة  بدرجة  الأبعاد  بقية  جاءت 
الهيئة التدري�شية، والتطوير والنمو املهني، والعالقة مع الطالب، واآلية ال�رشاع، والعالقة 
ملدير  ال�شخ�شية  وامل�شكالت  املدر�شة،  ملدير  الوظيفي  الر�شا  وعدم  الرتبويني،  القادة  مع 

ات. املدر�شة، وغمو�ص املهمَّ
درا�سة الرقاد )2009( : 

الحرتاق النف�شي لدى مدربي ريا�شة الو�شو – كوجن فو يف الأردن: 
ريا�شة  مدربي  لدى  النف�شي  الحرتاق  م�شتوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الو�شو – كوجن فو يف الأردن، واأثر درجة التدريب، واخلربة على م�شتوى الحرتاق النف�شي.
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والبالغ عددهم  الأردن  – كوجن فو يف  الو�شو  ريا�شة  الدرا�شة على جميع مدربي  وطبقت 
واأ�شارت نتائج  للدرا�شة،  الو�شفي امل�شحي كمنهج  الباحث املنهج  )62( مدرباً، وا�شتخدم 
الدرا�شة اإىل اأن درجة الحرتاق النف�شي لدى مدربي الو�شو – كونغ فو جاءت �شمن م�شتوى 
درجة احرتاق نف�شي متو�شط.اأما متغري الدرجة التدريبية، واخلربة فاإن املدربني الأقل خربةً، 
ودرجةً هم الأكرث �شعوراً بالحرتاق النف�شي.واأو�شى الباحث؛ ب�رشورة التاأكيد على اأهمية 
اإعداد املدرب اإعداداً بدنياً ونف�شياً ومعرفياً، وعقد الدورات التاأهيلية والتدريبية للوقاية من 

ظاهرة الحرتاق النف�شي للمدرب.
درا�سة جابر )2007( : 

درا�شة تقوميية لظاهرة الحرتاق النف�شي للمدرب: 
للمدرب  النف�شي  الحرتاق  ظاهرة  �شيوع  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
اأجريت الدرا�شة على عينة ع�شوائية من مدربي كرة ال�شلة، وكرة  الفل�شطيني.ولتحقيق ذلك 
اليد، وكرة الطائرة والبالغ عددهم )60( مدرباً؛ اأي ما ن�شبته )60%( من جمتمع الدرا�شة، 
نتائج  واأظهرت  الدرا�شة،  طبيعة  ملالءمتة  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحث  وا�شتخدم 
قد  املناف�شات«  تفوز يف  لكي  ال�شغوط عليك  بزيادة  بال�شعور  املتعلقة  الفقرة  اأن  الدرا�شة 
احتلت املرتبة الأوىل، يف حني جاءت الفقرة التي تن�ص على: »لديك اإحباط متزايد يرتبط 
مب�شئولياتك« يف املرتبة الثانية، وجاءت الفقرة التي تن�ص على تدور يف ذهنك اأفكار عما 

اإذا كانت مهنة التدريب منا�شبة لك« يف املرتبة الثالثة والأخرية.
درا�سة القريوتي واخلطيب )2006م( : 

الحرتاق النف�شي لدى عينة من معلمي الطالب العاديني وذوي الحتياجات اخلا�شة 
بالأردن: 

الطالب  لدى عينة من معلمي  النف�شي  اإىل الحرتاق  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
العاديني وذوي الحتياجات اخلا�شة بالأردن، باختالف فئة الطالب وجن�ص املعلم ودخله 
ال�شهري وحالته الجتماعية وتخ�ش�شه.ا�شتملت عينة الدرا�شة على )447( معلماً ومعلمة، 
وقد ا�شتخدم الباحثان املنهج الو�شفي التحليلي منهجاً للدرا�شة، واأ�شارت نتائج الدرا�شة 
اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�شائياً يف درجة الحرتاق النف�شي تعزى جلن�ص املعلم وحالته 
اإىل م�شتوى  اإح�شائية تعزى  النتائج وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  الجتماعية.يف حني 
اأن  كما  املرتفع،  الدخل  بذوي  مقارنة  واملتو�شط  املنخف�ص  الدخل  ذوي  ول�شالح  الدخل، 
هناك فروقاً ذات دللة اإح�شائية ملتغري تخ�ش�ص املعلم، ول�شالح املتخ�ش�شني يف جمال 
الدرا�شات الإ�شالمية واللغات والربجمة مقارنة بغريهم من ذوي التخ�ش�شات الأخرى.كما 
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اأو من ذوي الحتياجات  الطالب )عادي  اإح�شائية ملتغري فئة  اأن هناك فروقاً ذات دللة 
اخلا�شة( ، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف درجة الحرتاق النف�شي 
العاديني،  الطالب  مبعلمي  مقارنة  واملوهوبني  ب�رشياً  املعوقني  الطلبة  معلمي  ل�شالح 
ول�شالح معلمي الطلبة املعوقني ب�رشياً مقارنة مبعلمي الطالب املعوقني �شمعياً، وحركياً 
وذوي الإعاقات املتعددة، ول�شالح معلمي الطلبة املعوقني �شمعياً مقارنة مبعلمي الطلبة 
املعوقني عقلياً، ول�شالح معلمي الطلبة املوهوبني مقارنة مبعلمي الطلبة ذوي الإعاقات 

املتنوعة.
درا�شة االأحمد )2001م( : 

الحرتاق الوظيفي لدى موظفي القطاع احلكومي مبدينة الريا�ص: 
القطاع  لدى موظفي  الوظيفي  الحرتاق  اإىل ظاهرة  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت هذه 
احلكومي مبدينة الريا�ص، و�شملت عينة الدرا�شة )654( موظفاً وموظفة يعملون يف القطاع 
للدرا�شة،  منهجاً  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الباحثة  ا�شتخدمت  وقد  واخلا�ص  احلكومي 

وخل�شت نتائج الدرا�شة اإىل: 
اأن العينة تعاين اأكرث من الإنهاك العاطفي مبا ن�شبته %48. -
اأن لالإناث الن�شيب الأكرب من الحرتاق الوظيفي مقارنة بالذكور -
اأن املوظفني الأطول خربة والأكرب �شناً اأقل احرتاقاً من غريهم. -
التعزيز  - وقلة  العمل  �شغط  الوظيفي:  الحرتاق  اأ�شباب  من  اأن  الدرا�شة  بينت  كما 

اليجابي ووانعدام العالقات الجتماعية.
درا�شة النفيعي )2000م( : 

الحرتاق الوظيفي يف املنظمات احلكومية اخلدمية يف حمافظة جدة: 
هدفت الدرا�شة اإىل حتديد م�شتوى الحرتاق الوظيفي يف املنظمات احلكومية اخلدمية 
ارتفاع  من  يعانون  الذين  بني  والتمييز  له  امل�شببة  العوامل  وحتديد  جدة  حمافظة  يف 
الدميوغرافية والإدارية.و�شملت عينة  الوظيفي طبقاً خل�شائ�شهم  وانخفا�ص يف الحرتاق 
الدرا�شة )376( موظفاً، وا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، واأظهرت نتائجها اأن 
اأفراد العينة يعانون من درجة متو�شطة من الحرتاق الوظيفي، واأن العوامل الدميوغرافية 
والإدارية التي متيز بني الذين يعانون من ارتفاع اأو انخفا�ص يف الحرتاق الوظيفي هي 
العمر ممثالً يف الذين اأعمارهم من 20، اإىل اأقل من 29 �شنة، واخلربة الوظيفية ممثلة يف 
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الذين لهم خدمة من �شنة اإىل اأقل من خم�ص �شنوات، وامل�شتوى التعليمي ممثالً يف ال�شهادة 
اجلامعية، واملرتبة الوظيفية ممثلة يف الذين ي�شغلون املرتبة ال�شاد�شة وال�شابعة، واحلالة 
الجتماعية ممثلة يف املتزوجني.كما اأو�شحت نتائج الدرا�شة اأي�شا اأن اأهم امل�شادر الرئي�شة 
التي ت�شبب الحرتاق الوظيفي، متثلت يف �شتة م�شادر وهي: م�شادر تنظيمية، ومتطلبات 
والتوقعات  الجتماعي،  والدعم  ال�شخ�شية،  العمل  وعالقات  الدور،  وخ�شائ�ص  الوظيفية، 

ال�شخ�شية.

