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 املقدمة:

الذي يشارك مشاركة فعالة  النابض،مة الواعي وضميرها الحي وقلبها عقل ال  -كغيرة من العلماء واملفكرين -لتدريس في الجامعةايمثل عضو هيئة 

 وذلك من خالل قيامه بوظيفة تدريس وتثقيف  وازدهاره،ومباشرة في رفعة املجتمع وتقدمة 
 
  الجيال القادمة من الشباب علميا

 
  وتربويا

 
باإلضافة  ،وفكريا

 (2018 ،)مرزوق  .في شتي التخصصات العلمية والعملية متميزةالتي تسهم في بناء عقول بشرية  وأبحاثهلى كتاباته إ

فة مختل ياتنوع مع ملالتعا تتطلبه من ما بسبب واملهنية وظيفيةال الكثير من املتاعب والضغوطا الجامعي، تحمل في طیاتھ التدريس مهنةأن إال 

المر  املتسارعة،مية التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية وحت العلمية، الترقياتوصراع  والبحاث،الكتب جود مواعيد لتقديم وو  الطالب، من

ومقدار الصالحيات التي تتطلبها  املسؤولياتعدم املوائمة بين حجم  ىلإالقائمين بتلك املهنة الكثير من الضغوط املهنية باإلضافة  علىيجعل الذي 

ثار التي تنشأ عن الضغوط الوظيفية التي ويعتبر االحتراق الوظيفي أحد أهم اآل (2014 ،)محمد .ناهيك عن الكثير من الضغوط املادية القرارات،

                                                             
 ك خالد، اململكة العربية السعودية، ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحثلإلى جامعة امل والتقدير   الباحثة بالشكر تتقدم  *
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  امللخص:
التعرف على مستوى االنغماس الوظيفي ومستوى االحتراق الوظيفي، والعالقة بينهما بالتطبيق على أعضاء هيئة  ىلإيهدف البحث 

التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات )النوع، املهام اإلدارية، مدة العمل داخل الجامعة(. تناولت مشكلة البحث وصف العالقة 

تراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات )النوع، املهام بين كال من االنغماس الوظيفي واالح

 اإلدارية، مدة العمل داخل الجامعة(. تم تطبيق أداتي الدراسة، وهما مقياس االنغماس الوظيفي، ومقياس االحتراق الوظيفي على عينة 

توصلت  قة العشوائية الطبقية واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي.( عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بالطري138قوامها ) 99

بين االنغماس الوظيفي السلوكي  0.05% عند مستوى معنوية 24.4يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة أنه  ىلإالدراسة 

بين االنغماس الوظيفي االنفعالي  0.05% عند مستوى معنوية 12.9يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  واالحتراق الوظيفي.

بين االنغماس الوظيفي املعرفي  0.05% عند مستوى معنوية 44.9واالحتراق الوظيفي، يوجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة 

ء هيئة التدريس من خالل تحديد العمال أعضا ىوأوصت الدراسة بالعمل على تطوير االنغماس الوظيفي وتعزيزه لدواالحتراق الوظيفي. 

وليات. وخفض مستوي االحتراق الوظيفي من خالل تخفيض حجم العباء املطلوب أدائها وتحديدها بدقة، تقديم التقدير الكافي ملا ؤ واملس

ة التدريس، وضع برامج يقوم به عضو هيئة التدريس، زيادة الدعم املادي واملعنوي لحل املشكالت تعزيز مكانة التي تواجه عضو هيئ

االحتراق الوظيفي، حرص اإلدارة العليا مصالح أعضاء هيئة  ى جل خفض مستو أللدعم النفس ي واالجتماعي لعضاء هيئة التدريس من 

 التدريس وحقوقهم واحتياجاتهم، اهتمام اإلدارة العليا برفع الروح املعنوية لعضاء هيئة التدريس. 

  .احتراق وظيفي ؛انغماس معرفي ؛انغماس انفعالي ؛انغماس سلوكي ؛ظيفيانغماس و الكلمات املفتاحية: 
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 كبيرة،مهنة عضو هيئة التدريس يتطلب أداؤها اتصال مباشر مع اآلخرين بدرجة  أن (Hell Riegel) قول ويؤيد ذلك  التدريس،يتعرض لها عضو هيئة 

 ىالقدرة علتتمثل في فقدان  الظاهرةأن هذه  (Abu Taha ,2008)ويري  (1993 ،)صادقلذلك فهم أكثر عرضة لإلصابة باالحتراق الوظيفي في العمل 

ن االحتراق أ  (Al Ali ,2003)ى ر عملية التكيف مع الضغوط كما ي وانهيار، واإلنهاك، وعدم الرغبة في العمل، باإلرهاقالعمل لشعور املوظف املتزايد 

 االحتراقأن  ىلإ( 2005 ،)السعدنيويشير  والتعاسة.يشعر عنده الفرد بفقدان المل  الوظيفي ينتج عن حاله انفعالية متطرفة، وأجاهد جسدي

  علىدث يحولكنه  االفراد،محدودة تختص بعدد محدود من  ظاهرةالوظيفي ليس 
 
 في قطاع  نطاق واسع وخصوصا

 
ملا يتصف به هذا  الخدمات، نظرا

والتعليم وغيرها وتركز معظم النظريات التي تتناول أسباب ومصادر االحتراق  والقضاء، الطبية،القطاع من تعامل مباشر مع الجمهور مثل الخدمات 

 ات:مستوىثالث  علىالوظيفي 

 االجتماعي  ستوى امل •

 املنهي  ستوى امل •

 الفردي  ستوى امل •

  نأهيئة التدريس حيث  في حياة عضوالوظيفي ذا أهمية  االنغماسيعد كما 
 
  العضو املنغمس في العمل بدرجة عالية يعطى اهتماما

 
ملهام  كبيرا

يشعر بأن هناك  أقلككل وفي املقابل عضو هيئة التدريس املنغمس بدرجة  الحياةفي العمل كمؤشر من تقدير الذات كالنجاح في  نجاحهويري  وظيفته،

خلق بيئة عمل تمكن أعضاء هيئة التدريس من أن يكونوا لهم تأثير في القرارات  علىويقوم االنغماس الوظيفي  الوظيفة.في الحياة أهم من  ى خر أأشياء 

 .ات التي تؤثر في وظائفهم وتسهم إدارة الجامعة في تمكين أعضاء هيئة التدريس من املساهمة في التحسين املستمرجراءواإل 

 ويتناول هذ البحث عالقة االنغماس الوظيفي واال 
 
ملا تتعرض له هذه الفئة  حتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد، نظرا

  املجتمع.، بجانب الدور املحوري الذي تقوم به في تنمية مستمرمن ضغوط عمل مباشرة وبشكل 

 
 
تناول ظاهرة االحتراق من  العديد منها إنحيث في الدراسات والبحاث املحلية والعربية ذات العالقة بمجال البحث الحالي، لوجود ندرة  نظرا

هذه الظاهرة من املدخل  علىبشكل كبير من قبل الباحثين في الدول املتقدمة  في حين تم التركيز النفس ي،عليها االحتراق  وأطلقمدخل تربوي ونفس ي 

