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Abstract This study analyzes the reality of Occupational combustion in employees and employees working at King
Abdulaziz University in Jeddah and Jeddah University, where the problem of the research is to identify the effect of
Occupational combustion on the leakage of employees and female administrative and administrative departments in both
King Abdulaziz University and Jeddah University the research aims to identify job stress and its impact The research also
relied on the distribution of a questionnaire form, and a statistical analysis of the resolution on a random sample and the
study community of administrators and administrators at King Abdulaziz University and the University of Jeddah, which
number (640)employees and employees, and the study assumed that there are statistically significant differences between
the dimensions of the burn job and: There are direct significant differences between functional leakage and functional
stress, at Pearson R correlation coefficient (0.732) with an estimated semantic value (0.001) which is a statistical function,
and there are direct significant differences between functional leakage and the human element, and at Pearson R correlation
coefficient (0.721) with an estimated semantic value (0.001) which is a statistical function, there are inverse, At the Pearson
correlation coefficient R (-0.203) with an estimated semantic value of (0.001), which is a statistical function, there are
significant differences according to the workplace variable in the two-dimensional functional combustion (functional stress
– Feeling of low achievement), while there are no statistically significant differences in the dimension (loss of the human
element) of functional combustion among employees of King Abdulaziz University and the University of Jeddah , it is also
clear that the functional combustion of employees of King Abdulaziz University is more than the University of Jeddah, due
to the presence of various factors and causes that contribute to a strong degree in functional combustion and job
dissatisfaction in the sample of the study.
Keywords: job burn-out- the job leakage.
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املستخلص :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين
واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ويهدف البحث إلى التعرف على اإلجهاد الوظيفي وأثره على التسرب الوظيفي
لدى االداريين واإلداريات ،ثم التعرف على معدل فقدان العنصر اإلسنساسني وأثره على التسرب الوظيفي لدى االداريين واإلداريات ثم
التعرف على معدل الشعور بتدسني اإلنجاز واثره على التسرب الوظيفي لدى االداريين واإلداريات ،واخيرا التعرف على العوامل االخرى
املؤثرة على التسرب الوظيفي لدى االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ،ولتحقيق أهداف البحث اتبع
املنهج الوصفي ومقارن ،كما اعتمد البحث على توزيع استمارة استبيان ،وتحليل إحصائي للستبانة على عينة عشوائية وتكون مجتمع
الدراسة من االداريين واالداريات في جامعة مللك عبد العزيز وجامعة جدة والبالغ عددهم ()640موظف وموظفة ،وافترضت الدراسة أن
هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين أبعاد االحتراق الوظيفي وبين التسرب الوظيفي لدى االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك
عبد العزيز وجامعة جدة ،كشف التحليل على النتائج التالية :توجد فروق ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين
االجهاد الوظيفي ،وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.732 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا ،كما توجد فروق ذات
داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين العنصر اإلسنساسني ،وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.721 ( Rبقيمة داللية مقدرها
( )0.001وهي دالة إحصائيا ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عكسية بين التسرب الوظيفي وبين الشعور بتدسني اإلنجاز اإلسنساسني ،وذلك
ً
عند معامل ارتباط بيرسون  )0.203-( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا ،يوجد فروق ذات داللة إحصائية طبقا ملتغير
مكان العمل في االحتراق الوظيفي لدى البعدين وهي ( االجهاد الوظيفي – الشعور بتدسني اإلنجاز)  ،بينما ال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية في بعد (فقدان العنصر اإلسنساسني) للحتراق الوظيفي لدى العاملين بجامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ،كما يتضح بان
االحتراق الوظيفي للعاملين بجامعة امللك عبد العزيز يكون اكثر من جامعة جدة  ،وذلك يرجع الى وجود عوامل ومسببات مختلفة تساهم
بدرجة قوية في االحتراق الوظيفي وعدم الرضا الوظيفي لدي عينة الدراسة وهم العاملين داخل جامعة امللك عبد العزيز من زيادة أعباء
العمل وزيادة املهام املطلوب تنفيذها وإنجازها خلل وقت زمني قصير.
الكلمات املفتاحية :االحتراق الوظيفي ،التسرب الوظيفي