الدراسات األجنبية: 

♦  : )Hui, hu and cheng, 2010( درا�شة
م�شتوى الحرتاق النف�شي وال�شغوط الوظيفية لدى م�رشيف الفنادق يف تايون: 

تناق�ص هذه الدرا�شة م�شتوى الحرتاق النف�شي لدى م�رشيف الفنادق يف تايون، وُطبقت 
الدرا�شة على عينة خمتارة من امل�رشفني يف اإحدى الفنادق الكبرية يف تايون، وا�شرتجعت 
ال�شغوط  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  امل�رشفني،  عدد  من   )%74( متثل  ا�شتبانة   )298(
ات وعبء الوظيفة عالوة على ذلك فاإن  الوظيفية مل�رشيف الفنادق يف تايون ناجتة عن مهمَّ

و�شع ا�شرتاتيجيات ملواجه �شغوط العمل ممكن اأن تقلل من ال�شغوط الوظيفية.
يقلل من  الوظيفية  ال�شغوط  التغلب على  ا�شرتاتيجيات  اأن تطبيق  النتائج  بينت  كما 

م�شتوىات الحرتاق الوظيفي.
 : )Pankai, 2010( درا�شة

الحرتاق الوظيفي مل�شممي برامج احلا�شوب يف الهند: 
تفح�ص هذه الدرا�شة م�شتوى الحرتاق الوظيفي مل�شممي برامج احلا�شوب يف الهند.
تكونت عينة الدرا�شة من )372( م�شمماً لربامج احلا�شوب، وخل�شت نتائج هذه الدرا�شة اإىل 
اأن م�شممي برامج احلا�شوب يف الهند الأكرث تعر�شاً لعدم الو�شوح يف اأدوارهم الوظيفية، اأو 
يتعر�شون ل�شغوط يف جداول اأعمالهم، اأو الذين يتعر�شون لتنقالت غري منظمه يف اأماكن 

عملهم هم اأكرث عر�شةً لالحرتاق الوظيفي.
كما بينت النتائج اأن م�شممي برامج احلا�شوب يف الهند الذين ل يتلقون الدعم املعنوي 
من زمالء العمل، ويعانون من م�شكالت تن�شيق وت�شارب بني م�شالح العمل واحلياة الأ�رشية 

هم اأكرث تعر�شاً لالحرتاق الوظيفي.
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 : )Lambert, Hogan and Altheimer, 2010( درا�شة
العالقة بني �شيق الوقت والتعب والتوتر وت�شارب م�شالح العمل مع احلياة الأ�رشية 

وبني الحرتاق الوظيفي ملوظفي اإ�شالحية ميدو�شرتن اخلا�شة: 
تناولت هذه الدرا�شة العالقة بني �شيق الوقت والتعب والتوتر وت�شارب م�شالح العمل 
بالوليات  ميدو�شرتت  اإ�شالحية  ملوظفي  الوظيفي  الحرتاق  وبني  الأ�رشية،  احلياة  مع 
من�شاأة  يف  عامالً   )160( على  ُوزعت  التي  لال�شتبانة  حتليل  الأمريكية.ويف  املتحدة 
ميدو�شرتن اخلا�شة بالفتيان املذنبني، اأظهرت النتائج اأن هناك عالقة بني النزاع النا�شئ 
عن التعب، وت�شارب م�شالح العمل مع احلياة الأ�رشية، وبني الحرتاق الوظيفي، ومل تبني 

النتائج اأن هناك عالقة بني �شيق الوقت والحرتاق الوظيفي.
 : )Wu et al, 2008( درا�شة

العالقة بني الحرتاق الوظيفي وال�شغوط املهنية بني الأطباء يف ال�شني: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة العالقة بني الحرتاق الوظيفي وال�شغوط املهنية بني 
الأطباء يف املقاطعات املختلفة يف ال�شني، وكانت عينة الدرا�شة عبارة عن )543( طبيباً.

ا�شتخدم مقيا�ص �شالك لقيا�ص الحرتاق الوظيفي وكانت النتائج كالآتي: 
من  - بغريهم  مقارنة  اجلراحة  اأطباء  عند  عالية  كانت  الوظيفي  الحرتاق  درجة 

الأطباء.
مع  - باملقارنة   30  -40 بني  العمرية  للفئة  بالن�شبة  عالية  كانت  الإجهاد  درجة 

الفئات العمرية الأخرى.
اأبعاد  - اإح�شائية بني ال�شغوط الوظيفية، وجميع  توجد عالقة موجبة وذات دللة 

الحرتاق الوظيفي.
اأن الأ�شباب الرئي�شية لالإجهاد الوظيفي لالأطباء هي عبء العمل وامل�شئولية والبيئة  -

املادية، وعدم اهتمام بع�ص الأطباء باأنف�شهم.
 : )Young , 2005( درا�شة

العالقة بني كل من الن�شاط اجل�شماين و�شغط العمل والحرتاق الوظيفي عند املمر�شات 
الالتي يعملن يف ق�شم العناية املركزة لالأطفال املواليد يف ولية تك�شا�ص الأمريكية: 

تفح�ص هذه الدرا�شة العالقة بني كل من الن�شاط اجل�شماين و�شغط العمل والحرتاق 
الوظيفي عند املمر�شات الالتي يعملن يف ق�شم العناية املركزة لالأطفال املواليد يف ولية 
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تك�شا�ص الأمريكية، تكونت عينة الدرا�شة من )1007( ممر�شات واأظهرت النتائج ما ياأتي: 
الالتي  - املمر�شات  بني  الوظيفي  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى  يف  فروق  يوجد  ل 

يعملن يف ق�شم املواليد اجلدد، وبني املمر�شات الالتي يعملن يف العناية املركزة للمواليد.
الن�شاط  - وبني  العاطفي،  الإنهاك  بعد  على  الوظيفي  الحرتاق  بني  عالقة  يوجد 

اجل�شماين املكثف.
والجناز  - ال�شخ�شية  تبدد  من  كل  وبني  اجل�شماين،  الن�شاط  بني  عالقة  توجد  ل 

ال�شخ�شي.
 : )Bakker, Demerouit and Euwema, 2005( درا�شة

يف  العاملني  لدى  الوظيفي  الحرتاق  وبني  العمل  ومتطلبات  موارد  بني  العالقة 
موؤ�ش�شات التعليم العايل: 

الوظيفي  العمل ومتطلباته، وبني الحرتاق  العالقة بني موارد  الدرا�شة  فح�شت هذه 
لدى العاملني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل بالوليات املتحدة الأمريكية، وكانت متطلبات 
التغذية  وقلة  العمل  وال�شتقاللية يف  العاطفية  واملتطلبات  الزائد  العمل  العمل هي )عبء 
بالوليات  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  )1012( موظف يف  على  ال�شتبانات  وزعت  الراجعة 
الآتية  الدرا�شة  اأن هناك عالقة بني متغريات  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  الأمريكية،  املتحدة 
»عبء العمل واملتطلبات العاطفية وقلة ال�شتقاللية وقلة التغذية العك�شية« وبني الحرتاق 

الوظيفي املتمثل يف الإجهاد والت�شاوؤم.
ومل تظهر اأي عالقة بني املتغريات ال�شابقة والحرتاق الوظيفي املتمثل يف الكفاءة.

