
 
 
 
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 واإلحرتاق الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللومية

 )دراسة تطبيقية (

 
 
 
 
 

 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشئون خدمة المجتمع التجارة يل كلية كووإدارة األعمال  أستاذ مساعد بقسم اسماعيل: ىعمار فتحي موس .دأ.م. *()

ته حاصل علي درجة الدكتوراه من جامعة مدينة السادات، من اهتماما –جامعة مدينة السادات  -وتنمية البيئة 
التميز ، السمعة التنظيمية، جودة الحياة الوظيفية، القيادة األبوية، البراعة التنظيمية، السعادة النفسيةالبحثية: 

 المؤسسي ، المناعة التنظيمية ، القيادة المدمرة ، القيادة النرجسية، الغباء التنظيمي ، الجدارات الجوهرية.
Email:dr_ammar2012@yahoo.com 



 

 

 
224 

 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

 : البحثممخص  -1
يعيش العالم في األونة األخيرة حالة من القمق والتوتر من جراء تفشي جائحة كرونا المستجد فيي  

غيبلق الحيدود بيين اليدول،  معظم دول العالم، حيث تسببت ىذه الجائحة في إيقاف حركة الطيران وا 
يقيياف غالبييية األنشييطة فييي الجامعييات، وكيياحب ذلييك ركييود إ تكييادي وتجيياري فييي ظييل الزيييادات  وا 
المتسيييارفة فيييي أفيييداد اإلكيييابات والوفييياة، ميييل مطالبيييات رسيييمية بالبقييياء فيييي المنيييزل والتبافيييد 
اإلجتمافي وفدم الخيروج إال لمريرورة القكيوي، كيل ذليك شيكل بيدوره ريسوطاع نفسيية فميي جمييل 

التعرف فميييي مسيييتوي الكيييحة التنظيميييية لمجامعيييات أفيييراد األسيييرة، وليييذلك إىيييتم البحيييث الحيييالي بييي
مييية، والتعييرف فمييي مسييتوي المنافيية النفسييية،و التعييرف فمييي مسييتوي اإلحتييراق المكييرية الحكو 

الوظيفي، وتحديد نوع و وة العبل ة بين الكيحة التنظيميية واإلحتيراق اليوظيفي ، وتحدييد نيوع و يوة 
العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافية النفسيية، وتحدييد نيوع و يوة العبل ية بيين المنافية النفسيية 

اليييوظيفي، والتعيييرف فميييي اليييدور الوسييييط لممنافييية النفسيييية فيييي العبل ييية بيييين الكيييحة واإلحتيييراق 
التنظيميييية واإلحتيييراق اليييوظيفي  ليييدي أفرييياء ىيئييية التيييدريس بالجامعيييات المكيييرية الحكوميييية، 
ولتحقيق ذليك تيم اإلفتمياد فميي  ائمية اإلستقكياء لجميل البيانيات األوليية باسيتخدام فينية  وامييا 

إرتفياع مسيتوي من الجامعيات المكيرية الحكوميية، و يد أظييرت النتيائ   فرو ىيئة تدريس 379
رتفيياع مسييتوي اإلحتييراق الييوظيفي فييي  نخفيياض مسييتوي المنافيية النفسييية وا  الكييحة التنظيمييية وا 
الجامعييات المكييرية الحكومييية، ووجييود فبل يية إرتبيياط فكسييي وذات دالليية إحكييائية بييين الكييحة 

فبل يية إرتبيياط فكسييي وذات دالليية إحكييائية بييين المنافيية التنظيمييية واإلحتييراق الوظيفي،ووجييود 
النفسيييية واإلحتيييراق اليييوظيفي، ووجيييود فبل ييية إرتبييياط طيييردي وذات داللييية إحكيييائية بيييين الكيييحة 
التنظيمييية والمنافيية النفسييية ، ولعبييت المنافيية النفسييية دور الوسيياطة الجزئييية فييي العبل يية بييين 

الباحيث إليي مجموفية مين التوكييات تتعميق بكيفيية الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي، وتوكل 
 خفض مستوي اإلحتراق الوظيفي من خبلل الكحة التنظيمية والمنافة النفسية .

Abstract: 

The world has recently been living in a state of anxiety and tension due 

to the outbreak of the new Corona pandemic in most countries of the 

world, as this pandemic has caused the suspension of air traffic, the 

closure of borders between countries, and the suspension of most 

activities in universities, accompanied by an economic and commercial 

stagnation in light of the rapid increases in the number of Injuries and 
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deaths, with official demands to stay at home and social distancing, and 

not to go out except for the utmost necessity, all of this in turn posed 

psychological pressures on all family members, and therefore the 

current research was interested in identifying the level of organizational 

health of Egyptian public universities, identifying the level of 

psychological immunity, and identifying The level of job burnout, 

determining the type and strength of the relationship between 

organizational health and job burnout, determining the type and 

strength of the relationship between organizational health and 

psychological immunity, determining the type and strength of the 

relationship between psychological immunity and job burnout, and 

identifying the mediating role of psychological immunity in the 

relationship between organizational health and job burnout among 

members of the staff Teaching in Egyptian public universities, Using 

sample of 379 faculty staff member from Egyptian public universities. 

The results showed a high level of organizational health, a low level of 

psychological immunity, a high level of job burnout in Egyptian public 

universities, and an inverse and statistically significant relationship 

between organizational health and job burnout, and a significant 

inverse relationship between psychological immunity and job burnout, 

and the existence of a statistically direct correlation between 

organizational health and psychological immunity, and psychological 

immunity played the role of partial mediation in the relationship 

between organizational health and job burnout, and the researcher 

reached a set of recommendations related to how to reduce the level of 

job burnout through organizational health and psychological immunity. 
 

 مقدمة:   -2
ُأسوة بنظام المنافة الحيوية الذي يعمل دون توجيو من الفرد لمياجمة األجسيام السريبية، في ن     

اإلنسيان يمتمييك نظيام منييافي نفسيي يعمييل فمييي حمايتيو ميين اإلفتيداءات النفسييية مين البيئيية فبيير 
لمتافييب التكييف مييل الريسط الوجييداني ، وتحمييل مينية التييدريس الجيامعي فييي طياتيييا الك يير ميين ا

والرسوط الوظيفية والمينية بسبب ما تتطمبو من التعامل مل نوفيات مختمفية مين الطبلب،وكيراع 
التر يات العممية، وحتمية التعامل مل التطورات العممية والتكنولوجية المتسارفة، األمر الذي فيرض 

 .(Li,2020)فمي القائمين بتمك المينة الك ير من الرسوط 
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في شيعور فيام بيالقمق مين اإلكيابة بالعيدوي، خاكية ميل  COVID-19  وتسببت جائحة كورونا
تزايد أفداد اإلكابات والوفيات سواء بين األطقم الطبيية وأفيراد القطياع الكيحي أو األفيراد العياديين 
في مختمف  طافات المجتمل، كما أسيم في زيادة حالة القمق العامة فدم وجود فبلج معتميد مين 

 .(Kaur,2021)لفيروس المستجد الييئات الطبية ليذا ا
وُيعييد اإلحتييراق الييوظيفي  أحييد أىييم ات ييار التييي تنشييي فيين الرييسوط الوظيفييية التييي يتعييرض ليييا   

فرييو ىيئيية التييدريس، حيييث أن مينيية فرييو ىيئيية التييدريس يتطمييب أداؤىييا إتكييال مباشيير مييل 
ي العمييييل اتخييييرين بدرجيييية كبيييييرة، ولييييذلك فيييييم أك يييير فررييييو لئلكييييابة بيييياإلحتراق الييييوظيفي فيييي

(Lubbadeh,2020). 
وترتبط الكحة التنظيميية ألي مؤسسية بميدي فعاليتييا التنظيميية ، و يدرتيا فميي التطيور والنميو، 
فالمنظميية التييي تتمتييل بكييحة تنظيمييية جيييدة ف نيييا تمتمييك القييدرة فمييي خمييق منيياخ فمييل محفييز 

 .(Fard et al.,2020)ومشجل فمي التطور والتميز في بيئة العمل 
إلي الدور اليام الذي تمعبو متسيرات المنافة النفسية  (Polizzi et al.,2020)ت دراسة وأشار   

فييييي التخفيييييف ميييين ات ييييار السييييمبية لجائحيييية كورونييييا ، فقييييد أوريييي  أىمييييية المرونيييية، والتعييييافي 
سييتراتيجيات المواجييية، واليقظيية الذىنييية، والمسيياندة اإلجتمافييية، والتوجييو نحييو األىييداف بعيييدة  ،وا 

 في التخفيف من ات ار السمبية لجائحة كورونا.المدي ، 
، فقد أشيارت العدييد  COVID-19ونظراع لعدم وجود فبلج معتمد لفيروس كورونا  المستجد      

من الييئات الطبية إلي أن التعافي والشفاء من اإلكابة بيالفيروس يعتميد فميي المنافية الجسيمية 
انيييب النفسيييي واليييذي يطميييق فمييييو المنافييية النفسيييية لمفيييرد ، باإلريييافة إليييي الحالييية المعنويييية والج

Psychological Immunity  لييذلك ظيييرت فكييرة البحييث الحييالي لمتعييرف فمييي دور المنافيية ،
النفسيييية فيييي العبل ييية بيييين الكيييحة التنظيميييية واإلحتيييراق اليييوظيفي ليييدي أفرييياء ىيئييية التيييدريس 

 بالجامعات المكرية الحكومية .
 ة البحث: الدراسة اإلستطبلفية ومشكم -3

 ام الباحث بدراسة إستطبلفية إستيدفت الحكول فمي بيانات إستكشافية حول المنافة        
النفسية والكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي  لدي أفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية 

التوكل الحكومية ، باإلرافة إلي مسافدة الباحث في تحديد وبمورة مشكمة وتساؤالت البحث ، و 
إلي كياغة د يقة لفرورو ، و د إشتممت الدراسة اإلستطبلفية فمي دراسة مكتبية ، تم فييا 
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جمل البيانات ال انوية المتعمقة بكل من المنافة النفسية والكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، 
ء فرو من أفرا 55باإلرافة إلي فدد من المقاببلت المتعمقة مل فينة فشوائية ترمنت 

 ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة .
و د أكدت نتائ  الدراسة االستطبلفية فمي رعف إدراك أفراء ىيئة التدريس بالجامعات      

من العينة  34المكرية الحكومية محل الدراسة لمفيوم وأبعاد المنافة التنظيمية ) وفقاع إلجابات 
من العينة ،وبنسبة  33اد الكحة التنظيمية )وفقاع إلجابات % (، ومفيوم وأبع62، وبنسبة 

% ( وفدم 58من العينة ، وبنسبة  32% ( ومفيوم وأبعاد اإلحتراق الوظيفي  ) وفقاع إلجابات55
من العينة ، وبنسبة  36وروح العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية ) وفقاع إلجابات 

من  34المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي  ) وفقاع إلجابات  % ( وفدم وروح العبل ة بين65
 %( .62العينة وبنسبة 

كما أورحت العديد من الدراسات إرتفاع مستوي شعور أفراء ىيئة التدريس باإلحتراق     
الوظيفي  ، حيث يعانون من الرسوط النفسية والوظيفية بسبب  مة التفافبلت والترابط واإلنسجام 

ن زمبلئيم، كما يعانون من ك رة األفباء الممقاه فمي فاتقيم، باإلرافة إلي وجود بعض بينيم وبي
المشافر السمبية لدي أفراء ىيئة التدريس تجاه زمبلئيم ورؤسائيم في العمل ، ورعف 
مشاركة أفراء ىيئة التدريس في إتخاذ القرارات المتعمقة بمستقبميم الوظيفي ،وتدني دخل فرو 

 (.2323؛ جودة، فبدالسبلم،2318؛ مرزوق،2318) إسمافيل،ىيئة التدريس 
وتشير الدراسات إلي فجز الجامعات التقميدية وجمود  والبيا في مواجية التحديات الموجودة    

في البيئة المحيطة وخاكة في ظل فيروس كورونا،وفدم  درتيا فمي تمبية الحاجات التعميمية 
ة لدي األفراد ، وفدم توافر المعمومات الكافية لما تقدمو والكمية والنوفية المتناىية والمتنوف

الجامعة من خدمات لممؤسسات اإلنتاجية، ونقص معدالت اإلنفاق فمي البحث العممي، وفدم 
 (. 2321؛ محمد ،الرميدي، Azeem  et al.,2008تمبية الجامعة إلحتياجات المجتمل )

شي جائحة كورونا أ رت في الكحة أن تف (Torales et al.,2020)كما أورحت دراسة   
النفسية العالمية، حيث تسببت في إرتفاع معدالت الرسوط النفسية، والقمق، وأفراض اإلكتئاب، 
واإلنكار، والسرب، والمخاوف المررية لمختمف  طافات المجتمل ، كما إتفقت مجموفة من 

تر والقمق في جميل الدراسات فمي أن جائحة كورونا أكبحت المكدر الرئيسي لمخوف والتو 
 (Reznik et al.,2020; Kim &Su,2020; Joy&Toquero,2020)أنحاء العالم 
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وبناءاع فمي ما سبق ، ف ن النتائ  األولية التي تم التوكل إلييا من الدراسة االستطبلفية    
تشير إلي وجود  كور في فيم دور المنافة النفسية كمتسير وسيط في العبل ة بين الكحة 

يمية واإلحتراق الوظيفي  ، وما يترتب فمييا من نتائ  ىامة لكل من أفراء ىيئة التدريس التنظ
والجامعات والمجتمل  ، لذلك ف ن ىناك حاجة ماسة لدراسة دور المنافة النفسية كمتسير وسيط 

 في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي  . 
 اؤالت التي يمكن طرحيا فمي النحو التالي: وت ير ىذه المشكمة فدداع من التس     
ما مستوي الكحة التنظيمية لمجامعات المكرية الحكومية من وجية نظر أفراء ىيئة  (1)

 التدريس بيا؟
 ما مستوي المنافة النفسية ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية؟ (2)
لجامعات المكرية ما مستوي اإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة التدريس في ا (3)

 الحكومية؟
ما طبيعة ونوع العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة  (4)

 التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ؟ 
المنافة النفسية ألفراء ىيئة التدريس  ما طبيعة ونوع العبل ة بين الكحة التنظيمية و (5)

 في الجامعات المكرية الحكومية؟
ة ونوع العبل ة بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة ما طبيع (6)

 التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ؟ 
كيف يمكن لممنافة النفسية أن تؤ ر في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق  (7)

 الوظيفي لدي أفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ؟ 
  أىداف البحث: -4
 يسعى الباحث من خبلل ىذا البحث إلى تحقيق مجموفة من األىداف، فمى النحو اتتي:    

التعرف فمي مستوي الكحة التنظيمية لمجامعات المكرية الحكومية من وجية نظر   (1)
 أفراء ىيئة التدريس بيا.

التعرف فمي مستوي المنافة النفسية ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية  (2)
 مية.الحكو 
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التعرف فمي مستوي اإلحتراق الوظيفي  لدي أفراء ىيئة التدريس في الجامعات  (3)
 المكرية الحكومية.

الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة تحديد نوع و وة العبل ة بين  (4)
 . التدريس بالجامعات المكرية الحكومية  

افة النفسية ألفراء ىيئة التدريس الكحة التنظيمية والمنتحديد نوع و وة العبل ة بين  (5)
  في الجامعات المكرية الحكومية.

تحديد نوع و وة العبل ة بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة  (6)
 التدريس بالجامعات المكرية الحكومية .

التعرف فمي الدور الوسيط لممنافة النفسية في العبل ة بين الكحة التنظيمية  (7)
 الوظيفي  لدي أفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية. واإلحتراق

 اإلطار النظري وفروض الدراسة :  -5  
يشمل اإلطار النظري؛ مفيوم وأبعاد الكحة التنظيمية، ومفيوم وأبعاد المنافة النفسية،      

و اإلحتراق الوظيفي  ومفيوم وأبعاد اإلحتراق الوظيفي  ، والعبل ة بين التنظيمية والمنافة النفسية
 ،وذلك فمى النحو اتتي:

 مفيوم وأبعاد الكحة التنظيمية : -5/1   
ىو أول من فرف الكحة التنظيمية بينيا  درة المؤسسة التعميمية فمي  (Miles,1969)يعد          

مكانياتيا لمواجية التسيرات في البيئة الداخمية والخارجية فمي المدي الب عيد، وتعبر تطوير  دراتيا وا 
الكحة التنظيمية لمجامعات فن العبل ة المتبادلة والفعالة بين الطبلب وأفراء ىيئة التدريس 

، وأور  (Bahmaee et al.,2016)واإلداريين والقيادات الجامعية 
(Xenidis&Theocharous,2014)  أن الكحة التنظيمية ىي حالة من حاالت التفافل الكامل

فتبارىا )الحميد،الخالي من العوائق لجمي ( 2319ل العمميات التنظيمية الرسمية والسير رسمية ، وا 
بينيا القدرة والفعالية العالية لممؤسسة في مختمف اإلمكانيات والظروف، والكفاءة المتميزة في 
التكيف والتي مم والتجدد والنمو نحو األفرل دائماع، ونشر اإليجابية في المؤسسة لمنيوض بيا 

 يا وتحقيق أىداف
وترتبط درجة تمتل المؤسسات التعميمية بكحة تنظيمية جيدة بقدرتيا فمي خمق بيئة فمل         

وبيئة تعميمية مناسبة، وتشجل أفراء ىيئة التدريس والعاممين فمي اإلبداع واإلبتكار، وتجنب 
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ستسبلل  درات وطا ات أف2311المشاكل والكرافات ،وتشجل العمل الجمافي)السوالمة، راء (، وا 
 (.2323ىيئة التدريس والييئة المعاونة لتحقيق أىدافيا، بجانب تحقيق أىدافيم الخاكة) خمف،

الكحة التنظيمية بينيا  درة المنظمات لمعمل بفافمية والتكيف  (Farahani et al.,2014)وفرف    
 بشكل مبلئم والتسمب فمي المشكبلت فمي نحو كاف وبتسير ونمو من داخل المنظمة، وأور 

( أن الكحة التنظيمية الجامعية ىي  درة اإلدارة الجامعية فمي التكيف مل البيئة 2319)دراوشو،
سياميا في توفير سبل اإلنسجام والتوافق بين القادة  المحيطة ومل المجتمل المحمي من حوليا، وا 

ظام وظيفي واإلداريين والعاممين لدييا ، وتييئة البيئة والتسمب فمييا بشكل مبلئم ، من خبلل ن
 متكامل وفعال، لتحقيق أىدافيا بكفاءة وفافمية.