  فقط.عليها اسم االحتراق  وأطلقوالى املدخل التربوي والنفس ي إباإلضافة  اإلداري 

  :دراسةمشكلة ال

حيث يؤثر  والدراسة،الجامعية من الظواهر املهمة التي تحتاج الي املزيد من البحث  الحياةن ظاهرة االحتراق الوظيفي في أ (Toker,2011) ى ير 

كان االحتراق  إذاو  العمل.وعدم الرضا والغياب املتكرر عن  واإلنتاجية،طبيعة الداء  علىأعضاء هيئة التدريس بشكل سلبي  ىاالحتراق الوظيفي لد

 حساسهم املتزايد بالضغوط النفسيةاالوظيفي ينشأ لدى أعضاء هيئة التدريس في العمل كردود أفعال سلبية يبديها العضاء كمحاوالت للتعامل مع 

هيئة التدريس في أعضاء أن  (Robertson&Watts,2011)وذكرت دراسة  (ةاإلداريالنشر العلمي، العباء ،واملهنية )التكنولوجيا املتقدمة في التعليم

كما أشار  منها معلمو املدارس، والعاملون في املجاالت الصحية  يعانواتلك التي ات مرتفعة من االحتراق الوظيفي تضاهي ستوىالجامعات يتعرضون مل

 كثر إنتاأأن الفراد الذين يظهرون درجة عالية من االنغماس الوظيفي في عملهم هم   ى( عل2006)الطويل، 
 
، ورضاء، وقناعة بما يؤدون من واجبات، جا

  قلوال
 
فإن الدرجة التي ينغمس فيها عضو هيئة التدريس في مهنته وقدرته على ل انغماس وعزيمة بالعم أقلمن العمل، مقارنة بزمالئهم الذين  تسربا

 Al Farr,2007) (Abuوصت دراسة كال من أكما  .أداؤه الوظيفي ىعل إيجابيةبصورة استشعار أهميتها والقيام بواجباته واملشاركة الفعالة فيها ينعكس 

Hadrous & ( ب2015 هللا،الغا، سعد  التلباني،و )إجراءإلى المر الذي دفع الباحثة  التعليم.دراسات تتناول ظاهرة االحتراق الوظيفي في قطاع  إجراء 

وصف العالقة بين كال من االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد باختالف متغيرات )النوع، هذا البحث ل

عدد من التوصيات املقترحة، اقتداء بما أسفرت عنه مراجعة الدراسات السابقة في هذا  ىلإ الجامعة( والتوصلة، مدة العمل داخل اإلدارياملهام 

ما يلي مجموعة من للتساؤالت البحثية املتعلقة بمشكلة البحث  وفيماحلها من خالل النتائج التي سوف تتوصل لها الدراسة  علىوالعمل  جال،امل

  الجامعة؟مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في 

 ما مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟  .1

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؟  ىما مستوى االحتراق الوظيفي لد .2

 أعضاء هيئة التدريس؟  ىهل يوجد عالقة بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي لد .3

  :دراسةأهمية ال

  :النظرية والتطبيقية على النحو التاليتكمن أهمية الدراسة من الناحية 

 أهمية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس باعتبارها املحرك الرئيس ي والفعال في العملية التعليمة بجامعة امللك خالد.  .1

 لحد منه. تفيد الدراسة في معرفة مستوى االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس الذي بدورة قد يسهم بوضع خطوات عملية ل .2
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 تسهم في زيادة الوعي لدى جامعة امللك خالد بأهمية مستوى االنغماس الوظيفي وأثره في االحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس. .3

تضيف هذه الدراسة الى املكتبة العربية دراسة متخصصة في بعد االنغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس  .4

 لجامعات.با

  :دراسةأهداف ال

 ساسية لهذه الدراسة هي: في ضوء أهمية الدراسة ومشكلة الدراسة يمكن القول بأن الهداف ال 

    التدريس.االنغماس الوظيفي لعضاء هيئة ستوى متحديد  .1

  التدريس.عضاء هيئة االحتراق الوظيفي ل  مستوى تحديد  .2

  الوظيفي.معرفة أهم العناصر التي يمكن أن تساهم في خفض مستوى االحتراق  .3

 خالد.في جامعة امللك  الوظيفيبين االنغماس الوظيفي واالحتراق  الديناميكية قياس واختبار العالقة  .4

 الدراسات السابقة: 

 املجموعة األولى: الدراسات التي تناولت االنغماس الوظيفي 

االنغماس الوظيفي، ومستوى االحتراق النفس ي، والعالقة بينهما لدى معلمي املرحلة  مستوى تعرف  ىهدفت الدراسة إل( 2019) مؤنس دراسة •

، ومعرفة مدى اختالف مستوى االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي لدى أفراد العينة باختالف متغيرات الجنس، الخبرة(. ىالساسية الول

: أهم النتائج التالية ىلإاس الوظيفي، ومقياس االحتراق النفس ي توصلت الدراسة ولتحقيق ذلك جرى تطبيق أداتي الدراسة، وهما: مقياس االنغم

االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي،  ينأن هناك عالقة ب ينجاء مستوى االنغماس الوظيفي ومستوى االحتراق النفس ي بدرجة متوسطة وتب

ملتغير  ى أن هناك عالقة بين االنغماس الوظيفي واالحتراق النفس ي تعز  وعدم وجود فروق في مستوى االنغماس الوظيفي بدرجة متوسطه، وتبين

 مستوى وأوصت الدراسة بزيادة الدعم املادي واملعنوي ورفع  عزة. -في محافظة الوسطي ىمعلمي املرحلة الساسية الول ىالجنس والخبرة لد

 ن. الكفاءة التربوية، وضرورة وضع برامج للدعم النفس ي واالجتماعي للمعلمي

لى معرفة تأثير موارد الوظيفية في جودة الخدمة املصرفية واالنغماس الوظيفي لدى عينة من العاملين إالدراسة  ىتسع (2019) العطوي  دراسة •

موارد الوظيفة بكل من التغذية العكسية واستقاللية العامل  أبعادو أفي املصارف الحكومية التجارية في محافظات املثني فقد تجسدت مؤشرات 

راسة أن موارد الوظيفة تؤثر في جودة الخدمة املصرفية من خالل الدور الوسيط لالنغماس الوظيفي، وقد والدعم االجتماعي املدرك. وتفترض الد

غلب الفرضيات وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات املهمة كان من أبرزها استخدام موارد أأثبتت النتائج صحة 

 الوظيفة لقياس جودة الخدمة املصرفية.

ن أ ىلإلى تعرف االنغماس الوظيفي وعالقته باإلزعاجات اليومية لدى املرشدين التربويين وتوصل البحث إهدف البحث  (2019)عبيد  دراسة •

( وإن 30لى مستوى أعلى مقارنة مع املتوسط النظري البالغ )إ( وهذا يشير 31.8350متوسط االنغماس الوظيفي لدى املرشدين التربويين كان )

( وهو مستوى عاٍل يدل على تمتع العينة باإلزعاجات اليومية مقارنة مع املتوسط النظري البالغ 157.0800االزعاجات اليومية لديهم )مستوى 

بين املرشدين التربويين في االنغماس الوظيفي تعزى ملتغير الجنس، أما في االزعاجات  إحصائية( وبين الباحث عدم وجود فروق ذوات داللة 150)

بين املرشدين التربويين في مستوى االزعاجات اليومية تعزى ملتغير الجنس ولصالح  إحصائيةية فقد اظهرت النتائج وجود فروق ذوات داللة اليوم

 االناث، ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين االنغماس الوظيفي واالزعاجات اليومية. 