 : )Schaufeli and Bakker, 2004( درا�شة
العالقة بني متطلبات الوظيفة ومواردها وم�شتوى الحرتاق الوظيفي: 

الحرتاق  وم�شتوى  ومواردها  الوظيفة  متطلبات  بني  العالقة  الدرا�شة  هذه  فح�شت 
من  الدرا�شة  عينة  تكونت  نيوزلندا،  يف  املوؤ�ش�شات  لبع�ص  متعددة  عينات  لدى  الوظيفي 
)1698( موظفاً يف جمال التاأمني وال�شحة والعناية املنزلية، وتو�شلت نتائج هذه الدرا�شة 

اإىل اأن الحرتاق الوظيفي يتحقق من متطلبات الوظيفة ونق�ص املوارد.
كما بينت نتائج الدرا�شة اأن الحرتاق الوظيفي مرتبط بامل�شكالت ال�شحية اإ�شافة اإىل 
الوظيفي يتو�شط  اأن الحرتاق  الدرا�شة  العمل.كذلك بينت نتائج  اأنه مرتبط بالنية يف ترك 
العالقة بني متطلبات الوظيفة وامل�شكالت ال�شحية.كما اأظهرت النتائج عدم وجود عالقة 

بني متطلبات الوظيفة والإجهاد العاطفي.
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 : )Janssen, Schaufelioe and Houkes, 1999( درا�شة
العالقة بني متطلبات العمل واأبعاد الحرتاق الوظيفي لدى عينة من املمر�شني يف 

اأملانيا: 
فح�شت هذه الدرا�شة العالقة بني متطلبات العمل واأبعاد الحرتاق الوظيفي لدى عينة 
اأن  النتائج  الدرا�شة من )156( ممر�شة، واأظهرت  اأملانيا، تكونت عينة  من املمر�شني يف 
وتبدد  الجناز  وقلة  الجتماعي  الدعم  وقلة  الزائد  العمل  )عبء  من  كل  بني  عالقة  هناك 

ال�شخ�شية( ، وبني الحرتاق الوظيفي املتمثل بالإجهاد العاطفي.
 : )Carayon and zijlstra, 1999( درا�شة

الوظيفي يف عينتني من  الإجهاد  العمل وبني  الرقابة و�شغوط  العالقة بني كل من 
العاملني يف خمتلف الوظائف الأمريكية والهولندية: 

وبني  العمل  و�شغوط  الرقابة  من  كل  بني  العالقة  فح�ص  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 
والهولندية،  الأمريكية  الوظائف  خمتلف  يف  العاملني  من  عينتني  يف  الوظيفي  الإجهاد 
ُوزِّعت ال�شتبانة على عينة من )273( عن�رشاً يف خمتلف الوظائف الأمريكية، كما ُوزعت 
ا�شتبانة اأخرى على عينة مكونة من )958( عن�رشاً يف خمتلف الوظائف والهولندية وبينت 
ات وتخفيف �شغوط العمل، واأن هناك عالقة  النتائج اأن هناك عالقة بني الرقابة على املهمَّ

بني الرقابة ال�شديدة على اتخاذ القرار، وبني ارتفاع ال�شغوط الوظيفية.
كما بينت الدرا�شة اأن �شغط العمل كان يتو�شط العالقة بني الرقابة الوظيفية والإجهاد 

اأثناء العمل.

التعليق على الدراسات السابقة: 
تبني من الدرا�شات ال�شابقة اأنه مل ُيطبق هذا املو�شوع من قبل على املمر�شني يف  ♦

م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
ا�شتفاد الباحث من الدرا�شات ال�شابقة يف بناء الفر�شيات واأداة الدرا�شة وتكوين  ♦

خلفية عامة للبحث.
حني  ♦ يف  الأجنبية  الدرا�شات  تطبيق  اأمكان  يف  تنويعاً  هناك  اأن  الباحث  لحظ 

على  الأمثلة  ومن  وال�شحة،  التعليم  قطاع  يف  التطبيق  على  العربية  الدرا�شات  اقت�رشت 
وجمال  ال�شحة  وجمال  احلا�شوب  و�رشكات  )الفنادق  الأجنبية:  الدرا�شات  يف  التطبيقات 

التعليم( .
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ب�شكل عام تعد الدرا�شات العربية حمدودة يف هذا املجال، وهذا ما ما يوؤكد اأهمية  ♦
هذه الدرا�شة احلالية.

اجلانب العملي للدراسة: 

األدوات اإلحصائية املستخدمة: 

من  جمموعة  الدرا�شة  لفر�شيات  واختباره  للنتائج  حتليليه  خالل  الباحث  ا�شتخدم 
الأدوات الإح�شائية وذلك على النحو الآتي: 

معامالت ثبات األفا كرونباخ لقيا�ص ثبات مقايي�ص الدرا�شة. -
املتو�شطات احل�شابية والن�شب املئوية. -
ال�شتجابات  - متو�شطات  بني  فروق  وجود  لختبار  وذلك  واحدة  لعينة  ت  اختبار 

وو�شطها الفرتا�شي.
معامل ارتباط بري�شون لقيا�ص العالقة بني متغريات الدرا�شة. -
على  - امل�شتقلة  املتغريات  اأثر  لختبار  واملتعدد  الب�شيط  اخلطي  النحدار  منوذج 

املتغري التابع.

الصدق والثبات: 

ح�شب الباحث ثبات ال�شتبانة بطريقة التجزئة الن�شفية من خالل تطبيق ال�شتبانة 
على عينة مكونة من 30 ممر�شا، وذلك بهدف ح�شاب ال�شدق والثبات للمقيا�ص على النحو 

الآتي: 
اأوالً- العوامل املوؤثرة على االحرتاق الوظيفي: 

ثبات املقيا�س: أ. 
ُح�شب ثبات املقيا�ص بطريقتني: 

طريقة التجزئة الن�شفية: . 1
حيث ُق�شمت عبارات ال�شتبانة اإىل ق�شمني، ي�شم الأول العبارات ذات الأرقام الفردية، 
ارتباط بري�شون بني  ُح�شب معامل  ثم  الزوجية، ومن  الأرقام  ذات  العبارات  الأخر  وي�شم 
معادلة  با�شتخدام  الثبات  درجات  الباحث  عدَّل  ذلك  املجموعتني.وبعد  درجات  جمموع 

�شبريمان براون.
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

اأن معامالت الثبات قبل التعديل قد تراوحت بني 0.530 و0.885، وتراوحت  تبني 
بعد تعديلها با�شتخدام معادلة �شبريمان براون، بني 0.693 و0.938 وهي معامالت ثبات 

مرتفعة، مما ي�شري لتمتع املقيا�ص بالثبات.
طريقة معامل األفا كرونباخ: . 2

ُح�شبت معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ، حيث تبني اأن معامالت األفا قد تراوحت 
بني 0.734 و0.870، مما يدلل على متتع ال�شتبانة بالثبات.

ثانيا- �سدق اال�ستبانة: 
ال�شدق الداخلي: ُح�شب ال�شدق الداخلي لال�شتبانة عن طريق ح�شاب معامل ارتباط أ. 

بري�شون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه هذه العبارة، حيث 
تظهر النتائج اأن جميع معامالت الرتباط بني درجة العبارات والدرجة الكلية لالأبعاد التي 
تنتمي قد تراوحت بني 0.475 و0.889، وجميعها كانت دالة اإح�شائيا عند م�شتوى 0.01، 

وهذا ي�شري لتمتع ال�شتبانة بال�شدق الداخلي.
�شدق الت�شاق الداخلي: أ. 

ُح�شب �شدق الت�شاق الداخلي للمقيا�ص عن طريق ح�شاب معامل ارتباط بري�شون بني 
درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقيا�ص.

ال�شتبانة  اأبعاد  بعد من  الرتباط بني درجة كل  اأن معامالت  األوارده  النتائج  تبني 
والدرجة الكلية لال�شتبانة قد تراوحت بني 0.415 و0.853، وجميعها ذات دللة اإح�شائية 

عند م�شتوى 0.01، وهذا يوؤكد متتع ال�شتبانة ب�شدق الت�شاق الداخلي.