فمي أن اليدف من  ياس الكحة لممنظمة ليس فقط إلظيار  (Fridrich et al.,2020)وأشار   
وا ل حالة المنظمة ،ولكن أيراع إلفداد خطط التحسين والتطوير المستندة فمي ما تم التوكل إليو 

 من نتائ .
أن المنظمات  (Fridrich et al.,2020)مات الكحية ، حيث أور  وتتعدد خكائص المنظ   

الكحية تتميز باإلنكات نحو التجديد والتحسين، والفعالية المرتفعة فمي المدي الطويل، ومشاركة 
فطاء أىمية لمعاممين،  نخفاض رسوط العمل، وا  العاممون في كنل القرار، واإللتزام التنظيمي، وا 

رتفاع األمان وندرة حوادث العمل ، وارتفاع الدافعية لدي العاممين، إنخفاض معدل دوران العمل ، وا 
وتوافر روح الفريق ، وتوافر التو يت واإلنتظام لتدفق المعمومات، وتوافر ال قة والتشجيل فمي 

 وجود  قافة المنظمة، وتوافر الكفاءة والفافمية لدييا.
وي الكحة التنظيمية في مدارس التعميم ( إلي إرتفاع مست2316وتوكمت دراسة)البموشي،       

األساسي بسمطنة فمان، ووجود فبل ة إرتباط طردية بين القيادة التحويمية والكحة التنظيمية، كما 
( وجود فروق دالة إحكائياع في مستوي الكحة التنظيمية ترجل 2311أورحت دراسة)السوالمة،

( أن مستوي الكحة 2323حت دراسة) خمف،إلي متسيرات النوع والخبرة والمؤىل العممي، كما أور
التنظيمية في كميات الجامعة األىمية في بسداد متوسط، وأن أبعاد الكحة التنظيمية أك ر تي يراع في 

( إلي وجود أ ر ذو داللة إحكائية لتطبيق 2313الفافمية التنظيمية، وتوكمت دراسة)الكرايرة،
مية، ووجود فروق ذات داللة إحكائية في مبادئ الكحة التنظيمية في جودة الخدمات الحكو 

مستوي الكحة التنظيمية ترجل إلي العمر والنوع والخبرة والمستوي التعميمي والمستوي الوظيفي ، 
( إلي وجود أ ر جوىري إيجابي لمتدريب األخرر فمي 2323وتوكمت دراسة) فواد وآخرون ،
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لي وجود فبل ة إرتباط طردية ذات ( إ2323أبعاد الكحة التنظيمية، وتوكمت دراسة) أبوحجير،
داللة إحكائية بين توافر أبعاد الكحة التنظيمية واألداء المتميز لمبنك، كذلك أورحت دراسة 

( أن مستوي الكحة التنظيمية في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك جاء 2314)الشمايمة،
ين أداء ظيمية في تحسبمستوي متوسط، ووجود أ ر ذو داللة إحكائية ألبعاد الكحة التن

( إلي وجود فروق ذات داللة إحكائية بين متوسطات 2318) الشبمي،العاممين، وتوكمت دراسة 
إجابات المعممين فيما يتعمق بدرجة الكحة التنظيمية ترجل لمنوع، وفدم وجود فروق ذات داللة 

عمر، ووجود فبل ة إحكائية وفقاع لمتسيرات الخبرة التدريسية، والمؤىل العممي، والتخكص وال
فكسية دالة إحكائياع بين درجة الكحة التنظيمية ومستوي اإلحتراق  النفسي لدي المديرين، 

إلي وجود فبل ة إيجابية ذات داللة إحكائية بين  (Toprak et al,.2015)وتوكمت دراسة 
ن أ (Alqarni,2016)أساليب  يادة مديري المدارس والكحة التنظيمية، كما أورحت دراسة 

المدارس الخاكة كانت أك ر كحة من المدارس الحكومية، وأن المدارس األفمي تحكيبلع أكاديمياع 
( إلي 2321كانت أك ر كحة من المدارس متوسطة ومنخفرة التحكيل، وتوكمت دراسة )رشيد،

وجود فبل ة إيجابية غير مباشرة بين العدالة التنظيمية والررا الوظيفي من خبلل متسير الكحة 
 تنظيمية كمتسير وسيط.ال

( إلي وجود فبل ة إرتباط إيجابية ذات داللة إحكائية بين 2317وتوكمت دراسة )الحوراني،        
درجة الكحة التنظيمية ومستوي ممارسة المديرين إلستراتيجيات إدارة الكراع، وأورحت دراسة 

(Parlar&Consoy,2017) يادة التعميمية والكحة وجود فبل ة إرتباط إيجابية بين سموكيات الق
( فدم وجود فروق ذات داللة إحكائية في 2323التنظيمية، وأورحت دراسة )العمري، السورين،

مستوي الكحة التنظيمية  من وجية نظر أفراء ىيئة التدريس ترجل لمتسيرات النوع،الرتبة 
لحرية األكاديمية العممية، سنوات الخبرة، نوع الكمية، ووجودفبل ة إرتباط إيجابية بين درجة ا

( وجود فروق ذات داللة إحكائية 2318ومستوي الكحة التنظيمية ، وأورحت دراسة) العميان،
لمستوي الكحة التنظيمية وفقاع لسنوات الخبرة، وفدم وجود فروق وفقاع لمنوع والمؤىل العممي، كما 

واإلستسراق الوظيفي، اورحت الدراسة وجود فبل ة إرتباطية موجبة بين مجاالت الكحة التنظيمية 
( إلي وجود فبل ة إرتباط إيجابية ذات داللة إحكائية بين العمر 2319وتوكمت دراسة)العيسي،

والمؤىل والخبرة وبين المستوي العام لمكحة التنظيمية، وفدم وجود فبل ة ذات داللة إحكائية 
 ة التنظيمية.بين نوع الوظيفة ،والجنس، والمرتبة الوظيفية وبين المستوي العام لمكح
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أن أبعاد الكحة  (Singh&Jha,2018)وتتعدد أبعاد الكحة التنظيمية، حيث أورحت دراسة       
التنظيمية تترمن الفعالية اإلدارية، توازن السمطة، ممارسات وتوجو تطوير الموارد البشرية، 

تفق ال عديد من الباح ين فمي التوجو بفرق العمل، القيم التنظيمية، اإلبتكارية، والروح المعنوية، وا 
لمكحة التنظيمية في المؤسسات التعميمية  (Miles,1969)األبعاد العشرة التي حددىا 

؛ 2318؛ العميان،2317؛ منير،2315؛ رشيد،2314؛ العموش،2311)السوالمة،
 Meggetto et al,.2020: Rathmann et)؛ 2323؛ خمف،2319دراوشو،

al,.2020;Sentell,2021;Min&Su,2020  : وتتم ل ىذه األبعاد فيما يمي 
  وروح األىداف: يشير إلي أن يكون لدي العاممين في المنظمة  بول لؤلىداف والسايات التي

يسعون إلي تحقيقيا، وأيراع التحقق من مبلءمتيا لمموارد المتاحة، ومناسبتيا لحاجات البيئة، 
مكانية تحققيا لؤلىداف   .(Busch et al,.2017)وأيراع وا عيتيا وا 

  فعالية اإلتكاالت: يقكد بيا توافر إتكاالت جيدة بالمنظمة، وخالية من التشويش، وسيولة
إنتقال المعمومات في المنظمة بسرفة ومرونة فالية، كما تؤمن في نفس الو ت بالمكارحة 
والمكاشفة لمبيانات حول المشكبلت والعقبات وذلك حتي يتاح ورل حمول فبلجية ليا)فبدالمجيد، 

 (.2323،بشير
  توازن السمطة:يقكد بو إدراك العاممين بالمنظمة لتي ير المدير، حيث يسود في المنظمة المتمتعة

بكحة جيدة العبل ات اإلفتمادية بين المديرين ورؤسائيم، فيقوم المديرون بدور متميز في التي ير 
لتي يعتمد فمييا فمي  رارات وأفعال رؤسائيم من خبلل إمتبلكيم لبعض المعمومات واتراء، وا

رؤسائيم في كنل  راراتيم ، كما تتوزع فييا السمطة بشكل منكف وفادل ومنطقي 
(Sing&Jha,2017). 

 :حيث أن المنظمة ذات الكحة التنظيمية لدييا القدرة فمي إستسبلل مواردىا  إستسبلل الموارد
ي خفض مستوي أفرل إستسبلل ممكن ، وتحقق التنسيق بين مدخبلتيا المتعددة ، والعمل فم

التوتر الذي يواجو الموارد البشرية ب فتبارىا من أىم موارد المنظمة ذات الكحة التنظيمية 
(Kipfelsberger et al,.2016). 

  التماسك أو اإلنتماء: حيث أن المنظمة ذات الكحة التنظيمية يكون ليا ىويتيا المتميزة، حيث
فتزازىم باإلنتماء ليا  يفرل العاممون العمل بيا والرغبة في البقاء فن ررا و نافة، مل فخرىم وا 

 .(Charoghchian et al,.2020)، كما يتعاون العاممون مل بعريم البعض بانسجام 
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  الروح المعنوية: تشير إلي الشعور باليقين وال قة والتعاون والكدا ة الموجودة بين العاممين في
البعض بحيث يشعرون أنيم يعممون بشكل  المنظمة ، أي إمتبلكيم المشافر الطيبة تجاه بعريم

 (Hicks,2020)جيد 
  ،اإلبداع: يشير إلي أن المنظمة المتمتعة بالكحة تبتكر إجراءات جديدة، وتتبني أىدافاع خبل ة

 .(Fard et al,.2020)وتنوع من نفسيا، وبذلك تكب  أك ر تميزاع مل مرور الو ت 
 :ظيمية تستجيب لما يجري حوليا، وتتمتل بقدر من حيث أن المنظمة ذات الكحة التن اإلستقبللية

اإلستقبللية فن البيئة، وليست أداة طيعة بيدىا، فيي تقرر سموكيا بما يتناغم مل المطالب 
 (Williams et al,.2020)الخارجية 

  التكيف: ىو  درة المنظمة فمي إحداث التسييرات البلزمة لنموىا وتكيفيا، بشكل أسرع مما يجري
، كما يرتبط بعدا اإلستقبللية والتكيف مل البيئة المحيطة بيا، فعندما تتعارض البيئة مل في بيئتيا

المنظمة تكب  البيئة والمنظمة في إختبلف وىنا يجب أن يحدث التكيف، حيث أنو يعبر فن  درة 
المنظمة فمي إحداث التسير التكحيحي أو التعديمي بطريقة سريعة من تسييرات البيئة المحيطة، 

و  درة العاممين فمي تحمل رسوط العمل، والتكيف مل التسيرات البيئية في كل من البيئة الداخمية أ
 .(Williams et al,.2021)والخارجية 

 :جراءات متطورة إلستشعار  حل المشكبلت حيث أن المنظمة ذات الكحة التنظيمية ليا بني وا 
ختي يجاد الحمول الممكنة ليا، وا  ار الحل المناسب، وتنفيذ ىذا الحل المشاكل وتحديدىا ، وا 

وتقويمو، كما أن لدييا القدرة فمي التسمب فمي المشكبلت التي تواجييا بدالع من اإلنسحاب 
السمبي أو اإلستجابة القسرية ، أو إلقاء الموم فمي اتخرين ، أو مقابمة المشكبلت بالرفض 

 .(Aaby et al,.2020)واإلنكار
 النفسية:مفيوم وأبعاد المنافة  -5/2

ظير فمم النفس اإليجابي بعد أن زادت الرسوط واألفباء فمي كاىل الفرد حتي كادت تفقده       
معني الحياة والشعور بالسعادة والررا فنيا، فجاء ىذا العمم ليعيد لمحياة بيجتيا حيث يركز فمي 

ر اإليجابي ) الجوانب اإليجابية في حياة الفرد والتي من أىميا المنافة النفسية والتفكي
(، فالمنافة النفسية ىي نظام متكامل األبعاد الشخكية، ييدف إلي إحداث حالة 2321شمبولية،

من التوازن بين متطمبات الشخكية وظروف الحياة من أجل زيادة فممية التكيف النفسية 
درة في (، وىي نظام وجداني تفافمي  ائم فمي استخدام الق2319واإلجتمافية والطبيعية )البيومي،
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التمييز بين ما يرر وما يفيد،وذلك باستخدام التخيل والقدرة  فمي التخطيط ،بيدف إفطاء القدرة 
فمي إدراك الخطر والحماية منو ،وكذلك إدراك ما يعزز الحياة لديو، وكياغة خطط العمل من أجل 

( أن 2321،(، كما إفتبر )سالمان2321الو اية والتدفيم واإلحساس باليوية والذات ) حنتول،
الحفاظ فمي الحياة والكيان الجسدي واليوية والممكية الفكرية اإلبدافية تيتي فبر فمميات ونظم 

أن الفرد يمتمك نظام  (Dubey&Shahi,2011)تكون المحرك لنظام المنافة النفسية،كما أور  
والتوتر  منافي نفسي يعتبر وفادء المكادر النفسية الحامية من ات ار السمبية بسبب القمق

العكبي والرسط  العكبي التي يمر بيا الفرد يومياع،وذلك فمي وتيرة فمل نظام المنافة الحيوية، 
( المنافة النفسية بانيا مجموع سمات الشخكية التي تجعل الفرد  ادراع 2323وفرف ) السيمي، 

يؤ ر فمي  فمي تحمل تي يرات اإلنياك والرسط، وفمي دم  الخبرة المكتسبة من ذلك، بنمط ال
الوظائف الفعالة لمفرد، كما أنو ينت  منافة نفسية مرادة تحمي الفرد من التي يرات البيئية 

أن المنافة النفسية بم ابة الدفافات النفسية التي تعمل  (Hassan,2021)السمبية، وأور  
فادة تفسير ومعادلة وتشويو المعمومات السمبية، بيسموب يحسن من آ ارىا التي  فمي تبرير وا 

تيدد الكيان الوجداني،وتكل بالفرد لمشعور الجيد، فبر إغفال التشوه الحادث لتبرير األحداث 
أن المنافة النفسية ىي نظام متكامل األبعاد الشخكية،  (Dubey ,2018)السمبية، وأور  

تيدف إلي إحداث التوازن بين متطمبات الشخكية والسياق من أجل زيادة فممية التكيف النفسي 
( أن المنافة النفسية ىي  درة الفرد فمي حماية نفسو من 2313واإلجتمافي، كما أور  )زيدان،

التي يرات السمبية والتيديدات والمخاطر واألزمات النفسية والتخمص منيا فن طريق التحكين 
( أن 2323النفسي باستخدام الموارد الذاتية واإلمكانيات الكامنة في الشخكية، وأور  )المي ي،

المنافة النفسية ىي نظام تكاممي متعدد األبعاد يترمن مكادر المقاومة والحماية من الرسوط 
واألزمات، ومنيا التفكير اإليجابي ،ال قة بالنفس، المواجية اإليجابية، المرونة النفسية، تنظيم 

 الذات، والربط اإلنفعالي .
جابي يقوم فمي الفكرة القائمة بينو إذا إلي أن فمم النفس اإلي (Feroz et al.,2020)وأشار        

إمتمك الفرد منافة نفسية مرتفعة ف نو سيكون أ ل فررو لمتفكير الخرافي وسيشعر بالسعادة، 
( أن المنافة النفسية ىي الجياز المنافي الذي 2323وتكون حياتو أك ر إ ماراع ، وأور  )فمي،

ويتفافل معو ولو وظائف دفافية وو ائية،فيو يعمل بالتوازي مل جياز المنافة الحيوي)البيولوجي( 
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يحكن الفرد ويحميو من اإلكابة باألمراض النفسية والعكبية، ويوفر لو القوة والطا ة في مواجية 
 الرسوط والموا ف واألحداث المؤلمة والمحبطة، والفيروسات الفكرية التي تيدد كحتة النفسية .

تباط المنافة النفسية بالتوجو الديني الجوىري، كما ( إر 2314وأظيرت دراسة) حسان، جوحي،      
( إرتباط المنافة النفسية بالكبر ، وأظيرت نتائ  2316أظيرت نتائ  دراسة )حسون،

( العبل ة الطرية بين المنافة النفسية وجودة الحياة والعبل ة العكسية بقمق 2316دراسة)ياسر، 
( وجود فبل ة بين المنافة النفسية واليناء 2317المستقبل ، وأورحت دراسة )فبدالممك ،  رني،

( وجود فبل ة بين الحكانة النفسية 2317) كباح، الشجيري، النفسي، كما أورحت دراسة
( إرتباط المنافة النفسية بالمناخ 2319وجودة الحياة الروحية ، كما أظيرت نتائ  دراسة ) فمي،

إرتباط المنافة النفسية بالسعادة ، كما  (2323األسري اإليجابي، وأظيرت نتائ  دراسة )األحمد،
( إلي وجود فبل ة فكسية دالة إحكائياع بين المنافة النفسية 2323توكمت دراسة )المي ي،

 بيبعادىا المختمفة وكل من القمق وتوىم المرض لعينة البحث من طبلب الجامعة.
المنافة البيولوجية  إلي فدة طرق لتعزيز جياز (Yousfi et al,.2020)وأشارت دراسة        

والنفسية خبلل فترة غنتشار فيروس كورونا  وذلك من خبلل اإللتزام بالعزل الكحي، التسذية 
الكحية، الكيام المتقطل وتنظيم السعرات الحرارية، الحكول فمي فيتامين د ، فترات النوم 

داللة  ( إلي وجود فروق ذات2313الكافية، وممارسة الريارة، وتوكمت دراسة )زرو ي،
إحكائية في درجة المنافة النفسية وفقاع إلختبلف النوع والتخكص العممي ، ووجود فبل ة  وية 
بين المساندة اإلجتمافية والمنافة النفسية، كذلك ف ن خكائص الشخكية المحددة لمذات لدييا 

بية  وية بين (، كما توجد فبل ة إيجا2315القدرة فمي التنبؤ بكفاءة نظام المنافة النفسية )فريد،
(، كما توجد فبل ة بين المنافة النفسية 2315التوجو الديني والمنافة النفسية) سممان، جاني،

(،ووجود فبل ة إرتباط موجبة بين المنافة النفسية وكل من الوفي 2316ودرجة الكبر ) حسون،
وزيادة األفكار (، ووجود فبل ة إرتباط سالبة بين المنافة النفسية 2318بالذات والعفو )الجزار،
( إلي وجود فبل ة إرتباط موجبة 2319(، كما توكمت دراسة )الجزار،2319البلفقبلنية) البيومي،

وذات داللة إحكائية بين المنافة النفسية والذكاء األخبل ي ، ووجود فبل ة إرتباط موجبة وذات 
اديمي لطبلب الجامعة، داللة إحكائية بين ربط النفس كيحد أبعاد المنافة النفسية واألداء األك

أن المنافة النفسية المرتفعة أدت إلي إنخفاض درجات  (Bae et al,.2019)وأورحت دراسة 
اإلنياك النفسي ، وكانت بم ابة العامل الو ائي رد اإلنياك النفسي، كما أشارت دراسة 
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

(Dubey,2018) جيات إلي أن األفراد الذين لدييم إحساس  ابت بالذات،ويستخدمون إستراتي
خاكة حيث يكيفونيا لمتسمب فمي المكافب التي تواجييم بالحياة، وأن فدم  درة الفرد فمي 
التعمم المسبق في كيفية إدارة القوي والمشافر من الخبرات السابقة، تؤدي إلي رعف فعالية زظام 

لية ( أن الفرد الذي لديو شعور فال بالمسؤو 2315منافتيم النفسية، كما أكدت دراسة)الشريف،
ىو فرد متحرر من الميول المرادة لممجتمل ويشعر بقيمتو الذاتية وبالترابط الشخكي واإلجتمافي 
،مما تجعمو خال من األفراض العكابية،والتي بدورىا تم مت ب حدي نماذج كفاءة المنافة النفسية، 

لعبل ة بين (   ياس أ ر نظم المنافة التنظيمية فمى ا2323واستيدفت دراسة )إسمافيل، البنوي،
نتاج األدوية  إدراك األفراد لمشائعات التنظيمية وأدائيم التكيفي بالتطبيق فمى شركات كنافة وا 
البشرية بمدينة العاشر من رمران، وتوكمت الدراسة إلي فدم وجود فبل ة معنوية بين إدراك 

افة التنظيمية فمى األفراد لمشائعات التنظيمية وأدائيم التكيفي، كما كشفت فن األ ر المعدل لممن
العبل ة بين إدراك األفراد لمشائعات التنظيمية وأدائيم التكيفي، وكذلك وجود اختبلفات ذات داللة 
إحكائية في طبيعة العبل ة بين إدراك األفراد لمشائعات التنظيمية وأدائيم التكيفي كدالة في بعض 

إلي وجود فبل ة إرتباطية بين ( 2321فئات المتسيرات الديموجرافية، وتوكمت دراسة )فبادة،
و مق اإلمتحان، ولم  19المنافة النفسية و مق اإلمتحان، ووجود فبل ة إرتباطية بين  مق كوفيد 

و مق اإلمتحان، 19تكشف النتائ  فن تي ير المنافة النفسية فمي العبل ة بين  مق كوفيد 
ي من المتوسط في المنافة ( إلي تمتل أفراد العينة بمستوي أفم2321وتوكمت دراسة) الحمبي،

النفسية، ولممنافة النفسية  درة تنبؤية بالتوجو اإليجابي نحو المستقبل ، وتوكمت دراسة 
( إلي وجود فبل ة إرتباطية موجبة ذات داللة إحكائية بين المنافة 2319)سميمان، مجاىد،

ة بين ربط النفس النفسية والذكاء األخبل ي لدي طبلب الجامعة، ووجود فبل ة إرتباطية موجب
              وتوكمت دراسة  كيحد أبعاد المنافة النفسية واألداء األكاديمي لطبلب الجامعة ،

( إلي وجود فبل ة ذات داللة إحكائية بين كل من اإلي ار والذكاء األخبل ي 2323)سالم، سميمان،
نام  التدريبي لتنشيط ( إلي فعالية البر 2321والمنافة النفسية، كما توكمت دراسة )شمبولية،

        المنافة النفسية في خفض التفكير الخرافي لدي طبلب تكنولوجيا البكريات، وأكدت دراسة
( إلي وجود فبل ة ذات داللة إحكائية بين المنافة النفسية والتكيف 2321) الرفوع، الربيحات،

 الدراسي.
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المنافة النفسية ، حيث أور  وحتي اتن ال يوجد إتفاق بين الباح ين حول أبعاد       
(Hassan,2021)  ،أن أبعاد المنافة النفسية تشمل اإلرطرابات الجسدية، وميكانيزمات الدفاع

 (Olah,2005)والسمات الشخكية، والقناع، والدفم والمساندة، في حين إتفقت دراسات 
(Kaur&Som,2020) (Voitkane,2004) (Li,2021) (Kaur,2021) ة أن أبعاد المناف

النفسية يمكن تحديدىا في  بلث مجموفات، المجموفة األولي وتشمل كفاءات التفكير اإليجابي، 
والشعور بالتحكم، والشعور باإلتساق، والشعور بنمو الذات، بينما تشمل المجموفة ال انية توجو 

شكبلت، التحدي، والمرا بة اإلجتمافية، ومفيوم الذات اإلبتكارية، والتطبل اإلجتمافي، وحل الم
والفعالية الذاتية، وتوجو األىداف، واإلبداع اإلجتمافي ، وتشمل المجموفة ال ال ة ربط اإلندفاع، 

( فمي تسعة أبعاد  2313والتزامن، والتحكم العاطفي، وربط التسرع ، كما إفتمدت دراسة )زيدان،
والكبلبة النفسية،  تشمل التفكير اإليجابي، اإلبداع وحل المشكمة، ربط النفس واإلتزان، الكمود

فعالية الذات، ال قة بالنفس، التحدي والم ابرة، المرونة النفسية والتكيف، والتفاؤل، كما إفتمدت 
( فمي أبعاد اإلحتواء، المواجية التكيفية، 2316( ودراسة )رمران،2315دراسة )الشريف،

 قة بالنفس، فمي أبعاد ال (Bhardwai&Agrawal,2015)وتنظيم الذات،كما إفتمدت دراسة 
فتمدت دراسة     التوافق، النر  اإلنفعالي، السعادة النفسية،  واإلتجاه اإليجابي نحو الماري ، وا 