املقدمة:
ظهرت في اآلونة االخيرة العديد من الظواهر السلبية في العمل االداري بصورة عامة ،ومن تلك الظواهر
ظاهرتي االحتراق الوظيفي والتسرب الوظيفي ،ولقد تضررت كثير من املؤسسات االدارية بتلك الظواهر ،فيما تحاول
العديد من املؤسسات ايجاد حلول للحد من ظاهرتي االحتراق الوظيفي والتسرب الوظيفي في العمل االداري ،فتوفير
بيئة عمل جيدة ،وحوافز مادية ومعنوية ومسار وظيفي واضح املعالم للموظف من شأنه ان يحد من االحتراق
الوظيفي لدى املوظف العامل.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في معرفة أثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي في كل من جامعة امللك
عبد العزيز وجامعة جدة ،حيث إن هذه الدراسة املقارنة تساعد في معرفة أوجه الشبة واالختلف مما يساعدنا في
فهم أسباب وأثر االحتراق الوظيفي التي بدورها تؤدي إلى تسرب املوظفين وبالتالي اقتراح التوصيات اللزمة للتخفيف
من احتراقهم.
إن ما تهدف له هذه الدراسة املقارنة هو التعرف على متوسط االحتراق الوظيفي لدى املوظفين اإلداريين
ومسبباته وبالتالي تسربهم من املنظمة وفقدان الكفاءات في جامعتين مختلفتين احداهما تعد جامعة ناشئة بينما
ً
األخرى تعد قديمة ،فقد عرفت التسرب الوظيفي بانه "التوقف أو االنفصال عن املؤسسة ،طوعا عن طريق
االستقالة أو النقل أو الفصل أو التقاعد املبكر"( ،أبوشيخه2009 ،م.)16:
مشكلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة تحليل واقع االحتراق الوظيفي لدي املوظفين واملوظفات العاملين بجامعتي امللك عبد
العزيز بجده وجامعة جده من خلل دراسة مقارنه ومعرفة اثر االحتراق الوظيفي على تسرب املوظفين واملوظفات من
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العمل ،وموضوع االحتراق الوظيفي هو موضوع الساعه اليوم والهميته فقد تناولته العديد من الدراسات بالتحليل
للوصول لتوصيات تستطيع ايجاد حلول علمية لظاهرة االحتراق الوظيفي التى انتشرت بين جميع قطاعات العاملين
سواء في املؤسسات الحكومية العامة أو املؤسسات في القطاع الخاص ،ولقد تناولت العديد من الدراسات ظاهرة
االحتراق الوظيفي وظاهرة التسرب ،ومن تلك الدراسات ،دراسة (السحيمي )2016 ،بعنوان :ظاهرة االحتراق الوظيفي
في املنظمات الحكومية الصحية ،والتي اظهرت اهم نتائجها إلى ان العاملين في الوظائف اإلدارية بمستشفى جامعة
امللك عبد العزيز يعانون بصفة عامة وبدرجه متوسطة من االحتراق الوظيفي ،فيما تناول (إمام )2018 ،في دراسته
ظاهرة االحتراق الوظیفي واثرها على أداء العاملين في شركات السیاحة املصریة ،وخلصت الدراسة الى انخفاض
مستوي االحتراق الوظيفي لدي العاملين في شركات السياحة املصرية.
وفي سياق اخر متعلق بالتشرب الوظيفي فقد تناول (سليمان )2015 ،في دراسته عن العوامل املؤثرة في
ظاهرة التسرب الوظيفي ،وقد اظهرت الدراسة من خلل نتائجها ان عوامل الدخل الشهري وحجم االسرة والحالة
االجتماعية لها تأثير كبير في تسرب املوظفين ،فيما اشار (العنزي1432 ،ه) في دراسته عن اهم اساب التسرب
الوظيفي لدى املعلمين باملدارس الثانوية االهليه بالرياض تتمثل في تفاوت رواتب املعلمين ،وقله فرص الترقي ،والعمل
لساعات اكثر من نظرائهم باملدارس الحكومية .اذن ومن خلل معطيات نتائج الدراسات التي تناولت ظواهر االحتراق
والتسرب تعتقد الباحثة بوجود عوامل ومسببات اخرى تساهم وتفاقم من مشكله االحتراق الوظيفي لدى املوظفين
واملوظفات العاملين بالجامعات السعودية ،وبالتالي تحاول الباحثة الحصول على إجابة لتساؤل الدراسة الرئيس
واملتمثل في:
ما أثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من
جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ؟.
وينبثق من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية وهي:
 -1ما (اإلجهاد الوظيفي) وما مدى أثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في
كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ؟.
 -2ما معدل (فقدان العنصر اإلسنساسني) وما مدى أثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين
واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 -3ما معدل (الشعور بتدسني اإلنجاز) وما مدى اثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين
واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ؟.
 -4ما (العوامل االخرى) املؤثرة على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من
جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ؟.
اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بشكل أساس ي الى:
 -1التعرف على اإلجهاد الوظيفي ومدى أثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات
في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 -2التعرف على معدل فقدان العنصر اإلسنساسني ومدى أثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات
االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
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 -3التعرف معدل الشعور بتدسني اإلنجاز ومدى اثره على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين
واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 -4التعرف على العوامل االخرى املؤثرة على التسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في
كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
فرضيات الدراسة :تفترض الدراسة:
 .1هل هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين (اإلجهاد الوظيفي) والتسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات
االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 .2هل هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين (فقدان العنصر اإلسنساسني) والتسرب الوظيفي لدى املوظفين
واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 .3هل هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين (الشعور بتدسني اإلنجاز) والتسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات
االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 .4هل هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين (العوامل االخرى املؤثرة) والتسرب الوظيفي لدى املوظفين واملوظفات
االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعي االحتراق الوظيفي والتسرب الوظيفي ،وبالتالي يتوقع ان تحقق
هذه الدراسة أهميتين:
 اوال /األهمية العلمية وتتمثل في:
 .1تقدم فائدة علمية أكاديمية بما يتوقع أن تضيفه نتائجها إلى املعرفة ،وزيادة في أدبيات البحث العلمي
لحداثة املواضيع التي سوف تتناولها الدراسة عن اثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي.
 .2حداثة الدراسة في البيئة الجامعية السعودية.
 .3تقوم على املساهمة في زيادة اإلثراء املعرفي بالحقول الدراسية املتعلقة باالحتراق الوظيفي وواقعه واثره على
التسرب الوظيفي ملا قد تشكله نتائج هذه الدراسة من حافز قوي للباحثين في املستقبل للقيام بدراسات
مكملة لها.
ً
 ثانيا /األهمية العملية وتتمثل في:
 .1من املتوقع أن تساعد نتائج الدراسة املهتمين واملعنيين باألمر التزود ببعض النتائج والتوصيات التي قد تثرى
رغباتهم مما يساعدهم التخاذ القرار املناسب.