ثانياً- مقياس االحرتاق الوظيفي: 

ثبات املقياس: 

ُح�سب ثبات املقيا�س بطريقتني: 
طريقة التجزئة الن�سفية:  ♦

حيث ُق�شمت عبارات ال�شتبانة اإىل ق�شمني، ي�شم الأول العبارات ذات الأرقام الفردية 
ارتباط بري�شون بني  ُح�شب معامل  ثم  الزوجية، ومن  الأرقام  ذات  العبارات  الأخر  وي�شم 
معادلة  با�شتخدام  الثبات  درجات  الباحث  عدًّل  ثم  املجموعتني.ومن  درجات  جمموع 

�شبريمان براون.
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اأن معامالت الثبات قبل التعديل قد تراوحت بني 0.466 و0.906، يف حني تراوحت 
بعد التعديل بني 0.636 و0.951، وهي معامالت ثبات مرتفعة، مما ي�شري لتمتع املقيا�ص 

بالثبات.
طريقة األفا كرونباخ:  ♦

ُح�شبت معامالت الثبات بطريقة األفا كرونباخ، حيث تبني اأن معامالت األفا قد تراوحت 
بني 0.692 و0.896، مما يدلل على متتع ال�شتبانة بالثبات.

ثانياً- �سدق اال�ستبانة: 
ال�سدق الداخلي: 

ُح�شب ال�شدق الداخلي لال�شتبانة عن طريق ح�شاب معامل ارتباط بري�شون لدرجة كل 
عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي اإليه هذه العبارة.

تظهر النتائج اأن جميع معامالت الرتباط بني درجة العبارات والدرجة الكلية لالأبعاد 
اإح�شائيا عند  اإليه هذه العبارة قد تراوحت بني 0.749 و0.903، وهي دالة  التي تنتمي 

م�شتوى 0.01، وهذا ي�شري لتمتع ال�شتبانة بال�شدق الداخلي.
�سدق االت�ساق الداخلي: 

ُح�شب �شدق الت�شاق الداخلي لال�شتبانة عن طريق ح�شاب معامل ارتباط بري�شون بني 
درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقيا�ص.

تبني النتائج اأن معامالت الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد ال�شتبانة والدرجة 
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  وجميعها  و0.859،   0.669 بني  تراوحت  قد  لال�شتبانة  الكلية 

م�شتوى 0.01، وهذا يوؤكد متتع ال�شتبانة ب�شدق الت�شاق الداخلي.

النتائج: 
اأوال- املتو�شطات والأوزان الن�شبية والنحرافات املعيارية للعوامل املوؤثرة على  ●

الحرتاق الوظيفي: 
للتعرف اإىل مدى توافر العوامل املوؤثرة على الحرتاق لدى اأفراد العينة فقد مت اإيجاد 
t لعينة  التكرارات والن�شب املئوية لال�شتجابة عن عبارات كل جمال وكذلك قيمة اختبار 
واملتو�شط  ال�شتجابة  درجة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  مدى  لختبار  واحدة 

الفرتا�شي لال�شتجابة، والذي ميثل القيمة )3( كما هو مبني يف اجلدول )1( .
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

الجدول )1( 
المتوسطات واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية للعوامل المؤثرة على االحتراق الوظيفي

تاالنحراف املعياريالرتتيبالوزن الن�سبياملتو�سطالبعدم

17.0788.513.7126.756عبء العمل1
13.6968.432.92811.325و�شوح الدور2
10.9043.643.59222.330بيئة العمل املادية3
14.2371.123.0614.257امل�شاندة الجتماعية4
12.7142.354.2324.431التعزيز اليجابي5

79.5366.2711.34512.989الدرجة الكلية

تظهر النتائج املبينة يف اجلدول )1( اأن بعد عبء العمل قد جاء يف الرتتيب الأول بني 
ن�شبي  الوظيفي، وذلك مبتو�شط 17.07 ووزن  املوؤثرة على الحرتاق  العوامل  اأبعاد  باقي 
88.5% مما ي�شري اإىل ارتفاع م�شتوى عبء العمل، يف حني جاء بعد التعزيز اليجابي يف 
م�شتوى  انخفا�ص  اإىل  ي�شري  مما   ،%42.3 ن�شبي  ووزن   12.71 مبتو�شط  الأخرية  املرتبة 
التعزيز الإيجابي.اأما متو�شط الدرجة الكلية للمقيا�ص ككل فقد بلغ متو�شطها 79.53 ووزن 
ن�شبي 66.27%، مما ي�شري اإىل ارتفاع الدرجة الكلية للعوامل املوؤثرة على الحرتاق الوظيفي.

الحرتاق  ● ملقيا�ص  املعيارية  والنحرافات  الن�شبية  والأوزان  املتو�شطات  ثانياً- 
الوظيفي: 

التكرارات  اإيجاد  مت  فقد  العينة  اأفراد  لدى  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى  اإىل  للتعرف 
واحدة  لعينة   t اختبار  قيمة  وكذلك  جمال،  كل  عبارات  على  لال�شتجابة  املئوية  والن�شب 
لختبار مدى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني درجة ال�شتجابة واملتو�شط الفرتا�شي 

لال�شتجابة، والذي ميثل القيمة )3( كما هو مبني يف اجلدول )2( .
الجدول )2( 

المتوسطات واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية لمقياس االحتراق الوظيفي

االنحراف الرتتيبالوزن الن�سبياملتو�سطالبعدم
تاملعياري

14.5572.713.50714.278الإجهاد الوظيفي1
9.0845.433.64115.659تبلد امل�شاعر2
9.6748.322.8915.723قلة ال�شعور بالجناز3

33.3055.57.496.991الدرجة الكلية
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تظهر النتائج املبينة يف اجلدول )2( ان بعد الإجهاد الوظيفي قد احتل املرتبة 
الأوىل بني اأبعاد املقيا�ص مبتو�شط 14.55 ووزن ن�شبي 72.7%، مما ي�شري اإىل ارتفاع 

م�شتوى الإجهاد الوظيفي، اإما متغري تبلد امل�شاعر فقد جاء يف املرتبة الأخرية مبتو�شط 
9.08 ووزن ن�شبي 45.4%، مما ي�شري لنخفا�ص م�شتوى ال�شعور بتبلد امل�شاعر.

اإىل  الكلي للمقيا�ص فقد بلغ 33.3 بوزن ن�شبي 55.5% مما ي�شري  بالن�شبة للمتو�شط 
م�شتوى متو�شط من الحرتاق الوظيفي.

الفرضيات: 
لدى . 1 الوظيفي  والحرتاق  العمل  عبء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
ارتباط بري�شون بني متغري  الباحث بح�شاب معامل  الفر�شية فقد قام  لختبار هذه 
عبء العمل وجمالت مقيا�ص الحرتاق الوظيفي، حيث تظهر النتائج املبينة يف اجلدول )3( 
وجود عالقة طردية �شعيفة بني عبء العمل الإجهاد الوظيفي حيث بلغ معامل الرتباط 
0.227، يف حني ظهرت عالقة عك�شية بني عبء العمل وال�شعور بالإجناز حيث بلغ معامل 
الرتباط- 0.14، وكانت عالقة طردية وغري دالة اإح�شائيا مع جمال تبلد امل�شاعر، حيث 
فقد  الوظيفي  بالحرتاق  العمل  عبء  لعالقة  بالن�شبة  اأما   ،0.091 الرتباط  معامل  بلغ 

اأظهرت النتائج وجود عالقة طردية، حيث بلغ معامل الرتباط 0.204.
وبناء على هذه النتائج فاإنه ميكننا قبول فر�شية الدرا�شة القائلة باأنه توجد عالقة 
م�شت�شفى  يف  املمر�شني  لدى  الوظيفي  والحرتاق  العمل  عبء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات 