هدف البحث إلى التعرف على واقع االنغماس الوظيفي لدى مشرفي التربية الرياضية في املديريات العامة للتربية بالعراق. إذ  (2020) هاشم دراسة •

حددت املشكلة من املالحظة املباشرة للمشرفين ومدى الضغوط التي يتعرضون لها والجهود التي يبذلونها في السعي إلى تحسين وتطوير درس 

ومستوى التفاعل املنهي لدى مشرفي التربية الرياضية بما يخدم أهدافهم التربوية وتحسين مستوى درس التربية الرياضية في  التربية الرياضية،

مدارس العراق، من خالل إعداد مقياس للتعرف على واقع االنغماس الوظيفي، واستنتج الباحثان إن عملية اإلعداد ملقياس البحث له أهمية 

دارتهم لعملهم اليومي في املتابعة والتقييم وتحسين مستوى درس التربية إدى االنغماس الوظيفي في عمل مشرفي التربية و كبيرة في الكشف عن م

ي وزارة الرياضية واملناهج املعدة للطلبة. وأوص ى الباحثان بضرورة تبني تطبيق املقياس من قبل املديرية العامة لإلشراف التربوي واالختصاص ي ف

ل بموجبه، كونه الوسيلة العلمية التي تكشف درجة ومدى االنغماس الوظيفي في إنتاج الجديد واملميز. واالستماع ملقترحات التربية والعم

بالتأثير املشرفين وإعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن أ راثهم وأفكارهم إلنتاج ما هو جديد، يعطي الدافع نحو االنغماس بالوظيفة والشعور 

 .ديم الفضلالفعال لتق
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 املجموعة الثانية: الدراسات التي تناولت االحتراق الوظيفي 

عالقة بعض املتغيرات الديموغرافية في االحتراق النفس ي دراسة تحليلية آلراء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية/  (2018) خوين دراسة •

لى تحديد مستوى ودرجة االحتراق النفس ي للتدريسيين في كلية التربية/ الجامعة املستنصرية. تحديد إالجامعة املستنصرية. هدفت الدراسة 

لى أنه إالتي تؤثر في االحتراق النفس ي، التعرف على تأثير بعض املتغيرات الشخصية في االحتراق النفس ي، وقد توصلت الدراسة  املتغيرات والعوامل

لى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة أن ضرورة إالبحث  توصل يوجد عالقة ارتباط موجبه وقوية بين املتغيرات املستقلة واالحتراق النفس ي.

 .ل مع املصالح الشخصية لعضاء الهيئة التدريسيةاالعتراف والتعام

أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة في الكويت. هدفت  (2018)دراسة العنزي  •

ي مستشفيات وزارة الصحة في الكويت. لكل عالقات الدراسة إلى قياس أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين ف

والحوافز واملكافآت بدرجة متوسطة مرتبة حسب  اإلداري ة واالتصال اإلداريالعمل واملكونات املادية كانت بدرجة مرتفعة في حين كانت القيادة 

على االحتراق  اإلداري لكل من عالقات العمل واالتصال  إحصائيةثر ذو داللة أ. وتشير نتائج تحليل االنحدار املتعدد بوجود حصائيةهمية اإل ال 

ة والحوافز املادية واملكونات املادية على االحتراق الوظيفي وبناء على اإلداريلكل من القيادة  إحصائيةثر ذو داللة أالوظيفي في حين لم يوجد 

فراد التمريض ملواجهة أي مشاكل في الظروف العادية والطارئة، وأن تستند الحوافز وصت الدراسة بضرورة أن يكون هناك تعاون بين أأالنتائج 

فقي بين دارات بالتواصل ال واملكافآت في توزيعها على معايير موضوعية في منحها للعاملين بأقسام التمريض في تلك املستشفيات، وأن تسمح اإل 

 ة فيه.اإلداريات ستوىكافة امل

 يجاز النقاط التالية:إالسابقة واالطالع على نتائجها يمكن من خالل عرض الدراسات 

  ىعل •
 
  الرغم من أن ظاهرتي النغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي خضعت لدراسات ميدانية عديدة وتم تناول املتغيرات املتعلقة بها بحثا

 
 وفقا

نغماس الوظيفي وعالقته باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء ن الباحثة لم تستطع رصد دراسات تتناول االإلألدبيات التي تحدثت حول املوضوع، ف

 التدريس بالجامعات. هيئة

لى تعرف االنغماس الوظيفي وعالقته بمستوى االحتراق النفس ي مثل دراسة إهداف الدراسات السابقة فقد هدفت بعض الدراسات أتنوعت  •

 د،حمي( كما سعت دراسة )العطوي، 2019( كما تناولت بعض الدراسات االنغماس الوظيفي وعالقته باإلزعاجات اليومية )عبيد،2019)مؤنس،

التعرف على واقع  (2020،هاشم، رجهدراسة ) وهدفتلى معرفة تأثير موارد الوظيفية في جودة الخدمة املصرفية واالنغماس الوظيفي إ (2019

( عالقة بعض املتغيرات الديموغرافية في االحتراق النفس ي كما هدفت 2018االنغماس الوظيفي لدى مشرفي التربية. وتناولت دراسة )خوين، 

الصحة كما  أثر بيئة العمل الداخلية في االحتراق الوظيفي لدى املمرضين العاملين في مستشفيات وزارة ى( التعرف عل2018دراسة )العنزي، 

ات االحتراق النفس ي. وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أحد مستوى ى( التعرف عل 2010هدفت دراسة )الظفري والقريوتي، 

الدراسة. متغيرات الدراسة وهو االنغماس الوظيفي، االحتراق الوظيفي أو كذلك في منهج الدراسة وهو املنهج الوصفي التحليلي، وكذلك في أداة 

باململكة العربية السعودية  -جامعة امللك خالد على، كما اختلفت معها من حيث املكان والزمان، اذ أجريت الدراسة الحالية االستبانةوهي 

ابقة واختلفت في عدد العينة ونوعها وفي املتغيرات، فقد ربطت متغير االنغماس الوظيفي باالحتراق الوظيفي وسيتم االستفادة من الدراسات الس

  النتائج.كما سيتم االستفادة منها في تفسير  النظري،في بناء اإلطار 

  :فروض الدراسة

ما توصلت إليه مراجعة الباحثة للدراسات  ىلإفرض رئيس ي تم تحديده في ضوء مراجعة مشكلة البحث وأهدافها، إضافة  علىيعتمد البحث 

 التالي:النحو  علىوتمت صياغة فروض البحث  الوظيفي.السابقة وكل أدبيات االنغماس الوظيفي واالحتراق 