( فمي أبعاد  وة اإلرادة، المرونة النفسية، ال قة بالنفس، التحكم الذاتي 2318) فبدالممك،  رني،
( فمي 2323دت دراسة)رفيق،لمواجية اإليجابية، التوجو نحو اليدف، والتوجو الديني، كما إفتم

البعد النمائي الو ائي، البعد النفسي الذاتي، الجانب اإلجتمافي، الجانب الفكري المشافري ، كما 
( فمي أبعاد التفكير اإليجابي، ال قة بالنفس، المواجية اإليجابية، 2323إفتمدت دراسة )المي ي،

 المرونة النفسية، التنظيم الذاتي، الربط اإلنفعالي .
تفق العديد من الباح ين فمي مجموفة من األبعاد لقياس المنافة النفسية في المؤسسات       وا 

تتم ل ىذه األبعاد  Olah,2020) ؛2319؛ فتحي،2319؛ فبدالرحمن،2313التعميمية )زيدان،
 فيما يمي :

 ،وتقييميا  التفكير اإليجابي: ويقكد بو  درة الفرد فمي إحتواء الموا ف المختمفة لمحياة اليومية
بكورة إيجابية، واإلستفادة من الخبرات والتجارب في حياتو، والتفكير بكورة إيجابية وفقبلنية 

 .(Gupta&Nebhinai,2020)ومنطقية  
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

  مكانياتو و دراتو في تخطي ستبكاره لمياراتو الذاتية وا  فعالية الذات: ويقكد بو إدراك الفرد لذاتو وا 
 .(Alsahali,2020)األزمات 

 متبلكو أو تمتعو بالتفكير اإلبدا ع وحل المشكبلت: ويقكد بو  درة الفرد فمي حل المشكبلت وا 
 Feroz et)الخبلق و درتو اإلبدافية فمي إ تراح البدائل وحل المشكبلت بطريقة إبدافية 

al,.2020). 
 ر الكبلبة النفسية: ويقكد بو  درة الفرد فمي مواجية األزمات وتحدي الكعاب، و درتو فمي تسيي

 .(Dubey,2018)وجيتو الذىنية وتطويل أفكاره بما يبلئم األحداث التي يمر بيا
  اإلتزان اإلنفعالي: ويقكد بو  درة الفرد فمي التحكم في إنفعاالتو، والسيطرة فمييا،والحفاظ فمي

 (.2321إتزانو اإلنفعالي، وفدم المبالسة أو التيويل في إستجابتو اإلنفعالية )المنشاوي وآخرون،
 لميارات اإلجتمافية: ويقكد بو  درة الفرد فمي تحمل مسئولية اتخرين و درتو فمي التفافل ا

اإلجتمافي وتمتعو بشبكة من العبل ات اإلجتمافية ،وتكوين كدا ات جديدة، والحفاظ فمي 
 .(Choochom et al,.2019)الكدا ات القديمة، وتقديم المساندة والدفم لآلخرين وتحفيزىم 

 وأبعاد اإلحتراق الوظيفي:  مفيوم -5/3
فمي أن جذور اإلحتراق الوظيفي  ترجل إلي الظروف اإل تكادية  (Maslach,2003)أكد     

والتسييرات المستمرة في الفمسفات المرتبطة بتنظيم العمل، ويمكن القول بينو ومنذ ظيور مكطم  
ىذه التعريفات  بلث إتجاىات، اإلحتراق الوظيفي  ،  دم العديد من الباح ين تعريفات لو، وأخذت 

( 2318اإلتجاه األول ويركز فمي العوامل المسببة لئلحتراق الوظيفي ،حيث فرف )مرزوق،
اإلحتراق الوظيفي  بينو شعور فرو ىيئة التدريس باإلجياد العاطفي، وتبمد المشافر، ورعف 

مل ، كما اإلنجاز الشخكي، نتيجة ما يتعرض لو من تجارب شخكية وأخري مرتبطة بالع
أن اإلحتراق الوظيفي  ينت  فن الفجوة بين ما يتو عو  (Kuruuzum et al.,2008)أور 

الفرد من فممو وبين ما يحكل فميو فعبلع، بينما يركز اإلتجاه ال اني فمي أفراض أو ردوود 
األفعال السموكية الظاىرة التي تكدر فن الشخص الذي يتعرض لمو ف بشعر فيو باإلحتراق 

اإلحتراق الوظيفي  بانو حالة من اإلرىاق (Ronen&Pines,2008)ي ، حيث فرف الوظيف
البدني والعاطفي والعقمي ، في حين يركز اإلتجاه ال الث فمي الجمل بين مسببات اإلحتراق 

اإلحتراق الوظيفي  بينو حالة من  (Guan et al.,2017)الوظيفي  ونتائجو ، حيث فرف 
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باإلنياك العاطفي، واإلحتقان والتقييم السمبي لمذات ، وىو نتيجة  حاالت رسط العمل والتي تتميز
 لئلجياد المتكرر والذي يؤ ر بشكل مباشر فمي كفاءة وجودة العمل.

و اإلحتراق الوظيفي ىو حالة من حاالت رسط العمل والتي تتميز باإلنياك العاطفي، واالحتقان    
متكرر وتحديداع العمل اليومي والذي يؤ ر بشكل والتقييم السمبي لمذات، وىو نتيجة لئلجياد ال

(، كما يعبر اإلحتراق الوظيفي  فن Guan et al,2017مباشر فمى كفاءة وجودة العمل )
إستجابة طويمة األجل لرسوط العمل، ويم ل حالة من اإلرىاق الشديد، ويبلحظ بشكل كبير فمى 

 (.Luan et al, 2017العاممين في كنافو الخدمات )
ن وجية نظر الباحث ف ن اإلحتراق الوظيفي فند أفراء ىيئة التدريس ىو شعور فرو وم   

ىيئة التدريس باإلنياك النفسي والذىني والجسدي النات  فن المتطمبات الوظيفية المؤ رة فميو 
م ل زيادة فبء العمل والرسوط النفسية فميو من  بل العمداء ورؤساء األ سام مما يؤدي الى 

نخفاض األداء وبالتالي فقدان الشعور بتقدير الذات.فقدان الطا   ة المعنوية ورعف النشاط وا 
 وبالتالي يتكون مفيوم اإلحتراق الوظيفي  لعرو ىيئة التدريس من  بل ة مكونات ىي:         

 .إجياد و إفياء ورسوط مستمرة في العمل 
 ء والرسوط.إستجابة فالية من جانب فرو ىيئة التدريس ليذا اإلجياد واإلفيا 
 .انخفاض في نشاط فرو ىيئة التدريس و أدائو و فطاءه 

وأورحت العديد من الدراسات أن أىم مسببات اإلحتراق الوظيفي  لدي فرو ىيئة التدريس 
ىي العوامل التنظيمية ذات الكمة ببيئة العمل والتي تشمل رسوط العمل، محدودية 

عمل، والقدرة فمي التحكم،ونظام المكافآت ، كبلحيات العمل،فدم الشعور باإلستقبللية في ال
؛ 2318؛ محمود،2318) مرزوق،                        وكراع القيم، وفدم العدالة 

Ramazan,2018،( باإلرافة إلي المتسيرات الفردية والشخكية )2323؛ الرشيدLuan 
et al,.2017 ؛Guan et al,.2017 ،2323؛ الرافعي، القراه،2318؛ إسمافيل.) 

( أن موظفو الخطوط األمامية الذين يعانون من Stock, 2015وتوكمت دراسة )       
اإلحتراق الوظيفي  ىم أ ل ابتكاراع ويميمواع إلى فدم السعي لمحكول فمى أفرل الحمول لمعمبلء، 

( إلي وجود تي ير معنوي ايجابي لبلحتراق الوظيفي فمي 2314وتوكمت دراسة )دويدار،
( إلي وجود فبل ة سمبية بين (Chen et al. 2013يفي ، كما توكمت دراسة اإلنسحاب الوظ

 Faramarz et )   رسوط العمل في مكان العمل واالرتباط الوظيفي، وتوكمت دراسة
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

al.,2013)  وجود فبل ة ارتباط بين الكمت التنظيمي واإلحتراق الوظيفي  ، و بين الكمت إلي
الكمت التنظيمي وفقدان العنكر الشخكي في التعامل ، التنظيمي واإلجياد العاطفي ، وبين 

وفدم وجود فبل ة ارتباط  بين الكمت التنظيمي ورعف االنجاز الشخكي، وأورحت دراسة 
(Shami et al,.2017 وجود فبل ة فكسية بين اإلحتراق النفسي والكحة العقمية، وبين )

( وجود 2317اسة) الحاج، الحجاج،مستوي الذكاء العاطفي واإلحتراق  النفسي، كما أورحت در 
فبل ة فكسية بين الكبلبة في العمل  واإلحتراق  النفسي، وتوكمت دراسة 

(Mckinley,2016)  ، أن معدل إحتراق المعمم نفسياع يتي ر ك يراع بعبل تو مل إدارة المدرسة
ع أن مستوي اإلحتراق  النفسي يتختمف باختبلف النو  (Rumschlag,2017)وأورحت دراسة 

وجود فبل ة  (Kumari&Devi,2013)،وال يختمف باختبلف سنوات الخبرة، كما أورحت دراسة 
( إلي وجود 2315فكسية بين الررا الوظيفي واإلحتراق النفسي، كما توكمت دراسة) بمعوط،

              فبل ة فكسية فكسية بين العدالة التنظيمية واإلحتراق النفسي، كما أورحت دراسة
( وجود فبل ة فكسية بين اإلحتراق الوظيفي وسموك المواطنة التنظيمية،  كما 2316) محمد،

إلي وجود فبل ة فكسية بين العافية)الممارسات  (Brasfield,2015)أورحت دراسة 
وجود فبل ة إيجابية بين  (Seth,2016)الكحية(ومستوي اإلحتراق  النفسي ، وأورحت دراسة 

وفبل ة سمبية بين اإلحتراق  النفسي وفافمية المعمم ، كما توكل  الكحة النفسية وفافمية المعمم،
(إلي وجود فبل ة إرتباط سالبة دالة إحكائياع بين الررا الوظيفي 2319)فبداهلل وآخرون،

 (Aysun et al,.2018)واإلحتراق النفسي لمعاوني أفراء ىيئة التدريس، كما توكمت دراسة 
 &Capone)النفسي والررا الوظيفي ، وأورحت دراسة  إلي وجود فبل ة فكسية بين اإلحتراق

Petrillo,2018)  إلي أن المعممون الذين حققو مستويات فالية من اإلحتراق  النفسي لدييم
مستوي منخفض من الررا الوظيفي وفدم الفعالية المينية، ومن  م يتمتعون بمستوي أ ل في 

وجود إختبلفات كبيرة بين الذكور  (Ramazan,2018)سبلمة الكحة النفسية، وأورحت دراسة 
( 2317واإلناث في معدالت اإلحتراق الوظيفي  والررا الوظيفي، كما أورحت دراسة) النعاس،

وجود فبل ة سالبة ذات داللة إحكائية بين اإلحتراق الوظيفي  والررا الوظيفي، وتوكمت 
ا الوظيفي واإلحتراق النفسي، ( إلي وجود إرتباط دال إحكائياع بين محاور الرر2317دراسة)مقمد،

( وجود فبل ة إرتباط دالة وسالبة بين اإلحتراق  النفسي والررا 2316وأورحت دراسة) أمين،
( وجود إختبلف معنوي بين آراء فينة الدراسة حول 2323الوظيفي ،وأورحت دراسة)خميفة،
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لعاطفي يعتبر متسير إدراكيم لمتسير اإلحتراق الوظيفي، كما توكمت الدراسة إلي أن اإلجياد ا
 Huat)وسيط في العبل ة بين الكمت التنظيمي وسموك المواطنة التنظيمية، كما أشارت دراسة 

et al,.2018)  إلي أن األفراد الذين يمتمكون معدالت مرتفعة من اإلحتراق  النفسي يمتمكون
 Mohammed et)معدل أ ل من الكحة العامة والررا الوظيفي، في حين أورحت دراسة 

al.,2020)  فدم وجود فبل ة إرتباطية دالة بين مستويات اإلحتراق النفسي والررا الوظيفي، كما
إرتباط إرتفاع مستوي الررا الوظيفي بمستوي  (Greenglass et al,2020)أورحت دراسة

نخفاض معدالت اإلحتراق النفسي، كما أورحت دراسة) باسعد، ( 2321الررا فن بيئة العمل وا 
فروق ذات داللة إحكائية في اإلحتراق  النفسي ترجل لمتسيرات النوع والنكاب إلي وجود 

( إلي فدم وجود فروق بين الذكور 2323التدريسي ومستوي الدخل، وتوكمت دراسة )الرشيد،
( إلي وجود 2323واإلناث في درجة اإلحتراق الوظيفي، كما توكمت دراسة  )الرافعي،القراة،

ي اإلحتراق الوظيفي وفقاع لمتسير النكاب التدريسي األسبوفي ،وفدم فروق ذات داللة إحكائية ف
وجود فروق وفقاع لمتسيرات العمر،والمؤىل العممي، والتخكص، والخبرة في مجال التدريس، 
والجنسية، والحالة اإلجتمافية ومستوي الدخل الشيري، وفدد الطبلب في القافة التدريسية، 

ي فدم وجود فروق ذات داللة إحكائية في مستوي ( إل2315وأورحت دراسة )حراحشو،
اإلحتراق الوظيفي  ترجل لمتسيرات النوع،والمؤىل العممي، والكمية، وتوكمت دراسة 

( إلي وجود فروق معنوية بين ىيئة التدريس في إدراك جميل أبعاد اإلحتراق 2318)مرزوق،
مت دراسة )سميمان الوظيفي فدا بعد اإلنجاز الشخكي وفقاع لنوع العمل ، كما توك

( إلي وجود فبل ة إرتباط معنوي بين المتسيرات التنظيمية وأبعاد اإلحتراق 2314وآخرون،
( إلي وجود 2321الوظيفي  لدي الييئة المعاونة بجامعة المنكورة، وتوكمت دراسة) المنسي،

ي مديريات فبل ة معنوية إيجابية بين إدراك التسييس التنظيمي واإلحتراق الوظيفي لمعاممين ف
 الخدمات العامة بمحافظة الد يمية.

و تتعييدد الدراسييات السييابقة التييي تناولييت أبعيياد اإلحتييراق الييوظيفي  إال أن أغمييب ىييذه الدراسييات    
الذي يعرف بمقيياس )ماسيبلش( لئلحتيراق،  Jacksanوزميميا  Maslachإفتمدت فمى مقياس 

 ويترمن ىذا المقياس األبعاد التالية:
)اإلجييياد ( العييياطفي: حيييث يم ييل اإلنيييياك العيياطفي المرحميية األوليييى ميين اإلحتيييراق  ( اإلنييياك1)

سييتنفاذ كييل طا اتييو،  الييوظيفي ، وىييو حالييو يشييعر فييييا الشييخص بفقييدان ذاتييو والييروح المعنوييية، وا 
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واإلحساس بين مكادره العاطفية مستنزفة، كما يشعر الموظف أنو لم يعد  ادراع فمى اإلستمرار في 
ل المجيود، وتيدية الخدمات بينفس الجيودة والمسيتول اليذي كيان يقدميو مين  بيل، وىيو العطاء وبذ

؛ 2323، الرشيييييد، 2323شيييعور الفيييرد بينيييو محمييييل فيييوق طا تيييو ومسييييتنفذ فاطفيييياع )خميفييية، 
 (2321؛ الطفيري، محمد ،Lubbadeh,2020؛  2323شمبي،فواد،

: يم يل تبميد المشيافر المرحمية ال انيية ( تبمد المشافر )الشعور بالسمبية نحو الذات واتخيرين(2) 
من اإلحتيراق اليوظيفي، حييث أنيو بميرور الو يت يعقيب حيدوث اإلىميال العياطفي ظييور اإلسيتجابة 
العدائييية تجيياه اتخييرين، ويمجييي الموظييف إلييى ذلييك حمايييةع لنفسييو ولمواجييية رييسوط العمييل، وميين 

ا ييف المرتبطية بالعميل، كميا يتكييف خبللييا يقيوم الموظيف باالبتعياد فيين التعاميل ميل اليزمبلء والمو 
الموظف بتبميد المشيافر والشيك واالرتيياب فيي دوافيل وسيموكيات اتخيرين، والتشياؤم وك يرة اإلنتقياد 

 Azoulay؛ Peng et al., 2016لآلخرين والمستفيدين من الخدمة والمنظمة التي يعمل بيا.)
et al.,2020 ؛Yates,2020.) 

ف اإلنجييياز الشخكيييي المرحميية ال ال ييية مييين اإلحتيييراق ( رييعف اإلنجييياز الشخكيييي: يم ييل ريييع3)
الوظيفي  حيث يشعر الفيرد بعيدم  درتيو فميى اإلنجياز والنجياح فيي العميل، كميا يشيعر الفيرد بتيدني 
كفاءتو في العمل وتفافمو مل اتخرين، كما ينخفض معدل إنتاج الفرد حيث يشعر أنيو فياجز فين 

ى الفيييييرد أفيييييراض التيييييوتر واالكتئييييياب. تحقييييييق أىدافيييييو ومياميييييو الوظيفيييييية، كميييييا تظيييييير فمييييي
(Shanafelt,2016،؛ 2315؛ كيييياظم ، يوسييييفLauner,2020؛Mikolajczak et 

al.,2020.) 
 العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي:  -5/4

ة أداة لتقييم تعمل الكحة التنظيمية فمي تحقيق الفافمية التنظيمية، كما تعتبر الكحة التنظيمي      
الظروف البيئية داخل المؤسسة ،وتوفر ىذه األداة الك ير من المعمومات التي تدفم فممية تطوير 

؛ 2316المؤسسة، وتزيد من  درتيا فمي التنبؤ بالمشكبلت وتجنبيا  بل و وفيا ) المحميد،
تيا فمي (،  كما أن المؤسسة الكحية تؤدي إلي زيادة  در 2321؛ محمد ،الرميدي،2317منير،

اإلحتفاظ بالعاممين ،وزيادة ال قة المتبالة بين اإلدارة والعاممين، ومشاركة المعرفة 
(Tuan,2013)  وتقميل اإلحتراق الوظيفي ،(Bottiani et al.,2014)  ورفل الروح المعنوية

(Saboori&Zadeh,2016)  وتحقيق األداء العالي(Singh&Jha,2017)  كما توكمت ،
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( إلي وجود فبل ة إرتباطية بين مستوي المنافة النفسية والكحة النفسية 2323،دراسة )الحرايزة
 لدي الطمبة الرياريين في جامعة البمقاء التطبيقية.

يجابياع في نجاح المنظمة وكحة فريق فمميا      و تمعب الكحة النفسية لمموظفين دوراع ميماع وا 
نجازاتو ونجاحو الميني والشخكي، ويتي ر أداء ال موظفين بشكل كبير بالعوامل االجتمافية وا 

والنفسية في المنظمة، فكمما تميزت بيئة العمل بالمرح والتواكل والعبل ات اإلنسانية، وتبادل 
األحاديث، والحرص فمى المكمحة العامة، والتجرد من األنانية، والشعور بال قة واالحترام المتبادل 

زاد مقدار التعاون واالنتماء لممنظمة،  -واإلدارية أيا كانت موا عيم الوظيفية-بين الموظفين 
واإليمان برؤيتيا ورسالتيا و يميا، وبالتالي زيادة اإلنتاجية )الكفاءة+ الفافمية( والتنافسية 

 (.Mikolajczak et al.,2020؛Launer,2020؛2323)الرشيد،
في، فعمى المستول التنظيمي، وىناك فدد من المتسيرات التي تمعب دوراع ميماع في االحتراق الوظي    

يمكننا القول أن رسط الو ت، والعمل لسافات طويمة غير متو عة، والرتابة في العمل، ورعف 
الحوافز، واألدوار غير الوارحة والمتنا رة، والربابية اإلدارية، ونقص الدفم اإلداري، ورعف 

نعدام األمان الوظيفي، الكفاءات القيادية واإلدارية في المنظمة، والتناُفر القيمي، و  التطرف الوظيفي، وا 
ختبلل التوازن بين الحياة األسرية والحياة المينية، كميا فوامل مرتبطة بواحدة أو أك ر من أبعاد  وا 

 (.Yates,2020؛ Azoulay et al.,2020متبلزمة اإلحتراق الوظيفي )
 في الكورة اتتية: فروض الداسةواسترشادعا بما سبق، تمَّت كياغة 

الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين   (1)
 .ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية

الكحة التنظيمية و المنافة النفسية ألفراء توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين   (2)
 .ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية

لة إحكائية بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء توجد فبل ة ذات دال   (3)
 ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية.