ال�شفاء بقطاع غزة.
الجدول )3( 

معامات االرتباط بين عبء العمل وأبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

م�ستوى الداللة االح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.2270.000الإجهاد الوظيفي
0.0910.077تبلد امل�شاعر

0.1400.006- ال�شعور بالإجناز

0.2040.000الدرجة الكلية
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العوامل املؤثرة على االحتراق الوظيفي 

لدى . 2 الوظيفي  والحرتاق  الدور  و�شوح  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

يبني اجلدول رقم )4( معامالت الرتباط بني متغري و�شوح الدور، وكل من الإجهاد 
معامالت  تراوحت  حيث  الوظيفي،  لالحرتاق  الكلية  والدرجة  امل�شاعر  وتبلد  الوظيفي 
اإىل  وت�شري  م�شتوى 0.01،  عند  اإح�شائيا  دالة  و- 0.357، وهي  الرتباط بني- 0.195 
اأما بالن�شبة للعالقة بني و�شوح الدور وال�شعور بالإجناز فقد  وجود عالقة عك�شية بينها، 
اأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني املتغريين، حيث بلغ معامل الرتباط 0.384، وهو 

دال اإح�شائيا عند م�شتوى 0.01
وبناء على هذه النتائج فاإنه ميكننا قبول فر�شية الدرا�شة القائلة باأنه توجد عالقة 
م�شت�شفى  املمر�شني يف  لدى  الوظيفي  والحرتاق  الدور  اإح�شائية بني و�شوح  دللة  ذات 

ال�شفاء بقطاع غزة.
الجدول )4( 

معامات االرتباط بين متغير وضوح الدور وأبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

م�ستوى الداللة االح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.000- 0.195الإجهاد الوظيفي
0.000- 0.241تبلد امل�شاعر

0.3840.000ال�شعور بالإجناز

0.000- 0.357الدرجة الكلية

توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية بني بيئة العمل املادية والحرتاق الوظيفي لدى . 3
املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

تظهر النتائج املبينة يف اجلدول )5( معامالت الرتباط بني متغري بيئة العمل املادية 
وجمالت الحرتاق الوظيفي، حيث يت�شح اأن هناك عالقة عك�شية، وذات دللة اإح�شائية مع 
متغري الإجهاد الوظيفي ومع املقيا�ص ككل، لكن ل توجد دللة اإح�شائية للعالقة بني بيئة 

العمل املادية، وكل من جمايْل تبلد امل�شاعر وال�شعور بالجناز.
وبناء على هذه النتائج فاإنه ميكننا قبول فر�شية الدرا�شة القائلة باأنه توجد عالقة 
يف  املمر�شني  لدى  الوظيفي  والحرتاق  املادية  العمل  بيئة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات 

م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
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الجدول )5( 
معامات االرتباط بين متغير بيئة العمل المادية وأبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

م�ستوى الداللة االح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.000- 0.220الإجهاد الوظيفي
0.0330.514تبلد امل�شاعر

0.264- 0.057ال�شعور بالإجناز
0.033- 0.109الدرجة الكلية

الوظيفي . 4 والحرتاق  الجتماعية  امل�شاندة  اإح�شائية بني  دللة  ذات  توجد عالقة 
لدى املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

تظهر النتائج املبينة يف اجلدول )6( اأن هناك عالقة عك�شية �شعيفة ودالة اإح�شائيا 
ظهرت  حني  يف  ككل،  واملقيا�ص  امل�شاعر  تبلد  من  وكل  الجتماعية  امل�شاندة  متغري  بني 
الرتباط  معامل  بلغ  حيث  بالإجناز،  وال�شعور  الجتماعية  امل�شاندة  بني  طردية  عالقة 

0.367، يف حني مل تكن هناك عالقة ذات دللة اإح�شائية مع الإجهاد الوظيفي.
وبناء على هذه النتائج فانه ميكننا قبول فر�شية الدرا�شة القائلة باأنه توجد عالقة 
يف  املمر�شني  لدى  الوظيفي  والحرتاق  الجتماعية  امل�شاندة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات 

م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.
الجدول )6( 

معامات االرتباط بين متغير المساندة االجتماعية وأبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

م�ستوى الداللة االح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.382- 0.045الإجهاد الوظيفي
0.001- 0.176تبلد امل�شاعر

0.3760.000ال�شعور بالإجناز

0.000- 0.251الدرجة الكلية

توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية بني التعزيز الإيجابي والحرتاق الوظيفي لدى . 5
املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

التعزيز  بني  عك�شية  عالقة  وجود   )7( اجلدول  يف  املبينة  الرتباط  معامالت  تظهر 
اليجابي وكل من الإجهاد الوظيفي وتبلد امل�شاعر، وكذلك الدرجة الكلية لالحرتاق الوظيفي 

يف حني كانت العالقة طردية مع ال�شعور بالإجناز.
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وبناءً على هذه النتائج فاإنه ميكننا قبول فر�شية الدرا�شة القائلة باأنه توجد عالقة 
ذات دللة اإح�شائية بني التعزيز الإيجابي والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني يف م�شت�شفى 

ال�شفاء بقطاع غزة.
الجدول )7( 

معامات االرتباط بين متغير التعزيز االيجابي وأبعاد مقياس االحتراق الوظيفي

م�ستوى الداللة االح�سائيةمعامل االرتباطاملجال

0.000- 0.298الإجهاد الوظيفي
0.001- 0.163تبلد امل�شاعر

0.3650.000ال�شعور بالإجناز
0.000- 0.360الدرجة الكلية

6 . – املادية  العمل  بيئة   – الدور  و�شوح   – العمل  )عبء  املتغريات  من  كل  توؤثر 
امل�شاندة الجتماعية – التعزيز اليجابي( على متغري الحرتاق الوظيفي وذلك عند م�شتوى 

. )α ≤ 0.05( دللة اإح�شائية
ولختبار هذا الفر�ص فقد بنى الباحث منوذج النحدار مع اأخذ متغري الدرجة الكلية ملقيا�ص 

الحرتاق الوظيفي كتغري تابع، حيث يبني اجلدول )8( النتائج اخلا�شة بنموذج النحدار.
الجدول )8( 

المعالم واإلحصاءات الخاصة بالمتغيرات الداخلة في نموذج االنحدار

املعامل املتغرياتالنموذج
املقدرة

tاملعنويةF
معامل 
التحديد

معامل التحديد 
املعدل

1
53.51226.7130.000ثابت النحدار

56.6380.1290.127
7.5260.000- 0.637التعزيز اليجابي

2
55.42827.8150.000ثابت النحدار

40.8500.1770.173 4.7980.000- 0.443التعزيز اليجابي
4.6850.000- 0.625و�شوح الدور

3

56.60327.8120.000ثابت النحدار

29.6540.1900.184
4.1320.000- 0.389التعزيز اليجابي

4.3100.000- 0.577و�شوح الدور
2.4810.014- 0.299امل�شاندة الجتماعية
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ومن خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم )8( ميكننا ا�شتنتاج الآتي: 
يف اخلطوة الأوىل اأ�شيف متغري التعزيز الإيجابي للنموذج، حيث كان هو املتغري  -

الأكرث تاأثريا على املتغري التابع، حيث بلغت قيمة t=26.713 وهي معنوية عند م�شتوى 
اأقل من 0.05.

