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Job penetration and its relation to the level of occupational combustion among employees 
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  :ملخص
 الحــد وكـذلك الســیاحة، شـركات داخــل العـاملین أداء مســتوي لتحسـین الهامــة األسـالیب أحــد الـوظیفي االســتغراق یعتبـر 

 مســتوي علــي الــوظیفي االســتغراق أثــر علــي فالتعــر  إلــي الدراســة هــدفت وقــد. لــدیهم الــوظیفي االحتــراق مســتوي مــن
 اسـتمارة 405 توزیـع تـم فقـد الدراسـة، هـدف ولتحقیـق". أ" فئة المصریة السیاحة شركات في للعاملین الوظیفي االحتراق
 اسـتمارة 370 تحلیـل علـي االعتمـاد تـم بینمـا ،"أ" فئـة السـیاحة شـركات فـي العـاملین مـن عشـوائیة عینـة علي استقصاء
 لـدي الـوظیفي االحتـراق مسـتوي انخفـاض إلـي یـؤدي الـوظیفي االسـتغراق أن إلي الدراسة توصلت وقد. حلیلللت صالحة
  ".أ" فئة المصریة السیاحة شركات في العاملین

ــة   االحتــراق الجســدي، االســتغراق المعرفــي، االســتغراق العــاطفي، االســتغراق الــوظیفي، االســتغراق :الكلمــات المفتاحی
 .سیاحةال شركات الوظیفي،

  .jel:D07, D62, D15 رموز
Abstract:  
Job Involvement is one of the important methods to improve Employees Performance level 
within travel agencies, as well as reduce the level of Job Burnout. The study aimed to identify the 
impact of Job Involvement on Job Burnout of employees in The Egyptian Travel Agencies 
Category A. To achieve the objective of the study, 405 Questionnaires were distributed to a 
random sample of employees in travel agencies Category A, while 370 forms were valid for 
statistical analysis. The study found that Job Involvement leads to decrease the level of Job 
Burnout of employees in The Egyptian Travel Agencies Category A. 
Keywords: Job Involvement, Emotional Involvement, Cognitive Involvement, Behavioral 
Involvement, Job Burnout, Travel Agencies. 
(JEL) Classification : D07, D62, D15. 
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  مقدمة  .1
تسعي جمیع شركات السیاحة إلي تحسین الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین بها رغبة في تحقیق النجاح والتمیز 

بشكل التنظیمي الذي یفرض علي كل شركة ضرورة التعرف علي اآللیة التي یمكن بها استغالل قدرات العاملین 
وال یمكن ألي شركة أن تحقق أي نجاح دون فهم  ،)2014نجم وآخرون، (فعال لتحقیق األهداف المنشودة 

وفي سعي الشركات وبشكل متزاید  ).2012جودة وآخرون، (مواردها البشریة، والتركیز علیها، وتنمیة قدراتها 
ن األعمال هو االستغراق الوظیفي، لذا الكتساب میزة تنافسیة، فقد أدركت أن أحد المكونات األساسیة لتحسی

فأصبحت العدید من الشركات تسعي لدعم مشاركة موظفیها في أعمال المنظمة ، حیت أن االستغراق الوظیفي 
النادي، (یعد مفتاحًا رئیسیًا لتفعیل دافعیة الموظف ویعد قاعدة أساسیة لبناء میزة تنافسیة في سوق العمل 

2016.(  
وظیفي من المصطلحات الحدیثة نسبیًا بالمقارنة مع مصطلحات أخري في إدارة الموارد ویعتبر االستغراق ال

ویعود أصل ). 2013نصار، (البشریة، وأحد أهم األبعاد الرئیسیة لفهم سلوكیات األفراد داخل المنظمات 
ة من األفراد ، في الدراسات التي ُأجریت علي استعداد مجموع1921مصطلح االستغراق الوظیفي إلي بدایة عام 

، وتم صیاغته من قبل ویلیان خان عام )2018العلیان، (لتحقیق األهداف التنظیمیة للشركات التي یعملون بها 
العنزي، (تسخیر الفرد لكامل طاقته الجسدیة، والمعرفیة، والعاطفیة من أجل تنفیذ المهام الوظیفیة "بأنه  1990
لبعض سیاسات المنظمة مثل التصمیم والتوصیف الجید للوظائف،  ویعد االستغراق الوظیفي مؤشرًا جیداً ). 2017

  ).  2017علي، (توافر المناخ التنظیمي الجید الذي یشجع علي كل من االلتزام واإلبداع 
ویمثل االستغراق الوظیفي أحد المؤشرات الفّعالة لتقییم اتجاهات العاملین، لما له من دور في زیادة وتحسین 

الیة التنظیمیة، حیث یترتب علي وجود مستویات عالیة من االستغراق الوظیفي، زیادة دافعیة اإلنتاجیة، والفع
الموظفین للعمل، مما یشجع العاملین علي تحسین وتنمیة مهارتهم وقدراتهم لتحقیق أفضل اإلنجازات والذي 

یتطلب توافر بیئة عمل ، األمر الذي )2014نجم وآخرون، (ینعكس بدوره علي تحقیق األداء الوظیفي المتمیز 
  . جیدة، ومناخ صحي بعیدًا عن الضغوط والمشاكل، التي تؤدي بدورها إلي االحتراق الوظیفي
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  مشكلة الدراسة  1.1
نتاجیتها، ومصدرًا مهمًا  یعتبر العنصر البشري أحد المقومات األساسیة لنجاح أي شركة في تطویر أدائها وإ

تطور المستمر، والبیئة شدیدة التنافسیة، هناك العدید من الضغوط التي وفي ظل ال. لتحقیق میزة تنافسیة لها
یتعرض لها العاملون، والتي تشعرهم بالضیق، والتوتر، األمر الذي من شأنه إحداث تأثیر سلبي علیهم، وتكمن 

  .خطورة استمرار هذه الضغوط في آثارها السلبیة التي من أبرزها االحتراق الوظیفي
لسلبیة التي تنتج عن اإلصابة باالحتراق الوظیفي، یجب أن تتبني شركات السیاحة طرق وأسالیب ونظرًا لآلثار ا

جدیدة للتعامل مع ومواجهة تلك الضغوط، وتحسین أداء العاملین، ومن أهم الطرق وأكثرها فاعلیة هو االستغراق 
  : تاليوبناًء علي ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة علي التساؤل ال. الوظیفي

  ما هي العالقة بین االستغراق الوظیفي وبین االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة؟ -
  أهمیة الدراسة  2.1

تنبع أهمیة الدراسة من خالل الدور الهام والمؤثر لالستغراق الوظیفي باعتباره أحد اآللیات الفّعالة لتحسین أداء 
احة، وزیادة دوافعهم للعمل، وتحسین مهاراتهم وقدراتهم، وزیادة مستوي االلتزام العاملین داخل شركات السی

كما . التنظیمي لدیهم، وزیادة احترامهم للشركة، األمر الذي یؤدي إلي وقایتهم من التعرض لالحتراق الوظیفي
وبین درجة االحتراق  تبرز أهمیة الدراسة من عدم وجود أي دراسة تناولت العالقة بین وجود االستغراق الوظیفي

      .الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة
  أهداف الدراسة  3.1

  :تهدف الدراسة إلي ما یلي
التعرف علي المفاهیم والدراسات النظریة الخاصة باالستغراق الوظیفي، وأهمیته، وأبعاده، ومؤشرات وجوده،  -