االحتراق الوظيفي بجامعة امللك خالد وقد تمت  أبعاددرجة االرتباط بين االنغماس الوظيفي و  علىيستهدف هذا الفرض التعرف  الرئيس ي:الفرض 

  :ىعلفرض أساس ي وعدة فروض فرعية وينص الفرض الساس ي  ىلإصياغة هذا الفرض في صورة فرض العدم، وينقسم هذا الفرض 

 "بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي ارتباط معنوي "ال يوجد 

 العاطفي،ثالث متغيرات هي ) علىوقد ركزت  الباحثون،ليها إالباحثة هذا الفرض من خالل نتائج الدراسات السابقة التي توصل  استنتجت

 (.السلوكي املعرفي،

 لى الفروض الفرعية التالية: إالفرض الرئيس ويتفرع 

 واالحتراق الوظيفي.  سلوكيبعد االنغماس الوظيفي الالول: ال يوجد ارتباط معنوي بين الفرض الفرعي 

 الوظيفي.  االنفعالي واالحتراقبين بعد االنغماس الوظيفي ال يوجد ارتباط معنوي الفرض الفرعي الثاني: 

 واالحتراق الوظيفي عرفيبعد االنغماس الوظيفي املارتباط معنوي بين  يوجدال الفرض الفرعي الثالث: 
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  :اإلطار النظري 

 مفهوم االنغماس الوظيفي  .1

الدرجة التي  ،يجابيةاإل بأنه املشاركة التنظيمية  ،(Brown, S.P, 1996)تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم االنغماس الوظيفي فقد عرفه 

 ال  التنظيمية،يدعم بها العامل الهداف 
 
بأنه حالة من الوفاء  (Schaufeli,WB,2002) كما يري  والكفاءة.اإلنتاجية  على مر الذي ينعكس إيجابيا

بأنه الحالة التي تكون فيها هوية العامل  ،(Mudrack, P.E, 2004)واالرتباط اإليجابي بالعمل تتميز بالحيوية والتفاني واالنهماك في العمل. كما عرفه 

الرتباط واملشاركة الفعالة في العمل، ( االنغماس الوظيفي إجرائيا بأنه" درجة ا2017واهتمامه ومصالحة وأهدافه مرتبطة بالعمل. ويعرف )أمين، 

 وكذلك درجة االندماج واالستغراق في العمل. 

فية وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف االنغماس الوظيفي بأنه " الدرجة التي يوجه فيها عضو هيئة التدريس كافة طاقاته الجسدية واملعرفية والعاط

وظيفي إال إذا توفرت لديه درجة عالية من االستعداد للعمل تدعمها قدرات جسدية وفعالية لى حالة االنغماس الإنحو تنفيذ مهام عمله، وال يصل 

اءه في العمل، ذاتية في ظل تجنب الثر السلبي للعوامل الخارجية، وكذلك الحال إذا شعر باآلمن من حيث عالقة الثقة املتبادلة بينه وبين وزمالء ورؤس

 
 
نجزها، والتي يستدل أشعورة بقيمة العمل الذي يؤديه، والتي تظهر من خالل املهام التي  ىمع العادات املساندة في الجامعة، عالوة عل وإذا كان منسجما

 عليها من مقياس االنغماس الوظيفي الذي تم االعتماد عليه في هذا البحث وتتضمن املؤشرات التالية : 

 مؤشر قياس: االنغماس السلوكي 

 .بأنظمة العمل وتعليماتهلتزم أ •

 .أكمل وجه ىأقوم بإنجاز عملي عل •

  ىلإأصل  •
 
 .لالستعداد للتدريس عملي مبكرا

 .ينتابني اإلحساس باالكتئاب عندما أخفق في تحقيق ش يء متصل بعملي •

 .اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي •

•  
 
 .في عملي رغب في معاقبتها على أخطائي ارتكبتهاأألقى اللوم على نفس ي و  أحيانا

 .يوجد توافق كبير بين قدراتي الشخصية وطبيعة عملي •

 نفعاليمؤشر قياس: االنغماس اال 

 .ثناء أداء مهام عمليأأشعر باملتعة  •

 .استمتع بالحديث مع زمالئي بالعمل •

 .مر مملأن استمراري في عملي أعتقد أ •

 .تهتم إدارة الجامعة باحتياجات أعضاء هيئة التدريس •

 .زمالئي من أعضاء هيئة التدريس بااللتحاق بجامعتيوص ي أ •

 مؤشر قياس: االنغماس املعرفي

 أربط املعرفة الجديدة بما أ •
 
 .عرفه مسبقا

 .أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة •

 .سأبذل قصارى جهدي لتطوير مهاراتي في الفترة القادمة •

 .عمل بجد قدر املستطاع في انجاز عمليأ •

 أ •
 
 .قبل أداء عملي خطط دائما

 مفهوم االحتراق الوظيفي  .2

 
 
  نظرا

 
  (من للتباين اآلراء حول تعريف االحتراق الوظيفي مما نتج عنه صعوبة في وضع تعريف محدد ومتفق فقد عرفه كال

(Maslach&Jackson,1981   نهاك العاطفي بأنه " فقدان الشخص ي " وفسر اإلبأنه " أحساس الفرد باإلنهاك العاطفي وتبلد املشاعر وتدني اإلنجاز

حساسه طاقة الفرد على العمل والداء واالحساس بزيادة متطلبات العمل " بينما فسر تبلد املشاعر بأنه " شعور الفرد بأنه سلبي وصارم وكذلك إ

نجاحه واعتقاده بأنه مجهوده يذهب سدى " كما عرف  باختالل حالته املزاجية " أما تدني اإلنجاز الشخص ي فيعرفانه بأنه " إحساس الفرد بتدني

(Freudenberger,1975) حساب  ىاالحتراق الوظيفي بأن " حالة االنهاك تحدث نتيجة لألعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة امللقاة علي االفراد عل

بسبب صعوبة ظروف حياته، أو بسبب الفشل في تحقيق العوائد طاقتهم وقوتهم " ووصف حالة االجهاد التي تظهر نتيجة شدة إخالص الفرد لعمله أو 
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نه عباره عن تطور أ ىلإفراد الذين يعملون مع الناس مباشرة، باإلضافة رجح اال ال  ىبأنه " إنهاك عاطفي يصيب عل ) (Adekola,2010املتوقعة " عرفه 

بأنه " شعور االنسان باإلنهاك الشديد واالستنزاف  (Smith,et.al.,2012)فه سلبي وسأخر لالتجاهات واملشاعر تجاه زمالء العمل والجمهور. في حين عر 

مواجهة املتطلبات الدائمة  ىالعقلي والعاطفي والجسدي، نتيجة اإلفراط بالتوتر لفترة طويلة، وهذه الحالة تحدث عندما يشعر الفرد بأنه غير قادر عل

عرفه بأنه " عملية تدريجية تحدث استجابة نفسية وجسدية للعمل، وتكون  (Visconti , 2011)أما وامللحة، فيبدأ بفقدان الدافع والرغبة في الحياة " 

بأنه " عدم القدرة على  (Trivedi&Shukla,2008)نتيجتها يفقدان الحماس، وضعف قوة الدفع، وفي النهاية التوقف أو االستقالة من العمل. كما عرفاه 