الآتي  - كان  حيث  الدور،  و�شوح  متغري  اأ�شيف  النموذج  لبناء  الثانية  اخلطوة  يف 
من حيث تاأثريه على املتغري التابع وبلغت قيمته t=4.798 يف حني حافظ متغري التعزيز 

اليجابي على معنويته بعد املتغري اجلديد للنموذج.
يف اخلطوة الثالثة لبناء النموذج اأ�شيف متغري امل�شاندة الجتماعية، حيث بلغت  -

قيمته t=2.481  يف حني حافظ املتغريان ال�شابقان على معنويتيهما.
باقي املتغريات رف�شت من النموذج حيث مل حتمل اأية اإ�شافة جديدة للنموذج عدا  -

ما اأ�شافته املتغريات الداخلة يف النموذج.
معادلة النحدار املقدرة هي: -

اأنه كلما ازداد  وهذا يعني   y = 56.603 - 0.577 X2 - 0.299 X4 - 0.389 X5+ ei

الوظيفي  الحرتاق  فاإن   ، املتغريات(  باقي  ثبات  )مع  واحدة  وحدة  مبقدار  الدور  و�شوح 
�شيتناق�ص مبقدار 0.577 وحدة، كذلك الأمر، فاإنه كلما ازدادت امل�شاندة الأجتماعية مبقدار 
وحدة واحدة، فاإن الحرتاق الوظيفي �شيتناق�ص مبقدار 0.299 وحدة، وكلما ازداد التعزيز 

اليجابي مبقدار وحدة واحدة، فاإن الحرتاق الوظيفي �شيتناق�ص مبقدار 0.389 وحدة.
بلغت قيمة اإح�شاء F يف النموذج النهائي، 29.654 وهي قيمة مرتفعة ت�شري اإىل  -

جودة منوذج النحدار.
بلغت قيمة معامل التحديد املعدل للنموذج الأول 0.127، ثم ارتفعت يف النموذج  -

الثاين اإىل 0.173، وارتفعت يف النموذج النهائي اإىل 0.184.وهي ت�شري اإىل اأن املتغريات 
الداخلة يف النموذج تف�رش نحو 18.4% من التباين الكلي ملتغري الحرتاق الوظيفي، يف حني 

يعود 81.6% من التباين ملتغريات وعوامل اأخرى مل ي�شملها النموذج.

مناقشة النتائج: 
اأظهرت النتائج اأن م�شتوى الحرتاق الوظيفي كان مرتفعاً على بعد الإجهاد الوظيفي 
زيادة  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  غزة،  بقطاع  ال�شفاء  م�شت�شفى  يف  املمر�شني  لدى 
وحمدودية  ق�شم  كل  يف  املر�شى  عدد  وزيادة  باملمر�شني،  املنوطة  الوظيفية  الأعباء 
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اإىل  اأدى  ذلك  كل  حيث  واملعنوية،  املادية  احلوافز  وقلة  والب�رشية  املادية  الإمكانيات 
الإجهاد والتوتر والإرهاق عند املمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة.

واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة )WU ef al 2008( التي اأ�شارت اإىل اأن درجة الحرتاق 
الوظيفي كانت مرتفعة على بعد الإجهاد الوظيفي للفئة العمرية 40- 30 باملقارنة مع 
نتائج  اأي�شاً مع  اتفقت  كما  ال�شني،  اجلراحة يف  لأطباء  بالن�شبة  الأخرى  العمرية  الفئات 
درا�شة )العلي، 2003( التي اأ�شارت اإىل اأن هناك م�شتوى عالياً من الحرتاق النف�شي على 
بعد الإجهاد الوظيفي عند معلم املرحلة الثانوية يف حمافظة جنني ونابل�ص.واتفقت اأي�شاً 
مع درا�شة )الفريحات والرب�شي، 2010( التي اأظهرت اأن معلمات ريا�ص الأطفال احلكومية 
الوظيفي  الإجهاد  بعد  على  عالية  بدرجة  نف�شي  احرتاق  من  يعانني  عجلون  حمافظة  يف 
النف�شي  الحرتاق  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )2011 )بقيعي،  درا�شة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت 
اإربد التعليمية كان متو�شطاً يف  لدى معلمي ومعلمات ال�شفوف الثالثة الأوىل يف منطقة 
بعد الإجهاد النفعايل، واختلفت اأي�شاً مع )درا�شة اأبو م�شعود، 2010( .التي اأ�شارت اإىل اأن 
املوظفني الإداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بقطاع غزة يعانون ب�شكل متو�شط 
)الظفري  درا�شة  مع  اأي�شاً  واختلفت  النفعايل  الإجهاد  بعد  على  الوظيفي  الحرتاق  من 
ي�شعرن  التعلم  التالميذ ذوي �شعوبات  اأن معلمات  اإىل  اأ�شارتا  اللتني  والقريوتي، 2010( 
مب�شتوى احرتاق نف�شي منخف�ص يف بعد الإجهاد الوظيفي، ويعزو الباحث هذه الختالفات 
اإىل اختالف ظروف العمل من منطقة اإىل اأخرى، حيث اإن بع�ص العاملني ي�شعرون مب�شتوى 
منخف�ص من الحرتاق، وذلك نتيجة لقلة الأعباء الوظيفية املنوطة بهم وتوافر الإمكانيات 

املادية والب�رشية واملعنوية لهوؤلء العاملني.
امل�شاعر  تبلد  الوظيفي كان منخف�شاً على بعد  اأن م�شتوى الحرتاق  النتائج  اأظهرت 
للممر�شني العاملني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة؛ اأي اأن هناك �شعوراً منخف�شاً لدى اأفراد 
العينة بتبلد امل�شاعر، وي�شّوغ الباحث هذه النتيجة باأنه رغم اأعباء العمل الكثرية للممر�شني 
فاإنهم يهتمون مب�شكالت املر�شى ويتعاملون معهم برفق ورحمة.وهذا اأمر طبيعي يف مهنة 
اإن�شانية مثل مهنة التمري�ص واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة )بقيعي، 2011( التي اأ�شارت 
اإربد  منطقة  يف  الأوىل  الثالثة  ال�شفوف  ومعلمات  معلمني  لدى  النف�شي  الحرتاق  اأن  اإىل 
التعليمية كان منخف�شاً على بعد تبلد امل�شاعر واتفقت اأي�شاً مع درا�شة )الظفري والقريوتي، 
امل�شاعر  تبلد  بعد  على  منخف�ص  النف�شي  الحرتاق  م�شتوى  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )2010
ملعلمات التالميذ ذوي �شعوبات التعلم يف �شلطنة ُعمان واختلفت هذه النتيجة مع درا�شة 
الرتبية  وزارة  العاملني يف  الإداريني  املوظفني  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي  م�شعود، 2010(  )اأبو 
الوظيفي على بعد تبلد امل�شاعر  والتعليم بقطاع غزة يعانون ب�شكل متو�شط من الحرتاق 



157

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

واختلفت اأي�شاً مع درا�شة )العلي، 2003( التي اأ�شارت اإىل اأن م�شتوى الحرتاق النف�شي جاء 
بدرجة متو�شطة على بعد تبلد ال�شعور لدى معلمي املرحلة الثانوية احلكومية يف حمافظة 
جنني ونابل�ص.واختلفت اأي�شاً مع درا�شة )الفريحات والرب�شي، 2010( التي اأ�شارت اإىل اأن 
معلمات ريا�ص الأطفال يف حمافظة عجلون يعانني من احرتاق نف�شي بدرجة كبرية على 
بعد تبلد امل�شاعر، ويعزو الباحث هذا الختالف اإىل اختالف عينة الدرا�شة وظروف عملها 
حيث اإن بع�شهم يعاين من تبلد امل�شاعر بدرجة عالية نتيجة لزيادة الأعباء الوظيفية وقلة 