  . لوظیفي، وأبعادها، ومراحل حدوثهاوكذلك المفاهیم المتعلقة بظاهرة االحتراق ا
  .تقییم مستوي االستغراق الوظیفي للعاملین في شركات السیاحة، وكذلك درجة االحتراق الوظیفي لدیهم -
استكشاف العالقة بین االستغراق الوظیفي ودرجة االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة  -

  ".أ"المصریة     فئة 
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  سة فروض الدرا 3.1
  :تقوم الدراسة علي الفرض الرئیسي التالي

  . یؤثر االستغراق الوظیفي علي مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة

  اإلطار النظري . 2
  االستغراق الوظیفي  1.2

  مفهوم االستغراق الوظیفي  1.1.2
نسبیًا في إدارة الموارد البشریة، والذي نال اهتمام الكثیر یعتبر مفهوم االستغراق الوظیفي أحد المفاهیم الحدیثة 

من مدیري شركات السیاحة، كونه عنصر هام یؤثر علي العدید من المتغیرات السلوكیة المتصلة بسلوك العاملین 
  ).2017النجار وآخرون، (داخل الشركات مثل األداء، واإلنتاجیة، والرضا، والغیاب عن العمل 

شعور العاملین أو الموظفین بالسعادة والراحة النفسیة "أن االستغراق الوظیفي هو ) 60: 2016(یري أبو شنب  
عند أدائهم لمهامهم وأعمالهم لدرجة االستعداد لبذل جهد إضافي بدون مقابل في سبیل إنجاز تلك األعمال 

مدي أهمیة الوظیفة في " أن االستغراق الوظیفي یعني) 171: 2017(ویوضح الزبیدي ". والمهام الموكلة إلیهم
حیاة الفرد من جهة، ومدي استعداد الفرد للحفاظ علي تلك الوظیفة، وبذل أقصي الجهود للوفاء بمتطلباتها 

 :2016(ویشیر كریم ومحمد ". الوظیفیة من جهة أخري، لكون االستغراق متعلق بحب الفرد لعمله واالهتمام به
ذي یعي ویدرك سیاق األعمال، ویعمل عن كثب مع زمالء العمل الشخص ال"إلي الشخص المستغرق بأنه ) 178

فاالستغراق الوظیفي یعني أن یحب الفرد عمله، ویكون مهتمًا به، ". لتحسین األداء الوظیفي لصالح المنظمة
نتاجیة أكبر من هؤالء الذین ال یحبون  حیث أن األفراد المحبین لوظائفهم یعملون بكفاءة أعلي، وإ

  ). 2014 ماضي،(وظائفهم
  أهمیة االستغراق الوظیفي  2.1.2

  :. تتمثل أهمیة االستغراق الوظیفي فیما یلي
یعمل االستغراق الوظیفي علي زیادة الرضا الوظیفي للعاملین، ویجعل الفرد أكثر التزامًا نحو عمله وشركته،  - أ

عزز من إنتاجیة العاملین وكفاءتهم  ُ   ).  2013نجم وآخرون، (كما أنه ی
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ع -ب ُ د وسیلة لتحسین وزیادة دافعیة العاملین نحو العمل، كما أنه یحقق النمو، والرضا الشخصي للفرد، ی
  ).2012عبد العلیم، (ویشجعه علي تحسین وتنمیة مهاراته وقدراته 

االستغراق أحد المداخل التي تستخدم في تنمیة وتحسین جودة العمل، حیث ان التفاعل بین االستغراق  - ج
لتزام بالعمل یجعل الفرد المستغرق في وظیفته لدیه التزام تنظیمي تجاه عمله، وأكثر بقاًء فیه الوظیفي واال

  ). 2015المصري، (
یمثل االستغراق أحد طرق االستثمار في رأس المال البشري، فقد أدركت الشركات أهمیته، مما جعلها تسعي  -د

  ). 2017 الزبیدي،(إلي دعم ومشاركة موظفیها في أعمال الشركة 
  ).Ho et al., 2012(یساعد في المحافظة علي العاملین األكثر كفاءة  -ه
یساعد االستغراق في تقلیل معدالت الغیاب والتأخیر عن العمل، وهو أیضًا عامل مؤثر في تحفیز العاملین  -و

  ).  2013نجم وآخرون، (ألداء مهامهم بشكل صحیح 
ن في شركات السیاحة وبین العمالء، مما یدعم التواصل بینهم، یعمل علي خلق ارتباط عاطفي بین العاملی -ز

  ). 2017الزق والسعید، (وتكرار التعامل مع الشركة 
  ). 2017میا ومزیق، (یساهم في تحقیق میزة تنافسیة للشركة، كما یعد من العوامل الهامة في نجاح الشركات  -ح
  ).2017علي، ( یلعب دورًا هامًا في نجاح تطبیق التغییر التنظیمي -ط
یؤثر بشكل كبیر علي العدید من النتائج التنظیمیة والسلوكیة، حیث یعمل علي زیادة مستوي األداء، والرضا  -ي

 Raymond and( الوظیفي، وااللتزام التنظیمي، وتنمیة سلوكیات المواطنة التنظیمیة، وتقلیل النیة لترك العمل

Mjoli, 2013 .(ستغراقًا بالمشاعر اإلیجابیة مثل السعادة والفرح والحماس، كما كما یتمتع األفراد األكثر ا
یتمتعون بصحة جیدة بعیدًا عن مشاعر االحتراق الوظیفي، مما یزید من إنتاجیتهم ویجعلهم یؤدون بشكل أفضل، 

  ). 2017النجار وآخرون، (ویجعلهم أكثر ابتكارًا 
  مؤشرات االستغراق الوظیفي  3.1.2

؛ 2013حسنین، ( لدالة علي مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین، أهمها ما یلي هناك بعض المؤشرات ا

  ):2016؛ النادي، 2015الشربیني، 



 السیاحة بشركات العاملین لدي الوظیفي االحتراق بمستوي وعالقته الوظیفي االستغراق
 المصریة

 إمام السيد حممود. د

 

321  

2018 JFBE   

  . امتالك العاملین روابط قویة بوظائفهم، من الصعب كسرها -
  .أن تكون أهم أولویات الفرد االهتمام بوظیفته، واستغراقه في أداء مهامها -
  . ة الشدیدة في أداء عملهأن یتسم الفرد بالدق -
  . أن تكون معظم األهداف الشخصیة للفرد في حیاته مرتبطة بشكل مباشر نحو وظیفته -
  .أن یحقق العمل للفرد أكبر إشباع في حیاته -
  . الرغبة الدائمة في الذهاب للعمل وعدم التغیب عنه -
  . ارتباط الفرد الوثیق بالعمل -
  .بعمله أمام اآلخرین، وتمسكه بهشعور الفرد بالفخر والتباهي  -
  . أن یفضل الفرد دائما استیعاب وظیفته معظم وقته -

  أبعاد االستغراق الوظیفي  4.1.2
  :.ثالثة أبعاد رئیسیة لالستغراق الوظیفي هي كالتالي) Rich et al. )2010حدد 

ومشاعر الفرد، وبین الوظیفة یعني وجود عالقة قویة بین عواطف، وأفكار،  ):السلوكي(االستغراق العاطفي . أ
). 2017الخشاب، (التي یشغلها، األمر الذي یؤدي إلي زیادة مشاعر الحماس والفخر تجاه عمله الذي یقوم به 

ویقصد به أیضًا مدي قوة استمتاع الفرد وحبه لوظیفته، ومن أهم خصائصه التعلق، واالستمتاع،واالرتباط 
  ).2015ماضي، (