فس ي، وزيادة الوفاء بمتطلبات الخدمة املطلوبة كما هو متوقع، ويمثل في االستنزاف العاطفي والالمباالة، والتعب الجسدي، وتدني الطاقة، واملرض الن

الل التعريفات السابقة ملفهوم االحتراق من خ تعاطي املخدرات والكحول والسخرية من كل ش يء والغضب غير املبرر واإلحباط وتدني اإلنجاز الشخص ي "

ويمكن تعريف االحتراق الوظيفي بأنه " أحساس الفرد باإلجهاد االنفعالي وتبلد املشاعر وتدني اإلنجاز ، أساسية أبعادنها تتفق في ثالث أالوظيفي نجد 

البحث ". والذي تضمن مؤشر اإلجهاد االنفعالي وتدني اإلنجاز الشخص ي والتي يستدل عليه من مقياس االحتراق الوظيفي الذي تم االعتماد عليه في هذا 

 الشخص ي 

 جهاد االنفعالي  مؤشر قياس: اإل 

•  
 
  .أشعر بأنني استنزف عاطفيا

  .أشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في عملي •

  .أشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح ملواجهة يوم عمل آخر •

 .بالضجر وامللل بسبب عمليأشعر  •

  .أشعر باإلحباط في عملي •

•  
 
  التعامل مع الناس بشكل مباشر يشكل ضغطا

 
  ي.عل كبيرا

  .عمالي في املنزل أنجاز بعض إو أأضطر للتأخر في العمل  •

 مؤشر قياس: تبلد املشاعر  

 .أشعر أن لعملي أثر بارز في قسوة مشاعري  •

  .ينال التقدير الكافي من اآلخرينبذله من جهد ال أأعتقد أن ما   •

  .حساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عمليإازداد  •

 .نهم أشياء ال طالب أ علىتعامل مع الطالب أأشعر بأني  •

 .يرهقني العمل في مجال التدريس أكثر مما كنت اتوقعه •

 .يوجه الطالب لي اللوم فيما يخص مشاكلهم •

 اإلنجاز الشخص ي  يمؤشر قياس: تدن

  .خرين تجاه مهنتيال أستطيع فهم مشاعر اآل  •

 .أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي •

  .ملك القدرة على خلق أجواء نفسية مريجه لداء عمليأنني ال أأشعر  •

  .ثناء عملي وتعاملي مع الطلبةأأشعر باالنزعاج في  •

  .ال أستطيع فهم مشاعر اآلخرين تجاه مهنتي •

 .أشعر بالخمول والكسل •

  :دراسةمنهج ال

 
ا
  : أسلوب الدراسةأوال

 علىسلوبي الدراسة النظرية والدراسة امليدانية حيث هدفت الدراسة النظرية الحصول أ علىحتى يمكن تحديد أهداف الدراسة تم االعتماد 

العالقة بين االنغماس  علىللتعرف البيانات أولية  علىالحصول  ىلإما الدراسة امليدانية فتهدف أ الدراسة،البيانات الثانوية الالزمة لتحقيق اهداف 

 . أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد ىلد -الوظيفي واالحتراقالوظيفي 

 باستعراض الدراسات السابقة حول هذا املوضوع.ملنهج التاريخي: ومن خالله تقوم الباحث ا .1

 املشكلة.لتحيد  االستنباطي: وذلكاملنهج  .2
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 وذلك الختبار الفرضية.االستقرائي: ملنهج ا .3

 ات الدراسة امليدانية. إجراءاملنهج الوصفي التحليلي: من خالله تقوم الباحثة بعرض  .4

 
ا
 : مجتمع وعينة الدراسةثانيا

 اقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد الحدود املكانية: 

 2020 ىلإ 2018 الفترة من عام :الحدود الزمانية
 يتكون 

 
عشوائية طبقية  هعين اختيارلكبر حجم عينة الدراسة فقد تم  مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد ونظرا

  مشيط.والطالبات بخميس  شطري الطالبكلية املجتمع بفي أعضاء هيئة التدريس تمثلت ( ةمفرد160عددها )والبالغ 

 
ا
 الدراسة  : أداةثالثا

البيانات الثانوية املستخدمة لتدعيم مشكلة الدراسة أما تمثل الكتب والدوريات والنشرات والدراسات أهم مصادر البحث في الحصول على 

 
 
من مفردات العينة باستخدام استمارة استقصاء أعدت لهذا الغرض تتضمن عبارات  البيانات الولية الالزمة الختبار الفروض، فقد تم جمعها ميدانيا

  .(1-5مقياس ليكرت الخماس ي املتدرجة ما بين )وقد تم استخدام الوظيفي، ومقياس االحتراق الوظيفي  لقياس مستوى االنغماس

 
ا
 أسلوب الدراسة  :رابعا

عباراه  (17وقد تم وضع ) أبعادثالث  ويتضمن مستوى االنغماس الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة جري تصميمه لتحديد املحور الول:

( االنغماس 12-8من ) السلوكي،االنغماس  (7-1بالشكل التالي من ) بعادالوظيفي وقد تصنف ال االنغماس أبعادتضمنت البيانات املتعلقة بقياس 

 املعرفي( ( االنغماس 17-13) االنفعالي من

( عباراه 18وقد تم وضع ) أبعادثالث  ويتضمنجري تصميمة لتحديد مستوى االحتراق الوظيفي لدي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  الثاني:املحور 

 املشاعر،( تبلد 112-7) من العاطفي،نهاك اإل( 6-1بالشكل التالي من ) بعاداالحتراق الوظيفي وقد تصنف ال أبعادتضمنت البيانات املتعلقة بقياس 

  الشخص ي.اإلنجاز  يتدن (13-18)

 
ا
 امليدانية : الدراسةخامسا

 :توصيف عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والوظيفية

 يمكن عرض خصائص عينة الدراسة وفق بعض البيانات الشخصية والوظيفية وذلك كما يلي:

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع: .1

 (: توزيع عينة الدراسة حسب النوع1جدول )

 النسبة املئوية % العدد النوع

 33.4 46 ذكر

 66.6 92 أنثى

 100.0 138 املجموع

 حصائي باالستعانة بجدول التحليل اإل  من إعداد الباحثة املصدر:                                                       

 وهو ما يعكس أمكانية تعميم النتائج  ناثإل عينة الدراسة شملت الذكور وا •

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع(: 1) شكل

 

46

92

النوع 

ذكر 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية: .2

 الدرجة الوظيفية حسب (: توزيع عينة الدراسة2جدول )

 النسبة املئوية % العدد العمر

 13.8 19 معيد

 17.4 24 محاضر

 56.5 78 استاذ مساعد

 12.3 17 استاذ مشارك

 100.0 138 املجموع

 حصائي من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإل  املصدر:                                                

 ( أن:2يتضح للباحثة من الجدول )

  .مكانية تعميم النتائجإعينة الدراسة شملت جميع الدرجات الوظيفية وهو ما يعكس  •

 وهي الدرجة الوظيفية التي تعتمد عليها الجامعة. %56.5درجة وظيفية في عينة الدراسة كانت أستاذ مساعد والتي مثلت  ىعلأ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة الوظيفية حسب توزيع عينة الدراسة :(2شكل )