 .2كما أن اإلجابة على األسئلة في هذه الدراسة سوف تساعد من الناحية العملية في التعرف على الواقع الحقيقي
للحتراق الوظيفي بين املوظفين واملوظفات في الجامعات السعودية.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
أوال :االحتراق الوظيفي
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 -1مفهوم االحتراق الوظيفي:
يعد مفهوم االحتراق الوظيفي من املفاهيم الحديثة سنسبيا ،والذي ظهر في أوائل عقد السبعينات من القرن
العشرين كما اشار اليه (السبيعي2016 ،م )14 ،في دراسته ،ولقد حظي باهتمام خبراء اإلدارة والسلوك الوظيفي
وعلم النفس اإلداري كما اشار اليه (الشمري )2015 ،في دراسته ،وذلك ألثاره السلبية كظاهرة سيكولوجية مزمنة
علي العنصر البشري في مجال العمل ،حيث تشكل هذه الظاهرة معوقا كبيرا يحول دون قيام الفرد بدوره بشكل
كامل ،وقد عرفه (محمود وخطاب2015 ،م )17:بانه "ظاهرة نفسية يتعرض لها األفراد نتيجة عدم القدر على العمل،
مما يؤدي إلي شعورهم بعدم القدرة علي حل املشكلت ،وبالتالي فقدان االهتمام بالعمل ،والشعور بالتوتر النفس ي
أثناء أدائه" ،وعرفه (ابوطه2010 ،م )530:بانه " حالة من االستنزاف العاطفي ،والعقلي والبدسني تؤدي إلي فقدان
الرغبة في العمل كرد فعل للضغوط الوظيفية طويلة املدي"
 -2ابعاد االحتراق الوظيفي:
تناول العديد من الباحثين ابعاد االحتراق الوظيفي من زوايا مختلفة وتشمل تلك االبعاد ما يلي:
ً
ً
 .1بعد االجهاد العاطفي :يعتبر بعدا اساسيا للحتراق الوظيفي ويمثل حجر االساس في بناء االحتراق الوظيفي
وهو شعور الفرد بانه مجهد بسبب نقص املصادر العاطفية.
 .2تبلد املشاعر :هو البعد األكثر توسعا للحتراق الوظيفي بحسب (هواري٢٠١٤ ،م )12 ،في دراسته حيث
يشير إلي االتجاهات السلبية تجاه اآلخرين وعدم شعور الفرد بأي إحساس تجاه األشخاص الذين يتعامل
معهم ،وتتمثل أعراض هذا البعد في القسوة في بحسب (اسحق2016 ،م ،)14 ،في دراسته في التعامل،
التشاؤم ،كثرة االنتقاد ،والتهكم والسخرية وتوجيه اللوم للزملء ،ومعاملة الزملء بطريقة آلية وعدم
مراعاة شعور اآلخرين.
 .3نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي :يتولد الشعور بانخفاض االنجاز الشخص ي نتيجة للشعور باإلجهاد
العاطفي واالستجابة العدائية تجاه اآلخرين ،مما يشعر الفرد بأنه غير قادر علي تحقيق املهام واألعمال
املطلوبة منه ،وأنه غير جدير بمهنته وعمله ونقص تقديره لذاته وعدم القدرة على التكيف مع الضغوط
وهو يرجع إلي نقص الشعور بالكفاءة والفاعلية والفشل في العمل وضعف اإلنتاجية وانخفاض الدافعية
وعدم القدرة علي العمل بكفاءة",2015:16) (Beyouk
 -3مراحل االحتراق الوظيفي:
اشار العديد من الباحثين ان االحتراق شانه شأن الكثير من السلوكيات االدارية يمر عبر مراحل متسلسله
وقد اشار الى تلك املراحل (على2008 ،م )46:حسبما يلي:
ً
 .1مرحلة االستغراق :وفيها يكون مستوى الرضا عن العمل مرتفعا ،ولكن إذا حدث عدم اتساق بين ما هو
متوقع من العمل وما يحدث في الواقع يبدأ مستوى الرضا في االنخفاض.
ً
 .2مرحلة التبلد :هذه املرحلة تنمو ببطء ،وينخفض فيها مستوى الرضا عن العمل تدريجيا ،وتقل الكفاءة،
وينخفض مستوى األداء في العمل ،ويشعر الفرد باعتلل صحته البدنية ،وينقل اهتمامه إلى مظاهر أخرى في
الحياة؛ كالهوايات واالتصاالت االجتماعية وذلك لشغل أوقات فراغه.
 .3مرحلة االنفصال :وفيها يدرك الفرد ما حدث ،ويبدأ في االسنسحاب النفس ي ،واعتلل الصحة البدنية،
والنفسية ،مع ارتفاع مستوى اإلجهاد النفس ي .الجزائر XXXXXXX
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 .4املرحلة الحرجة :وهي أقص ى مرحلة في سلسلة االحتراق ،وفيها تزداد األعراض البدنية ،والنفسية ،والسلوكية،
ً
سوءا وخطرا ،ويختل تفكير الفرد ،نتيجة شكوك الذات ،ويصل الفرد إلى مرحلة االجتياح (االنفجار) ويفكر
الفرد في ترك العمل وقد يفكر في االنتحار.
ثانيا :التسرب الوظيفي
 -1مفهوم التسرب الوظيفي:
عرف (الجابر2019 ،م )57:التسرب الوظيفي بانه" هو توقف الفرد النهائي عن عضويته في إحدى املنظمات
مقابل ًّ
ً
ماديا نظير عمله" ،كما عرف التسرب من وجهة النظر التعليمية بانه "ترك الطالب للدراسة
التي يتقاض ى منها
ً
خلل سنوات تعلمه ،طبعا هذا ال يشمل الوفاة أو إنهاء الدارسة والتخرج ،وتحتسب سنسب التسرب بشكل عام بناء
على عدد املسجلين لصف ما في سنة معينة ،وعدد الطلبة الذين أنهوا تلك السنة من دون أن يتركوا مدارسهم"،
(مصاورة وحجازي2012 ،م ،)16:كما عرف بانه "توقف الفرد عن عمله عن طريق االستقالة او التقاعد املبكر او عن
طريق الفصل من العمل" (الظاهرى2007 ،م.)9:
كما عرف (الصيرفي2007 ،م )7:التسرب الوظيفي بانه " الخروج املتوقع للعاملين من املنظمة ،أو احتمال
إنهاء الفرد لعمله في منظمة ما بمحض ارادته ويشمل التسرب الوظيفي انتقال العاملين من منظمة الى اخرى او
تركهم للعمل في مجال معين نهائيا ،وان التسرب الوظيفي عملية متعددة الم ا رحل تبدأ بوجود االتجاه نحو ترك
العمل ،ثم اتخاذ قرار ترك العمل ،وتنتهي بالسلوك الفعلي اي الخروج من املنظمة او املهنة".
كما عرف التسرب الوظيفي بانه "خدمة املوظف خارج املنظمة في منظمات اخرى عن طريق االعارة لفترة
محدودة أو خروج املوظف من العمل طوعا عن طريق اإلعارة لفترة محدودة أو خروج املوظف من العمل طوعا عن
طريق االستقالة أو النقل أو التقاعد املبكر" (الصباغ ،)2008 ،ايضا عرف بانه " تلك الحركة الناجمة عن ترك
بعض العاملين للخدمة داخل التنظيم واحلل آخرين جدد محلهم" (الصيرفي)2007 ،
 -2مراحل تشكل دوران العمل أو التسرب الوظيفي داخل املنظمة:
تطرقت القطاونة في دراستها الى مراحل تشكل عملية دوران العمل داخل املنظمة ،حيث يمر تشكل دوران
العمل بخمسة مراحل وهي بحسب (بيومي ولطفين )2009 ،كالتالي:
 .1املرحلة األولى :عدم تشخيص الظروف داخل املنظمة التي تؤدي إلى دوران العمل ويمكن تصنيف هذه
العناصر إلى عوامل تنظيمية كالتغيرات التنظيمية الرئيسية ،واملناخ البيروقراطي ،والضغوط التنافسية،
وضعف نظام االتصاالت ،واملركزية العالية في توزيع املوارد .وعناصر أسلوب االشراف ونظام املكافآت
فتشمل التسلط ،السلبية ،التحديد االعتباطي للمكافآت ،ضعف قيم التحفيز ،وغياب اإلبداع ،وعناصر
تصميم العمل ،غياب وضوح الدور ،ضعف أو غياب التدريب والدعم الفني ،نقص السلطة املناسبة ،عدم
التحديد املناسب للموارد ،اهداف غير واقعية ،محدودية االتصال بين القيادات االدارية والعاملين ،الروتين
الشديد في العمل ،وضعف التنوع في العمل.
 .2املرحلة الثانية :عدم استخدام أساليب ادارية مثل اإلدارة باملشاركة ومتطلبات تحقيق الهدف ،واثراء
الوظيفة ،واملكافآت املرتبطة باألداء.
 .3املرحلة الثالثة :عدم تقديم معلومات عن الفاعلية الذاتية للعاملين :كاملكاسب الغير فعالة ،والتجارب
املنجزة ،واالقناع اللفظي ،واالستثارة العاطفية.
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 .4املرحلة الرابعه :ضعف عملية االتصال ولعل عدم اختيار وسيلة اتصال مناسبة ملحتوى الرسالة االتصالية،
ولطبيعة الجمهور املراد االتصال به ،يؤدي في الغالب إلى فشل االتصال .وتتأثر عملية االتصال بالعديد من
العوامل التي تنعكس سلبا على فعالية االتصال اإلداري في املنظمات.
 .5املرحلة الخامسة :عدم التغيير في السلوك من خلل اصرار ومبادأة املرؤوسين إلنجاز أهداف املهمة املعطاة.