یشیر إلي استغراق العاملین شعوریًا وفكریًا بشكل كامل في ممارسة عملهم،  ):اإلدراكي(االستغراق المعرفي . ب
أو هو درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات الخاصة . والتركیز علي تنفیذ المهام الموكلة لهم بأفضل الطرق

احترام  - الحالة النفسیة(بوظیفته، ودرجة أهمیة الوظیفة في حیاته، ومن أهم خصائص االستغراق المعرفي 
  ).  2017خالد، ) (المشاركة الفعالة - الذات

عرف االستغراق الوظیفي بأنه توجیه وتركیز كافة إمكانیات الفرد الجسدیة  ):السلوكي(االستغراق الجسدي . ج ُ ی
ة بأنه الطاق) 2008( .Kular et alوعرفه ). 2016كریم ومحمد، (نحو تحقیق مهام وظیفته علي أكمل وجه 

نتاجیة أكبر   .  المبذولة من قبل الفرد في سبیل تنفیذ مهام عمله بكفاءة أعلي وإ
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  االحتراق الوظیفي  2.2
  مفهوم االحتراق الوظیفي  1.2.2

یعتبر االحتراق الوظیفي من العوامل النفسیة المؤثرة علي أداء الموارد البشریة في شركات السیاحة، وقد أصبح 
، والتي لها تأثیرًا كبیرًا علي أداء العاملین )2015العمران، (ال السلوك التنظیمي من المفاهیم الشائعة في مج

والشركات علي حد سواء، حیث تبرز في حیاة العاملین مجموعة من المعوقات التي تحول دون قیامهم بأدوارهم 
هم بالمستوي الذي كاملة في الحیاة أو الوظیفة، األمر الذي یسهم في شعورهم بالعجز عن تقدیم المطلوب من

  ). 2017الدویش، (یتوقعه اآلخرون 
حالة نفسیة یفقد فیها الفرد االهتمام بنفسه وبعمله، ویشعر "أن االحتراق الوظیفي هو ) 27: 2014(ویري هواري 

بینما تذكر محمد ". بالقلق، والتوتر، واإلجهاد، والضغط، نتیجة أعباء العمل، وعدم قدرته علي مواجهة متطلباته
تغیر سلبي واضح لسلوك الفرد تجاه نفسه وتجاه اآلخرین، وینتج عنه تقلب في المشاعر، "أنه ) 344: 2016(

والمیول، والرغبات، وصوًال إلي حالة متدهورة من اإلعیاء، واالكتئاب، كرد فعل لعدم قدرته علي التكیف مع 
وضعه الحالي في ظل بیئة عمل ضغوط العمل، وعبء الحیاة الزائدة عن طاقته، وعدم قدرته علي تحسین 

  ".    سریعة التغییر
  مراحل حدوث االحتراق الوظیفي  2.2.2

یمر االحتراق الوظیفي بعدد من المراحل حتي یصل الفرد إلي قمة المعانة والشعور باالحتراق الوظیفي، وهي 
  ): 2017، ؛ الفریحات2015؛ العمران، 2012؛ الجمل، 2012؛ الجمال، 2011عیداروس، (كما ذكرها 

، ویكون الفرد علي درجة عالیة من الحیویة : مرحلة االستغراق. أ یكون فیها مستوي الرضا الوظیفي مرتفعًا
والنشاط، وعندما یحدث عدم اتساق بین ما هو متوقع من العمل، وبین ما یحدث فعلیًا، یبدأ مستوي الرضا في 

  . االنخفاض، ویؤدي ذلك بدوره إلي االحتراق الوظیفي
وهذه المرحلة تنمو ببطء، وینخفض فیها مستوي رضا الفرد عن العمل، والنشاط والدافعیة، : مرحلة التبلد .ب

وینخفض مستوي أدائه، ویشعر الفرد بسوء صحته، والروتین الملل، وتظهر علیه حاالت البعد عن الزمالء، 
  . وعشوائیة التفكیر، وانخفاض مستوي الطموح لدیه
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درك فیها الفرد ما حدث، ویبدأ في االنسحاب النفسي واالبتعاد عن الجماعة، ویرتفع بذلك ی: مرحلة االنفصال. ج
  . مستوي اإلجهاد النفسي، ویصل الفرد إلي اإلنهاك المزمن، وتدني صحته البدنیة والنفسیة

لسلوكیة سوءًا تعد أقصي مراحل االحتراق الوظیفي، وفیها تزداد األعراض البدنیة والنفسیة وا: المرحلة الحرجة. د
، وتتمثل أعراض هذه المرحلة في فقدان القدرة علي التركیز، والقلق، واالكتئاب، والتغیب عن العمل، مما  وخطرًا

  . یؤدي إلي انخفاض حاد في اإلنجاز، ویصبح الفرد في تفكیر مستمر في ترك العمل
  أبعاد االحتراق الوظیفي  3.2.2

الوظیفي هو األعم واألشمل واألشهر بین التصنیفات، وتتمثل أبعاد یعتبر تصنیف ماسالك ألبعاد االحتراق 
  : االحتراق طبقًا لهذا التصنیف إلي ثالثة أبعاد هي

یعتبر اإلجهاد العاطفي هو المكون األول لالحتراق الوظیفي، ویمكن وصفه : اإلجهاد العاطفي أو اإلنفعالي. أ
واستنزاف موارد الفرد العاطفیة والجسدیة نتیجة لضغوط  بفقدان الطاقة، وحالة من الضعف، واإلجهاد التام،

العمل، وكذلك شعور الفرد بالتعب، والعجز، والقلق، والعصبیة، وانخفاض الروح المعنویة، وعدم القدرة علي 
ومن سمات هذا البعد شعور الفرد بالرهبة والفزع عندما یفكر في الذهاب ). 2016البربري، (اتخاذ أي قرار 

  ). 2016 محمد،(عتبار ذهابه للعمل فكرة مفزعة بالنسبة له للعمل، وا
أوضحت ماسالك أنه مع مرور الوقت یعقب حدوث اإلجهاد العاطفي ظهور االستجابة : تبلد المشاعر. ب

العدائیة تجاه اآلخرین، والتي تعتبر آلیة حمایة ذاتیة یلجأ إلیها الفرد لمواجهة ضغط العمل، وتظهر في محاولة 
وتتمثل أعراض هذا ). 2014 سلیمان وآخرون،(بتعاد عن التعامل مع الزمالء والمواقف المرتبطة بالعمل الفرد اال

البعد في القسوة في التعامل، التشاؤم، كثرة االنتقاد، والتهكم، والسخریة، وتوجیه اللوم للزمالء، ومعاملة الزمالء 
  ). 2018، امام(بطریقة آلیة، وعدم مراعاة شعور اآلخرین 

یقصد بها میل الفرد إلي تقییم أدائه ذاتیًا بصورة سلبیة، مما یشعر الفرد : نقص الشعور باإلنجاز الشخصي. ج
بأنه غیر قادر علي توفیر المساعدة المطلوبة منه، وأنه غیر جدیر بعمله ومهنته ونقص تقدیره لذاته والضعف 

رد في هذه الحالة بعدم الكفاءة والقدرة علي واالكتئاب وعدم القدرة علي التكیف مع الضغوط، كما یشعر الف
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اإلنجاز، والوصول إلي تحقیق األهداف المرجوة منه، وانخفاض مستوي أدائه، وأنه غیر مؤهل للتعامل مع 
  ). 2013 السلخي،(اآلخرین 