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة .3

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة3جدول )

 النسبة املئوية % العدد الخبرة

 38.4 53 سنوات 5من  أقل

 58 80 سنوات 10إلى  5من 

 3.6 5 سنوات فأكثر 10

 100.0 138 املجموع

 حصائي املصدر: من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإل                                                    

 ( أن:3يتضح للباحثة من الجدول )

  .عينة الدراسة شملت جميع فئات سنوات الخبرة وهو ما يعكس إمكانية تعميم النتائج •

  .سنوات وهي الفئة التي تعتمد عليها الجامعات 10 ىلإ 5فئة في عينة الدراسة كانت فئة من  ىأعل •

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة :(3شكل )

 

معيد
14%

محاضر
17%

استاذ مساعد
57%

استاذ مشارك
12%

معيد محاضر استاذ مساعد استاذ مشارك

سنوات فأكثر10

10الى 5من …5أقل من 
سنوات 
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افيةإ(: توزيع عينة الدراسة حسب التكليف بوظيفة 4جدول )  شر

افيةإالتكليف بوظيفة   النسبة املئوية % العدد شر

 11.6 16 نعم

 88.4 122 ال

 100.0 138 املجموع

 حصائي املصدر: من إعداد الباحثة باالستعانة بجدول التحليل اإل                                                       

 ( أن:4يتضح للباحثة من الجدول )

  .شرافية وهو ما يعكس إمكانية تعميم النتائجعينة الدراسة شملت الوظائف االشرافية وغير اإل  •

  .شرافية وهي الفئة التي تعتمد عليها الجامعاتإبوظيفة  غير املكلفة كانت الفئةفي عينة الدراسة  فئة ىأعل •

 

 

 

 

 

 

 

 
افية :(4شكل )  توزيع عينة الدراسة حسب التكليف بوظيفة إشر

 :اإلحصاء الوصفي لنتائج الدراسة امليدانية

 تحليل فقرات بعد االنغماس الوظيفي السلوكي  .1

 (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات بعد االنغماس الوظيفي السلوكي5جدول )
املتوسط  الفقرة  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

 4 %79.42 1.29 3.97 التزم بأنظمة العمل وتعليماته  .1

 1 %87.10 0.681 4.36 أقوم بإنجاز عملي علي أكمل وجه  .2

 2 %86.52 0.821 4.33 أصل الي عملي مبكرا لالستعداد للتدريس  .3

 5 %76.09 0.973 3.80 ينتابني اإلحساس باالكتئاب عندما أخفق في تحقيق ش يء متصل بعملي  .4

 7 %52.17 1.287 2.61 اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي  .5

 6 %61.01 1.192 3.05 أخطائي ارتكبتها في عملي علىاللوم على نفس ي وارغب في معاقبتها  ألقىأحيانا   .6

افق كبير بين قدراتي الشخصية وطبيعة عملي  .7  3 %84.06 0.921 4.20 يوجد تو

  %75.22 0.541 3.76 متوسط البعد

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االنغماس الوظيفي السلوكي جاءت مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي  •

 (.0.541( وبانحراف معياري )3.76)

 ملي علي أكمل وجه".جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: " أقوم بإنجاز ع •

 إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: "اتجنب القيام بمهام إضافية في عملي ". أقلجاءت  •

 

 

 

 

16

122

وظيفة اشرافية 
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 نفعاليتحليل فقرات االنغماس الوظيفي اال  .2

 نفعالي(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات االنغماس الوظيفي اال 6جدول )

املتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

االهمية 

 النسبية

 الترتيب

 1 %69.57 1.33 3.48 أشعر باملتعة اثناء أداء مهام عملي  .1

 2 %81.88 0.744 4.09 استمتع بالحديث مع زمالئي بالعمل  .2

 5 %44.64 1.142 2.23 أعتقد أن استمراري في عملي أمر ممل  .3

 4 %64.49 1.032 3.22 الجامعة باحتياجات أعضاء هيئة التدريستهتم إدارة   .4

 3 %66.67 0.991 3.33 اوص ي زمالئي من أعضاء هيئة التدريس بااللتحاق بجامعتي  .5

  %65.51 0.672 3.27 متوسط البعد

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي  نفعالياملرتبطة ببعد االنغماس الوظيفي اال أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات  •

 (.0.672( وبانحراف معياري )3.27)

 جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: " أشعر باملتعة اثناء أداء مهام عملي". •

 أن استمراري في عملي أمر ممل ". إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: "أعتقد أقلجاءت  •

 الوظيفي املعرفي االنغماسفقرات بعد  تحليل .3

 الوظيفي املعرفي االنغماس(: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات 7جدول )

املتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

 اربط املعرفة   .1
ا
 4 %82.90 0.779 4.14 الجديدة بما أعرفه مسبقا

 5 %80.58 0.704 4.03 أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة  .2

 2 %88.84 0.82 4.44 سأبذل قصارى جهدي لتطوير مهاراتي الفترة القادمة  .3

 1 %89.28 0.737 4.46 أعمل بجد قدر املستطاع في انجاز عملي  .4

 3 %84.06 0.803 4.20 دائما قبل أداء عمليأخطط   .5

  %85.07 0.625 4.26 متوسط البعد

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

الوظيفي املعرفي جاءت مرتفعة حيث بلغ متوسطها الحسابي  االنغماسأن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد  •

 (.0.625( وبانحراف معياري )4.26)

 جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: " أعمل بجد قدر املستطاع في انجاز عملي".  •

 إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على: "أقوم بتوظيف املعرفة املكتسبة لحل املشكالت الجديدة ". أقلجاءت  •

  االنفعاليجهاد اال تحليل فقرات بعد  .4

  االنفعالياإلجهاد (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات 8جدول )

املتوسط  الفقرة  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

 2 %62.32 1.296 3.12 أشعر بأنني أستنزف عاطفيا  .1

 1 %66.23 1.317 3.31 عمليأشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في   .2

 3 %55.94 1.346 2.80 أشعر باإلرهاق حينما أصحو في الصباح ملواجهة يوم عمل آخر  .3

 6 %42.61 1.377 2.13 أشعر بالضجر وامللل بسبب عملي  .4

 5 %43.19 1.286 2.16 بعد اإلجهاد االنفعالي ]أشعر باإلحباط في عملي  .5

 4 %46.81 1.427 2.34 يشكل ضغطا كبيرا عليالتعامل مع الناس بشكل مباشر   .6

  %52.90 1.138 2.64 متوسط البعد
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

( 2.64أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد االجهاد االنفعالي جاءت منخفضة حيث بلغ متوسطها الحسابي ) •

 (.1.138وبانحراف معياري )

 جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "أشعر باستنفاذ كامل طاقتي في نهاية اليوم الذي اقضية في عملي". •

 إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " أشعر بالضجر وامللل بسبب عملي ". أقلجاءت  •

  تبلد املشاعر تحليل فقرات بعد  .5

 تبلد املشاعر (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات 9جدول )