الإمكانات املادية والب�رشية.
كما اأظهرت النتائج اأن م�شتوى الحرتاق الوظيفي كان منخف�شاً على بعد نق�ص ال�شعور 
بالإجناز، ويربر الباحث هذه النتيجة باأن الواجبات امللقاة على املمر�شني يف م�شت�شفى 
ال�شفاء بقطاع غزة ل تثنيهم عن العطاء والإجناز والتعامل بفعالية وحيوية مع م�شكالت 
اأن  اإىل  اأ�شارت  التي  ال�شعود، 2010(  )اأبو  النتيجة مع درا�شة  املر�شى وحلها.واتفقت هذه 
م�شتوى الحرتاق كان منخف�شاً على بعد نق�ص ال�شعور بالإجناز ال�شخ�شي لدى العاملني 
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بقطاع غزة واتفقت اأي�شاً مع درا�شة )بقيعي، 2011( التي 
اأ�شارت اإىل اأن م�شتوى الحرتاق النف�شي لدى معلمي ومعلمات ال�شفوف الثالثة الأوىل يف 
منطقة اإربد التعليمية كان منخف�شاً على بعد نق�ص ال�شعور بالإجناز.كما اتفقت اأي�شاً مع 
درا�شة )الظفري والقريوتي، 2010( التي اأ�شارت اإىل اأن م�شتوى الحرتاق الوظيفي منخف�ص 
�شلطة  يف  التعلم  �شعوبات  ذوي  التالميذ  معلمات  لدى  بالإجناز  ال�شعور  نق�ص  بعد  على 
ُعمان، كما اختلفت هذه النتيجة مع درا�شة )الفريحات والرب�شي، 2010( التي اأ�شارت اإىل 
اأن الحرتاق الوظيفي كان مرتفعاً على بعد نق�ص ال�شعور بالإجناز لدى معلمات الأطفال يف 
حمافظة عجلون.ويعزو الباحث هذا الختالف اإىل طبيعة العمل الذي تقوم به معلمة ريا�ص 
الأطفال حيث اإن لديها م�شئوليات حتول دون قيامها باإجناز اأعمالها على ال�شكل املطلوب، 
فالفئة العمرية يف مرحلة ريا�ص الأطفال تتطلب لغة تخاطب وطرق تدري�ص وت�شميم بيئة 
تعليم معني حتول دون اإجناز الأعمال املطلوبة من معلمات ريا�ص الأطفال على اأكمل وجه.

مناقشة فرضيات الدراسة: 
مناق�شة الفر�شية الأوىل من فر�شيات الدرا�شة والتي تن�ص على ما ياأتي:  ♦

توجد عالقة ذات دلله اإح�شائية بني عبء العمل والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني 
يف م�شت�شفى ال�شفاء يف قطاع غزة.

ات  وت�شري النتائج اإىل ثبوت �شحة هذا الفر�ص، وميكن تف�شري ذلك باأنه كلما زادت املهمَّ
ال�شفاء  م�شت�شفى  يف  املمر�ص  عاتق  على  امللقاة  الدوام  و�شاعات  والأعباء  وامل�شئوليات 
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بقطاع غزة، كلما اأدى ذلك اإىل الزيادة يف م�شتوى الحرتاق الوظيفي.واتفقت هذه النتيجة 
الوظيفي  الرئي�شة لالحرتاق  الأ�شباب  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )WU et al, 2008( درا�شة  مع 
هي: عبء العمل وقلة الهتمام بالبيئة املادية لدى الأطباء يف مقاطعات ال�شني املختلفة، 
التي   )Bakrer, Demerouit and Euwema, 2008( درا�شة  الدرا�شة مع  اتفقت هذه  كما 
اأ�شارت اإىل اأن هناك عالقة بني عبء العمل والحرتاق الوظيفي لدى العاملني يف موؤ�ش�شات 
 Janssen, Schaufelioe and( اأي�شا مع درا�شة  الدرا�شة  اتفقت هذه  العايل، كما  التعليم 
الوظيفي  والحرتاق  العمل  عبء  بني  عالقة  هناك  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )Houkes, 1999

املتمثل بالإجهاد العاطفي.
مناق�شة الفر�شية الثانية من فر�شيات الدرا�شة والتي تن�ص على ما ياأتي:  ♦

توجد عالقة ذات دللة اإح�شائية بني و�شوح الدور والحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني 
ويرى  الفر�ص،  هذا  �شحة  ثبوت  اإىل  النتائج  وت�شري  غزة،  بقطاع  ال�شفاء  م�شت�شفى  يف 
ات  الباحث اأن هذه النتيجة منطقية، حيث اإنه كلما كان هناك و�شوح يف الأهداف واملهمَّ
وامل�شوؤليات وال�شلطات واأنظمة الت�شال واإجراءات وقوانني العمل، كلما اأدى ذلك اإىل تقليل 
هذه  وتتفق  غزة،  بقطاع  ال�شفاء  م�شت�شفى  يف  املمر�شني  لدى  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى 
النتيجة مع درا�شة )القحطاين، 2009( التي اأ�شارت اإىل اأن مديري املدار�ص الثانوية ملدينة 
وامل�شببة  ات  املهمَّ غمو�ص  عن  الناجتة  النف�شية  ال�شغوط  من  ملجموعة  يتعر�شون  جدة 

لالحرتاق الوظيفي.
مناق�شة الفر�شية الثالثة من فر�شيات الدرا�شة والتي تن�ص على ما ياأتي:  ♦

لدى  الوظيفي  والحرتاق  املادية  العمل  بيئة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
الفر�ص من  هذا  ثبوت �شحة  اإىل  النتائج  غزة.وت�شري  بقطاع  ال�شفاء  املمر�شني مب�شت�شفى 
فر�شيات الدرا�شة، وميكن تف�شري ذلك باأنه كلما كان مكان العمل مريحاً وهادئاً وتتوافر 
وميكن  الوظيفي،  الحرتاق  قل  كلما  الالزمة،  واملعدات  والأجهزة  املادية  الإمكانات  فيه 
تف�شري ذلك اأي�شا باأنه كلما توافرت الأدوات واملعدات والأثاث الالزم والتهوية والإ�شاءة 
والتقنيات احلديثة، ومالءمة مكان العمل، كلما قل الحرتاق الوظيفي لدى املمر�شني يف 
م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة، واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة )wn et al, 2008( التي اأ�شار 
فيها اإىل اأن من الأ�شباب الرئي�شة لالحرتاق الوظيفي عند الأطباء يف ال�شني: البيئة املادية.

مناق�شة الفر�شية الرابعة من فر�شيات الدرا�شة والتي تن�ص على ما ياأتي:  ♦
وجود عالقة ذات دللة اإح�شائية بني امل�شاندة الجتماعية والحرتاق الوظيفي لدى 
الفر�ص،  اإىل ثبوت �شحة هذا  النتائج  ال�شفاء بقطاع غزة، وت�شري  املمر�شني يف م�شت�شفى 
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وميكن تف�شري ذلك باأن التعاون والثقة وروح العمل التطوعي بني العالقات الجتماعية 
م�شت�شفى  يف  العاملني  املمر�شني  عند  الوظيفي  الحرتاق  من  تقلل  العمل  زمالء  بني 
املتبادلة  والحرتام  املودة  عالقات  اأن  اأي�شا  ذلك  تف�شري  وميكن  غزة،  بقطاع  ال�شفاء 
يف  املوظفني  لدى  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى  من  تقلل  العمل  زمالء  مع  والتفاهم 

غزة. بقطاع  ال�شفاء  م�شت�شفى 
واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة )Pankai, 2010( التي اأ�شار فيها اإىل اأن م�شممي برامج 
احلا�شوب يف الهند الذي ل يتلقون الدعم املعنوي من زمالئهم يف العمل هم اأكرث عر�شة 
 Janssen, Schaufelioe and Houkes,( لالحرتاق الوظيفي، كما اتفقت اأي�شا مع درا�شة
1999( التي اأ�شارت اإىل وجود عالقة بني الدعم الجتماعي وبني الحرتاق الوظيفي املتمثل 
بالإجهاد العاطفي.كما اتفقت اأي�شا مع درا�شة )اأبو م�شعود، 2010( التي بينت اأن العالقات 
الجتماعية بني زمالء العمل تقلل من درجة الحرتاق الوظيفي، كما اتفقت اأي�شا مع درا�شة 
)القحطاين، 2009( التي اأ�شارت اإىل اأن العالقة ال�شيئة مع اأع�شاء هيئة الإدارة التدري�شية 
اتفقت  كما  جدة،  مبدينة  الأهلية  الثانوية  املدار�ص  مديري  لدى  الوظيفي  الحرتاق  ت�شبب 
اأي�شا مع درا�شة )الأحمد، 2001( التي اأ�شار فيها اإىل اأن من اأ�شباب الحرتاق الوظيفي عند 