  

  الدراسة المیدانیة . 3
المنهج المستخدم في الدراسة،  یتناول هذا الجزء اإلجراءات التي اتبعها الباحث في الدراسة، والتي تمثلت في

والمحددات المكانیة والزمنیة، ومجتمع الدراسة، وعینة الدراسة، وأداة جمع البیانات التي استخدمها الباحث 
لتجمیع البیانات المطلوبة في الدراسة، باإلضافة إلي نموذج الدراسة المقترح، واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة 

  . ر الفروضفي تحلیل البیانات واختبا
  

  منهج الدراسة  1.3
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحلیلي لوصف موضوع الدراسة وصفًا شامًال ودقیقًا من خالل جمع 

. البیانات وتحلیلها حول االستغراق الوظیفي، وأثره علي االحتراق الوظیفي للعاملین في شركات السیاحة المصریة
الدراسة المیدانیة علي عینة من مجتمع الدراسة للوصول إلي نتائج قابلة كما اعتمدت الدراسة علي إجراء 

  . للتعمیم، واالستفادة منها
  محددات الدراسة  2.3

ونظرًا لكثرة المحافظات داخل مصر، . تم إجراء الدراسة داخل جمهوریة مصر العربیة :المحدد المكاني  1.2.3
في عدد كبیر من هذه المحافظات، فقد تم التركیز علي " أ"ئة وبعد المسافة بینها، وانتشار شركات السیاحة ف

في القاهرة الكبري، مع مراعاة شمول العینة وتمثیلها ألكبر قدر " أ"تطبیق الدراسة علي شركات السیاحة فئة 
  .  ممكن من هذه الشركات

  . 2018تم إجراء الدراسة خالل شهري أكتوبر ونوفمبر عام  :المحدد الزمني 2.2.3
  مجتمع الدراسة  3.3

بالقاهرة الكبري، وتقدم هذه الشركات العدید من الخدمات " أ"تمثل مجتمع الدراسة في شركات السیاحة فئة 
ووفقًا لـــ . السیاحیة المتمیزة والمتنوعة، ما بین سیاحة داخلیة وخارجیة وسیاحة دینیة، وغیرها من الخدمات

Egyptian Travel  Agents Association  )2016( أ"شركة سیاحة فئة  1229، یوجد في مصر  ."  
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  عینة الدراسة  1.3.3
بالقاهرة الكبري، وتم " أ"استمارة علي عینة عشوائیة من العاملین في شركات السیاحة فئة  405تم توزیع عدد 

یعه من استمارة صالحة للتحلیل من إجمالي ما تم توز  370استمارة، وتم االعتماد علي تحلیل عدد  385استرداد 
  .  % 91.3استمارات، حیث بلغت نسبة االستجابة 

  أداة الدراسة  2.3.3
  :.تم تصمیم استمارة استقصاء كأداة لجمع البیانات األولیة، وتم تقسیمها علي النحو التالي

  . وتشمل النوع، والسن، والمؤهل الدراسي، وعدد سنوات الخبرة: البیانات العامة والوظیفیة -
ویشتمل ". أ"یتناول مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة فئة : المحور األول -

  . في إعداد عبارات هذا المحور) 2014(عبارة، وقد تم االعتماد علي دراسة ماضي  13هذا المحور علي 
، ویشتمل "أ"المصریة فئة یتناول مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة : المحور الثاني -

 7(، وتبلد المشاعر )عبارات 9(عبارة، مقسمة علي ثالث أبعاد هم اإلجهاد العاطفي  23هذا المحور علي 
والبربري ) 2010(، وقد تم االعتماد علي دراسة مسعود )عبارات 7(، ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي )عبارات

  . في إعداد عبارات هذا المحور) 2016(
م استخدام مقیاس لیكرت الخماسي الذي یعتمد علي وجود خمس درجات ما بین الموافقة المطلقة وعدم وقد ت

، = 5(الموافقة المطلقة    ). غیر موافق إطالقاً = 1غیر موافق، = 2محاید، = 3موافق، = 4موافق تمامًا
، وقد بلغ معامل SPSS V.24وقد تم قیاس مدي الثبات واالعتمادیة ألداة الدراسة من خالل استخدام برنامج 

وتعتبر . % 60، وهي نسبة أكبر من النسبة المقبولة والتي یبلغ مقدارها % 85الثبات لجمیع المتغیرات أكثر من 
هذه القیم مقبولة بالشكل الذي یعكس توافر االعتمادیة والثقة بمتغیرات الدراسة، وتدعم هذه النتائج الثقة في 

  . تها لمراحل التحلیل التالیةمتغیرات الدراسة، وتؤكد صالحی
  نموذج الدراسة المقترح  4.3

  : قام الباحث باإلطالع علي العدید من الدراسات السابقة، وبناًء علي ذلك اقترح نموذج الدراسة التالي
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  نموذج الدراسة المقترح) 1(شكل رقم 
  

  

  
  
  
  
 

  

  من إعداد الباحث   :المصدر
  

  ة األسالیب اإلحصائیة المستخدم 4.3
 SPSS V.24 ،SASلتحلیل بیانات الدراسة واختبار الفروض، قام الباحث باستخدام ثالث برامج إحصائیة، وهم 

9.1 ،AMOS V.21وقد تم استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة ، :  
امج وتم استخدامه لقیاس مدي ثبات أداة الدراسة، وتم استخدام برن :اختبار معامل الثبات واالعتمادیة 1.4.3

SPSS V.24 في إجراء هذا االختبار .  
وذلك لوصف خصائص العینة، : التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري 2.4.3

   .إلجراء ذلك التحلیل SAS 9.1استخدام برنامج و . وتحدید استجابات أفراد العینة تجاه جمیع محاور أداة الدراسة
 SASوتم استخدام برنامج . وذلك لتحدید قوة واتجاه العالقة بین متغیرات الدراسة: بیرسونمعامل ارتباط  3.4.3

  .في تحلیل االرتباط بین جمیع محاور الدراسة 9.1
وهناك عدد من . لتحدید مدي تطابق نموذج الدراسة المقترح مع بیانات العینة: مؤشرات المطابقة 4.4.3

وقد ذكر القهوجي . علي مدي تطابق نموذج الدراسة مع بیانات العینة المؤشرات التي یمكن من خاللها الحكم
  :بعض هذه المؤشرات فیما یلي) 2018(وأبو عواد 

  

 االحتراق الوظيفي
اإلجهاد العاطفي  -  

تبلد المشاعر  -  
نقص الشعور باإلنجاز  -

 الشخصي 

 االستغراق الوظيفي 
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عبارة عن قسمة مربع كاي المحسوبة في النموذج علي درجات الحریة، ویجب أن تكون :مربع كاي المعیاري. أ
تدل علي أن النموذج المقترح  2كانت النسبة اقل من  ، والتي تدل علي قبول النموذج، ولكن إذا5النسبة أقل من 

  .وعلي العكس إذا زادت قیمة مربع كاي المعیاري فإن مطابقة النموذج تزداد سوءاً . مطابق تمامًا للبیانات
، وكلما تزید 00.1 –تتراوح قیمته بین صفر ): CFI –Comparative Fit Index( مؤشر المطابقة المقارن. ب

  .یتم تعدیل النموذج 0.90أو تقترب من الواحد الصحیح یكون أفضل، أما إذا كانت أقل من  0.90قیمته عن 
، 00.1 – 90.0تتراوح قیمته المثلي ما بین ): GFI –The Goodness of Fit Index(مؤشر جودة المطابقة . ج