توجد فبل ة غير مباشرة ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي   (4)
لدي أفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية من خبلل المنافة النفسية 

 سير وسيط.كمت
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لمحكول فمى البيانات البلزمة لتحقيق أىداف ىذا البحث، إفتمد الباحث فمى دراسة مكتبية 
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دريس في  الجامعات المكرية من خبلل االىتمام بالكحة التنظيمية والمنافة النفسية ، في ن الت
ىنيياك بعييض المحييددات التييي تحيييط بالبحييث ويجييب اإلشييارة إلييييا ، وىييى المحييددات المرتبطيية 
بموروع البحث ونطا و ، وفممية القياس ، وكيذلك المحيددات الزمنيية المرتبطية بتكيميم البحيث 

 فيذه ، حيث تتم ل أىم ىذه المحددات فيما يمي : و إجراءات تن
(ىذا البحث ليس معداع بالدرجة األولى لطيرح تسياؤل أكياديمي حيول ظياىرة أو فمسيفة الكيحة 1)

التنظيمييية والمنافيية النفسييية واإلحتييراق الييوظيفي  فييي الجامعييات المكييرية بقييدر مييا يتنيياول 
كمتسييير وسيييط فييي العبل يية بييين  فمييى وجييو التحديييد فممييية تحديييد دور المنافيية النفسييية

 الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي .
( ارتباطاع بالنطاق السابق من حدود البحث ، ف ن ىذا البحث ليس موجياع لتقويم أداء 2)

الجامعات المكرية، ومن  م ال ييدف إلى تقييم مجاالت العمل الجامعي بقدر ما يسعى 
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ير وسيط في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق إلى تقييم دور المنافة النفسية كمتس
الوظيفي  ، لذلك افتمد الباحث فمى تحميل إدراكات أفراء ىيئة التدريس في الجامعات 
المكرية الحكومية حول  يم فبارات ىذا البحث ومدل تطبيق ىذه المفاىيم في الجامعات 

 المكرية محل الدراسة.
أىيم حيدود  Perceptual Measuresم المقياييس اإلدراكيية ( يعتبير االفتمياد فميى اسيتخدا3) 

ىذا البحيث ، حييث تعيانى المقياييس اإلدراكيية مين التحييز واألخطياء فيي التقيدير ، ويجيب أن 
تيتم الدراسات المستقبمية باستخدام مقياييس موريوفية تعتميد فميى تحوييل الوا يل التطبيقيي 

 ل وتقمل من فرص التحيز والخطي .إلى فناكر ذات  يم مرجحة تعكس فعبلع ىذا الوا 
( فمى الرغم من أىمية مشاركة كل أطراف العممية التعميمية في تقييم دور المنافة النفسيية 4) 

كمتسييير وسيييط فييي العبل يية بييين الكييحة التنظيمييية واإلحتييراق الييوظيفي ، فيي ن ىييذا البحييث  
أن البيانيات  يد تيم  إ تكر فمى تحميل إدراكات أفراء ىيئة التيدريس فقيط ، وىيو ميا يعنيى

الحكييول فمييييا ميين مكييدر واحييد ، وميين  ييم فيي ن النتييائ  المترتبيية فمييييا ربمييا تتييي ر بمييا 
 .Common Biasيسمى الخطي الشائل 

 مجتمل وفينة البحث:  -8
 مجتمل البحث:  -8/1

يشير مجتمل البحث من وجية النظر اإلحكائية فمى أنو جميل المفردات التي تم ل الظاىرة 
البحث، وتشترك في كفة معينة أو أك ر، ومطموب جمل البيانات حوليا، وفي روء ذلك موروع 

 يشتمل مجتمل ىذا البحث فمى مجتمل أفراء ىيئة التدريس ) مدرسين ، وأساتذة مسافدين ،
وأساتذة(  بجامعات القاىرة، واإلسكندرية ، والز ازيق ، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، ومدينة 

 فرو ىيئة تدريس .  31196فددىم السادات.والبالغ 
ولقد افتمد الباحث فمي المعايير التاليية لتبريير إختيياره لمجامعيات التيي سيوف ييتم سيحب فينية 

 الدراسة منيا ، وىذه المعايير ىي :
اليييوزن النسيييبي ألفرييياء ىيئييية التيييدريس ، حييييث رأي الباحيييث أىميييية إختييييار  المعييييار األول :

 كبير من أفراء ىيئة التدريس .الجامعات التي تترمن العدد ال
: البعيد الزمنيي واليذي يعكيس فمير الجامعية ، ويحسيب بتياريخ إنشياء الجامعية ،  المعيار ال اني

ولقيييد كييينف الباحيييث الجامعيييات الحكوميييية والخاكييية مييين حييييث فمرىيييا الزمنيييي إليييي أربيييل 
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

نيي خمسيون مجموفات، األولي تم ل الجامعات العريقة أو الرائدة والتي يتجياوز فمرىيا الزم
فاماع ، والمجموفة ال انية تتم ل في الجامعيات التيي تقيل فيي منتكيف دورة الحيياة وفمرىيا 

فاميياع وأ ييل ميين خمسييون فاميياع ،والمجموفيية ال ال يية ميين 22الزمنييي يتييراوح بييين أكبيير ميين 
الجامعييات تقييل فييي مرحميية النمييو وفمرىييا الزمنييي أ ييل ميين ا نييين وفشييرين فاميياع وأكبيير ميين 

المجموفية الرابعيية تتم يل فييي الجامعيات التييي تقيل فييي بداييية دورة الحييياة خميس سيينوات ، و 
 وىي الجامعات التي يبمغ فمرىا الزمني فشر سنوات في ل .

: البعد المكاني والذي يعكس المو ل الجسرافي الذي تتواجد فيو الجامعة وتقدم  المعيار ال الث
 خدماتيا التعميمية والبح ية لممستفيدين منيا .

وفي روء المعايير التي تم تحديدىا  ام الباحث باختيار جامعات القاىرة، واإلسكندرية ،      
 والز ازيق ، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، ومدينة السادات.

 فينة البحث:  -8/2
نظرا لكبر حجم مجتمل البحث ، وارتفاع تكمفة الوكول إلي كل مفرداتيو ، فقيد تيم االفتمياد 

تجميل البيانات البلزمة لمدراسة الميدانية فيي ىيذا البحيث ، و يد تيييم حسييياب فمي أسموب العينات ل
حجييييييم فينييييية أفريياء ىيئيية التييدريس فييي الجامعييات المكييرية الحكومييية مورييل الدراسيية وفقيييياع 

 (2316لممعيييادلة التالية : )إدريس، 
 
 

 حيث :  
 ع = حجم العينة 

  1,96: ، وىى =  95ل قة ت = الدرجة المعيارية المقابمة لدرجة ا
 :53ف = نسبة النجاح في التوزيل ، ومن  م ف ن نسبة النجاح= نسبة الفشل= 

Δ  = 5= نسبة الخطي المسموح بو والمنتشر فمى طرفي التوزيل بمقدار متساوي وىى : 
 ن = حجم المجتمل .

 وباستخدام المعادلة السابقة يتر  أن حجم العينة :
  
 

 

 

 

 

(1,96)2 ×31196  ×3,53(1 – 3,53) 

   فرو ىيئة تدريس 379=    (3,53 – 1)3,53×  2(1,96+) 31196×  2(3,35)

 

 

 ف ( – 1ف ) × ن ×  2ت

 

Δ2 ف ( – 1ن )  2ن + ت 
 ع =
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البسيطة )طريقة النسب( لمعينات، تم توزيل حجم العينة فمى الطبقات وبتطبيق الطريقة 
 المستيدفة في الدراسة والجدول التالي يور  ذلك : 
 (1جدول ر م )

 توزيل العينة فمى الجامعات المكرية الحكومية المكونة لمجتمل البحث
 ردةالقوائم الكحيحة المست حجم العينة  % فدد أفراء ىيئة التدريس  الجامعة
 144 151 %43 12385 جامعة القاىرة  

 69 79 %21 6515 جامعة اإلسكندرية 
 73 83 %22 6762 جامعة الز ازيق  
 34 41 %11 3511 جامعة المنوفية 
 14 17 %4,5 1419 جامعة كفر الشيخ

 8 8 %1,5 634 جامعة مدينة السادات  
 339 379 %133 31196 اإلجمالي 
 م .2321معات المكرية ، أغسطسالمكدر : دليل الجا 
وتتم ل وحدة المعاينة في أفراء ىيئة التدريس بالجامعات محل الدراسة ) مدرس ، وأستاذ     

 مسافد ، وأستاذ ( .
 ائمة، حيث بمست نسبة الردود  313ىذا و د بمست  وائم اإلستقكاء الكالحة لمتحميل اإلحكائي 

91.% 
 َدمة:متسيرات البحث والمقاييس المستخ -9

إفتمدت الدراسة الميدانية فمى البيانات األولية، التي تم جمعييا حيول متسييرات البحيث، التيي      
أمكن  ياس الخكائص التي تشتمل فمييا من خبلل مجموفة من المقاييس الُمتنوِّفة، وذلك فميى 

 النحو المور  أدناه:
 متسيرات البحث:   -9/1

 لى  بلث مجموفات : ُيمكن تكنيف متسيرات البحث إ     
وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، إستسبلل )أ( متسيرات الكحة التنظيمية ) 

 الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل المشكبلت( .
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

اع وحل المشكبلت، الكبلبة متسيرات المنافة النفسية ) التفكير اإليجابي، فعالية الذات، اإلبد ( أ)
 النفسية، اإلتزان اإلنفعالي، الميارات اإلجتمافية(.

)ج( متسيرات اإلحتراق الوظيفي  ) اإلجياد )اإلستنزاف العاطفي(، تبمد المشافر، رعف اإلنجاز 
 الشخكي(.

افة وِبناءع فمى ما سبق، ُيمكن توري  نموذج تحميل متسيرات البحث )الكحة التنظيمية والمن     
 (.1النفسية واإلحتراق الوظيفي (، من خبلل الشكل ر م )

 العبل ة بين متسيرات البحث (1شكل ر م )
 

 نموذج تحميل متسيرات البحث
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 المقاييس المستخدمة في البحث:        -9/2
  ياس الكحة التنظيمية:  -9/2/1

لقييياس  –فمييى َحييد ِفمييم الباحييث  –لممقيياييس التييي تييم اسييتخداميا بعييد إجييراء مسيي  ميييداني     
الكييحة التنظيمييية فييي دراسييات سييابقة، ولتكييميم المقييياس الخيياص بالكييحة التنظيمييية لمجامعييات 

والييذي تييم تطييويره فيين   (Miles,1969)المكييرية ، افتمييد الباحييث فمييى المقييياس الييذي  دمييو 

 المتسير التابل

 المتسير المستقل

 الكحة التنظيمية

.وروح األىداف 

لية اإلتكاالت.فعا 

.توازن السمطة 

.إستسبلل الموارد 

.التماسك أو اإلنتماء 

.الروح المعنوية 

. اإلستقبللية 

.اإلبداع 

.التكيف 

.حل المشكبلت 

 اإلحتراق الوظيفي 

.)اإلجياد )اإلستنزاف العاطفي 

. تبمد المشافر 

.رعف اإلنجاز الشخكي 

 وسيط المتسير ال

 المنافة النفسية 
.التفكير اإليجابي 

.فعالية الذات 

.اإلبداع وحل المشكبلت 

.الكبلبة النفسية والتكيف 

.اإلتزان اإلنفعالي 

جتمافية.الميارات اإل 
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( فبييارة حيييث بمييغ معامييل 33كييون ميين )والم (Talaee&Shahtalebi,2014) طريييق دراسيية
واليييذي يتكيييون مييين فشيييرة أبعييياد ىيييي )وريييوح  3,84ال بيييات لممقيييياس المسيييتخدم ألفيييا كرونبييياخ 

األىيييداف، فعاليييية اإلتكييياالت،توازن السيييمطة، إسيييتسبلل الميييوارد، التماسيييك أو اإلنتمييياء، اليييروح 
بعيييض التعيييديل والحيييذف المعنويييية، اإلسيييتقبللية، اإلبيييداع، التكييييف، حيييل المشيييكبلت(، ميييل إجيييراء 

 واإلرافة؛ بما يتناسب مل طبيعة المستقكى منيم في ىذا البحث.  
( Likert Scaleولقياس الكحة التنظيمية لمجامعات المكرية ، تم استخدام مقيياس لليكيرتل )  

ن من خمس درجات لمموافقة وفدم الموافقة )حييث أشيار الير م  إليى فيدم الموافقية التامية،  1الُمكوَّ
إلييى الموافقيية التاميية، مييل وجييود درجيية ُمحايييدة فييي المنتكييف(. و ييد ترييمن  5ا أشييار اليير م بينميي

 3فبييارات لقييياس فعالييية اإلتكيياالت، 3فبييارات لقييياس ورييوح األىييداف،  3فبييارة : 33المقييياس 
فبيارات لقيياس التماسيك أو  3فبيارات لقيياس إسيتسبلل الميوارد،  3فبارات لقياس توازن السيمطة، 

فبييارات لقييياس  3فبييارات لقييياس اإلسييتقبللية،  3فبييارات لقييياس الييروح المعنوييية،  3اإلنتميياء، 
 فبارات لقياس حل المشكبلت . 3فبارات لقياس التكيف،  3اإلبداع، 

  ياس المنافة النفسية : -9/2/2
لقياس  –فمى َحد ِفمم الباحث  –بعد إجراء مس  ميداني لممقاييس التي تم استخداميا      

لنفسية في دراسات سابقة، ولتكميم المقياس الخاص المنافة النفسية، إفتمد الباحث المنافة ا
ستخدمتو العديد من الدراسات األجنبية Olah,2020فمى المقياس الذي طورتو دراسة ) ( وا 

( فبارة حيث بمغ معامل ال بات لممقياس المستخدم ألفا كرونباخ 44والعربية والمكون من )
التفكير اإليجابي، فعالية الذات، اإلبداع وحل المشكبلت، ن ست أبعاد). والذي يتكون م3,74

( ، مل إجراء بعض التعديل والحذف الكبلبة النفسية، اإلتزان اإلنفعالي، الميارات اإلجتمافية
 واإلرافة؛ بما يتناسب مل طبيعة المستقكى منيم في ىذا البحث.  

ن مين خميس Likert Scaleس لليكرتل )ولقياس المنافة النفسية، تم استخدام مقيا      ( الُمكوَّ
 5إلى فدم الموافقية التامية، بينميا أشيار الير م  1درجات لمموافقة وفدم الموافقة )حيث أشار الر م 

 9فبيارة:  44إلى الموافقة التامة، مل وجود درجة ُمحاييدة فيي المنتكيف(. و يد تريمن المقيياس 
فبيارات لقيياس بعيد  7بارات لقياس بعد فعالية الذات، وف 7فبارات لقياس بعد التفكير اإليجابي، و

فبيارات لقيياس بعيد الكيبلبة 7فبارات لقياس بعد اإلبداع وحل المشكبلت، و 7اإلتزان اإلنفعالي، و
 فبارات لقياس بعد الميارات اإلجتمافية. 7النفسية، و
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  ياس اإلحتراق الوظيفي : -9/2/3
لقياس  –فمى َحد ِفمم الباحث  –لتي تم استخداميا بعد إجراء مس  ميداني لممقاييس ا     

، إفتمد باإلحتراق الوظيفيفي دراسات سابقة، ولتكميم المقياس الخاص اإلحتراق الوظيفي 
ستخدمتو العديد من  (Maslach at al.,2003)الباحث فمى المقياس الذي طورتو دراسة  وا 
يث بمغ معامل ال بات لممقياس المستخدم ( فبارة ح22الدراسات األجنبية والعربية والمكون من )

. والذي يتكون من  بل ة أبعاد )اإلجياد )اإلستنزاف العاطفي( ، تبمد المشافر، 3,79ألفا كرونباخ 
مل إجراء بعض التعديل والحذف واإلرافة؛ بما يتناسب مل طبيعة ،  رعف اإلنجاز الشخكي(

 المستقكى منيم في ىذا البحث.  
ن ميين Likert Scale، تييم اسييتخدام مقييياس لليكييرتل )اق الييوظيفياإلحتيير ولقييياس       ( الُمكييوَّ

إليى فيدم الموافقية التامية، بينميا أشيار  1خمس درجات لمموافقة وفدم الموافقة )حييث أشيار الير م 
 22إليى الموافقية التامية، ميل وجيود درجية ُمحاييدة فيي المنتكيف(. و يد تريمن المقيياس  5الر م 

فبيييارات لقيييياس بعيييد تبميييد  5، وبعيييد اإلجيييياد )اإلسيييتنزاف العييياطفي(  فبيييارات لقيييياس 9فبيييارة: 
فبارات لقياس بعد ريعف اإلنجياز الشخكيي وتيم كيياغة جمييل فبيارات ىيذا البعيد  8المشافر، و

 بطريقة فكسية.
ختبار فروض البحث: -13  أساليب تحميل البيانات وا 
إحكيائية؛ تتناسيب وتتوافيق ميل   ام الباحث ب ختبيار فيروض البحيث باسيتخدام فيدة إختبيارات     

 (.SPSSأساليب التحميل المستخدمة، وذلك من خبلل حزمة البرام  اإلحكائية الجاىزة )
 أساليب تحميل البيانات: -13/1
 ُيمكن توري  أساليب تحميل البيانات المستخدمة في الدراسة من خبلل العرض التالي:     

 : Alpha Correlation Cofficient)أ( أسموب معامل االرتباط ألفا 
تم استخدام أسموب معامل االرتباط ألفا وذلك بسرض التحقق من درجة اإلفتماديية وال بيات فيي     

المقاييس متعددة المحتوي ، ولقد تم اختيار ىيذا األسيموب االحكيائي لتركييزه فميي درجية التناسيق 
 ار .الداخمي بين المتسيرات التي يتكون منيا المقياس الخارل لئلختب

 Multiple Regression/ Correlation)ب( أسييموبي تحميييل االنحييدار واالرتبيياط المتعييدد
Analysis : 
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يعد أسموبي تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد من األساليب االحكائية التنبؤية ، حيث يمكن من  
ستخدام أسموبي خبللو التنبؤ بالمتسير التابل فمي أساس  يم فدد من المتسيرات المستقمة، وتم ا

تحميل االنحدار واالرتباط المتعدد في ىذا البحث من خبلل حزمة البرام  اإلحكائية الجاىزة 
(SPSS) تحديد نوع ودرجة  وة العبل ة بين الكحة التنظيمية ، حيث كان اليدف من إستخدامو ىو

ا فمى حده، كذلك وكٍل من أبعاد والمنافة النفسية ميخوذاع بشكل إجمالي وكل متسير من متسيراتي
تحديد نوع ودرجة  وة العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ميخوذاع بشكل إجمالي وكل 

كذلك تحديد نوع ودرجة  وة العبل ة بين المنافة النفسية واإلحتراق ، متسير من متسيراتو فمى حده
 .الوظيفي ميخوذاع بشكل إجمالي وكل متسير من متسيراتيا فمى حده

 :  Path Analysis)ج( أسموب تحميل المسار 
، حيث ييدف إلي التوكل يعتمد أسموب تحميل المسار فمي تحميمي االنحدار واالرتباط المتعدد  

إلي تفسير مقبول لعبل ات االرتباط المشاىدة وذلك ب نشاء نماذج لمعبل ات السببية بين 
 تسيرات :المتسيرات، حيث يتعامل ىذا النموذج مل نوفين من الم

  المتسيرات الخارجية : ويتعامل معيا النموذج بوكفيا متسيرات مستقمة ،حيث يتم
 توكيميا ببعريا بخطوط منحنية لمداللة فمي أن العبل ة فيما بينيا فبل ة إرتباطية .