 -3خصائص التسرب الوظيفي:
للتسرب الوظيفي خصائص متعددة اشارت اليها (منال )2018 ،في دراستها حسبما يلي:
 .1يقل معدل الضياع في العمالة بطول مدة الخدمة.
 .2يقل معدل الضياع في العمالة بزيادة املهارة والخبرة.
 .3يتوقف معدل الضياع في العمالة على حجم املنظمة فاملنظمات الكبيرة التي تفتقر الى العلقات الشخصية
تواجهها مشكلة االحتفاظ بالعاملين ،وذلك بدرجة اكبر من املنظمات الصغيرة التي تتوافر فيها علقات
شخصية بدرجة اكبر.
 .4يقل معدل الضياع في العمالة بزيادة مستوى األعمال
ثانيا -الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت االحتراق الوظيفي:
دراسة (إمام ،)2018 ،بعنوان :أثر االحتراق الوظیفي على أداء العاملين في شركات السیاحة املصریة ،هدفت
الدراسة إلي التعرف علي أثر االحتراق الوظيفي علي مستوي أداء العاملين في شركات السياحة املصرية ،ولتحقيق
هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استمارة استقصاء ،وتوزيعها علي عينة عشوائية من العاملين في شركات
السياحة املصرية فئة (أ) بالقاهرة الكبرى ،حيث تم توزيع ( )390استمارة ،وتم االعتماد علي تحليل ( )364استمارة
صالحة للتحليل ،وتوصلت الدراسة إلي أن انخفاض مستوي االحتراق الوظيفي يؤدي إلي تحسين أداء العاملين في
شركات السياحة بنسبة ( )%43.1كما توصلت الدراسة إلي أن أكثر أبعاد االحتراق الوظيفي مساهمة في تحسين األداء
بعد تبلد املشاعر ،ثم ُ
هو ُ
بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي ،ثم بعد اإلجهاد العاطفي.
دراسة (السحيمي ،)2016 ،بعنوان :ظاهرة االحتراق الوظيفي في املنظمات الحكومية الصحية (دراسة
استطلعية على املوظفين اإلداريين بمستشفى جامعة امللك عبد العزيز بجدة) ،هدفت هذه الدراسة إلى توضيح
مفهوم االحتراق الوظيفي وأبعاده ،والتعرف درجة وجود ظاهرة االحتراق الوظيفي في مستشفى جامعة امللك عبد
العزيز وأسبابها ومصادرها لدى املوظفين اإلداريين العاملين والسبل الكفيلة لعلجها ،استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي في الدراسة االستطلعية وتم إعداد استبانة على عينة عشوائية من املوظفين اإلداريين العاملين،
وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة ( )263موظف وموظفة ،وقد وزعت استبانات الكترونية ،وتمت اإلجابة على ( )143
استبانة ،توصلت الدراسة إلى ان العاملين في الوظائف اإلدارية بمستشفى جامعة امللك عبد العزيز يعانون بصفة
عامة وبدرجه متوسطة من االحتراق الوظيفي ،حيث أن مصادر "االحتراق الوظيفي" تؤثر بنسبة متوسطة على
املوظفين ،كما توصلت الدارسة الى ان جنس املوظف (ذكر /أنثى) ال يؤثر على مستوى "االحتراق الوظيفي "بأبعاده
الثلثة ،كما توصلت الدراسة الى أن فئة املتزوجين كانت أقل معاناة من االحتراق من الفئات األخرى.
دراسة (ابوموس ى وكلب ،)2012 ،بعنوان :االحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين :دراسة تطبيقية على
االداريين العاملين في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل ،يهدف هذا البحث الى التعرف على درجة االحتراق الوظيفي الذي
يعاسني منه االداريون في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بخان يوسنس وتأثيرها على أداء العاملين ،كما تهدف هذه
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الدراسة الى كشف العلقة بين ظاهرة االحتراق الوظيفي وبعض املتغيرات الديموغرافيه (العمر-الجنس-الحالة
االجتماعية-الخبرة -واملستوى التعليمي) وذلك من خلل أخذ عينة تم تطبيقها على االداريين في جمعية إعمار .وتم
توظيف مقياس ماسلك للحتراق النفس ي ،إضافة الى فقرات خاصة باألداء ،على عينة عشوائية بلغت ( )50موظف
وقد تم استرداد ما سنسبته ( )%94من العينة .وأشارت نتائج العينة الى وجود درجات مرتفعة من االحتراق الوظيفي
لدى مجمل افراد العينة في األبعاد الثلثة املكونة للمقياس من اإلجهاد االنفعالي ،والتبلد اإلحساس ي ،واإلنجاز
الشخص ي ،وقد تبين من البحث وجود اختلفات بين فئات العينة حسب املتغيرات الفردية التي استخدمها هذا
البحث.
الدراسات التي تناولت التسرب الوظيفي:
دراسة (الجابر ،)2019 ،بعنوان :القيم التنظيمية وعلقتها بالتسرب الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريب بمعهد اإلدارة العامة ،هدفت الدراسة إلى تحديد القيم التنظيمية وعلقتها بالتسرب الوظيفي بمعهد اإلدارة
ً
عضوا من أعضاء هيئة
العامة في مركزه الرئيس بالرياض ،وفرعيه بجدة والدمام .ويتكون مجتمع الدراسة من 532
التدريب بمعهد اإلدارة العامة ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي ،حيث تم اختيار عينة الدراسة عن
طريق املصادفة ،وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتم إجراء التحليلت اإلحصائية باستخدام
( (SPSSوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :توافر القيم التنظيمية بشكل كبير في معهد اإلدارة
العامة ،ووجود علقة سلبية ضعيفة غير دالة إحصائيا بين أبعاد القيم التنظيمية واالتجاه نحو التسرب الوظيفي،
ماعدا بعد العدالة ،وعلى ضوء تلك النتائج توصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:
 .1االهتمام بأبعاد القيم التنظيمية وتعزيزها من خال تصميم برنامج تدريبي متكامل لفهم واستيعاب القيم ،أو
من خال األسنشطة االجتماعية التي تقام في املعهد ،مثل االحتفاالت بأنواعها.
 .2العمل على توفير معايير واضحة لربط املكافآت والحوافر باألداء في معهد اإلدارة العامة .وضرورة وعي قيادات
املعهد االدارية بالقيم التنظيمية.
 .3العمل على تعزيز قيمة العدالة لتأثيرها على االتجاه نحو التسرب ،وذلك من خال تهيئة بيئة تنظيمية إيجابية،
والتوازن بين التكليفات اإلدارية والتدريبية لعضو هيئة التدريب.
دراسة (قاسمي ،)2017 ،بعنوان :محددات التسرب الوظيفي من وجهة نظر اساتذة التعليم االبتدائي،
هدفت الدراسة إلى الكشف عن محددات التسرب الوظيفي لدى أساتذة تعليم االبتدائي ،ومعرفة االختلف في
محددات التسرب الوظيفي تبعا للجنس واملؤهل العلمي ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الطالبة باستخدام املنهج
الوصفي االستكشافي حيث تم االعتماد على أداة التسرب الوظيفي ،وذلك بعد التأكد من خصائص السيكومترية
حيث قدر معامل الصدق باستخدام معامل ( )0.63وبناء عليه طبقت األداة على عينة قوامها ( )125استاذ واستاذة،
توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .1تعتبر العوامل املادية واملعنوية محددات للتسرب الوظيفي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي.
 .2ال تختلف درجة محددات التسرب الوظيفي باختلف الجنس.
 .3تختلف درجة محددات التسرب الوظيفي الختلف املؤهل العلمي.
دراسة (العنزي ،)2011 ،بعنوان :أهم أسباب التسرب الوظيفي لدى املعلمين السعوديين في املدارس الثانوية
األهلية بمدينة الرياض من وجهة نظرهم ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم أسباب التسرب الوظيفي لدى املعلمين
السعوديين في املدارس الثانوية األهلية بمدينة الرياض من وجهة نظرهم ،وهدفت أيضا إلى التعرف على املقترحات
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والحلول الناجعة للحد من ظاهرة التسرب الوظيفي لدى املعلمين السعوديين في املدارس الثانوية األهلية بمدينة