ذا بلغت قیمته واحد صحیح دل ذلك    .علي التطابق التاموكلما ارتفعت قیمته دل علي تطابق أفضل للنموذج، وإ
، وكلما ارتفعت 00.1 –تتراوح قیمته ما بین صفر ): NFI –Normative Fit Index(مؤشر المطابقة المعیاري  .د

  .فإن ذلك یدل علي مطابقة النموذج 0.90قیمته أكثر من 
، وكلما ارتفعت 00.1 –تتراوح قیمته ما بین صفر :) IFI –Incremental Fit Index(مؤشر المطابقة المتزاید  .هـ

  .فإن ذلك یدل علي مطابقة النموذج 0.90قیمته أكثر من 
 Root Mean Square Error of Approximation– (مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي  .و

RMSEA:( وكلما كانت اقل كان أفضل، وكلما اقتربت من الصفر زادت 08.0یفضل أن تكون قیمته أقل من ،
  .یعتبر غیر مقبول، بل ویجب رفض النموذج 0.10 – 0.08ا إذا كانت بین نسبة التطابق، بینم

  .الختبار مدي مطابقة نموذج الدراسة المقترح مع بیانات  العینة AMOS V. 21وقد تم استخدام برنامج 
 وقد. لتحدید أثر المتغیر المستقل علي المتغیرات التابعة مع وجود متغیر وسیط: أسلوب تحلیل المسار 5.4.3

ستخدم تحلیل المسار لنفس األغراض التي تُستخدم لها . في تحلیل المسار AMOS V. 21تم استخدام برنامج  یُ
تحلیل االنحدار المتعدد، ویعد تحلیل المسار هو امتداد لتحلیل االنحدار المتعدد، ولكن تحلیل المسار أكثر 

  ).2018القهوجي وأبو عواد، (فاعلیة 
  نتائج الدراسة  5.3

  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة   1.5.3
  التحلیل الوصفي للبیانات العامة والوظیفیة ألفراد العینة . أ
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  البیانات العامة والوظیفیة ألفراد العینة) 1(جدول رقم 
  %  التكرار  

      النوع
  % 86  318  ذكر 

  % 14   52  أنثي 

      السن 
  % 9.1  34  سنة  25أقل من 

  % 38.6  143  سنة  35أقل من  25

  % 31.9  118    سنة  45أقل من  35

  % 10.9  40  سنة  55أقل من  45
  % 9.5  35  سنة فأكثر  55

      المؤهل الدراسي 
  % 1.9  7  مؤهل متوسط 

  % 93  344  بكالوریوس أو لیسانس  

  % 1.6  6  دبلوم 
  % 2.2  8  ماجستیر 
  % 1.3  5  دكتوراه 

      عدد سنوات الخبرة 
  % 13.2  49  سنوات  5أقل من 

  % 54.9  203  سنوات  10 – 5
  % 26.5  98  سنة  15 – 11

  % 5.4  20  سنة  15أكثر من 
  %100  370  المجموع 

فرد  318بالنسبة للنوع؛ یوضح الجدول أن هناك . البیانات العامة والوظیفیة ألفراد العینة) 1(یوضح جدول رقم 
فرد بنسبة  143، وفیما یتعلق بالسن هناك %14سبة فرد من اإلناث بن 52، بینما هناك % 86من الذكور بنسبة 

ممن تتراوح  %31.9فرد بنسبة  118سنة، وهناك  35إلي أقل من  25ممن تتراوح أعمارهم ما بین  36.6%
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 45ممن تتراوح أعمارهم ما بین  %10.9فرد بنسبة  40سنة، باإلضافة إلي  45إلي أقل من  35أعمارهم ما بین 
فرد  34سنة، وأخیرًا هناك  55ممن تزید أعمارهم عن  %.9.5فرد بنسبة  35، وهناك سنة 55سنة إلي أقل من 

من أفراد العینة بنسبة  344أما بالنسبة للمؤهل الدراسي؛ فهناك . سنة، 25ممن تقل أعمارهم عن  %9.1بنسبة 
 % 54.9العینة  من أفراد 203حاصلین علي درجة البكالوریوس، وفیما یتعلق بعدد سنوات الخبرة؛ هناك  % 93

ممن تتراوح سنوات  % 26.5فرد بنسبة  98سنوات، كما ان هناك  10 -5ممن تتراوح سنوات خبرتهم ما بین 
 5ممن تقل سنوات خبرتهم عن  %13.2فرد بنسبة  49سنة، باإلضافة إلي أن هناك  15 - 11خبرتهم ما بین 

  . سنة 15 ممن تزید خبرتهم عن %5.4فرد بنسبة  20سنوات، وأخیرًا هناك 
  مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة  2.5.3

  

  درجة االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة) 2(جدول رقم 
  االنحراف المعیاري   المتوسط الحسابي   العبارات 

  0.85  4.30  یحقق لي عملي في وظیفتي الحالیة أكبر إشباع معنوي ومادي 

  0.95  4.28  هتمامي بوظیفتي واستغراقي في أداء مهامها من أهم األشیاء التي أعطیها األولویة یعد ا

  1.24  3.95  معظم األحداث الهامة التي تحدث لي في حیاتي مرتبطة بوظیفتي بشكل أو بآخر 
  89.  4.30  أجد متعة حقیقیة في أداء عملي 

  1.24  3.96  عمل یشغلني التفكیر في وظیفتي حتي بعد انتهاء وقت ال

  1.14  4.08  معظم اهتماماتي مركزة حول وظیفتي 

  1.01  4.19  امتلك روابط قویة جدًا بوظیفتي وأري أنه من الصعب جدًا كسرها 
  1.19  4.00  معظم األهداف الشخصیة في حیاتي مرتبطة وموجهة نحو وظیفتي 

  0.86  4.34  إنني شدید التمسك بالدقة في أداء عملي إلي درجة كبیرة 
  1.13  4.09  أحب أن تستوعب وظیفتي معظم وقتي 

  1.17  4.06  یبدو لي كل یوم عمل في وظیفتي كأنه ینتهي سریعًا 
  0.94  4.25  أشعر باالستقرار النفسي عندما أتعامل مع رئیسي المباشر  

  0.86  4.33  أشعر أنني استثمر معظم قدراتي العلمیة وخبرتي الوظیفیة في العمل 
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  1.00  4.16  ستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحةمستوي اال

ارتفاع مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة بشكل كبیر، حیث ) 2(یوضح جدول رقم 
، وقد جاءت جمیع عبارات محور االستغراق الوظیفي 1.00، واالنحراف المعیاري 4.16بلغ المتوسط الحسابي 

  .    ل متقاربمرتفعة بشك
  مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة  3.3.5

  

  درجة االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة) 3(جدول رقم 
  االنحراف المعیاري   المتوسط الحسابي     العبارات  

  1.05  1.85  اإلجهاد العاطفي 
  0.93  1.74  تبلد المشاعر 

  0.96  1.74  نجاز الشخصينقص الشعور باإل
  0.97  1.78  مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة

  

انخفاض مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة، حیث ) 3(یوضح الجدول رقم 
راق الوظیفي، فقد جاءت ، أما بالنسبة ألبعاد االحت0,97، واالنحراف المعیاري 1.78بلغ المتوسط الحسابي 