  المتسيرات الداخمية : وىي المتسيرات التي نرغب في تفسيرىا في روء المتسيرات
فبل ة السبب بينيا وتحديد ات ار المباشرة وغير المباشرة  الخارجية وذلك لمكشف فن

 فمييا من خبلل معامل المسار .
وتم استخدام ىذا األسموب وذلك لوجود متسير وسيط يتم ل في المنافة النفسية،مل الرغبة في 
فزل كل متسير فمي حده، ودراسة كل العبل ات الممكنة من أجل التحقق من نوع العبل ة بين 

التنظيمية واإلحتراق الوظيفي، وكذلك فبل ة الكحة التنظيمية والمنافة النفسية ،وكذلك  الكحة
فبل ة المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي، وأيراع تحديد تي ير المنافة النفسية كمتسير وسيط 

 فمي العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي.
 أساليب إختبار فروض البحث: -13/2
خدم الباحث فددعا من اإلختبارات اإلحكائية؛ التي تُناِسب أساليب التحميل المسيتخدمة وتتوافيق است

 معيا؛ وذلك من أجل إختبار فروض ىذا البحث، وتتم ل اإلختبارات اإلحكائية لفروض البحث في:
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ختبار  F-Testف إختبار )أ(  الُمكاِحبان ألسموبي تحميل االنحدار واالرتباط  T-Testت وا 
 :Multiple Regression/ Correlation Analysisلمتعدد ا
و ييد تييم اسييتخداميما بيييدف إختبييار الفييروض األول وال يياني وال الييث، حيييث يتعمييق الفييرض األول  

بتحدييييد نيييوع و يييوة العبل ييية بيييين الكيييحة التنظيميييية واإلحتيييراق اليييوظيفي فيييي الجامعيييات المكيييرية 
بتحديييد نييوع و ييوة العبل يية بييين المنافيية النفسييية  الحكومييية محييل الدراسيية، ويتعمييق الفييرض ال يياني

واإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسية، ويتعميق الفيرض ال اليث بتحدييد 
نوع و وة العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسيية فيي الجامعيات المكيرية الحكوميية محيل 

 الدراسة.
 احبة ألسموب تحميل المسار : )ب( مؤشرات جودة النموذج المك

 Goodness of Fit Index(GFI)حييث تم ميت ىيذه المؤشيرات فيي مؤشير جيودة المطابقية   
 ، ومؤشر الجذر التربيعي لمبوا ي Comparative Fit Index( CFI)ومؤشر المطابقة المقارن 

Root Mean Square Residual (RMR)ومؤشير المطابقية المعيياري ،Normed Fit 
Index (NFI) ومؤشير المطابقية النسيبي  ، Relative Fit Index (RFI)  ومؤشير المطابقية ،
 Tuker-Lewis Index ، ومؤشير تيوكر ليويس Incremental Fit Index (IFI) المتزاييد
(TLI) ومؤشير الجيذر التربيعيي لمتوسيط مربعيات الخطيي ،Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) دام ذلك بيدف إختبار الفرض الرابل.، و د تم استخ 
 التحقق من مستول ال بات / اإلفتمادية في المقاييس:  -11
ينا ش ىذا الجزء نتائ  تحمييل ال بيات والكيدق فيي المقياييس التيى تيم إسيتخداميا فيي  ائمية      

 االستقكاء لجمل البيانات الخاكة بمتسيرات الدراسة الميدانية ، وذلك كما يمى: 
 لتحقق من مستوي ال بات/ اإلفتمادية في المقاييس : ا -11/1
يشير مفيوم ال بات أو اإلفتمادية  في القياس إلى الدرجة التي يتمتل بييا المقيياس المسيتخدم    

فييي تييوفير نتييائ  متسييقة فييي ظييل ظييروف متنوفيية ومسييتقمة ألسييئمة متعييددة ، ولكيين لقييياس نفييس 
 م نفس مجموفة المستقكى منيم .الخاكية أو الموروع محل االىتمام وب ستخدا

ويعتبر أسموب معامل اإلرتباط ألفا من أك ير الطيرق المسيتخدمة فيي تقيييم ال بيات / اإلفتماديية    
في القياس ، ويتسم بدرجة فالية من الد ة من حيث  درتو فمى  ياس درجية االتسياق أو التوافيق 

 Composite)ال بييات المركييب فيمييا بييين المحتويييات المتعييددة لمقييياس المسييتخدم ، ومعامييل 
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Reliability) (أن  يمية معاميل 2لمتيكد من مدي ترابط فبارات كيل مقيياس، ويوري  جيدول ر يم )
، وىيو ميا ييدل فميي  بيات المقياييس  3,83ال بات ألفا كرونباخ  ومعامل ال بات المركب أكبر مين 

 (Hair et al.,2010)المستخدمة في الدراسة الحالية 
 (2جدول ر م)

 يرات البحث ونتائ  إختبار الكدق وال باتمتس
المعامبلت  العبارة  م

 المعيارية
  الكحة التنظيمية 

 3,843 تقوم إدارة الجامعة بورل أىداف وارحة  ابمة لمتطبيق . 1
 3,874 تقوم إدارة الجامعة بتوفير الدفم البلزم والمطموب لتنفيذ أىداف الجامعة وغاياتيا . 2
 3,771 امعة فمي إشراك أفراء ىيئة التدريس في ورل وتنفيذ أىدافيا.تحرص إدارة الج 3

، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لوروح األىداف : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,628، ومتوسط التباين= 3,831، معامل ال بات المركب = 3,862ألفا كرونباخ = 

 3,863 المعتمدة في الجامعة  مل جميل المستويات التنظيمية فييا.تتوافق اإلتكاالت  4
 3,923 أتمتل كعرو ىيئة تدريس في الجامعة ب تكاالت مفتوحة في جميل اإلتجاىات. 5
 3,941 يتم نقل المعمومات بين مستويات التنظيم في الجامعة بشكل فعال ومدروس. 6

، معامل 3,35االت : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي نتائ  إختبارات الكدق وال بات فعالية اإلتك
 3,681، ومتوسط التباين= 3,852، معامل ال بات المركب = 3,932ألفا كرونباخ = 

 3,761 يتم توزيل السمطة بشكل فادل مل وجود  در مناسب من التفويض. 7
 3,811 اه فمي فاتقيم.تتناسب السمطة الممنوحة لممسؤولين وحجم المسؤولية الممق 8
 3,846 توزع الكبلحيات في الجامعة فمي مستحقييا بحسب إمكانياتيم و دراتيم. 9

، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لتوازن السمطة : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,682باين= ، ومتوسط الت3,865، معامل ال بات المركب = 3,892ألفا كرونباخ = 

 3,892 تعمل إدارة الجامعة فمي إستسبلل جميل مواردىا المتاحة. 13
 3,936 تعمل إدارة الجامعة فمي إيجاد البدائل لمواجية النقص في مواردىا المتاحة . 11
تعمل إدارة الجامعة فمي تحويل الموارد من كمية إلي أخري لممسافدة في تحقيق أىداف  12

 3,876 كافة الكميات.
، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لوروح األىداف : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 

 3,654، ومتوسط التباين= 3,853، معامل ال بات المركب = 3,932ألفا كرونباخ = 
 3,722 أمتمك إحساساع  وياع باإلنتماء لمجامعة التي أفمل بيا. 13
 3,783 واإلحترام المتبادل بين أفراء ىيئة التدريس في الجامعة. يسود اإلنسجام 14
 3,792 تتكف العبل ة بين إدارة الجامعة وأفراء ىيئة التدريس بالقوة واإليجابية. 15

، 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لمتماسك أو اإلنتماء : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
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 3,643، ومتوسط التباين= 3,891، معامل ال بات المركب = 3,884باخ = معامل ألفا كرون
 3,836 أشعر بالفخر والسعادة إلنتمائي لمجامعة التي أفمل بيا. 16
 3,958 أمتمك إحساساع فالياع بالررا فن فممي في الجامعة. 17
 3,971 أمتمك إحساساع فالياع باألمن الوظيفي في الجامعة. 18

، معامل 3,35ات الكدق وال بات لمروح المعنوية : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي نتائ  إختبار 
 3,732، ومتوسط التباين= 3,962، معامل ال بات المركب = 3,944ألفا كرونباخ = 

 3,841 لمجامعة حرية تنظيم برامجيا التعميمية ومناىجيا وطرق تدريسيا بالشكل المناسب. 19
 3,931 لجامعة كافة شؤونيا بحرية دون أي تدخل من أي جية كانت .تدير ا 23
 3,838 لمجامعة حرية إدارة شؤونيا المالية وفق أنظمتيا و وانينيا الداخمية. 21

، معامل ألفا 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لئلستقبللية : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,584، ومتوسط التباين= 3,862معامل ال بات المركب = ، 3,889كرونباخ = 

 3,737 أمتمك الفركة لتحقيق ذاتي وتطويرىا من خبلل فممي كعرو ىيئة تدريس. 22
 3,833 تحرص إدارة الجامعة فمي توفير بيئة محفزة لئلبداع واإلبتكار ألفراء ىيئة التدريس. 23
 3,743 لتطور واإلبداع.تتحمل الجامعة المجازفة في سبيل تحقيق ا 24

، معامل ألفا 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لئلبداع : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,593، ومتوسط التباين= 3,865، معامل ال بات المركب = 3,877كرونباخ = 

 3,912 تحرص الجامعة فمي مواكبة المستجدات في كافة المجاالت. 25
 3,825 وفر الجامعة لي متطمبات اإلستقرار الوظيفي .ت 26
 3,832 توفر الجامعة لي الظروف المسافدة لمتكيف مل رسوط العمل. 27

، معامل ألفا 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لمتكيف : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,597ومتوسط التباين=  ،3,846، معامل ال بات المركب = 3,911كرونباخ = 

 3,917 لدي الجامعة القدرة فمي تكور المشاكل وحميا باستخدام الحد األدني من التكاليف. 28
 3,875 لدي الجامعة نظاماع فعاالع لمو اية من المشكبلت. 29
لدي الجامعة نظاماع لمتسذية المرتدة يمكنيا من السيطرة فمي فدم تكرار نفس  33

 3,769 المشكبلت.
، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لحل المشكبلت : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 

 3,633، ومتوسط التباين= 3,884، معامل ال بات المركب = 3,923ألفا كرونباخ = 
 المنافة النفسية 

 3,887 أنظر لمجانب اإليجابي في الموا ف الكعبة. 1
 3,759 ما حققتو في حياتي العممية.أشعر بالررا ف 2
 3,814 أستشير ذوي الخبرة فند مواجيتي لممشكبلت. 3
 3,846 أ ق أن أحبلمي ستجد طريقيا لمتحقق . 4
 3,932 أنا شخص يجابي في حياتي وتفكيري. 5
 3,712 أنا شخص متفائل بطبعي. 6
 3,764 أفي أن اإلفتماد فمي النفس ىو السبيل لتحقيق األىداف. 7



 م 2222يناير                                        اجمللة العلنية للبحوث التجارية                                                                     االولالعــــــدد 

 

 

 
255 

 3,852 ال أفتمد فمي الحظ في أمور حياتي بل فمي  دراتي وخبراتي. 8
 3,817 أري أن المستقبل سيكون مشر اع ومبيجاع وسعيداع  9

، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لمتفكير اإليجابي : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,547، ومتوسط التباين= 3,841ات المركب = ، معامل ال ب3,865ألفا كرونباخ = 

 3,774 لدي إمكانات فالية أسخرىا لخدمة اتخرين. 13
 3,831 أفتقد أنني نجحت ك يراع في مجاالت مختمفة من حياتي. 11
 3,866 أري في نفسي  وة دفل لآلخرين ويمكنني التي ير فمييم في كل الظروف. 12
 3,933 الوكول إلي أفكار جديدة ومبدفة.أنا أجيد تحفيز اتخرين فمي  13
 3,912 أنا أجيد تحقيق األىداف التي أرعيا لنفسي. 14
 3,743 فزيمتي ال تفتر وىمتي ال تمين أمام التحديات . 15
 3,735 أنا  ادر فمي إنفاذ إرادتي فندما أكر فمييا. 16

، معامل ألفا 3,35المعيارية معنوية فند مستوي  نتائ  إختبارات الكدق وال بات لفعالية الذات : جميل المعامبلت
 3,612، ومتوسط التباين= 3,871، معامل ال بات المركب = 3,885كرونباخ = 

 3,841 ك ير من أفكاري يتبناىا اتخرون لئلستفادة بيا . 17
 3,974 أفكاري تكون بارزة ومميزة في األفمال الجمافية. 18
 3,759 عظم أفراء ىيئة التدريس في الجامعة. دراتي اإلبدافية أفمي من م 19
 3,823 أستطيل بسيولة إيجاد حمول بديمة حتي فندما أكزن تحت رسط. 23
 3,893 يكفني اتخرون ك يراع بينني حبلل المشاكل. 21
 3,911 أجيد األفمال التي تحتاج إلي أفكار جديدة ومبتكرة. 22
 3,946 فندما تواجيني كعوبات في الجامعة.لدي  درة مميزة فمي إيجاد حمول بديمة  23

، 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لئلبداع وحل المشكبلت : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,634، ومتوسط التباين= 3,892، معامل ال بات المركب = 3,889معامل ألفا كرونباخ = 

 3,892 أدافل فن  يمي ميما كمفني ذلك. 24
 3,887 ال شيء ي نيني فن الوكول ألىدافي. 25
 3,932 أستطيل أن أحقق أىدافي ميما واجيت من كعوبات. 26
 3,926  راراتي نابعة من ذاتي وال يتدخل فييا غيري. 27
 3,765 كل ما يحدث لمفرد ىو نتيجة أفمالو وخططة. 28
 3,816 أ ق في  درتي فمي تحقيق أىدافي. 29
مكانات جديدة.التسيير  33  3,863 ررورة في حياتي ويعطيني خبرات ميمة وا 

، 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لمكبلبة النفسية والتكيف : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,677، ومتوسط التباين= 3,845، معامل ال بات المركب = 3,911معامل ألفا كرونباخ = 

 3,756 في أفكابي في أكعب الظروف. أستطيل التحكم 31
 3,753 أنا  ادر فمي التحكم في أ والي وأفعالي في أي مو ف. 32
 3,716 نادراع ما يسيطر فمُي السرب واليياج  . 33
 3,814 أؤمن بين الكبر مفتاح الفرج. 34
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

 3,834 أنا شخكية ىادئة وال يمكن إستفزازي. 35
 3,768 ندما أركز في فممي.أفقد أفكابي إذا  اطعني أحد ف 36
 3,729 ك يراع ما أفعل أشياء  م أندم فمييا فيما بعد. 37

، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لئلتزان اإلنفعالي : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,683، ومتوسط التباين= 3,841، معامل ال بات المركب = 3,863ألفا كرونباخ = 

 3,713 أرحب بالنقد وكل اتراء المخالفة لرأي. 38
 3,738 البد من تسيير زوايا النظر إلي أي أمر لفيمو جيداع. 39
 3,845 تسيير الخطط يرمن تنفيذىا بسيولة. 43
 3,931 أستطيل أن أمتص غرب اتخرين. 41
 3,713 أنا  ادر فمي التكيف مل كل الموا ف الكعبة. 42
 3,748 أفود بسرفة إلي الورل الطبيعي.إذا تع رت  43
 3,735 كل شيء  ابل لمتسيير طالما سيحقق نتيجة أفرل. 44

، 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لمميارات اإلجتمافية : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,634تباين= ، ومتوسط ال3,853، معامل ال بات المركب = 3,899معامل ألفا كرونباخ = 

 اإلحتراق الوظيفي 
 3,745 أشعر أني مستنزف فاطفياع بسبب فممي في الجامعة. 1
 3,783 أشعر أني أستنفذ كامل جيدي في نياية يوم العمل. 2
 3,913 أشعر بالقمق حينما أستيقظ في الكباح لمواجية يوم فمل آخر. 3
 3,835 ب يسبب لي التوتر.التعامل مل أفراء ىيئة التدريس والعاممين والطبل 4
 3,769 أشعر باإلستنزاف النفسي في فممي. 5
 3,741 أشعر باإلحباط في فممي. 6
 3,914 أشعر باإلجياد في فممي. 7
التعامل مل أفراء ىيئة التدريس والعاممين والطبلب يسبب لي الك ير من الرسط  8

 3,759 النفسي.
 3,826 أشعر بقرب نياية مشواري الميني . 9

نتائ  إختبارات الكدق وال بات لئلجياد) اإلستنزاف العاطفي( : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,637، ومتوسط التباين= 3,914، معامل ال بات المركب = 3,851، معامل ألفا كرونباخ = 3,35
 3,882 ليسوا بشراع.أشعر بيني أتعامل مل بعض أفراء ىيئة التدريس كينيم أشياء جامدة و  13
 3,934 أشعر أني أكبحت حاد الطبل وغير فاطفي منذ توليت فممي كعرو ىيئة تدريس. 11
 3,871 أخشي أن يسبب لي فممي كعرو ىيئة تدريس  سوة وتبمد في المشافر. 12
 3,742 أشعر باالمباالة لما يحدث لآلخرين في بيئة العمل في الجامعة. 13
 3,793 ء ىيئة التدريس يموموني فمي بعض المشاكل التي تحدث ليم.أشعر أن بعض أفرا 14

، معامل 3,35نتائ  إختبارات الكدق وال بات لتبمد المشافر : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي 
 3,572، ومتوسط التباين= 3,868، معامل ال بات المركب = 3,867ألفا كرونباخ = 

 3,894 عور أفراء ىيئة التدريس والعاممين والطبلب .أستطيل بسيولة فيم ش 15
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 3,735 أتعامل بفعالية فالية مل مشاكل العمل والطبلب. 16
 3,739 أشعر بالتي ير اإليجابي فمي اتخرين من خبلل فممي. 17
 3,874 أشعر بالنشاط والحيوية أ ناء أداء فممي في الجامعة. 18
 3,839 ألداء العمل مل اتخرين.أستطيل وبسيولة تييئة جو مري   19
 3,773 أشعر بالسعادة فند تعاممي مل اتخرين في العمل. 23
 3,766 أنجزت أرياء ك يرة مفيدة وذات  يمة في فممي. 21
 3,852 أتعامل بيدوء تام مل المشاكل العاطفية واإلنفعالية في العمل. 22

ي : جميل المعامبلت المعيارية معنوية فند مستوي نتائ  إختبارات الكدق وال بات لرعف اإلنجاز الشخك
 3,637، ومتوسط التباين= 3,831، معامل ال بات المركب = 835، معامل ألفا كرونباخ = 3,35
 تقييم كدق المقاييس : -11/2
 إفتمد الباحث في إختبار الدق فمي ما يمي :  
 ائميية اإلستقكيياء، : وذلييك لمتيكييد ميين كييدق فبييارات Content Validityكييدق المحتييوي  (1)

سييواء ميين الناحييية العممييية أو التطبيقييية، ولمتيكييد ميين كييدق المحتييوي تييم فييرض اإلستقكيياء 
فمي فدد من أساتذة إدارة األفمال بكميات التجارة في الجامعات المكرية، فربلع فن فرريا 

فرو ىيئة تدريس في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسية، و يد تيم مقابمية  33فمي 
السيييادة المحكميييين وروفييييت مبلحظييياتيم فميييي بعيييض األلفييياظ والعبيييارات الموجيييودة بقائمييية 

 اإلستقكاء، ومن  م فدلت بناء فمي تمك المبلحظات .
:يشييير كييدق التقييارب إلييي مييدي تقييارب فبييارات Convergent Validityكييدق التقييارب  (2)

ا يشييير إلييي أن المقييياس وتوافييق بعريييا مييل بعييض فنييد  ييياس الُبعييد أو المتسييير نفسييو، كميي
المقيياييس المرتبطيية نظرييياع يجييب أن تكييون مرتبطيية فييي الوا ييل العممييي، ويييتم ذلييك ميين خييبلل  

التيي يجيب  Factor Loadingsالتحقق مين  ييم معيامبلت التشيبل أو المعيامبلت المعياريية 
 Average، كمييا يجييب أن تكييون  يميية متوسييط التبيياين المسييتخرج 3,73أن ال تقييل فيين 

Variance Extracted(AVE)  3,53لكييل متسييير أكبيير ميين(Hair et al.,2010) .
،  3,73( إلييي أن  يييم المعييامبلت المعيارييية لجميييل العبييارات أكبيير ميين 2ويشييير جييدول ر ييم )

، كما أن  يمة متوسيط التبياين المسيتخرج 3,35وجيل ىذه القيم معنوية فند مستوي معنوية 
لمدالليية فمييي أن فبييارات أداة الدراسيية المسييتخدمة فييي  ييياس  3,53لكييل متسييير أكبيير ميين 

 كف بكدق التقارب وأنيا مترابطة في الوا ل التطبيقي.متسيرات الدراسة تت
: وذليك لقيياس التبافيد أو فيدم تشيابو المتسييرات Discriminant Validityكيدق التميايز  (3)

بين المقاييس المستخدمة لقياس كل متسير من متسيرات الدراسية، وأن كيل متسيير يم يل ذاتيو، 
الذي يتم حسابو من خيبلل  Fornell-Larckerوتم حساب كدق التمايز فن طريق معامل 
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، حييث يجيب أن يكيون  يمية معاميل  AVEالجذر التربيعيي لمتوسيط  يمية التبياين المسيتخرج 
Fornell-Larcker  أكبر من معامبلت اإلرتباط بين المتسير نفسيو وبيا ي المتسييرات األخيري

(Hair et al.,2010)( أن  يمة معامل 3، ويشير الجدول ر م )Fornell-Larcker  أكبر
من معامبلت اإلرتباط بين المتسير وبا ي المتسيرات األخري في الكيفوف واألفميدة، وييدل ذليك 
فمييي أن أداة الدراسيية تتكييف بكييدق التمييايز ، كمييا يؤكييد فمييي فييدم وجييود تييرابط متييداخل أو 

 مشترك بين متسيرات الدراسة.
 توكيف متسيرات الدراسة: -14

، ويظيير الجيدول   (SPSS V.23)ت الدراسية باسيتخدام  ام الباحث بي جراء تحمييل وكيفي لبيانيا
 (  يم الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لمتسيرات الدراسة ومعامبلت اإلرتباط بينيا .3ر م )

 ( ما يمي :3ويتر  من الجدول ر م )
أن الوسيييط الحسيييابي لمكيييحة التنظيميييية وأبعادىيييا العشيييرة أفميييي مييين المتوسيييط العيييام  (1)

، ويعنييي ذلييك إرتفيياع مسييتوي الكييحة التنظيمييية فييي الجامعييات  درجييات( 3لممقييياس )
 المكرية الحكومية محل الدراسة من وجية نظر أفراء ىيئة التدريس بيا .

درجيات( ، ويعنيي ذليك  3أن الوسط الحسابي لممنافة النفسية أ ل مين المتوسيط العيام ) (2)
محيل الدراسية مين التنظيمية في الجامعات المكرية الحكومية إنخفاض مستوي المنافة 

 وجية نظر أفراء ىيئة التدريس بيا .
درجيات( ،  3أفمي من المتوسط العيام لممقيياس )أن الوسط الحسابي لئلحتراق الوظيفي  (3)

فييي الجامعييات المكييرية الحكومييية محييل  اإلحتييراق الييوظيفيويعنييي ذلييك إرتفيياع مسييتوي 
 الدراسة من وجية نظر أفراء ىيئة التدريس بيا .