الرياض من وجهة نظر أفراد الدراسة ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ويتكون مجتمع هذه الدراسة من
(ً )139
معلما ،واظهرت أهم نتائج الدراسة أن أهم أسباب التسرب الوظيفي لدى املعلمين السعوديين في املدارس
الثانوية األهلية بمدينة الرياض تتمثل فيما يلي:
 .1تفاوت رواتب املعلمين من مدرسة ألخرى ،وقلة العائد املادي الذي يحصل عليه املعلم باملدارس األهلية.
 .2ندرة فرص الترقي الوظيفي (تحسين املستوى) للمعلمين باملدارس األهلية.
 .3ندرة ابتعاث املعلمين إلكمال دراساتهم العليا.
 .4العمل لساعات أكثر مقارنة مع معلمي املدارس الحكومية.
دراسة بعنوان(:األسباب الرئيسة لتسرب العاملين من القطاع الصناعي في األردن (Abu
) jadayil,Wisam,2011والتي هدفت إلى بحث مشكلة تسرب العاملين في األردن واألسباب الرئيسة لها .حيث تمت
دراسة خمسة عوامل (الراتب ،بيئة العمل ،الحالة النفسية للعمال ،علقتهم مع البيئة املحيطة ،ومدى استعداد
املدراء للمساعدة واملشاركة) وأظهرت النتائج:
 .1أن العامل الرئيس لتسرب العمال من املدن الصناعية هو الراتب .حيث يؤثر على العاملين في املدن
الصناعية القريبة للمدن الكبرى.
 .2إن العمال في املصاسنع الواقعة خارج املدن الصناعية يعانون من ظروف العمل والبيئة التي تجبرهم على
الرحيل.
التعليق على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:
 .1تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنها تمثل أحد االتجاهات أو النماذج املعاصرة في موضوع
االحتراق الوظيفي وموضوع التسرب الوظيفي والتي يمكن توظيفها في املجال االداري بصور اكبر.
 .2تتفق الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج
املناسب للدراسات اإلسنسانية.
 .3كما تتفق الدراسات الحالية مع الدراسات السابقة في املعالجات اإلحصائية املستخدمة وهي املتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبارات الفروق بين املتوسطات ،ومعاملت االرتباط سبيرمان.
 .4تتشابه هذه الدراسات مع معظم الدراسات السابقة في اختبار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة.
 .5معظم الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وهي تشابه الدراسة الحالية في
استخدامها للستبانة.
 .6االستفادة من الدراسات السابقة من حيث املناهج ،واألدوات ،وتحديد واختيار العينة ،وإجراءات وكيفية
التطبيق ،واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة ،وعليه يمكن القول إن الدراسات السابقة لها دور مهم في تعزيز
الدراسة الحالية وإنضاج مساراتها ،رغم وجود بعض االختلفات في األهداف أو األدوات أو األساليب.
 .7االستفادة من الدراسات السابقة في البحث الحالي في بناء أداة البحث (االستبانة) واالستفادة من املراجع الواردة
فيها واالستفادة من نتائجها في مناقشة نتائج البحث الحالي واالستفادة من التوصيات الواردة فيها حيث إنه ومن
خللها تم تحديد املتغيرات التي يمكن دراستها.
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 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهجية الدراسة:
سوف تعتمد هذه الدراسة بشكل أساس ي على املنهج الوصفي التحليلي ومقارن ،والذي يعتمد على استخدام
األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية ،ويعرف املنهج الوصفي بانه "مجموعه اإلجراءات البحثية التي تتكامل
ً
ً
ً
لوصف الظاهرة أو املوضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليل كافيا ودقيقا
الستخلص داللتها والوصول الى نتائج"( ،مطاوع والخليفة2014 ،م.)111 :
مجتمع الدراسة:
يتشكل مجتمع الدراسة من العاملين وهم اإلداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة
جدة والبالغ عددها ( )460إداري وإدارية ،خلل فترة إجراءات الدراسة في الفصل الدراس ي األول لعام 1442هـ
عينة الدراسة:
قامت الباحثة بإجراء الدراسة عن طريق أخذ عينة عشوائية ممثلة ملجتمع الدراسة وهم املوظفين
واملوظفات واإلداريين واإلداريات بجامعة امللك عبد العزيز وعددهم ( ، )300وجامعة جدة وعددهم ( )160من الفئات
املستهدفة للدراسة ،حيث كان أسلوب اختيار العينة بتحديد حجم العينة املستهدفة بالدراسة والتي تمثل مجتمع
ً
الدراسة تمثيل صادقا بتطبيق معادلة (كريش ي ومورجان)1970 ،
طرق جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات:
 -1البيانات األولية:
في إطار تحديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها ،فقد تم تحديد كل من االستبيان)أداة وصفية) كأدوات لجمع
بيانات الد اسة ،وتقسيم هذه األدوات إلى عدة اسئلة فرعية ً
وفقا لفروض الدراسة ،بحيث تركز كل فقرة منها على
ر
محاولة اإلجابة على أحد فروض الدراسة أو تحقيق أحد اهدافها.
باإلضافة إلى البيانات الوصفية
 -2البيانات الثانوية.
قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات واملنشورات الخاصة أو املتعلقة بموضوع الدراسة
متغيرات الدراسة:
سوف تركز الدراسة عند تحليل بيانات الدراسة امليدانية على متغيرات رئيسية:
تتضمن الدراسة عدة متغيرات رئيسة ذات صلة بدراسة أثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي على
اإلداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة ما يلي:
 متغيرات مستقلة :االحتراق الوظيفي.
 متغيرات تابعة :التسرب الوظيفي.
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حدود الدراسة:
 الحدود املوضوعية :أثر االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي.
 الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة بجامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
 الحدود البشرية :عينة عشوائية بسيطة من العاملين (املوظفين واملوظفات االداريين) بجامعة امللك عبد العزيز
بجده وجامعة جده ،والبالغ عددهم (.)460
 الحدود الزمنية :اقتصرت الدراسة الحالية في الفترة الزمنية لتطبيق الدراسة امليدانية خلل الفصل الدراس ي
من عام  2020م١٤٤2 -هـ.
أداة الدراسة:
 -1اعتمدت الدراسة الحالية على االستبيان:
حيث تم االستعانة باستبانة من بحث سابق وهو (االحتراق الوظيفي وتأثيره على رضا العاملين) دراسة
تطبيقية على اإلداريين العاملين في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل عام 2012م
ويتكون االستبيان من جزأين:
الجزء األول :يتضمن البيانات األولية (الديموغرافية) تتمثل في (الجنس ،املؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية ،
مكان العمل).
الجزء الثاسني :يتضمن عدد  4محاور وكل محور يحتوي على عدد من الفقرات
صدق وثبات االستبيان:
 -1الصدق الظاهري لألداة ( صدق املحكمين):
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة املتمثلة في االستبيان على محكمين ،إلى جانب استخدام مقياس ليكرت
الخماس ي املستخدم في االستبانة.
واست ً
نادا إلى امللحظات والتوجيهات التي أبدتها الدكتورة املشرفة على الدراسة ،حيث قامت الباحثة بإجراء
التعديلت التي اتفقت عليها.
 -2صدق االتساق الداخلي لفقرات املقياس:
تم التأكد من صدق االستبانة على عينة تجريبية عددها ( )7كما تم حساب االتساق الداخلي لفقرات
االستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها ( )460من الفئة املستهدفة من الدراسة ،ويبين الجدول التالي معاملت
االرتباط بين كل محور واملعدل الكلي.
املحاور
مستوى الداللة
معامل االرتباط
اإلنهاك الوظيفي