عد الثاني  ُ عد، حیث بلغ المتوسط الحسابي " تبلد المشاعر"جمیعها منخفضة بنسبة كبیرة، وجاء الب ُ ، 1.74كأقل ب
عد الثالث 0.93واالنحراق المعیاري  ُ ، حیث بلغ المتوسط الحسابي له "نقص الشعور باإلنجاز الشخصي"، یلیه الب

عد األول ، 0.96، واالنحراف المعیاري 1.74 ُ كأعلى األبعاد، حیث بلغ المتوسط " اإلجهاد العاطفي"وأخیرًا جاب الب
  . 1.05، واالنحراف المعیاري 1.85الحسابي له 

  

  نتائج معامالت ارتباط سبیرمان . أ
  معامالت االرتباط بین متغیرات الدراسة) 4(جدول رقم 

  المعنویة  معامل ارتباط سبیرمان  العالقة بین المتغیرات
 0.000  0.764-  ستغراق الوظیفي واإلجهاد العاطفي اال

 0.000  0.711-  االستغراق الوظیفي وتبلد المشاعر 
 0.000  0.755 -  االستغراق الوظیفي ونقص الشعور اإلنجاز الشخصي 

 0.000  0.774-  االستغراق الوظیفي واالحتراق الوظیفي 
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، والمتغیر التابع "االستغراق الوظیفي"ن المتغیر المستقل قیمة معامالت ارتباط سبیرمان بی) 4(یوضح جدول رقم 
ومن خالل نتیجة معامل ارتباط سبیرمان یتضح أن هناك عالقة ارتباطیة عكسیة بین ". االحتراق الوظیفي"

، وهو ارتباط 0.764- وقد بلغت قیمة االرتباط بین االستغراق الوظیفي واإلجهاد العاطفي . متغیرات الدراسة
، 0.711-كما بلغت قیمة االرتباط بین االستغراق الوظیفي وتبلد المشاعر . 0.000وبلغت المعنویة  عكسي قوي،

وبلغت قیمة االرتباط بین االستغراق الوظیفي ونقص الشعور . 0.000وهو ارتباط عكسي قوي، وبلغت المعنویة 
لغت قیمة االرتباط بین وب. 0.000، وهو ارتباط عكسي قوي، وبلغت المعنویة 0.755- باإلنجاز الشخصي 

، وهو ارتباط عكسي قوي، وهذا یعني أنه 0.774-االستغراق الوظیفي واالحتراق الوظیفي في شركات السیاحة 
كلما زاد مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة، كلما انخفض مستوي االحتراق الوظیفي 

  .      بشكل ملحوظ
  الستغراق الوظیفي علي االحتراق الوظیفي تحلیل المسار ألثر ا. ب

  قیم مؤشرات تطابق النموذج مع البیانات) 5(جدول رقم 
 

مربع كاي 
  المعیاري
Chi2 

مؤشر المطابقة 
  المقارن
CFI 

مؤشر جودة 
  المطابقة
GFI 

مؤشر المطابقة 
  المعیاري
NFI 

مؤشر المطابقة 
  المتزاید
IFI 

مؤشر توكر 
  لویس
TLI 

مؤشر جذر متوسط مربع 
  لخطأ التقریبيا

RMSEA 
1.33  0.991  0.948  0.967  0.988  0.937  0.031  

قیم مؤشرات جودة مطابقة نموذج تحلیل المسار ألثر االستغراق الوظیفي علي االحتراق ) 5(یوضح جدول رقم 
لقیمة ومن ثم قبول النموذج، أما إذا قلت ا 5بالنسبة لمربع كاي المعیاري فیجب أن تكن قیمته أقل من . الوظیفي

، حیث بلغت 5ومن خالل الجدول یتضح أن قیمة مربع كاي تقل عن . فإن النموذج یكون مطابق تماماً  2عن 
قبل النموذج1.33 ُ  – 0.900یجب أن تتراوح ما بین ) CFI(كما أن قیمة مؤشر المطابقة المقارن . ، ومن ثم ی
الواحد الصحیح، أما إذا كانت أقل من لقبول النموذج ومطابقته، وتكون أفضل عند اقتراب قیمته من  1.00

، ویدل ذلك 0.991بلغت ) CFI(وتوضح النتائج أن قیمة مؤشر المطابقة المقارن . فیجب تعدیل النموذج 0.900
  . علي مطابقة النموذج
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، وكلما ارتفعت 1.00 – 0.90؛ فإن قیمته المثلي تتراوح ما بین )GFI(وفیما یتعلق بقیمة مؤشر جودة المطابقة 
ذا بلغت القیمة واحد صحیح فإن ذلك یدل علي التطابق ال قیمة فإن ذلك یدل علي تطابق أفضل للنموذج، وإ

، مما یدل علي تطابق 0.948بلغت ) GFI(وتوضح النتائج بالجدول أن قیمة مؤشر جودة المطابقة . التام
احد، ویجب أن تكون القیمة و  –تتراوح قیمته ما بین صفر ) NFI(كما أن مؤشر المطابقة المعیاري . النموذج

  . حتي یكون هناك مطابقة للنموذج 0.90أكبر من 
، وهذا یدل علي مطابقة 0.967بلغت ) NFI(ویتضح من الجدول أیضًا أن قیمة مؤشر المطابقة المعیاري 

ویجب  واحد، –، والذي تتراوح قیمته ما بین صفر )IFI(ونفس الحال بالنسبة لمؤشر المطابقة المتزاید . النموذج
ومن خالل الجدول یتضح أن قیمة مؤشر المطابقة المتزاید . حتى یكون النموذج مطابق 0.90أن تكون أكثر من 

)IFI ( وفیما یتعلق بمؤشر توكر لویس . ، مما یدل علي مطابقة النموذج0.988بلغت)TLI( ؛ فإنه ینطبق علیه
كلما ارتفعت قیمته فإن ذلك یدل علي مطابقة ، و 1.00 – 0.90، وتتراوح قیمته ما بین )CFI(نفس شروط مؤشر 

. ، مما یدل علي تطابق النموذجTLI (0.937(وقد بلغت قیمة مؤشر توكر لویس . أفضل للنموذج مع البیانات
، وكلما 0.08والذي یفضل أن تكون قیمته أقل من ) RMSEA(وأخیرًا مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي 

ذا تراوحت ما بین اقتراب قیمته من الصفر زاد یعتبر النموذج غیر مقبول  0.10 – 0.08ت نسبة التطابق، وإ
بلغت ) RMSEA(وتوضح النتائج بالجدول أن قیمة متوسط جذر متوسط مربع الخطأ التقریبي . ویجب رفضه

ومن خالل جمیع المؤشرات المذكورة یتضح . وهي قیمة تقترب من الصفر، مما یدل علي تطابق النموذج 0.031
  .تطابق النموذج المقترح مع بیانات العینة

  تحلیل المسار ألثر االستغراق الوظیفي علي االحتراق الوظیفي) 6(جدول رقم 
  

  المتغیرات
  

معامالت 
المسار غیر 

 المعیاریة

  
معامالت 
المسار 
  المعیاریة

الخطأ 
  المعیاري

S.E 

  
  قیمة ت
C.R 

مستوي 
  الداللة

P 
Value  

  
  النتیجة

 --->ي االستغراق الوظیف
  االحتراق الوظیفي

  دعمت  ***  22.154-  0.039  0.734-  0.944-
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یوضح جدول نتائج تحلیل المسار ألثر االستغراق الوظیفي علي مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في 
- شركات السیاحة، وقد بلغت قیمة تحلیل المسار المعیاریة من االستغراق الوظیفي إلي االحتراق الوظیفي 