اإلرتبيياط إلييي فبل يية اإلرتبيياط المعنوييية الموجبيية بييين الكييحة التنظيمييية تشييير معييامبلت  (4)
( ، وفبل ييية اإلرتبييياط المعنويييية 3,68والمنافييية النفسيييية، حييييث بميييغ معاميييل اإلرتبييياط )

-السيييالبة بيييين الكيييحة التنظيميييية واإلحتيييراق اليييوظيفي ، حييييث بميييغ معاميييل اإلرتبييياط )
موجبيية بييين جميييل أبعيياد الكييحة  (،باإلرييافة إلييي وجييود فبل يية إرتبيياط معنوييية3,38

اإلتكيييياالت،توازن السييييمطة، إسييييتسبلل المييييوارد،  ورييييوح األىييييداف، فعاليييييةالتنظيمييييية )
 التماسييك أو اإلنتميياء، الييروح المعنوييية، اإلسييتقبللية، اإلبييداع، التكيييف، حييل المشييكبلت(

( و 3,54( و )3,65( و )3,43والمنافييية النفسيييية ، و يييد بمسيييت معيييامبلت اإلرتبييياط )
( فميييييييييييييييييييي 3,42( و)3,58( و)3,41( و)3,67( و )3,22( و )3,24( و)3,33)

بيين جمييل أبعياد الكيحة التنظيميية  سيالبةإرتبياط معنويية التوالي ، وأخييراع وجيود فبل ية 
)وريييوح األىيييداف، فعاليييية اإلتكييياالت،توازن السيييمطة، إسيييتسبلل الميييوارد، التماسيييك أو 
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واإلحتييراق اع، التكيييف، حييل المشييكبلت( اإلنتميياء، الييروح المعنوييية، اإلسييتقبللية، اإلبييد
-( و)3,46-( و )3,36-( و )3,23-، و ييييد بمسييييت معييييامبلت اإلرتبيييياط ) الييييوظيفي
-( و)3,46-( و  )3,49-( و )3,39-( و )3,37-( و )3,18-و) ( 3,45
 ( فمي التوالي.3,48

 نتائ  الدراسة الميدانية: -15
 لوظيفي  :العبل ة بين الكحة التنظيمية و اإلحتراق ا -15/1

ينا ش ىذا الجزء نتائ  التحميل اإلحكائي الخاكة باإلجابة فمي السؤال الرابل ليذا البحث والذي 
يتعمق بتحديد نوع ودرجة العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي من وجية نظر أفراء 

ختبار كحة ال فرض األول من ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة، وا 
فروض الدراسة والذي ينص فمي : توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية 
واإلحتراق الوظيفي لدي أفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ، ولتحقيق ذلك فقد 

الكحة  تم تطبيق أسموب تحميل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد لمتحقق من نوع ودرجة العبل ة بين
التنظيمية واإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية ، كما تم حساب معامل اإلرتباط 
تجاه ومعنوية العبل ة بين الكحة التنظيمية  بيرسون بينيما وذلك بسرض التعرف فمي  وة وا 

وظيفي واإلحتراق الوظيفي ، ويمكن توري  معامبلت اإلرتباط بين الكحة التنظيمية واإلحتراق ال
 ( والذي يتر  منو ما يمي :3في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة من خبلل الجدول ر م )

  الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي تتراوح بينأن معامبلت اإلرتباط بين أبعاد        (-
ة (  وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوي3,54-) ( و 3,18

1.% 
  و 1ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد الكحة التنظيمية فند مستوي داللة إحكائية %

% األمر الذي يؤكد كدق المقياس المستخدم في  ياس أبعاد الكحة التنظيمية في 5
الجامعات المكرية الحكومية من ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية المم مة 

 لتنظيمية من ناحية أخري .لمقياس الكحة ا
  ،أن ىناك إرتباطاع فكسياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي

-( و)3,45-)    ( و3,46-( و )3,36-( و )3,23-حيث بمغ  يمة معامبلت اإلرتباط )
 ( فمي التوالي.3,48-( و)3,46-( و )3,49-( و )3,39-( و )3,37-( و )3,18
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 إرتباطاع فكسياع ذو داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، حيث  أن ىناك
 (.3,38-بمست  يمة معامل اإلرتباط )

  وفي روء ما تقدم، يتر  أن ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد الكحة
رتباطاع فكسياع بين أبعاد الكحة التنظيمي ة)وروح األىداف، التنظيمية وبعريا البعض، وا 

فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، 
اإلستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل المشكبلت( واإلحتراق الوظيفي، إال أن تي ير أبعاد الكحة 

نحدار التنظيمية فمي اإلحتراق الوظيفي سوف يتر  من خبلل تطبيق أسموب تحميل اإل 
 المتعدد ، وذلك فمي النحو التالي:

لقد تم تطبيق أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد وذلك بسرض التحقق من أ ر أبعاد الكحة التنظيمية 
فمي اإلحتراق الوظيفي بكوة إجمالية، ويمكن توري  نتائ  تطبيق أسموب تحميل اإلنحدار 

 المتعدد من خبلل الجدول التالي:
 الكحة التنظيمية فمي اإلحتراق الوظيفيأ ر (4جدول ر م )

معامل  متسيرات الكحة التنظيمية
 االنحدار

β 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل التحديد
R 

 3,35 3,23- *3,265- وروح األىداف -1
 3,13 3,36- *3,269- فعالية اإلتكاالت -2
 3,21 3,46- *3,315- توازن السمطة -3
 3,23 3,45- *3,441- إستسبلل الموارد -4
 3,33 3,18- *3,398- اسك أو اإلنتماءالتم -5
 3,14 3,37- *3,412- الروح المعنوية -6
 3,15 3,39- *3,278- اإلستقبللية -7
 3,24 3,49- *3,296- اإلبداع -8
 3,21 3,46- *3,364- التكيف -9
 3,23 3,48- *3,313- حل المشكبلت -13

 R -3,72معامل االرتباط في النموذج 
 R2 3,52معامل التحديد في النموذج 

 134,25  يمة ف المحسوبة
 299،13 درجات الحرية

 3,333 مستوي الداللة اإلحكائية
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 ومن خبلل الجدول السابق يتر  ما يمي :
  أظيرت نتائ  أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد أن ىناك فبل ة فكسية ذات داللة

إحكائية بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية 
% )وفقاع لمعامل اإلرتباط 72-كومية محل الدراسة، وأن ىذه العبل ة تم ل الح

 المتعدد(.
 ( 52أن مستوي الكحة التنظيمية يمكن أن يفسر حوالي ) وفقاع لمعامل التحديد %

من التباين الكمي في مستوي اإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية 
 محل الدراسة.

 يل اإلنحدار المتعدد أن أبعاد الكحة التنظيمية األك ر أظيرت نتائ  أسموب تحم
         تفسيراع لئلختبلف في مستوي اإلحتراق الوظيفي تتم ل في إستسبلل الموارد

(، 3,398-(، والتماسك أو اإلنتماء)3,412-(، والروح المعنوية )3,441-)
راق ( والتي تتمتل بعبل ة معنوية سالبة فيما بينيا وبين اإلحت3,364-والتكيف )
 الوظيفي .

ال توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين وفي روء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل ل  
الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ل، 

التنظيمية الكحة توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين  و بول الفرض البديل الذي ينص فمي ل
ألفراء ىيئة التدريس بالجامعات المكرية الحكومية ل،وذلك بعد أن أظير  واإلحتراق الوظيفي

) وفقاع 3,31نموذج تحميل االنحدار المتعدد أن ىناك فبل ة جوىرية فند مستوي داللة إحكائية 
عدم و بول كما تقرر رفض فرض ال إلختبار ف( بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ،

الفرض البديل لجميل أبعاد الكحة التنظيمية  ) وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن 
السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، اإلبداع، التكيف، 

حتراق الوظيفي حل المشكبلت( كمتسيرات مستقمة لوجود فبل ة ذات داللة إحكائية بينيم وبين اإل
 3,31كمتسير تابل فند مستوي معنوية 

 العبل ة بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي  : -15/2
ينا ش ىذا الجزء نتائ  التحميل اإلحكائي الخاكة باإلجابة فمي السؤال الخامس ليذا البحث 

لوظيفي لدي أفراء والذي يتعمق بتحديد نوع ودرجة العبل ة بين المنافة النفسية  واإلحتراق ا
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

ختبار كحة الفرض ال اني من فروض  ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية ، وا 
الدراسة والذي ينص فمي : توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين المنافة النفسية  واإلحتراق 

موب الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة ، ولتحقيق ذلك فقد تم تطبيق أس
تحميل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد لمتحقق من نوع ودرجة العبل ة بين المنافة النفسية  واإلحتراق 
الوظيفي لدي أفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية ، كما تم حساب معامل 

تجاه ومعنوية العبل ة بين المنا فة اإلرتباط بيرسون بينيما وذلك بسرض التعرف فمي  وة وا 
النفسية واإلحتراق الوظيفي ، ويمكن توري  معامبلت اإلرتباط بين المنافة النفسية  واإلحتراق 

 ( والذي يتر  منو ما يمي :5الوظيفي محل الدراسة من خبلل الجدول ر م )
 ومن خبلل مكفوفة معامبلت اإلرتباط بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي يتر  ما يمي :

  ( و3,36-رتباط بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي تتراوح بين  )أن معامبلت اإل 
% و 1(  وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوية 3,62-)
5. % 

  1ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد المنافة النفسية  فند مستوي داللة إحكائية %
المستخدم في  ياس أبعاد المنافة النفسية  % ، األمر الذي يؤكد كدق المقياس 5و 

من ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية المم مة لمقياس المنافة النفسية  
 من ناحية أخري .

  أن ىناك إرتباطاع فكسياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد المنافة النفسية واإلحتراق
ارات اإلجتمافية كيحد أبعاد المنافة النفسية  الوظيفي، حيث بمغ معامل اإلرتباط بين المي

( كما بمغ معامل اإلرتباط بين التفكير اإليجابي كيحد أبعاد 3,62-واإلحتراق الوظيفي )
( ، بينما بمغ معامل اإلرتباط بين فعالية 3,58-المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي )

بمغ معامل اإلرتباط و (،3,49-ي )الذات كيحد أبعاد المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيف
(، و بمغ 3,48-بين اإلتزان اإلنفعالي كيحد أبعاد المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي )

معامل اإلرتباط بين الكبلبة النفسية والتكيف كيحد أبعاد المنافة النفسية  واإلحتراق 
شكبلت كيحد أبعاد (وأخيراع بمغ معامل اإلرتباط بين اإلبداع وحل الم3,47-الوظيفي )

 (.3,36-المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي )
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 معامبلت اإلرتباط بين القيادة أبعاد المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية(5جدول ر م)
 7 6 5 4 3 2 1 المتسيرات

       1 التفكير اإليجابي
      1 **3,65 فعالية الذات
     1 **3,48 **3,38 شكبلتاإلبداع وحل الم

    1 *3,25 *3,24 **3,52 الكبلبة النفسية والتكيف
   1 **3,41 **3,37 **3,53 **3,49 اإلتزان اإلنفعالي

  1 **3,61 **3,55 *3,26 **3,62 **3,33 الميارات اإلجتمافية
- **3,36- **3,49- **3,58- اإلحتراق الوظيفي

3,47** 
-
3,48** 

-3,62** 1 

 %1معامبلت إرتباط معنوية فند مستوي معنوية ** 
 %1* معامبلت إرتباط معنوية فند مستوي معنوية 

وفي روء ما تقدم، يتر  أن ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد المنافة النفسية  
رتباطاع فكسياع بين أبعاد المنافة النفسية )التفكير اإليجابي، فعال ية الذات، وبعريا البعض، وا 

اإلبداع وحل المشكبلت، الكبلبة النفسية، اإلتزان اإلنفعالي، الميارات اإلجتمافية( واإلحتراق 
الوظيفي، إال أن تي ير أبعاد المنافة النفسية  فمي اإلحتراق الوظيفي سوف يتر  من خبلل 

 تطبيق أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد ، وذلك فمي النحو التالي:
أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد وذلك بسرض التحقق من أ ر أبعاد المنافة ولقد تم تطبيق 

النفسية  فمي اإلحتراق الوظيفي بكوة إجمالية، ويمكن توري  نتائ  تطبيق أسموب تحميل 
 اإلنحدار المتعدد من خبلل الجدول التالي:

 يتر  ما يمي : (6ر م)ومن خبلل الجدول 
 المتعدد أن ىناك فبل ة سالبة ذات داللة إحكائية بين  أظيرت نتائ  أسموب تحميل اإلنحدار

المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة، وأن 
 % )وفقاع لمعامل اإلرتباط المتعدد(.3,38-ىده العبل ة تم ل 

 ( من % وفقاع لمعامل التح14أن مستوي المنافة النفسية  يمكن أن يفسر حوالي ) ديد
 التباين الكمي في مستوي اإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة.

  أظيرت نتائ  أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد أن أبعاد المنافة النفسية  األك ر تفسيراع
(، 3,398-لئلختبلف في مستوي اإلحتراق الوظيفي تتم ل في الميارات اإلجتمافية )
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

( والتي تتمتل بعبل ة معنوية 3,341-(، وفعالية الذات )3,353-اإلنفعالي )واإلتزان 
 سالبة فيما بينيا وبين اإلحتراق الوظيفي .

 أ ر المنافة النفسية فمي اإلحتراق الوظيفي(6جدول ر م )
 معامل االنحدار متسيرات المنافة النفسية

β 
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R 
 3,34 3,58- *3,294- التفكير اإليجابي -1

 3,24 3,49- *3,341- فعالية الذات -2
 3,13 3,36- *3,299- اإلبداع وحل المشكبلت -3
 3,22 3,47- *3,187- الكبلبة النفسية والتكيف -4

 3,23 3,48- *3,353- اإلتزان اإلنفعالي -5
 3,38 3,62- *3,398- الميارات اإلجتمافية -6

 R -3,38معامل االرتباط في النموذج 
 R2 3,14ل التحديد في النموذج معام

 125,14  يمة ف المحسوبة
 333،6 درجات الحرية

 3,333 مستوي الداللة اإلحكائية

ال توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين وفي روء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل ل  
ل، المكرية الحكومية  المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات

توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين المنافة النفسية  و بول الفرض البديل الذي ينص فمي ل
ل،وذلك بعد أن أظير واإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية الحكومية 
) وفقاع 3,31إحكائية  نموذج تحميل االنحدار المتعدد أن ىناك فبل ة جوىرية فند مستوي داللة 

إلختبار ف(بين أبعاد المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي ، كما تقرر رفض فرض العدم و بول 
الفرض البديل لجميل أبعاد المنافة النفسية ) التفكير اإليجابي، فعالية الذات، اإلبداع وحل 

فية( كمتسيرات مستقمة لوجود المشكبلت، الكبلبة النفسية، اإلتزان اإلنفعالي، الميارات اإلجتما
 3,31فبل ة ذات داللة إحكائية بينيم وبين اإلحتراق الوظيفي كمتسير تابل فند مستوي معنوية 

 العبل ة بين الكحة التنظيمية و المنافة النفسية: -15/3
ينا ش ىذا الجزء نتائ  التحميل اإلحكائي الخاكة باإلجابة فمي السؤال السادس ليذا البحث 

يتعمق بتحديد نوع ودرجة العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  ألفراء ىيئة  والذي
ختبار كحة الفرض ال الث من فروض الدراسة  التدريس في الجامعات المكرية الحكومية ، وا 
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والذي ينص فمي : توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية 
التدريس في الجامعات المكرية الحكومية ، ولتحقيق ذلك فقد تم تطبيق أسموب ألفراء ىيئة 

تحميل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد لمتحقق من نوع ودرجة العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة 
النفسية  في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة ، كما تم حساب معامل اإلرتباط بيرسون 

تجاه ومعنوية العبل ة بين الكحة التنظيمية والمنافة بينيما وذل ك بسرض التعرف فمي  وة وا 
النفسية ، ويمكن توري  معامبلت اإلرتباط بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  محل الدراسة 

 ( والذي يتر  منو ما يمي :3من خبلل الجدول ر م )
 3,67( و 3,22فة النفسية  تتراوح بين )أن معامبلت اإلرتباط بين الكحة التنظيمية والمنا  )

 %.1وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوية 
  األمر 1ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد الكحة التنظيمية فند مستوي داللة إحكائية %

المكرية الذي يؤكد كدق المقياس المستخدم في  ياس أبعاد الكحة التنظيمية في الجامعات 
الحكومية من ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية المم مة لمقياس الكحة 

 التنظيمية من ناحية أخري .
  ، أن ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد الكحة التنظيمية والمنافة النفسية

التنظيمية والمنافة النفسية  حيث بمغ معامل اإلرتباط بين اإلستقبللية كيحد أبعاد الكحة
( ، بينما بمغ معامل اإلرتباط بين فعالية اإلتكاالت كيحد أبعاد الكحة التنظيمية 3,67)

(، وبمغ معامل اإلرتباط بين التكيف كيحد أبعاد الكحة التنظيمية 3,65والمنافة النفسية  )
ة كيحد أبعاد الكحة (، و بمغ معامل اإلرتباط بين توازن السمط3,58والمنافة النفسية  )

 (.3,54التنظيمية والمنافة النفسية  )
وفي روء ما تقدم، يتر  أن ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد الكحة 

وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك أو التنظيمية)
( والمنافة النفسية ، اإلبداع، التكيف، حل المشكبلتاإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، 

إال أن تي ير أبعاد الكحة التنظيمية فمي المنافة النفسية سوف يتر  من خبلل تطبيق 
أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد، حيث تم تطبيق أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد وذلك بسرض 

النفسية  بكوة إجمالية، ويمكن  التحقق من أ ر أبعاد الكحة التنظيمية فمي المنافة
 توري  نتائ  تطبيق أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد من خبلل الجدول التالي:
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

 المنافة النفسيةأ ر الكحة التنظيمية فمي (7جدول ر م )
 معامل االنحدار متسيرات الكحة التنظيمية

β 
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R 
 3,18 3,43 *3,333 وروح األىداف -1
 3,42 3,65 *3,245 فعالية اإلتكاالت -2
 3,29 3,54 *3,198 توازن السمطة -3
 3,11 3,33 *3,328 إستسبلل الموارد -4
 3,36 3,24 *3,419 التماسك أو اإلنتماء -5
 3,35 3,22 *3,426 الروح المعنوية -6
 3,45 3,67 *3,396 اإلستقبللية -7
 3,17 3,41 *3,341 اإلبداع -8
 3,34 3,58 *3,289 التكيف -9
 3,18 3,42 *3,187 حل المشكبلت -13

 R 3,68معامل االرتباط في النموذج 
 R2 3,46معامل التحديد في النموذج 

 134,25  يمة ف المحسوبة
 299،13 درجات الحرية

 3,333 مستوي الداللة اإلحكائية

 ومن خبلل الجدول السابق يتر  ما يمي :
 ىناك فبل ة موجبة ذات داللة إحكائية بين  أظيرت نتائ  أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد أن

الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة، وأن ىذه 
 % )وفقاع لمعامل اإلرتباط المتعدد(.68العبل ة تم ل 

 ( من التباين46أن مستوي الكحة التنظيمية يمكن أن يفسر حوالي ) وفقاع لمعامل التحديد % 
الكمي في مستوي المنافة النفسية  في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة محل 

 الدراسة.
  أظيرت نتائ  أسموب تحميل اإلنحدار المتعدد أن أبعاد الكحة التنظيمية األك ر تفسيراع

(، والتماسك أو 3,426لئلختبلف في مستوي المنافة النفسية  تتم ل في الروح المعنوية )
( والتي تتمتل بعبل ة معنوية 3,341(، واإلبداع )3,396(، واإلستقبللية)3,419) اإلنتماء

 موجبة فيما بينيا وبين المنافة النفسية  .
ال توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين وفي روء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل ل  

ل، الجامعات المكرية الحكومية الكحة التنظيمية والمنافة النفسية ألفراء ىيئة التدريس في 



 م 2222يناير                                        اجمللة العلنية للبحوث التجارية                                                                     االولالعــــــدد 

 

 

 
262 

توجد فبل ة ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية  و بول الفرض البديل الذي ينص فمي ل
ل،وذلك بعد أن أظير في الجامعات المكرية الحكومية  والمنافة النفسية ألفراء ىيئة التدريس

) وفقاع 3,31داللة إحكائية  نموذج تحميل االنحدار المتعدد أن ىناك فبل ة جوىرية فند مستوي
إلختبار ف( بين أبعاد الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  ، كما تقرر رفض فرض العدم و بول 
الفرض البديل لجميل أبعاد الكحة التنظيمية ) وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، 

إلستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل إستسبلل الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، ا
المشكبلت( كمتسيرات مستقمة لوجود فبل ة ذات داللة إحكائية بينيم وبين المنافة النفسية  

 3,31كمتسير تابل فند مستوي معنوية 
دور المنافة النفسية كمتسير وسيط بين الكحة التنظيمية واإلحتراق  -15/4

 الوظيفي :
 :Sobel Testإختبار سوبل  -15/4/1

تعتبر دراسة أ ر المتسير المستقل فمي المتسير التابل وذلك من خبلل المتسير الوسيط من 
الموروفات األك ر إنتشاراع في الدراسات اإلجتمافية، ويستخدم إختبار سوبل لقياس معنوية 
التي يرات غير المباشرة لممتسير المستقل )الكحة التنظيمية( فمي المتسير التابل )اإلحتراق 

لوظيفي( في ظل وجود المتسير الوسيط )المنافة النفسية(، ويمكن توري  ذلك من خبلل الجدول ا
 التالي:

 Sobel Testنتائ  إختبار (8جدول ر م )
 القيمة مؤشر إختبار جودة النموذج

 Effect Degree 3,2874درجة التي ير                                          
 Standard Error 3,3431                                 الخطي المعياري    

 The Value of Calculated Z 13,542المحسوبة                    Z  يمة
 The Value of Indexed Z 1,96                     الجدولية    Z  يمة
 P Value                                                      P 3,333 يمة 

 ويمكن الحكول فمي نتيجة إختبار سوبل من خبلل المعادلة التالية:
z-value = a*b/SQRT (b2*sa

2 + a2*sb
2) 

ف ن النموذج ىو نموذج  1,96إلي  يمة اإلختبار، ف ذا كانت  يمتيا أكبر من  (Z)ويشير الرمز 
نحدار لمعبل ة بين المتسير معامل اإل  (a)متسير وسيط أي أن التي ير غير المباشر حقيقي ، حيث 
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

تم ل معامل اإلنحدار لمعبل ة بين المتسير الوسيط والمتسير  (b)المستقل والمتسير الوسيط، وأن 
 sb)تم ل الخطي المعياري لمعبل ة بين المتسير المستقل والمتسير الوسيط ، وأن   (sa )التابل، وأن 

ط والمتسير التابل، ومن خبلل التحميل السابق تم ل الخطي المعياري لمعبل ة بين المتسير الوسي (
 يتر  أن ىناك تي يراع معنوياع غير مباشر لنموذج الدراسة وأن المسار ىو :

 اإلحتراق الوظيفي    المنافة النفسية            الكحة التنظيمية      
ظيمية واإلحتراق أي أن المنافة النفسية تمعب دور الوساطة الجزئية في العبل ة بين الكحة التن
 الوظيفي ، حيث يتر  ذلك من خبلل نموذج الوساطة وذلك فمي النحو التالي:

 :Partially Mediation Modelنموذج الوساطة الجزئية  -15/4/2
 يمكن توري  مؤشرات جودة التطابق لنموذج الوساطة الجزئية وذلك من خبلل الجدول التالي:

 لنموذج الوساطة الجزئيةمؤشرات جودة التطابق (9جدول ر م )
 مؤشرات جودة المطابقة القيمة مؤشر إختبار جودة النموذج

X2/Degree of Freedom 5,841  5أكبر من 
P. Value 3,333  5أ ل من% 

Goodness of Fit Index (GFI) 3,964  3,9أكبر من 
Normed Fit Index (NFI) 3,893  3,9أكبر من 

Comparative Fit Index (CFI) 3,912  3,9أكبر من 
Relative Fit Index (RFI) 3,938  3,9أكبر من 

Incremental Fit Index (IFI) 3,917  3,9أكبر من 
Tuker-Lewis Index (TLI) 3,931  3,9أكبر من 

Root Mean Square Residual (RMR) 3,345  3,1أ ل من 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 3,329  3,1أ ل من 

/ درجات الحرية( والتي 2ومن خبلل الجدول السابق يتر  أن النتائ  تشير إلي أن  يمة )كا 
معنوية، ومن ناحية أخري فقد بمست  يمة مؤشر  P(، وأن  يمة 5وىي أكبر من ) 5,841بمست 

،  ومؤشر 3,893 (NFI)وكذلك مؤشر المطابقة المعياري  3,964 (GFI)جودة العبل ة 
، ومؤشر المطابقة 3,938 (RFI)، ومؤشر المطابقة النسبي 3,912 (CFI)طابقة المقارن الم

، ومؤشر الجذر التربيعي لمبوا ي 3,931  (TLI)، ومؤشر توكر لويس 3,917 (IFI)المتزايد 
(RMR) 3,345 ومؤشر الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطي ،(RMSEA) 3,329 

 ة غير مباشرة بين أبعاد الكحة التنظيمية كمتسير مستقل وتؤكد المؤشرات السابقة وجود فبل
 واإلحتراق الوظيفي كمتسير تابل من خبلل المنافة النفسية كمتسير وسيط .
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تحديد شكل ومعنوية العبل ات بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي من  -15/4/3
 خبلل المنافة النفسية  كمتسير وسيط:

نحو تي ير المنافة النفسية كمتسير وسيط  AMOS, Version 23نموذج يمكن توري  نتائ  
(، والذي 9فمي العبل ة بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي من خبلل الجدول ر م)

 يتر  منو:
  وجود درجة توافق بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، وأن معامبلت اإلنحدار

األمر الذي يؤكد فمي أن المنافة النفسية بيبعادىا الستة مجتمعة ليا تي ير مرتفعة المعنوية، 
وسيط بشكل جزئي فمي العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي في الجامعات 

 المكرية الحكومية محل الدراسة .
  ازن أن التي ير المباشر ألبعاد الكحة التنظيمية )وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت، تو

السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية ، اإلبداع، 
-، 3,315-، 3,269-، 3,265-التكيف، حل المشكبلت( فمي اإلحتراق الوظيفي بمست)

(فمي التوالي  3,313-، 3,364-، 3,296-، 3,278-، 3,412-، 3,398-، 3,441
، كما بمغ تي ير المنافة النفسية 3,35و  3,31وي معنوية وجميعيا دال إحكائياع فند مست

 3,31وىو تي ير معنوي سمبي فند مستوي معنوية  3,492-فمي اإلحتراق الوظيفي 
  لقد دفم وجود المنافة النفسية  كمتسيروسيط في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق

من تي ير أبعاد الكحة التنظيمية  الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة ،
كمتسيرات مستقمة فمي مستوي اإلحتراق الوظيفي كمتسير تابل، حيث يوجد تي ير معنوي سمبي 
لممنافة النفسية  كمتسير وسيط فمي العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي فند 

أبعاد الكحة التنظيمية ، حيث نجد أن التي ير المباشر لجميل  3,35و 3,31مستوي معنوية 
-،  3,259-، 3,224-، 3,173-، 3,173-، 3,153-،  د إرتفل تي يرىم الكمي إلي 

 ( فمي الترتيب .3,221-، 3,233-، 3,197-، 3,193-، 3,198
ويمكن توري  العبل ة المقترحة بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي من خبلل المنافة 

  وذلك من خبلل الشكل التالي: AMOS ,Version 23باستخدام برنام  النفسية  كمتسير وسيط 
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

 (13جدول ر م)
 تي ير المنافة النفسية  كمتسير وسيط فمي العبل ة بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي

المتسير 
 التابل

المتسير 
 المستقل

االرتباط 
 الكمى

معامل 
 التحديد
R2 

معامل 
 B النحدارا

التي ير 
 المباشر

التي ير السير 
 مباشر

التي ير 
 الكمى

 مستول
 الداللة

مستول 
 المعنوية

المنافة 
 النفسية

 3,43 وروح األىداف

3,46 

 معنوي 3,333 3,333 - 3,333 3,333

فعالية 
 معنوي 3,331 3,245 - 3,245 3,245 3,65 اإلتكاالت

 معنوي 3,332 3,198 - 3,198 3,198 3,54 توازن السمطة

 معنوي 3,333 3,328 - 3,328 3,328 3,33 إستسبلل الموارد

التماسك أو 
 معنوي 3,333 3,419 - 3,419 3,419 3,24 اإلنتماء

 معنوي 3,333 3,426 - 3,426 3,426 3,22 الروح المعنوية

 معنوي 3,333 3,396 - 3,396 3,396 3,67 اإلستقبللية

 معنوي 3,333 3,341 - 3,341 3,341 3,41 اإلبداع

 معنوي 3,333 3,289 - 3,289 3,289 3,58 التكيف

 معنوي 3,333 3,187 - 3,187 3,187 3,42 حل المشكبلت

اإلحتراق 
 الوظيفي

 3,23- وروح األىداف

3,52 

 معنوي 3,334 3,153- 3,112 3,265- 3,265-

فعالية 
 معنوي 3,334 3,173- 3,396 3,269- 3,269- 3,36- اإلتكاالت

 معنوي 3,334 3,173- 3,142 3,315- 3,315- 3,46- توازن السمطة

 معنوي 3,333 3,224- 3,217 3,441- 3,441- 3,54- إستسبلل الموارد

التماسك أو 
 معنوي 3,333 3,259- 3,139 3,398- 3,398- 3,18- اإلنتماء

 معنوي 3,332 3,198- 3,214 3,412- 3,412- 3,37- الروح المعنوية

 معنوي 3,333 3,193- 3,388 3,278- 3,278- 3,39- اإلستقبللية

 معنوي 3,332 3,197- 3,399 3,296- 3,296- 3,49- اإلبداع

 معنوي 3,333 3,233- 3,134 3,364- 3,364- 3,46- التكيف

 معنوي 3,333 3,221- 3,389 3,313- 3,313- 3,48- حل المشكبلت

 معنوي 3,333 3,492- --- 3,492- 3,492- 3,66- افة النفسيةالمن
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المنافة النفسية كمتسير و  بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفيالنموذج المقترح لمعبل ة (7شكل ر م )
 وسيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مي مؤشرات معنوية النموذج المقترح مل النموذج المفترض من مخرجات التحميل اإلحكائي من كما تم الحكول ف

Psychological Immunity 

 
 

Job 

Burnout 

GF 1- 3 

PE 7- 9 

RU 10- 12 

-0.28 

0,20  

-0.49       

0.25  

0.29  

CO 13- 15 

MO 16- 18 

0,42  

0,43  

0.34  

0.18  

EC 4- 6 

AU 19- 21 

IN 22- 24 

AD 25- 27 

PS 28- 30 

0.40  

0.33  

0.33  

-0.31 

-0.30 

-0.36 

-0.41 

-0.40 

-0.32 

-0.44 

-0.27 

-0.27 
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 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

 خبلل مؤشرات الجدول التالي:
 (11جدول ر م )

مؤشرات جودة النموذج لممنافة النفسية كمتسير وسيط في العبل ة بين الكحة التنظيمية 
 واإلحتراق الوظيفي

شرات جودة مؤ  القيمة مؤشر إختبار جودة النموذج
 المطابقة

X2/Degree of Freedom 5,265  5أكبر من 
P. Value 3,333  5أ ل من% 

Goodness of Fit Index (GFI) 3,981  3,9أكبر من 
Normed Fit Index (NFI) 3,932  3,9أكبر من 

Comparative Fit Index (CFI) 3,953  3,9أكبر من 
Relative Fit Index (RFI) 3,934  3,9من أكبر 

Incremental Fit Index (IFI) 3,983  3,9أكبر من 
Tuker-Lewis Index (TLI) 3,916  3,9أكبر من 

Root Mean Square Residual (RMR) 3,311  3,1أ ل من 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 3,319  3,1أ ل من 

سر العبل ة بشكل أكبر ويدفم تي ير أبعاد المنافة يتر  من الجدول السابق أن التي ير الوسيط يف
النفسية ، حيث أن نتائ  مؤشرات جودة النموذج جميعيا جيدة ومقبولة ،وفميو ف ن ذلك يدل فمي 

 توافق أفرل، وبذلك يتر  لنا جودة النموذج المقدر.
ي يراع معنوياع وفي روء ما تقدم، فقد تقرر رفض فرض العدم القائل ل ال تؤ ر المنافة النفسية  ت

غير مباشراع في العبل ة بين الكحة التنظيمية في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة 
واإلحتراق الوظيفيل، وتم  بول الفرض البديل الذي ينص فمي أنو ل تؤ ر المنافة النفسية  تي يراع 

كرية الحكومية محل معنوياع غير مباشراع في العبل ة بين الكحة التنظيمية في الجامعات الم
الدراسة واإلحتراق الوظيفي ل، حيث أظير نموذج تحميل المسار أن ىناك فبل ة غير مباشرة 

 . 3,35و  3,31جوىرية فند مستوي معنوية 
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 النتائ  والتوكيات ودالالت الدراسة : -13
 3الوسط الحسابي لمكحة التنظيمية وأبعادىا العشرة أفمي من المتوسط العام لممقياس ) (1)

درجات( ، ويعني ذلك إرتفاع مستوي الكحة التنظيمية في الجامعات المكرية الحكومية 
 محل الدراسة من وجية نظر أفراء ىيئة التدريس بيا .

درجات( ، ويعني ذلك إنخفاض  3الوسط الحسابي لممنافة النفسية أ ل من المتوسط العام ) (2)
ة محل الدراسة من وجية نظر مستوي المنافة النفسية في الجامعات المكرية الحكومي

 أفراء ىيئة التدريس بيا .
درجات( ، ويعني  3الوسط الحسابي لئلحتراق الوظيفي أفمي من المتوسط العام لممقياس ) (3)

ذلك إرتفاع مستوي اإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة من 
 وجية نظر أفراء ىيئة التدريس بيا .

نوي موجب بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية، ووجودإرتباط معنوي وجود إرتباط مع (4)
سالب بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، باإلرافة إلي وجود فبل ة إرتباط معنوية 
موجبة بين جميل أبعاد الكحة التنظيمية )وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن 

أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، اإلبداع، السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك 
التكيف، حل المشكبلت( والمنافة النفسية ، ووجود فبل ة إرتباط معنوية سالبة بين جميل 
أبعاد الكحة التنظيمية )وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، إستسبلل 

ستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل المشكبلت( الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإل
 واإلحتراق الوظيفي .

( و 3,18-معامبلت اإلرتباط بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي تتراوح بين ) (5)
 .%1(  وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوية 3,54-)

% و 1نظيمية فند مستوي داللة إحكائية ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد الكحة الت (6)
% األمر الذي يؤكد كدق المقياس المستخدم في  ياس أبعاد الكحة التنظيمية في 5

الجامعات المكرية الحكومية من ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية 
 . المم مة لمقياس الكحة التنظيمية من ناحية أخري

رتباطاع  ىناك إرتباطاع فكسياع ذو (7) داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي، وا 
فكسياع بين أبعاد الكحة التنظيمية)وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، 



 

 

 
224 

 عمار فتحى موسى امساعيل  د.أ.م.
 

 املناعة النفسية كنتغري وسيط يف العالقة بني الصحة التنظينية

 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

إستسبلل الموارد، التماسك أو اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل 
 .المشكبلت( واإلحتراق الوظيفي

فبل ة فكسية ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي في الجامعات  (8)
% )وفقاع لمعامل اإلرتباط 72-المكرية الحكومية محل الدراسة، وأن ىذه العبل ة تم ل 

 .المتعدد(
% وفقاع لمعامل التحديد ( من التباين 52مستوي الكحة التنظيمية يمكن أن يفسر حوالي ) (9)

 .في مستوي اإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة الكمي
أبعاد الكحة التنظيمية األك ر تفسيراع لئلختبلف في مستوي اإلحتراق الوظيفي تتم ل في  (13)

إستسبلل الموارد ، والروح المعنوية ، والتماسك أو اإلنتماء، والتكيف  والتي تتمتل بعبل ة 
 . نيا وبين اإلحتراق الوظيفيمعنوية سالبة فيما بي

-) ( و3,36-معامبلت اإلرتباط بين المنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي تتراوح بين   ) (11)
 . %5% و 1(  وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوية 3,62

% و 1 ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد المنافة النفسية  فند مستوي داللة إحكائية (12)
% ، األمر الذي يؤكد كدق المقياس المستخدم في  ياس أبعاد المنافة النفسية  من 5

ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية المم مة لمقياس المنافة النفسية  من 
 . ناحية أخري

 يفي.ىناك إرتباطاع فكسياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد المنافة النفسية واإلحتراق الوظ (13)
ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد المنافة النفسية  وبعريا البعض،  (14)

رتباطاع فكسياع بين أبعاد المنافة النفسية )التفكير اإليجابي، فعالية الذات، اإلبداع وحل  وا 
 .المشكبلت، الكبلبة النفسية، اإلتزان اإلنفعالي، الميارات اإلجتمافية( واإلحتراق الوظيفي

ىناك فبل ة سالبة ذات داللة إحكائية بين المنافة النفسية  واإلحتراق الوظيفي في  (15)
% )وفقاع لمعامل 3,38-الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة، وأن ىده العبل ة تم ل 

 .اإلرتباط المتعدد(
ين % وفقاع لمعامل التحديد ( من التبا14مستوي المنافة النفسية يمكن أن يفسر حوالي ) (16)

 .الكمي في مستوي اإلحتراق الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة
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أبعاد المنافة النفسية األك ر تفسيراع لئلختبلف في مستوي اإلحتراق الوظيفي تتم ل في  (17)
الميارات اإلجتمافية ، واإلتزان اإلنفعالي ، وفعالية الذات  والتي تتمتل بعبل ة معنوية سالبة 

 . يا وبين اإلحتراق الوظيفيفيما بين
( و 3,22أن معامبلت اإلرتباط بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  تتراوح بين ) (18)

 .%1(  وأن جميل ىذه المعامبلت ذات داللة إحكائية فند مستوي معنوية 3,67
% 1ىناك إرتباط معنوي بين جميل أبعاد الكحة التنظيمية فند مستوي داللة إحكائية  (19)

الذي يؤكد كدق المقياس المستخدم في  ياس أبعاد الكحة التنظيمية في الجامعات األمر 
المكرية الحكومية من ناحية، وأن ىناك إتساق بين جميل األبعاد الداخمية المم مة لمقياس 

 . الكحة التنظيمية من ناحية أخري
 نافة النفسية .ىناك إرتباطاع طردياع ذو داللة إحكائية بين أبعاد الكحة التنظيمية والم (23)
ىناك فبل ة موجبة ذات داللة إحكائية بين الكحة التنظيمية والمنافة النفسية  في  (21)

% )وفقاع لمعامل 68الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة، وأن ىذه العبل ة تم ل 
 .اإلرتباط المتعدد(

من  % وفقاع لمعامل التحديد (46مستوي الكحة التنظيمية يمكن أن يفسر حوالي ) (22)
التباين الكمي في مستوي المنافة النفسية  في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة 

 .محل الدراسة
أبعاد الكحة التنظيمية األك ر تفسيراع لئلختبلف في مستوي المنافة النفسية  تتم ل في  (23)

بل ة معنوية الروح المعنوية ، والتماسك أو اإلنتماء ، واإلستقبللية، واإلبداع والتي تتمتل بع
 .  موجبة فيما بينيا وبين المنافة النفسية

المنافة النفسية تمعب دور الوساطة الجزئية في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق  (24)
 الوظيفي.

وجود فبل ة غير مباشرة بين أبعاد الكحة التنظيمية كمتسير مستقل واإلحتراق الوظيفي  (25)
 ية كمتسير وسيط .كمتسير تابل من خبلل المنافة النفس

يوجد درجة توافق بين أبعاد الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، وأن معامبلت اإلنحدار  (26)
مرتفعة المعنوية، األمر الذي يؤكد فمي أن المنافة النفسية بيبعادىا الستة مجتمعة ليا 
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

تي ير وسيط بشكل جزئي فمي العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي في 
 الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة .

دفم وجود المنافة النفسية  كمتسيروسيط في العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق  (27)
الوظيفي في الجامعات المكرية الحكومية محل الدراسة ، من تي ير أبعاد الكحة التنظيمية 

حيث يوجد تي ير معنوي كمتسيرات مستقمة فمي مستوي اإلحتراق الوظيفي كمتسير تابل، 
سمبي لممنافة النفسية  كمتسير وسيط فمي العبل ة بين الكحة التنظيمية واإلحتراق 

 3,35و 3,31الوظيفي فند مستوي معنوية 
وفي روء النتائ  السابقة نعرض فيما يمي توكيات البحث والتي يمكن تكنيفيا إلى مجموفتين: 

تعمق ال انية بقطاع الدراسة وذلك من حيث التوكيات األولى تتعمق بالجانب األكاديمي، بينما ت
الخاكة بالكحة التنظيمية، والتوكيات الخاكة بالمنافة النفسية، والتوكيات الخاكة باإلحتراق 
الوظيفي، والتوكيات الخاكة بكيفية خفض مستوي اإلحتراق الوظيفي من خبلل الكحة 

فيما يمي التوكيات التي يمكن إ تراحيا في  التنظيمية والمنافة النفسية ، وسوف يتناول الباحث
 كل مجال فمي حده وذلك فمي النحو التالي:

 أوالع: توكيات تتعمق بالجانب األكاديمي:
تعميق الفيم بموروفات الكحة التنظيمية والمنافة النفسية واإلحتراق الوظيفي في ظل  (1)

فاق بين الباح ين حتى وجود خمط وفدم فيم وار  ليم وألبعادىم المختمفة، وفدم وجود إت
 اتن فمى األبعاد األساسية ليم.

تكميم مقاييس تتمتل بال قة / ال بات والِمكدا ية، وذلك لقياس مستوي الكحة التنظيمية  (2)
في كٍل من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاكة؛ بيدف تحديد نقاط القوة وأوجو الرعف 

 زية والتكحيحية المناسبة في الو ت المناسب.بشكٍل دوري، وبالتالي؛ اتخاذ القرارات التعزي
تكميم مقاييس تتمتل بال قة / ال بات والِمكدا ية، وذلك لقياس مستوي المنافة النفسية  (3)

في كٍل من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاكة، بيدف تحديد متسيراتيا اإليجابية التي 
 يمزم تعزيزىا، والسمبية التي يجب الحد منيا.