0.832

دالة عند 0.01

عدم اإلسنسانية

0.721

دالة عند 0.01

اإلنجاز الشخص ي

0.203-

دالة عند 0.01

العوامل التي لها أثر على تسرب املوظفين

0.367

دالة عند 0.01

االساليب اإلحصايية:
فيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات:
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.1
.2
.3


تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكارت الخماس ي ،ولتحديد طول فترة مقياس
ليكارت الخماس ي.
تم حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات الدراسة.
املتوسط الحسابي Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة األساسية
تم استخدام االنحراف املعياري  (Standard Deviation)1للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة

 اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات والعلقات بين أبعاد الدراسة.
 معادلة سبيرمان براون للثبات.
 معامل االرتباط ملعرفة العلقة لفروض الدراسة.
 اختبار T-test

 -4عرض نتايج الدراسة ومناقشتها
 نتيجة الفرض األول" :يوجد عالقة ذات داللة إحصايية بين (اإلجهاد الوظيفي) والتسرب الوظيفي لدى
املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة".
ولفحص الفرضية واإلجابة على السؤال املرتبط بها؛ قامت الباحثة باستخدام املتوسطات الحسابية
واالنحراف املعيارية ومعامل االرتباط بيرسون ،والجدول التالي توضح ذلك:
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط بيرسون
مستوي
معامل
االنحراف
املتوسط
املحور
املعياري
الداللة
االرتباط
الحسابي
9.5
80.6
التسرب الوظيفي
0.001
0.832
7.2
20.5
اإلجهاد الوظيفي
يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابي للتسرب الوظيفي ،حيث بلغ ( )80.6بانحراف معيار (،)9.5
بينما بلغ املتوسط الحسابي لإلجهاد الوظيفي ( )20.5بانحراف معياري ()7.2
ومن خلل ذلك توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين االجهاد الوظيفي،
وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.732 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 نتيجة الفرض الثاني" :يوجد عالقة ذات داللة إحصايية بين (فقدان العنصر اإلنساني) والتسرب الوظيفي
لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة".
ولفحص الفرضية واإلجابة على السؤال املرتبط بها؛ قامت الباحثة باستخدام املتوسطات الحسابية
واالنحراف املعيارية ومعامل االرتباط بيرسون ،والجدول التالي توضح ذلك:

الهندي ،القرشي

()36

العالقة بين االحتراق الوظيفي والتسرب الوظيفي
لدى اإلداريين واإلداريات

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد الخامس ــ العدد الثاني عشر ــ يونيو2021م

املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط بيرسون
معامل
االنحراف
املتوسط
املحور
املعياري
االرتباط
الحسابي

مستوي
الداللة

0.721

0.001

80.6

التسرب الوظيفي

9.5

4.9
14.9
فقدان العنصر اإلسنساسني
يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابي املتوسط الحسابي للتسرب الوظيفي ،حيث بلغ ()80.6
بانحراف معيار ( ،)9.5بينما بلغ املتوسط الحسابي للعنصر اإلسنساسني ( )14.9بانحراف معياري ()4.9
ومن خلل ذلك توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين العنصر اإلسنساسني،
وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.721 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 نتيجة الفرض الثالث" :يوجد عالقة ذات داللة إحصايية بين (الشعور بتدني اإلنجاز) والتسرب الوظيفي
لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة".
ولفحص الفرضية واإلجابة على السؤال املرتبط بها؛ قامت الباحثة باستخدام املتوسطات الحسابية
واالنحراف املعيارية ومعامل االرتباط بيرسون ،والجدول التالي توضح ذلك:
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط بيرسون
مستوي
معامل
االنحراف
املتوسط
املحور
املعياري
الداللة
االرتباط
الحسابي
9.5
80.6
التسرب الوظيفي
0.001
0.2034.9
26.4
الشعور بتدسني اإلنجاز
يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابي للتسرب الوظيفي ،حيث بلغ ( )80.6بانحراف معيار (،)9.5
بينما بلغ املتوسط الحسابي الشعور بتدسني اإلنجاز ( )26.4بانحراف معياري ()4.9
ومن خلل ذلك توجد علقة ذات داللة إحصائية عكسية بين التسرب الوظيفي وبين الشعور بتدسني اإلنجاز
اإلسنساسني ،وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.203-( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 نتيجة الفرض الرابع" :يوجد عالقة ذات داللة إحصايية بين (العوامل االخرى املثؤثرة) والتسرب الوظيفي
لدى املوظفين واملوظفات االداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة".
ولفحص الفرضية واإلجابة على السؤال املرتبط بها؛ قامت الباحثة باستخدام املتوسطات الحسابية
واالنحراف املعيارية ومعامل االرتباط بيرسون ،والجدول التالي توضح ذلك:
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط بيرسون
مستوي
معامل
االنحراف
املتوسط
املحور
املعياري
الداللة
االرتباط
الحسابي
9.5
80.6
التسرب الوظيفي
0.001
0.367
2.7
18.7
العوامل األخرى املؤثرة
يتضح من الجدول السابق أن املتوسط الحسابي للتسرب الوظيفي ،حيث بلغ ( )80.6بانحراف معيار (،)9.5
بينما بلغ املتوسط الحسابي العوامل األخرى املؤثرة ( )18.7بانحراف معياري ()2.7
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ومن خلل ذلك توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين العوامل األخرى املؤثرة،
وذلك عند معامل ارتباط بيرسون  )0.367 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
يوضح الجدول التالي نوع االحتراق طباقا ملتغير املكان:
مستوى
املتوسط االنحراف درجة
T-TEST
العدد
مكان العمل
االبعاد
الداللة
الحسابي املعياري الحرية
7.1
21.3
جامعة امللك عبد العزيز 295
0.03
3.02
اإلجهاد الوظيفي
7.3
19.2
165
جامعة جدة
4.9
15.1
فقدان العنصر جامعة امللك عبد العزيز 295
غير دالة
0.551
اإلسنساسني
5
14.8
165
جامعة جدة
الشعور بتدسني
اإلنجاز