املتوسط  الفقرة  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

 4 %57.39 1.546 2.87 أشعر أن لعملي أثر بارز في قسوة مشاعري   .1

 1 %67.83 1.32 3.39 بذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرين أأعتقد أن ما    .2

 5 %53.77 1.183 2.69 ازداد احساس ي بالقسوة تجاه الناس بعد عملي   .3

 6 %53.19 1.057 2.66 انهم أشياء ال طالب  علىاتعامل مع الطالب  بأنيأشعر   .4

 2 %64.93 1.344 3.25 يرهقني العمل في مجال التدريس أكثر مما كنت اتوقعه   .5

 3 %61.59 1.313 3.08 يوجه الطالب لي اللوم فيما يخص مشاكلهم   .6

  %59.86 0.963 2.99 متوسط البعد

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

( 2.99جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )تبلد املشاعر  املرتبطة ببعدأن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات  •

 (.0.963وبانحراف معياري )

 بذله من جهد ال ينال التقدير الكافي من اآلخرينأ" أعتقد أن ما جاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن  •

 انهم أشياء ال طالب "  علىاتعامل مع الطالب  بأنيأشعر إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "  أقلجاءت  •

 الشعور باإلنجاز تدنى تحليل فقرات بعد  .6

 تدني الشعور باإلنجاز (: املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات 10جدول )

املتوسط  الفقرة  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

األهمية 

 النسبية

 الترتيب

 4 %67.25 1.114 3.36 ال أستطيع فهم مشاعر االخرين تجاه مهنتي   .1

 1 %73.49 0.775 3.68 أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتي   .2

 2 %73.46 0.968 3.66 أشعر انني ال املك القدرة على خلق أجواء نفسية مريجه ألداء عملي   .3

 5 %65.65 0.888 3.28 أشعر باالنزعاج في اثناء عملي وتعاملي مع الطلبة   .4

 3 %68.99 0.774 3.45 ال أستطيع فهم مشاعر اآلخرين تجاه مهنتي   .5

 6 %52.61 1.239 2.63 أشعر بالخمول والكسل   .6

  %66.96 0.466 3.35 متوسط البعد

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

( 3.35جاءت متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )الشعور باإلنجاز تدنى أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد  •

 (.0.466وبانحراف معياري )

 .أجد صعوبة في التعامل مع مشكالت مهنتيجاءت أعلى إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "  •

 والكسل."أشعر بالخمول إجابات لفراد العينة للفقرة التي تنص على أن  أقلجاءت  •

 اختبارات فروض الدراسة:

 "ال يوجد ارتباط معنوي بين االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي " ينص الفرض الرئيس للدراسة على أنه:
 :وهيولقد تم تقسيم هذا الفرض إلى عدة فروض فرعية 
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 الوظيفي واالحتراقال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي  الفرض الفرعي األول:

 بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي: ةالباحث توالختبار هذا الفرض قام

 معامل االرتباط .1

 الوظيفي كمتغير تابع. واالحتراقيبين الجدول التالي معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي السلوكي كمتغير مستقل 

 (: معامل االرتباط للفرض الفرعي األول 11جدول )

 االحتراق الوظيفي السلوكياالنغماس الوظيفي  االختبار املتغير

 0.244 1 معامل االرتباط االنغماس الوظيفي السلوكي

 0.000 0.000 املعنوية

بين االنغماس الوظيفي السلوكي  0.05% عند مستوى معنوية 24.4بنسبة  إحصائيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة 

 الوظيفي. واالحتراق

 ANOVA Testتحليل التباين  .2

 (: تحليل التباين للفرض الفرعي األول 12جدول )

 املعنوية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان

 8.647 3.38 1 3.38 االنحدار
 

.0000 

 0.391 136 53.164 البواقي

  137 56.544 املجموع

ويظهر ذلك من خالل  الوظيفي، واالحتراقيتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين االنغماس الوظيفي السلوكي 

 عند مستوى معنوية  وهيقيمة "ف" 
 
نتائجه وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة اإلطار وصحة االعتماد على  0.05دالة إحصائيا

 بدون أخطاء.

 تحليل االنحدار .3

 (: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي األول 13جدول )

اختبار  املعامالت املعيارية غير املعياريةاملعامالت  النموذج

 ت

 املعنوية

 بيتا الخطأ املعياري  بيتا

  0.375 1.902 الثابت 1
0.244 

5.07
5 

0.000 

 0.000 2.94 0.099 0.29 السلوكياالنغماس الوظيفي 

ويبين هذا  0.05يظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" ملتغير االنغماس الوظيفي السلوكي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية 

 بين االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق الوظيفي.  ةاالنحدار يقوة العالقة 

يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي السلوكي واالحتراق  مما سبق يمكن رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل أي أنه:

 الوظيفي

 واالحتراق الوظيفي. نفعاليال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي اال  الفرض الفرعي الثاني:
 والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:

 معامل االرتباط .1

 الوظيفي كمتغير تابع. واالحتراقكمتغير مستقل  نفعالييبين الجدول التالي معامل االرتباط بين االنغماس الوظيفي اال 

 للفرض الفرعي الثاني(: معامل االرتباط 14جدول )

 االحتراق الوظيفي نفعالياالنغماس الوظيفي اال  االختبار املتغير

 0.129 1 معامل االرتباط االنغماس الوظيفي العاطفي 

 0.000 0.000 املعنوية

بين االنغماس الوظيفي  0.05% عند مستوى معنوية 12.9( بنسبة طردية) إحصائيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة 

 الوظيفي. واالحتراقنفعالي اال 
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 ANOVA Testتحليل التباين  .2

 (: تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني15جدول )

 املعنوية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان

 2.303 0.941 1 0.941 االنحدار
 

0.131 

 0.409 136 55.603 البواقي

  137 56.544 املجموع

ويظهر ذلك من خالل  الوظيفي، واالحتراق نفعاليبين االنغماس الوظيفي اال  طرديةيتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية 

 عند مستوى معنوية  وهيقيمة "ف" 
 
العالقة بين املتغيرين وجودة اإلطار وصحة االعتماد على نتائجه وتدل على صحة وجوهرية  0.05دالة إحصائيا

 بدون أخطاء.

 تحليل االنحدار .3

 (: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي الثاني 16جدول )

 املعنوية اختبار ت املعامالت املعيارية غير املعياريةاملعامالت  النموذج

 بيتا الخطأ املعياري  بيتا

  0.271 3.396 الثابت 1
0.129 

12.511 0.000 

 0.131 1.517 0.081 0.123 االنغماس الوظيفي العاطفي

ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  نفعالييظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" لجميع عبارات متغير االنغماس الوظيفي اال 

  الوظيفي. واالحتراق نفعاليبين االنغماس الوظيفي اال  هويبين هذا قوة العالقة االنحداري 0.05

واالحتراق  نفعاليال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي اال  مما سبق يمكن رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل أي أنه:

 الوظيفي.