علي مستوي  % 73.4، وهذا یعني أن االستغراق الوظیفي یؤثر سلبًا بنسبة )0.000(، وهي ذات معنویة 0.734
وبمعني أخر؛ یساهم االستغراق الوظیفي في تخفیض . االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة

  . %73.4مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة بنسبة 
وبناًء علي . ، وهي ذات معنویة22.154- كما بلغت قیمة ت المحسوبة . 0.039ت قیمة الخطأ المعیاري وبلغ

یؤثر االستغراق الوظیفي علي مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في " ذلك، یتم قبول الفرض القائل 
  إلي االحتراق الوظیفي تحلیل المسار من االستغراق الوظیفي ) 2(كما یوضح شكل رقم ". شركات السیاحة

  تحليل المسار من االستغراق الوظيفي إلي االحتراق الوظيفي) 2(شكل رقم 
  

  
  

   :الخاتمة. 4
  : توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج الهامة، والتي یمكن تلخیصها علي النحو التالي:  النتائج 1.4
سیاحة المصریة بشكل كبیر، حیث بلغت قیمة ارتفاع مستوي االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات ال -

  . 1.00، واالنحراف المعیاري، 4.16المتوسط الحسابي 



 السیاحة بشركات العاملین لدي الوظیفي االحتراق ويبمست وعالقته الوظیفي االستغراق
 المصریة

 إمام السيد محمود. د

 

334  

JFBE 8 

انخفاض مستوي االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة، حیث بلغت قیمة المتوسط  -
منخفضة بنسبة كبیر، وجاء  ، وجاءت أبعاد االحتراق الوظیفي الثالثة0.97، واالنحراف المعیاري 1.78الحسابي 

عد الثاني  ُ عد، حیث بلغ المتوسط الحسابي " تبلد المشاعر"الب ُ عد 0.93، واالنحراق المعیاري 1.74كأقل ب ُ ، یلیه الب
، وأخیرًا 0.96، واالنحراف المعیاري 1.74بلغ المتوسط الحسابي ف، "نقص الشعور باإلنجاز الشخصي"الثالث 

عد األول  ُ       .      1.05، واالنحراف المعیاري 1.85بلغ المتوسط الحسابي إذ كأعلى األبعاد، " فياإلجهاد العاط"الب
، "أ"هناك عالقة ارتباطیة عكسیة بین االستغراق الوظیفي لدي العاملین في شركات السیاحة المصریة فئة  -

تغراق الوظیفي لدي العاملین في وبین االحتراق الوظیفي بأبعاده الثالثة، وهذا یعني أنه كلما زاد مستوي االس
  .       شركات السیاحة، كلما انخفض مستوي االحتراق الوظیفي بشكل ملحوظ

  :التوصیات 2.4
ینبغي علي شركات السیاحة التركز علي مفهوم االستغراق الوظیفي، والذي یعد من المفاهیم الهامة والفّعالة  -

  .املین والحفاظ علیهمالتي تؤثر علي أداء العمل، وجذب واستقطاب الع
ضرورة أن تهتم شركات السیاحة بالحد من ظاهرة االحتراق الوظیفي، والعمل علي إدارتها، من خالل التوفیق  -

بین أعباء العمل، وقدرات ومؤهالت العاملین، وكذلك تنویع المهام، والواجبات الوظیفیة للخروج من روتین 
حول ظاهرة االحتراق الوظیفي لرفع مستوي الوعي لدي العاملین العمل، باإلضافة إلي عقد ندوات وورش عمل 

  . باألضرار الناتجة عن هذه الظاهرة
) إضاءة، نظافة، وتوافر األدوات المكتبیة الالزمة للعمل(العمل علي توفیر مناخ جید، وبیئة تنظیمیة صحیة  -

لهم بهدوء بعیدًا عن التوتر والضغوط للحد من حاالت االحتراق الوظیفي، وتشجیع العاملین علي القیام بأعما
زید من مستوي االستغراق الوظیفي لدیهم   .التي قد تحدث نتیجة المناخ السیئ، مما یُ

سعي شركات السیاحة إلي تحسین نظام األجور والمكافآت وتوزیعها بشكل عادل، لضمان استمراریة العاملین  -
رات تدریبیة، تُعزز من خبرة وقدرات العاملین، باإلضافة في تقدیم أقصي جهد ممكن في العمل، وكذلك توفیر دو 

إلي مشاركة العاملین في عملیة اتخاذ القرارات واألخذ بآرائهم، األمر الذي یزید من درجة اندماج الفرد في عمله، 
قلّل من احتمالیة حدوث االحتراق الوظیفي لدیهم ُ عزز من مستوي االلتزام التنظیمي لدیه، مما ی ُ   . وی
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  لمراجع ا. 5
      المراجع العربیة 1.5

عالقة وظائف إدارة الموارد البشریة باالستغراق الوظیفي دراسة تطبیقیة علي مكاتب ) 2016(أبو شنب، محمد  .1
 . غزة، فلسطین-، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة األزهرالبرید في قطاع غزة

، مجلة اقتصادیات ر االحتراق الوظیفي علي أداء العاملین في شركات السیاحة المصریةأث) 2018(امام، محمود  .2
، 7میلة،  - المال واألعمال، معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف

333 -350 . 
هرة االحتراق الوظیفي لدي العاملین في شبكة دور جودة الحیاة الوظیفیة في الحد من ظا) 2016(البربري، مروان  .3

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا، جامعة األقصى األقصى لإلعالم واإلنتاج الفني
 . بغزة، فلسطین

النفسي لدي التنبؤ بفاعلیة الذات من كل من الرضا الوظیفي وضغوط العمل واالحتراق ) 2012(الجمال، سمیة  .4
 . 515- 449، 12، مجلة كلیة التربیة، جامعة بورسعید، معلمي المرحلة الثانویة

االحتراق الوظیفي لدي المرأة العاملة في مؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیة في قطاع ) 2012(الجمل، أماني  .5
 . ینغزة، فلسط - ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیةغزة
، رسالة أثر الرضا في االرتباط الوظیفي لدي العاملین في رئاسة الوزراء لدولة الكویت) 2017(الخشاب، فهد  .6

 . ماجستیر غیر منشورة، كلیة إدارة المال واألعمال، جامعة آل البیت، األردن
یر غیر منشورة، كلیة العلوم ، رسالة ماجستاالحتراق النفسي وعالقته بمرونة األنا لدي األطباء) 2017(الدویش، ریم  .7

 . االجتماعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة
، آلیات تعزیز االستغراق الوظیفي لدي معلمي ومعلمات المدارس الثانویة بمحافظة جدة) 2017(الزبیدي، عقیل  .8

 .  224-153، 193 مجلة القراءة والمعرفة، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة،
دور تمكین العاملین في تعزیز االستغراق الوظیفي بالمؤسسات السیاحیة ) 2017(الزق، یحیي والسعید، محمد  .9

 . 471-454، 1، مجلة كلیة السیاحة والفنادق، جامعة المنصورة، والفندقیة في مصر
سالمیة العاملین في المدارس مستویات االحتراق النفسي لدي معلمي التربیة اإل) 2013(السلخي، محمود   .10

 .1229-1207، )4(40، مجلة دراسات العلوم التربویة، الخاصة في مدینة عمان في ضوء المتغیرات
، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة اثر القیادة التحویلیة علي االستغراق الوظیفي) 2015(الشربیني، نهي   .11