جامعة امللك عبد العزيز

295

26.7

4.7

458

2.03

0.034

5.2
25.7
165
جامعة جدة
2.7
19.2
العوامل األخرى جامعة امللك عبد العزيز 295
0.01
4.8
املؤثرة
2.5
17.9
165
جامعة جدة
9.2
82.2
جامعة امللك عبد العزيز 295
0.01
5.05
الدرجة الكلية
9.5
77.7
165
جامعة جدة
ً
يتضح لنا من خلل الجدول السابق بانه يوجد فروق ذات داللة إحصائية طبقا ملتغير مكان العمل في
االحتراق الوظيفي لدى االبعاد الثالثة وهي ( االجهاد الوظيفي – الشعور بتدسني اإلنجاز – العوامل األخرى املؤثرة) ،
بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد (فقدان العنصر اإلسنساسني) للحتراق الوظيفي لدى العاملين بجامعة
امللك عبد العزيز وجامعة جدة.
يوجد فروق في بعد االجهاد الوظيفي عند قيمة ( )3.02بمستوى داللة وهي ( )0.03وهي دالة إحصائيا حيث
نجد االحتراق في هذا البعد لصالح العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
بينما يوجد فروق في بعد الشعور بتدسني اإلنجاز عند قيمة ( )2.03بمستوى داللة وهي ( )0.034وهي دالة
إحصائيا حيث نجد االحتراق في هذا البعد لصالح العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
بينما يوجد فروق في بعد العوامل األخرى املؤثرة عند قيمة ( )4.8بمستوى داللة وهي ( )0.01وهي دالة
إحصائيا حيث نجد االحتراق في هذا البعد لصالح العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
بينما يوجد فروق في للدرجة الكية للمقياس عند قيمة ( )5.05بمستوى داللة وهي ( )0.01وهي دالة
إحصائيا حيث نجد االحتراق في املقياس ككل لصالح العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
النتايج:
 .1ترى الباحثة بان االحتراق الوظيفي للعاملين بجامعة امللك عبد العزيز يكون اكثر من جامعة جدة  ،وذلك يرجع
الى وجود عوامل ومسببات مختلفة تساهم بدرجة قوية في االحتراق الوظيفي وعدم الرض ي الوظيفي لدي عينة
الدراسة وهم العاملين داخل جامعة امللك عبد العزيز من زيادة أعباء العمل وزيادة املهام املطلوب تنفيذها
وإنجازها خلل وقت زمني قصير.
 .2توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين االجهاد الوظيفي ،وذلك عند معامل ارتباط
بيرسون  )0.732 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
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 .3توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين العنصر اإلسنساسني ،وذلك عند معامل ارتباط
بيرسون  )0.721 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 .4توجد علقة ذات داللة إحصائية عكسية بين التسرب الوظيفي وبين الشعور بتدسني اإلنجاز اإلسنساسني ،وذلك عند
معامل ارتباط بيرسون  )0.203-( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 .5توجد علقة ذات داللة إحصائية طردية بين التسرب الوظيفي وبين العوامل األخرى املؤثرة ،وذلك عند معامل
ارتباط بيرسون  )0.367 ( Rبقيمة داللية مقدرها ( )0.001وهي دالة إحصائيا.
 .6يوجد فروق في بعد االجهاد الوظيفي عند قيمة ( )3.02بمستوى داللة وهي ( )0.03وذلك لصالح العاملين
بجامعة امللك عبد العزيز.
 .7يوجد فروق في بعد الشعور بتدسني اإلنجاز عند قيمة ( )2.03بمستوى داللة وهي ( )0.034وذلك لصالح العاملين
بجامعة امللك عبد العزيز.
 .8بينما يوجد فروق في بعد العوامل األخرى املؤثرة عند قيمة ( )4.8بمستوى داللة وهي ( )0.01وذلك لصالح
العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
 .9يوجد فروق في للدرجة الكية للمقياس عند قيمة ( )5.05بمستوى داللة وهي ( )0.01وهي دالة إحصائيا حيث
وذلك لصالح العاملين بجامعة امللك عبد العزيز.
 .10ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد (فقدان العنصر اإلسنساسني) للحتراق الوظيفي لدى العاملين بجامعة
امللك عبد العزيز وجامعة جدة.

التوصيات واملقترحات.
-1
-2
-3

-4
-5

-6

-7

ً
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحثان ويقترحان بالتالي:
تبني برامج تهدف للتنمية الوظيفية تتضمن تخطيط املسار الوظيفي ،وتحديد املهارات والشروط املطلوبة للترقية
الوظيفية.
ضرورة االهتمام بظاهرة االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي من خلل تبنـي استراتيجيات تكسر الجمود
والصرامة والروتين.
إعطاء دورات إدارية مركزة وبشكل دوري للعاملين في املستويات اإلدارية العليا في فن اإلدارة العلمية وفن
التعامل مع موظفيهم وتفـويض الـصلحيات ورفـع معنويـات موظفيهم من خلل تبني صنوف مختلفة من الحوافز
املعنوية..
العمل على زرع روح التعاون ما بين املوظفين حيث أظهرت النتائج وجود علقة ما بين العلقات االجتماعية
السائدة ما بين املوظفين ومستوى االحتراق الوظيفي
النظر في أسلوب توزيع األعمال بين األفراد على أساس إعادة تصميم الوظـائف وبمـا يتفق ومواصفات الفرد
والعمل ومراعاة العدل واملساواة في توزيـع األعبـاء علـى األفراد بحيث يكون هدف إعادة التصميم تخفيف األعباء
أو إثراء للوظيفة لزيادة الـشعور باملسئولية والصلحيات املمنوحة واالستقللية
خلق حالة من التعاون الحماسـي واملشاركة عن طريق التدوير الوظيفي أو أداء الوظيفة بالتناوب للتغلـب علـى
الـشعور بالوحدة والعزلة وامللل ،حيث أظهرت النتائج وجود علقة ما بين ظاهرة االحتراق وضغط العمل
والصلحيات املمنوحة للموظفين
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق بيئة عمل تنافسية بين مختلف العاملين.
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ً
 -8فتح املجال واسعا أمام املوظفين لتطوير مهاراتهم من خلل حضور ورش العمل والدورات التدريبية.
 -9العمل على خلق افكار وابتكارات داخل ادارات جامعتي امللك عبد العزيز وجامعة جدة تسهم في إطلق األفكار
الجديدة واستثمارها لصالح االرتقاء بأداء املوظفين.
 -10تشجيع االبتكار واإلبداع لدى املوظفين ،وبما يساهم في توطين واستقطاب الخبرات املميزة.
 -11وضع سلم واقعي لألجور ّ
يلبي االحتياجات ويتناسب مع العمل ويكون مدعوما بنظام حوافز يؤدي إلى جذب ذوي
الكفاءات والخبرات والكوادر املتميزة.
 -12تحقيق أكبر قدر من املشاركة في معالجة املشكلت واتخاذ القرار وتنفيذه بغرض زيادة القدرة على تحمل
املسؤولية من قبل املوظفين ،وشعورهم باالنتماء إلى الجامعة مما يسهم في زيادة الرضا الوظيفي.