 املعرفي واالحتراق الوظيفي.ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي  الفرض الفرعي الثالث:
 والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:

 معامل االرتباط .1

 الوظيفي كمتغير تابع. واالحتراقالوظيفي املعرفي كمتغير مستقل  االنغماسيبين الجدول التالي معامل االرتباط بين 

 الفرعي الثالث(: معامل االرتباط للفرض 17جدول )

 االحتراق الوظيفي الوظيفي املعرفي االنغماس االختبار املتغير

 0.449 1 معامل االرتباط الوظيفي املعرفي  االنغماس

 0.00 0.00 املعنوية

الوظيفي املعرفي  االنغماسبين  0.05% عند مستوى معنوية 44.9بنسبة  إحصائيةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة 

 الوظيفي. واالحتراق

 ANOVA Testتحليل التباين  .2

 (: تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث18جدول )

 املعنوية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان

 34.355 11.403 1 11.403 االنحدار
 

.0000 

 0.332 136 45.141 البواقي

  137 56.544 املجموع

ويظهر ذلك من خالل  الوظيفي، واالحتراقالوظيفي املعرفي  االنغماسيتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين 

 عند مستوى معنوية  وهيقيمة "ف" 
 
اإلطار وصحة االعتماد على نتائجه وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة  0.05دالة إحصائيا

 بدون أخطاء.

 تحليل االنحدار: .3

 (: تحليل نتائج االنحدار للفرض الفرعي الثالث19جدول )

 املعنوية اختبار ت املعامالت املعيارية غير املعياريةاملعامالت  النموذج

 بيتا الخطأ املعياري  بيتا

  0.339 1.028 الثابت 1
0.449 

3.033 0.000 

 0000. 5.861 0.079 0.462 الوظيفي املعرفي االنغماس
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الوظيفي املعرفي ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  االنغماسيظهر من خالل الجدول السابق أن قيم اختبار "ت" لجميع عبارات متغير 

  الوظيفي. واالحتراقالوظيفي املعرفي  االنغماسويبين هذا قوة العالقة االنحدارية بين  0.05

ال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي املعرفي واالحتراق  العدم وقبول الفرض البديل أي أنه: فرضمما سبق يمكن رفض 

 الوظيفي.

يوجد ارتباط معنوي بين "  العدم وصحة الفرض البديل للدراسة أي أنه: ي فرضيتضح عدم صحة الفرض الرئيس  ومن خالل كل ما سبق

 "االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي

  :نتائج الدراسة

 
ا
 :نتائج اختبار فروض الدراسة :أوال

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد. ىملتغير النوع لد ى االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي تعز  مستوى عدم وجود فروق في  •

أعضاء هيئة التدريس  ىالخبرة لدملتغير عدد سنوات  ى االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي تعز  مستوى وجود فروق في  وجود عدمعدم  •

 بجامعة امللك خالد.

 (: ملخص نتائج اختبار الفروض20جدول )

 النتيجة  الفروض 

 الفرض الرئيس ي األول 

 واالحتراق الوظيفي الوظيفيال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس  

ثبت عدم صحة 

 الفرض 

 الفرض الفرعي األول 

 السلوكي واالحتراق الوظيفي الوظيفيال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس  

ثبت عدم صحة 

  الفرض

 الفرض الفرعي الثاني "

 االنفعالي واالحتراق الوظيفي الوظيفيال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس  

ثبت عدم صحة 

  الفرض

 الفرض الفرعي الثالث 

 املعرفي واالحتراق الوظيفي الوظيفيال يوجد ارتباط معنوي بين بعد االنغماس 

ثبت عدم صحة 

  الفرض

  يلي:وتم إعادة صياغة الفرض كما 

 ارتباط معنوي بين بعد االنغماس الوظيفي واالحتراق الوظيفي " يوجد الول:الفرض الرئيس ي 

 "الوظيفي واالحتراقالوظيفي السلوكي  االنغماسوجود عالقة ارتباط معنوية بين الفرض الرئيس ي الول " 

 "  الوظيفي واالحتراقوجود عالقة ارتباط معنوية بين االنغماس الوظيفي االنفعالي الفرض الفرعي الثاني "

 "الوظيفي واالحتراقالوظيفي املعرفي  االنغماسوجود عالقة ارتباط معنوية بين الفرض الفرعي الثالث "

 
ا
  :التوصيات: ثانيا

 علىوما ثبت من وجود عالقة تربط بينهما وتؤثر بصورة سلبية  الوظيفي،ظاهرة االنغماس الوظيفي وعالقتها باالحتراق  بشأنفي ضوء ما تم طرح 

  :توص ي الدراسة بما يلي املرجوة.ات الداء مستوىالوصول الي اعلي  علىإنتاجية أعضاء هيئة التدريس وما لهذه العالقة من آثر 

 .املسؤولياتو تحديد العمال من خالل أعضاء هيئة التدريس  ىاالنغماس الوظيفي وتعزيزه لدتطوير  علىالعمل  •

 بدقة.من خالل تخفيض حجم العباء املطلوب أدائها وتحديدها الوظيفي  االحتراقخفض مستوى  •

  .تقديم التقدير الكافي ملا يقوم به عضو هيئة التدريسبخفض مستوى االحتراق الوظيفي  •

   .التي تواجه عضو هيئة التدريستعزيز مكانة الدعم املادي واملعنوي لحل املشكالت  زيادة مستوى االحتراق الوظيفيخفض  •

 .االحتراق الوظيفي مستوى جل خفض أهيئة التدريس من  لعضاءوضع برامج للدعم النفس ي واالجتماعي  •

 واحتياجاتهم.حرص اإلدارة العليا مصالح أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم  •

  التدريس.اهتمام اإلدارة العليا برفع الروح املعنوية لعضاء هيئة  •
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Abstract: The research aims to identify the level of job immersion and the level of job burnout, and the 
relationship between them in application to faculty members at King Khalid University, according to 
different variables (gender, administrative tasks, duration of work within the university). The research 
problem dealt with describing the relationship between job immersion and job burnout among faculty 
members at King Khalid University according to different variables (gender, administrative tasks, work 
duration within the university). The two tools of the study, which are the Occupational Engagement 
Scale and the Occupational Burnout Scale, were applied to a 99 sample of (138) faculty members who 
were selected by the stratified randomized method. The researcher used the descriptive analytical 
approach. The study found that there is a statistically significant correlation of 24.4% at a 0.05 level of 
significance between behavioral functional immersion and job burnout. There is a statistically 
significant correlation of 12.9% at a 0.05 level of significance between emotional job engulfing and job 
burnout, there is a statistically significant correlation of 44.9% at a 0.05 significance level between 
cognitive job immersion and job burnout. The study recommended work to develop and enhance 
career immersion among faculty members by identifying jobs and responsibilities. Reducing the level 
of job burnout by reducing the size of the burdens required to be performed and accurately identifying 
them, providing adequate appreciation for what the faculty member is doing, increasing the material 
and moral support to solve problems, enhancing the position facing the faculty member, developing 
psychological and social support programs for faculty members in order to reduce the level of 
Occupational burnout, the concern of senior management for the interests, rights and needs of faculty 
members, the interest of senior management in raising the morale of faculty members. 

Keywords: job immersion; behavioral immersion; emotional immersion; cognitive immersion; job 
burnout. 
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