املوظفني احلكوميني انعدام الجتماعية.
مناق�شة الفر�شية اخلام�شة من فر�شيات الدرا�شة:  ♦

التعزيز الإيجابي والحرتاق  اإح�شائية بني  التي تن�ص على وجود عالقة ذات دللة 
اإىل ثبوت �شحة  النتائج  ال�شفاء بقطاع غزة.وت�شري  الوظيفي لدى املمر�شني يف م�شت�شفى 
هذا الفر�ص، وميكن تف�شري ذلك باأنه كلما �شعر املمر�شون باأن الراتب والرتقيات والعالوات 
تتنا�شب مع ظروف املعي�شة اأدى ذلك اإىل تقليل الحرتاق الوظيفي لديهم.كما ميكن تف�شري 
هذه النتيجة اأي�شا باأنه كلما كان هناك احرتام وتقدير جلهود املمر�شني وعملهم من قبل 
امل�شئولني، كلما اأدى ذلك اإىل تقليل درجة الحرتاق الوظيفي واتفقت هذه النتيجة مع درا�شة 
)ابو م�شعود، 2006( التي اأ�شارت اإىل اأن هناك عالقة عك�شية بني التعزيز الإيجابي وم�شتوى 
الحرتاق الوظيفي لدى املوظفني الإداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بقطاع غزة، 
اأ�شباب  من  اأن  اإىل  اأ�شارت  التي   )2001 )الأحمد،  درا�شة  مع  اأي�شا  النتيجة  هذه  واتفقت 

الحرتاق الوظيفي عند موظفي القطاع احلكومي مبدينة الريا�ص قلة التعزيز الإيجابي.
مناق�شة الفر�شية ال�شاد�شة من فر�شيات الدرا�شة:  ♦

العمل  وبيئة  الدور  وو�شوح  العمل  )عبء  متغريات:  من  كل  تاأثري  على  تن�ص  والتي 
لدى  الوظيفي  الحرتاق  متغري  على  الإيجابي(  والتعزيز  الجتماعية  وامل�شاندة  املادية 

.0.05≤a املمر�شني العاملني مب�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة وذلك عند دللة اإح�شائية
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اأن  الدرا�شة  فر�شيات  من  ال�شاد�شة  للفر�شية  املتعدد  النحدار  حتليل  نتائج  اأظهرت 
متغري التعزيز الإيجابي ح�شل على املرتبة الأوىل من حيث تاأثريه على الحرتاق الوظيفي 
فيما احتل متغري و�شوح الدور املرتبة الثانية، اأما متغري امل�شاندة الجتماعية فقد احتل 
املرتبة الثالثة من حيث تاأثريه على الحرتاق الوظيفي، ويف�رش الباحث هذه النتيجة باأن 
اأن تتنا�شب مع م�شتوىات  التي يجب  الأمور املهمة  الراتب والرتقيات والعالوات هي من 
املعي�شة يف املجتمع، كما اأن الحرتام والتقدير اأي�شا يعد اليوم من الأمور املهمة جدا يف 
العالقات بني الروؤ�شاء واملروؤو�شني.وبالآتي يعد التعزيز املعنوي واملادي من اأكرث الأمور 
تاأثرياً على م�شتوى الحرتاق الوظيفي لدى العاملني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع غزة، وهذا 
اأمر منطقي وطبيعي.واتفقت هذه النتيجة جزئياً مع درا�شة )عواد، 2010( حيث اأظهر حتليل 
النحدار املتعدد اأن الر�شا عن التعزيز املادي واملعنوي جاء يف املرتبة الثانية، اأما بعد 
امل�شاندة الجتماعية، فقد احتل املرتبة الثالثة يف التاأثري على الحرتاق الوظيفي ملعلمي 
ال�شفوف  يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  دمج  عن  الناجتة  احلكومية  الثانوية  املدار�ص 

العادية.

توصيات الدراسة: 

أوالً- التوصيات للمسئولني يف وزارة الصحة الفلسطينية: 

زيادة الهتمام بالتعزيز املادي واملعنوي للمر�شني يف م�شت�شفى ال�شفاء بقطاع . 1
غزة، حيث بينت نتائج الدرا�شة اأن هذا البعد من اأكرث العوامل تاأثرياً على الحرتاق الوظيفي.

مبا�رش . 2 ب�شكل  يوؤثر  مرتفع  عمل  عبء  من  يعانون  املمر�شني  اأن  النتائج  اأظهرت 
على الحرتاق الوظيفي لديهم، وبالآتي يو�شي الباحث بتخفي�ص �شاعات الدوام للعاملني 
يف مهنة التمري�ص مع تعيني كادر ب�رشي يخفف من عبء العمل واإعطاء اإجازات مدفوعة 

الراتب للعاملني يف هذا املجال.
اأظهرت النتائج وجود عالقة عك�شية بني بيئة العمل املادية والحرتاق الوظيفي، . 3

وبالآتي يو�شي الباحث بتح�شني ظروف العمل من حيث الراحة وتوفري الأجهزة والإمكانات 
مب�شت�شفى  العاملني  للممر�شني  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى  لتخفيف  الالزمة  وامل�شاحات 

ال�شفاء بقطاع غزة.
الإجهاد . 4 بعد  على  مرتفعاً  كان  الوظيفي  الحرتاق  م�شتوى  اأن  النتائج  اأظهرت 

تبّني  على  ت�شاعدهم  للمر�شني  تدريبية  دورات  بعمل  الباحث  يو�شي  وبالآتي  الوظيفي، 
ا�شرتاتيجيات لتخفيف م�شتوى الحرتاق الوظيفي لديهم.
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لذا . 5 الوظيفي،  والحرتاق  الدور  و�شوح  بني  عك�شية  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت 
ات بو�شوح وعدالة على املمر�شني العاملني مب�شت�شفى ال�شفاء  يو�شي الباحث بتوزيع املهمَّ

بقطاع غزة..
الت�شجيع على عمل مزيد من الدرا�شات للتعرف اإىل عوامل اأخرى توثر على الحرتاق . 6

الوظيفي.

ثانياً- توصيات للمسئولني بالسلطة الوطنية الفلسطينية: 

العمل على زيادة الأموال املخ�ش�شة لوزارة ال�شحة الفل�شطينية حتى يت�شنى لها . 1
القيام بالأعمال املكلفة بها على اأكمل وجه.

اأخذ نتائج البحوث العملية بعني العتبار لتطوير الأداء وحت�شينه يف وزارة ال�شحة . 2
الفل�شطينية.

ثالثاً- توصيات للممرضني العاملني مبستشفى الشفاء بقطاع غزة: 

يو�شي . 1 وبالآتي  الوظيفي،  الإجهاد  من  مرتفعاً  م�شتوى  هناك  اأن  الدرا�شة  بينت 
الباحث املمر�شني بعدم العمل ل�شاعات اإ�شافية وعدم العمل باأكرث من مكان.

من . 2 التي  والرتفيهية  الريا�شية  بالأن�شطة  بالهتمام  املمر�شني  الباحث  يو�شي 
�شاأنها اأن جتدد الطاقة والن�شاط واحليوية، وتخفف من درجة الحرتاق الوظيفي.

تنظيم مكان العمل وترتيبه وترتيب الأجهزة والو�شائل.. 3
درجة . 4 تخفيف  يف  ت�شاعد  التي  التدريبية  الدورات  يف  وامل�شاركة  الطالع 

الوظيفي. الحرتاق 
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