قايمة املراجع
أوال -املراجع بالعربية:
 ابو شيخة ،نادر احمد .)2009( .إدارة املوارد البشرية ،إطار نظري وحاالت عملية ،عمان :دار الصفاء للنشروالتوزيع
 أبو طه ،سامي .)2010( .أثر االحتراق الوظيفي على فاعلية األداء :بالتطبيق على املستشفيات الفلسطينيةالحكومية في محافظات غزة ،دراسة منشورة في املجلة العلمية للقتصاد والتجارة ،العدد ( ،)3القاهرة.
 أبوموس ى ،انور وكلب ،يحي .)2012( .االحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين ،دراسة تطبيقيه على االداريينالعاملين في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل ،بحث مقدم إلدارة منظمات املجتمع املدسني ،معهد التنمية
املجتمعية ،الجامعه االسلمية ،غزه.
 إسحاق ،سميرة .)2016( .االحتراق النفس ي وعلقته بالرضا الوظيفي لدي العاملين بقطاع النفط بدولة الكويت،مجلة العلوم التربوية ،مصر ،املجلد ( ،)3العدد ( ،)2القاهرة.
 األشعري ،أحمد بن داود املزجاجي .)2007( .الوجيز في طرق البحث العلمي ،جده :خوارزم للنشر والتوزيع امام ،محمود السيد .)2018( .أثر االحتراق الوظیفي على أداء العاملين في شركات السیاحة املصریة ،دراسةمنشورة في مجلة اقتصاديات املال واالعمال ،جامعة مدينة السادات ،العدد السابع ،القاهرة.
 بشار ،يزيد وليد .)2009( .اإلدارة الحديثة للموارد البشرية ،عمان :دار الرايه للنشر والطباعة والتوزيع. بيومي ،مجدي احمد ولطفي ،محمد السيد .)2009( .الكفاءة التنظيمية والسلوك االنتاجي ،مدخل الى علماالجتماع الصناعي ،عمان :دار املعرفة الجامعية.
 الجابر ،لطيفه بنت براهيم بن محمد .)2019( .القيم التنظيمية وعلقتها بالتسرب الوظيفي من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريب بمعهد اإلدارة العامة ،دراسة منشورة في املجلة العربية لإلدارة ،املنظمة العربية للتنمية
االدارية ،املجلد ( ،)39العدد ( ،)3القاهرة.
 الجمل ،أماسني بسام سعيد .)2012( .االحتراق الوظيفي لدى املرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنيةالفلسطينية في قطاع غزه ،دراسة ماجستير ،إدارة االعمال ،الجامعة االسلمية بغزه ،غزه.
 حجازي ،يحي ومصاورة ،وأفنان .)2012( .التسرب املدرس ي في مدارس القدس الشرقية :املسببات والدوافع،دراسة غير منشورة  ،القدس.
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الحربي ،بندر فهد .)2008( .تسرب العمالة الوطنية من القطاع الخاص :األسباب والحلول املقترحة ،دراسة
ماجستير غير منشورة ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
حسونة ،فيصل .)2007( .إدارة املوارد البشرية ،عمان :دار اسامة للنشر والتوزيع.
حلواسني ،حزامي عادل .)2001( .العوامل التي قد تدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة امللك سعود للتسرب من
الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
الزين ،ادم محمد .)2009( .الدليل إلى منهجية البحث العلمي وكتابة الرسائل الجامعية ،الطبعة الثامنة،
الخرطوم :مطابع مركز التدريب اإلداري واملنهي والبحوث ،تحت إشراف إدارة التعريب بجامعة الخرطوم.
الزيودي ،محمد حمزة .)2007( .مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفس ي لدى معلمي التربية الخاصة في
محافظة الكرك وعلقتها ببعض املتغيرات ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد ( )23العدد ( ،)2دمشق.
السبيعي ،وليد .)2016( .التدوير الوظيفي وعلقته بتحسين أداء العاملين باملديرية العامة للدفاع املدسني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض
السحيمي ،زينب عبد الرحمن .)2016( .ظاهرة االحتراق الوظيفي في املنظمات الحكومية الصحية دراسة
استطلعية على املوظفين اإلداريين بمستشفى جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،دراسة ماجستير كلية االقتصاد
واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز بجده.
سليمان ،حيدر خضر .)2015( .العوامل املؤثرة في ظاهرة التسرب الوظيفي ،دراسة حاله جامعة املوصل دراسة
منشورة في مجلة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل العدد ( ،)103السنه ( ،)38املوصل.
الشمري ،غربي .)2015( .علقة االحتراق الوظيفي بفاعلية أداء الوظائف اإلدارية لدي القيادات الجامعية
السعودية واألردنية" دراسة ثقافية مقارنة ،دراسة منشورة في مجلة العلوم التربوية ،كلية التربية ،جامعة امللك
سعود ،املجلد ( ،)27العدد ( ،)1الرياض.
الصباغ ،سنعيم وابراهيم ،عبد الباري .)2008( .إدارة املوارد البشرية في القرن ، 21عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.
صومان ،احمد .)2008( .اساليب تدريس اللغة العربية ،عمان :دار زهران للنشر والتوزيع.
الصيرفي ،محمد عبد الفتاح .)2007( .االنفاق التدريبي وأثره على التسرب الوظيفي ،دراسة تطبيقية على
العاملين بوحدات القطاع الحكومي بمحافظات القناة ،االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
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(االستبيان)
السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ،
هذا االستبيان متطلب ملشروع التخرج للحصول على درجة املاجستير ،حيث تقيس هذه الدراسة أثر
االحتراق الوظيفي على التسرب الوظيفي على اإلداريين واإلداريات في كل من جامعة امللك عبد العزيز وجامعة جدة،
لذا أرجو منكم التكرم باإلجابة على االستبيان علما بأن املعلومات املقدمة ستكون سرية وألغراض البحث العلمي
فقط.
العمر :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ذكر
الجنس:
املؤهل العلمي:
دبلوم
ثانوية عامة

أنثى
بكالوريس

الحالة االجتماعية :أعزب متزوج
جهة العمل :جامعة امللك عبد العزيز

دراسات عليا

غير ذلك
جامعة جدة

القسم األول :يقيس هذ القسم البعد األول لالحتراق الوظيفي وهو اإلنهاك الوظيفي
غير غير موافق
موافق
محايد
موافق
العبارة
بشدة
موافق
بشدة
)1أشعر بالراحة عندما أتغيب عن العمل
)2أتعمد الذهاب للعمل متأخرا
)3أشعر بأنني استنزفت عاطفيا
)4أتعرض لضغوط في العمل تفوق قدرتي على العمل
)5لو وجدت عمل أخر لتركت عملي
)6أشعر بأنني مستنزف في نهاية الدوام
)7أشعر باإلحباط أثناء أداء العمل
)8تضايقني زيادة األعباء
القسم الثاني :يقيس هذ القسم البعد الثاني وهو عدم اإلنسانية
غير
غير
موافق
موافق
محايد
موافق
موافق
بشدة
بشدة

العبارة
 )1أشعر بأنني أتعامل مع بعض األشخاص في العمل بأسلوب مجرد
من العواطف واملجاملت
 )2أشعر بسيادة العلقات القائمة على املادة واملصالح الشخصية
 )3أصبحت أكثر قسوة على األخرين منذ توليت هذا العمل
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غير
غير
موافق
موافق
محايد
موافق
موافق
بشدة
بشدة

العبارة
 )4ال أكترث كثيرا لبعض من أتعامل معهم
 )5ال أحب األعمال املشتركة مع األخرين في العمل
 )6التربطني علقات قوية مع زملئي

القسم الثالث :يقيس هذ القسم البعد الثالث لالحتراق الوظيفي وهواإلنجاز الشخص ي
غير
غير
موافق
موافق
محايد
موافق
موافق
بشدة
بشدة

العبارة
)1أشعر بالرضا عن عملي
)2تمنحني اإلدارة مااستحق من تقدير
)3أشعر بأن لي ثأثير جيدا على األخرين
)4أنجزت الكثيرمن األشياء النافعة في عملي الحالي
)5أشعر باإلبتهاج أثناء تعاملي مع املراجعين
)6أشعر بالنشاط والحيوية
)7أشعر بأن لدي طاقة كبيرة

القسم الرابع :يتم في هذا القسم قياس العوامل التي من املتوقع أن لها أثر على تسرب املوظفين
غير
غير
موافق
موافق
محايد
موافق
موافق
بشدة
بشدة

العبارة
 )1عدم تقدير أدائي من اإلدارة املشرفة
 )2راض ي جدا عن بيئة العمل
 )3مدى رضاك عن العائد املادي
 )4مدى الرضا عن الحوافز املقدمة خلل الخمس سنوات املاضية
)5زيادة العبء الوظيفي
 )6قلة العلوة والحوافز
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