 . 288-271، )1(6والبحوث البیئیة، 
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الصحة التنظیمیة في المدارس الثانویة وعالقتها باالستغراق الوظیفي لدي المعلمین في ) 2018(زید العلیان،   .12
 . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم التربویة، جامعة آل البیت، األردندولة الكویت

النفسي واألمن النفسي لدي النموذج السببي للعالقة بین المساندة االجتماعیة واالحتراق ) 2015(العمران، هناء   .13
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة واإلداریة، جامعة نایف العامالت بسجن الملز بمدینة الریاض

 . العربیة للعلوم األمنیة، المملكة العربیة السعودیة
ة العامة لمكافحة الفساد في أثر ممارسات االستغراق الوظیفي في األداء الوظیفي للهیئ) 2017(العنزي، محمد   .14

 . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة إدارة المال واألعمال، جامعة آل البیت، األردنالكویت
دراسة : االحتراق النفسي لدي الطالب الجزائري أسبابه أعراضه طرق التخفیف منه) 2017(الفریحات، هناء   .15

مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربیة في العلوم اإلنسانیة  ،میدانیة بكلیة الطب جامعة مولود معمري بتیزي وزو
 . 69- 55، 26واالجتماعیة، 

، دار وائل 1، طالنمذجة بالمعادالت البنائیة باستخدام برنامج أموس) 2018(القهوجي، أیمن وأبو عواد، فلایر   .16
 .للنشر والتوزیع، عمان

دراسة میدانیة علي : المواطنة التنظیمیة االنغماس الوظیفي وعالقته بسلوك) 2015(المصري، محمد   .17
- ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة األزهرالمستشفیات الحكومیة في قطاع غزة

 . غزة، فلسطین
في دراسة توسیط العدالة التنظیمیة في العالقة بین القیادة الجدیرة بالثقة واالستغراق الوظی) 2016(النادي، نوال   .18

، مجلة مركز صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، تطبیقیة علي المستشفیات والمراكز الطبیة بجامعة المنصورة
 .   71-15، )58(20جامعة األزهر، 

الدور الوسیط لرأس المال النفسي في العالقة ) 2017(النجار، محمد ؛ عبد الوهاب، محمد وعبد القادر، علي   .19
، دراسة تطبیقیة علي العاملین بالمستشفیات الحكومیة بمحافظة كفر الشیخ: نفسي واالستغراق الوظیفيبین المناخ ال

 . 309-271، )1(41المجلة المصریة للدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة، 
ة علي مستوي أثر أبعاد العدالة التنظیمی) 2012(جودة، عبد المحسن ؛ القصبي، مني وعبد الغني، شیماء   .20

، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، االستغراق الوظیفي دراسة تطبیقیة علي العاملین بقطاع البنوك بمحافظة الدقهلیة
 . 243-215، )2(36كلیة التجارة، جامعة المنصورة، 

لطبعة األولي، ، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، ااإلحباط اإلداري األسباب والعالج) 2013(حسنین، أحمد   .21
 .القاهرة
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دراسة علي المدارس الثانویة في البادیة : أثر العدالة التنظیمیة في االنغماس الوظیفي) 2017(خالد، میرفت   .22
 . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة المال واألعمال، جامعة آل البیت، األردنالشمالیة الغربیة في األردن

العالقة بین أبعاد االحتراق الوظیفي ) 2014(النجار، حمیدة والفار، إیمان  سلیمان، محمد ؛ نجم، عبدالحكیم ؛  .23
، المجلة المصریة دراسة تطبیقیة علي معاوني أعضاء هیئة التدریس في جامعة المنصورة: والمتغیرات التنظیمیة

 . 423- 401، )4(38للدراسات التجاریة، جامعة المنصورة، 
، دراسة تطبیقیة: بعاد العدالة التنظیمیة وأثرها علي االستغراق الوظیفيمحددات وأ) 2012(عبدالعلیم، محمد   .24

 . 46-9، )2(24مجلة آفاق جدیدة للدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنوفیة، 
أنماط القیادة اإلداریة وعالقتها باالستغراق الوظیفي لدي العاملین بإدارات رعایة الشباب ) 2017(علي، محمد   .25

 . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة أسیوطأسیوط بجامعة
مستویات االحتراق النفسي لدي القیادات الجامعیة بجامعتي الطائف والزقازیق وأثرها ) 2011(عیداروس، أحمد   .26

  . 216-139، )2(5، مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، علي تأصیل ثقافة اإلبداع اإلداري
دور الثقة التنظیمیة في تعزیز وتدعیم االستغراق الوظیفي دراسة استطالعیة ) 2016(كریم، هوار ومحمد، عمر   .27

، مجلة جامعة األنبار للعلوم آلراء عینة من الموظفین في مركز رئاسة البلدیة السلیمانیة في إقلیم وكردستان العراق
 .  193- 170، )16(8اد، جامعة األنبار االقتصادیة واإلداریة، كلیة اإلدارة واالقتص

أثر الدعم التنظیمي علي تنمیة االستغراق الوظیفي لدي العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي ) 2014(ماضي، أحمد   .28
 . غزة، فلسطین- ،، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیةالتابع لألونروا

دراسة تطبیقیة مقارنة علي : اق الوظیفي علي سلوك المواطنة التنظیمیةتأثیر االحتر ) 2016(محمد، هبه   .29
بداع، المستشفیات الجامعیة  .368- 329، 99، مجلة فكر وإ

ظاهرة االحتراق الوظیفي لدي الموظفین اإلداریین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم ) 2010(مسعود، سماهر   .30
 . فلسطین -، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیةاأسبابها وكیفیة عالجه - العالي بقطاع غزة

دراسة : مدي توافر أبعاد االستغراق الوظیفي لدي العاملین في القطاع المصرفي) 2017(میا، علي ومزیق، رامي   .31
 . 67 -43، )76(39، مجلة جامعة البعث للعلوم اإلنسانیة، میدانیة في المصارف التجاریة بمدینة الالذقیة

أبعاد النجاح المهني الذاتي وتأثیرها علي ) 2013(نجم، عبدالحكیم ؛ الشربیني، صفاء والدمناوي، زینب   .32
، المجلة المصریة للدراسات التجاریة، كلیة االستغراق الوظیفي بالتطبیق علي المدیرین في میناءي دمیاط وبورسعید

  .  460-435، )1(37التجارة، جامعة المنصورة، 
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توسیط التمكین النفسي في العالقة بین التمكین ) 2014(نجم، عبدالحكیم ؛ عجوة، أحمد والشنواني،  مروة   .33
، المجلة المصریة للدراسات التنظیمي واالستغراق الوظیفي بالتطبیق علي العاملین باإلدارات التعلیمیة بمحافظة الدقهلیة

 .400- 371، )4(38التجاریة، كلیة التجارة، جامعة المنصورة، 
جودة حیاة العمل وأثرها علي تنمیة االستغراق الوظیفي دراسة مقارنة بین دائرة التربیة ) 2013(نصار، إیمان   .34

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة والتعلیم في وكالة الغوث ووزارة التربیة والتعلیم الحكومیة
 . غزة، فلسطین-اإلسالمیة

االحتراق النفسي لدي مستشاري التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني في ضوء بعض ) 2014( هواري، أحالم  .35
   .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، جامعة آبي بكر بلقاید، الجزائرالمتغیرات
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