اييس تتمتل بال قة / ال بات والِمكدا ية، وذلك لقياس مستوي اإلحتراق الوظيفي تكميم مق (4)
في كٍل من المنظمات الحكومية والمنظمات الخاكة، بيدف تحديد تي يراتو السمبية وكيفية 

 التعامل معيا .
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ررورة االىتمام بمستوي الكحة التنظيمية لما ليا من تي يرات ايجابية لخفض مستوي  (5)
 لوظيفي.اإلحتراق ا

ررورة االىتمام بمستوي المنافة النفسية لما ليا من تي ير إيجابي لخفض مستوي  (6)
 اإلحتراق الوظيفي 

 انياع: توكيات تتعمق بكيفية خفض مستوي اإلحتراق الوظيفي من خبلل اإلىتمام بالكحة 
 التنظيمية والمنافة النفسية:

رض ىذه التوكيات ومجاليا ومتطمبات يتناول الباحث التوكيات التي أمكن التوكل إلييا مل ف
تنفيذىا والمسئول فن تنفيذىا في شكل خطة فمل تنفيذية فمي النحو المبين في الجدول 

 ( .12ر م )
 (الخطة التنفيذية المقترحة لخفض مستوي اإلحتراق الوظيفي من خبلل اإلىتمام بالكحة التنظيمية والمنافة النفسية12جدول ر م )

 المسئول فن التنفيذ متطمبات التنفيذ كيةالتو  مجال التوكية
تحسين مستوي 

الكحة 
 التنظيمية
 
 
 
 

  بناء وتنمية  قافة تنظيمية تستيدف دفم الكحة
 التنظيمية لمجامعات المكرية.

  وروح األىداف التي تسعي الجامعات المكرية
 إلي تحقيقيا .

 .توافر نظام إتكاالت جيد في الجامعات المكرية 
 ات اإلفتمادية بين اإلدارة تحسين جودة العبل 

العميا بالجامعات المكرية وأفراء ىيئة 
 التدريس بيا.

  إستسبلل الموارد المتاحة والممكنة أفرل إستسبلل
 ممكن .

  زيادة مستوي التماسك أو اإلنتماء لدي أفراء
 ىيئة التدريس بالجامعات المكرية.

  رفل الروح المعنوية ألفراء ىيئة التدريس
 مكرية.بالجامعات ال

  ورل نظام لتحفيز ومكافية أفراء ىيئة
 التدريس المبتكرين والمبدفين.

  توفير  در من اإلستقبللية ألفراء ىيئة
 التدريس بالجامعات المكرية.

  ررورة أن يتوافر في أفراء ىيئة التدريس
بالجامعات المكرية المرونة والقدرة فمي التكيف 

 مل الظروف المحيطة.
  اجو أفراء ىيئة التدريس حل المشكبلت التي تو

 بالجامعات المكرية بسرفة وبطريقة مبتكرة.

  دورات تدريبية داخمية وخارجية وورش فمل
ألفراء ىيئة التدريس خاكة  ببناء وتنمية 
 قافة تنظيمية تستيدف تحسين مستوي 

 الكحة التنظيمية.
 .اإلفتماد فمي موازنة البرام  واألداء 
 ا يتوافق مل تعديل  انون تنظيم الجامعات بم

التسيرات والتطورات الحالية وخاكة فيما يتعمق 
 بالمرتبات والحوافز.

  فقد اجتماع شيري بين رئيس الجامعة ونائب
رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 
وأفراء ىيئة التدريس لمنا شة مشاكميم 

 والعمل فمي حميا.

  مركز تنمية  درات
أفراء ىيئة 
  .التدريس بالجامعات

 س الجامعةمجم 
  مجالس الكميات

 والمعاىد بالجامعة .
  نائب رئيس الجامعة

لمدراسات العميا 
 والبحوث.
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 وظيفي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية احللوميةواإلحرتاق ال

 )دراسة تطبيقية (

 

وأسفرت منا شة نتائ  الدراسة الحالية فن وجود بعض الدالالت فمي مستوي النظرية والتطبيق 
 تتر  فيما يمي :

تحسين مستوي 
المنافة 
 النفسية

  تحسين مستوي التفكير اإليجابي والتفكير
العقبلني والمنطقي ألفراء ىيئة التدريس 

 بالجامعات المكرية.
  ، تشكيل وحدة لمدفم النفسي داخل كل جامعة
كون ميمتيا تحسين مستوي المنافة النفسية ت

 لدي أفراء ىيئة التدريس.
  تعزيز  قافة الدفم التنظيمي المدرك ودوره في

ستبكاره  إدراك فرو ىيئة التدريس لذاتو وا 
مكانياتو.  لمياراتو الذاتية وا 

  دفم وتعزيز سبل تحسين  درة فرو ىيئة
التدريس فمي حل المشكبلت والتفكير الخبلق 

 ع واإلبتكار.واإلبدا
   إدراج برنام  المنافة النفسية كيحد أىم البرام

التدريبية الخاكة بيفراء ىيئة التدريس لما لو 
 من أ ر وار  في حياة أفراء ىيئة التدريس.

  دفم وتعزيز سبل  درة فرو ىيئة التدريس فمي
التحكم في إنفعاالتو والسيطرة فمييا والحفاظ 

 فمي إتزانو اإلنفعالي.
 زيز سبل  درة فرو ىيئة التدريس فمي دفم وتع

تحمل المسؤولية و درتو فمي التفافل اإلجتمافي 
 مل اتخرين.

  دورات تدريبية داخمية وخارجية وورش فمل
لمعاممين خاكة بالمنافة النفسية واإلبداع 

 واإلبتكار واإلتزان اإلنفعالي .
 .إنشاء وحدة لمدفم النفسي 
 ونائب  فقد اجتماع شيري بين رئيس الجامعة

رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 
وأفراء ىيئة التدريس لمنا شة مشاكميم 

 والعمل فمي حميا.
 

  ات مركز تنمية  در
أفراء ىيئة 

التدريس 
 .بالجامعات

 مجمس الجامعة 
  مجالس الكميات

 والمعاىد بالجامعة .
  نائب رئيس الجامعة

لمدراسات العميا 
 والبحوث.
 

 
الحد من 
مستوي 

تراق اإلح
 الوظيفي
 

  تقميل األفباء الممقاة فمي فاتق أفراء ىيئة
 التدريس  .

  توزيل الميام والواجبات وفقا المكانيات أفراء
 ىيئة التدريس .

  يام فرو ىيئة التدريس بممارسة التمارين 
 الريارة لمدة نكف سافة يومياع.

 .توكيف وار  ومحدد ألفراء ىيئة التدريس 
  ير ألفراء ىيئة تشجيل فرص التعمم والتطو

 التدريس.
  االىتمام بمكال  أفراء ىيئة التدريس ومرفاة

 الجوانب اإلنسانية والشخكية ليم .
  تحسين نظام األجور والحوافز الخاص بيفراء

 ىيئة التدريس .
  توفير  در مناسب من الحرية والسمطة

 والمشاركة في فممية اتخاذ القرارات .

  ش فمل دورات تدريبية داخمية وخارجية وور
ألفراء ىيئة التدريس خاكة باإلحتراق 

 الوظيفي.
  فقد اجتماع شيري بين رئيس الجامعة ونائب

رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 
وأفراء ىيئة التدريس لمنا شة مشاكميم 

 والعمل فمي حميا.

  مركز تنمية  درات
أفراء ىيئة 
 التدريس بالجامعات 

 مجمس الجامعة 
  مجالس الكميات

 معاىد بالجامعة .وال
  نائب رئيس الجامعة

لمدراسات العميا 
 والبحوث.
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فمي مستوي النظرية : أكدت الدراسة الحالية فمي الدور اليام لمكحة التنظيمية في خفض )أ( 
راق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية المكرية ، وأرافت مستوي اإلحت

ىذه الدراسة المنافة النفسية كمتسير وسيط بين الكحة التنظيمية واإلحتراق الوظيفي ، ومن  م 
حيث لم يركد  –ف ن الدراسة الحالية تريف إلي األدبيات القميمة نسبياع والمتاحة في ىذا المجال 

من البحث ، بما يعمل  -سبق في ىذا الكدد في بيئة إدارة الموارد البشرية المكرية الباحث أي
فمي توسيل  افدة البحث في ىذا الجانب من دراسات إدارة الموارد البشرية ، كما أن إتفاق نتائ  
ىذه الدراسة فيما يتعمق بمستوي الكحة التنظيمية ومستوي المنافة النفسية، ومستوي اإلحتراق 

يفي ألفراء ىيئة التدريس مل نتائ  دراسات فديدة تم إجراؤىا في دول فربية وأجنبية ، الوظ
 يدل فمي وجود ممارسات فامة في إدارة الموارد البشرية مل اختبلف ال قافات .

فمي مستوي التطبيق : تعتبر نتائ  الدراسة الحالية وبما أكدتو من وجود فبل ة ذات داللة  ( ب)
نظيمية واإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية احكائية بين الكحة الت

الحكومية، ووجود دور ىام لممنافة النفسية كمتسير وسيط في العبل ة بينيما ، تعطي داللة فمي 
أن سبل الحد من مستوي اإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في الجامعات المكرية 

لتنظيمية والمنافة النفسية ، حيث ب رتفاع مستوي الكحة الحكومية تعتمد فمي الكحة ا
التنظيمية ) وروح األىداف، فعالية اإلتكاالت،توازن السمطة، إستسبلل الموارد، التماسك أو 
اإلنتماء، الروح المعنوية، اإلستقبللية، اإلبداع، التكيف، حل المشكبلت( وب رتفاع مستوي المنافة 

فعالية الذات، اإلبداع وحل المشكبلت، الكبلبة النفسية، اإلتزان النفسية) التفكير اإليجابي، 
اإلنفعالي، الميارات اإلجتمافية ( ينخفض مستوي اإلحتراق الوظيفي ألفراء ىيئة التدريس في 
الجامعات المكرية الحكومية فمي المستوي الكمي ولكل بعد من أبعاده )اإلجياد )اإلستنزاف 

 اإلنجاز الشخكي( فمي حده . العاطفي(، تبمد المشافر، رعف
 البحوث المستقبمية: -14

أظيرت نتائ  ىذا البحث فددعا من المجاالت التي َتستِحق االىتمام والدراسة والتحميل من جانب 
 رية  –من وجية نظر الباحث  –الباح ين والُميتمِّين بعدة  رايا حيوية، ومن أىم ىذه القرايا 

 لتنظيمية ، و رية اإلحتراق الوظيفي .المنافة النفسية، و رية الكحة ا
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 البحوث المستقبمية المتعمقة بالمنافة النفسية: -14/1
  دور المنافة النفسية كمتسير وسيط في العبل ة بين برام  كيانة الموارد البشرية واألداء

 التنظيمي
 .دور برام  كيانة الموارد البشرية في تدفيم المنافة النفسية 
 نفسية والنتائ  المترتبة فمييا.محددات المنافة ال 
 . دور المنافة النفسية في تحقيق الريادة التنظيمية 

 البحوث المستقبمية المتعمقة بالكحة التنظيمية : -14/2
 .محددات الكحة التنظيمية لمعاممين في المنظمات الخدمية 
 .دور الكحة التنظيمية في تدفيم سموكيات المواطنة التنظيمية 
 ظيمية في التخفيف من ات ار النفسية لفيروس كرونا .دور الكحة التن 

 البحوث المستقبمية المتعمقة باإلحتراق الوظيفي  : -14/3
 . محددات اإلحتراق الوظيفي والنتائ  المترتبة فمييا 
 .أ ر التسمب فمى اإلحتراق الوظيفي في تطوير الكحة النفسية لمعاممين 
 المراجل : -15
 المراجل العربية : -15/1
المنافةالنفسية وفبل تيا بالسعادة لدل فينة من  (2323األحمد ، محمد رفيق محمد ) (1)

.مجمة العموم التربوية والنفسية ،  الطبلب األيتام بالمرحمة األساسية العميا في محافظة جرش
 ( .4، )العدد 9کمية التربية جامعة مؤتة األردن، المجمد 

ختبار (، بحوث الت2316إدريس،  ابت فبدالرحمن ) (2) سويق: أساليب القياس والتحميل وا 
 الفروض ، الدار الجامعية، اإلسكندرية.

(،  ياس أ ر نظم المنافة 2323إسمافيل، شريف سعيد متولي؛ البنوي، ميا محمد محمد ) (3)
التنظيمية فمى العبل ة بين إدراك الشائعات التنظيمية واألداء التكيفي: دراسة ميدانية فمى 

دوية بمدينة العاشر من رمران، مجمة جامعة اإلسكندرية لمعموم العاممين بشركات األ
 .1، ع57اإلدارية، م  

(، محددات الكمت التنظيمي وأ رىا فمي االحتراق 2318إسمافيل، فمار فتحي موسي ) (4)
الوظيفي ألفراء الييئة المعاونة بجامعة مدينة السادات : دراسة تطبيقية، مجمة الدراسات 

 مية التجارة ، جامعة كفرالشيخ، المجمد األول، العدد األول.التجارية المعاكرة  ك
المنافة النفسية وفبل تيا بالمساندة االجتمافية  (2313األفجم ، نادية محمد مرزو ي) (5)

، ماجستير. فمم النفس التربوي. جامعة ديالى. کمية التربية لمعموم  لدل طمبة الجامعة
 اإلنسانية. العراق.
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( ،الررا الوظيفى کنتسير وسيط فى العبل ة بين اإلحتراق النفسی 2316أمين، أميرة فايق  ) (6)
والعبل ات األسرية لدل الموظفين اإلداريين بالمحاکم فمى الجنسين ، المجمة المكرية لعمم 

،  4النفس االکمينيکى واالرشادل ، الجمعية المكرية لممعالجين النفسين لجمعنل ، المجمد 
 . 1العدد 

(، فعالية برنام  إرشادي لدفم المنافة النفسية وخفض 2319محمد) البيومي، سعد رياض (7)
األفكار البلفقبلنية لدي فينة من طبلب جامعة الطائف، المجمة االلكترونية الشاممة متعددة 

 .16المعرفة لنشر األبحاث العممية والتربوية، العدد
کين النفسي لدل طمبة دور المنافة النفسية في التنبؤ بالتم (2318التخاينة ،  كي خالد ) (8)

.رسالة ماجستير جامعة مؤتة کمية  في روء بعض المتسيرات الديموغرافية  جامعة مؤتة
 الدراسات العميا .األردن .

المنافةالنفسية لدل طبلب الجامعة وفبل تيا بالذکاءاألخبل ي  (2318الجزار، رانيا خميس ) (9)
 (.19عدد واألداءاألکاديمي.مجمة البحث العممي في التربية، )ال

(، المنافة النفسية وفبل تيا بالذكاء األخبل ي واألداء األكاديمي 2319الجزار، رانيا خميس) (13)
لدي طبلب الجامعة: دراسة وكفية كمينيكية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية البنات، 

 جامعة فين شمس.
كحة النفسية (، مستول المنافة النفسية وفبل تيا بال2323الحرايزة، جعفر فبدالعزيز ) (11)

لدل الطمبة الرياريين في جامعة البمقاء التطبيقية، دراسات، العموم التربوية، الجامعة 
 .1، ع47األردنية ،فمادة البحث العممي، م  

(، المنافة النفسية والمساندة اإلجتمافية كمنبئات بالتوجو 2321الحمبي، حنان خميل) (12)
معة القكيم، المجمة الدولية لمدراسات اإليجابي نحو المستقبل لدي فينة من طالبات جا
 .2، ع9التربوية والنفسية، مركز  رفاد لمدراسات واألبحاث، م 

(، مستوي الكحة التنظيمية في المدارس ال انوية 2319الحميد، نوره سميمان حسن) (13)
بمنطقة القكيم من وجية نظر المعممين، مجمة كمية التربية، كمية التربية، جامعة أسيوط، 

 .11،ع35م 
(، الكحة المدرسية في المدلرس ال انوية الحكومية 2317الحوراني، ىبو منير طويرش) (14)

فيالعاكمة فمان وفبل تيا باستراتيجيات إدارة الكراع التنظيمي التي يمارسيا المديرون من 
وجية نظر المعممين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق 

 .األوسط، األردن
(، المنافة النفسية وفبل تيا بالتكيف 2321الرفوع،محمد أحمد؛ الربيحات، آالء أحمد) (15)

الدراسي لدي طمبة كمية اليندسة في جامعة الطفيمة التقنية، مجمة الدراسات والبحوث 
 .2، ع1التربوية، مركز العطاء لئلستشارات التربوية، م 
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تيا بالدافعية لئلنجاز لدي طبلب (، المنافة النفسية وفبل 2323السيمي، راشد سعود) (16)
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية، مجمة العموم التربوية والنفسية، مركز النشر 

 .3، ع21العممي، جامعة البحرين، م  
(، مستوي الكحة التنظيمية في المدارس ال انوية العامة 2311السوالمة، غازي فزت ) (17)

ين، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات والخاكة في األردن من وجية نظر المعمم
 العميا، جامعة فمان، األردن.

( المنافة النفسية لدي طمبة الجامعة وفبل تيا 2317العکيمي ، جبار وادي باىض ) (18)
بالوفي بالذات والعفو، مجمة دراسات فربية في التربية وفمم النفس رابطة التربويين العرب 

 (.81،)العدد 
(، الكحة التنظيمية في المدارس ال انوية وفبل تيا 2318فبداهلل زيد )العميان، زيد  (19)

باإلستسراق الوظيفي لدي المعممين في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 العموم التربوية، جامعة آل البيت، األردن.

دريس (، درجة ممارسة أفراء ىيئة الت2323العمري، أيمن أحمد؛ السويرين، يوسف فرج) (23)
لمحرية األكاديمية وفبل تيا بمستوي الكحة التنظيمية في الجامعات األردنية، ، العموم 

 .1، العدد47اإلدارية، فمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، المجمد 
(، الكحة التنظيمية في جامعة الممك سعود من وجية 2319العيسي، غزيل سعد فبداهلل) (21)

وظفين العاممين فييا، مجمة جامعة الممك سعود، العموم نظر أفراء ىيئة التدريس والم
 .1، ع28اإلدارية، م 

(، توسيط الكمت التنظيمي في العبل ة بين إدراک 2321المنسي، محمود فبدالعزيز ) (22)
التسييس التنظيمي واإلحتراق الوظيفي: دراسة تطبيقية فمى العاممين في مديريات الخدمات 

 .1، فدد58اإلسكندرية لمعموم اإلدارية، مجمد بمحافظة الد يمية، مجمة جامعة 
(، 2321المنشاوي، فادل محمود؛ أبوحبلوة ، محمد السعيد؛ غانم، ىناء محمد إسمافيل) (23)

التوجو السمبي نحو الحياة في روء المنافة النفسية واليقظة الذىنية لدي طبلب الجامعة، 
 .1عمجمة سوىاج لشباب الباح ين، كمية التربية، جامعة سوىاج، 

( ، اإلحتراق النفسی وفبل تو بالررا الوظيفى لدل معممى 2317النعاس ،فمر مكطفى ) (24)
مرحمة التعميم ال انول بمدينة مكراتو ، مجمة کمية اتداب ، جامعة مكراتو ، ليبيا ، 

 .2، ع24مجمد
(، مستويات اإلحتراق النفسي لدي أفراء ىيئة التدريس 2321باسعد، فمر فبيد) (25)

مية التربية سينون جامعة حررموت ، المجمة الجزائرية لؤلبحاث ومسافدييم في ك
 .1، العدد4والدراسات، المجمد 

الشخكية الكبورة وفبل تيا بالمنافة النفسية لدي طمبة  (2316حسون، سناء لطيف ) (26)
 ( .33.مجمة دراسات تربوية ، وزراه التربية العراق .)العدد  الجامعة
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مق اإلجتمافي المرتبط بجائحة فيروس كرونا المستجد (، الق2321حنتول، أحمد بن موسي) (27)
وفبل تو بكل من المنافة النفسية واإلتزان اإلنفعالي لدي فينة من طبلب جامعة جازان، 

 ، مارس.131دراسات فربية في التربية وفمم النفس، رابطة التربويين العرب، ع
فافمية التنظيمية: (، أ ر الكحة التنظيمية فمي مداخل ال2323خمف، حسين فبداهلل) (28)

دراسة ميدانية في الكميات الجامعة األىمية في بسداد ووسط العراق، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن .

(، الكحة التنظيمية السائدة في الجامعات األردنية 2319دراوشو، نجوي فبدالحميد) (29)
األكاديميين، دراسات، العموم اإلدارية، وفبل تيا بالتمكين الوظيفي من وجية نظر القادة 

 .2، العدد46فمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، المجمد 
( ، أ ر االحتراق الوظيفي لمقدمي الخدمات المكرفية 2314دويدار، محمود محمد فوض) (33)

فمي االنسحاب الوظيفي : دراسة تطبيقية فمي المكارف التجارية في منطقة القكيم ، 
 عممية لبل تكاد والتجارة ، كمية التجارة ، جامعة فين شمس، العدد األول .المجمة ال

( ، المنافة النفسية وفبل تيا بالمساندة اإلجتمافية لدي طمبة 2313رزو ي، نادية محمد) (31)
 الجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمعموم االنسانية، جامعة ديالي.

(، فعالية برنام  إرشادي لتدفيم نظام المنافة 2316رمران ، روال محمد الشريف ) (32)
النفسية و خفض إرطرابات ما بعد الكدمة ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، الجامعة 

 .اإلسبلمية ، غزة ، فمسطين
،مجمة کمية  المنافة النفسية مفيوميا وأبعادىا و ياسيا (2313زيدان ،فكام محمد ) (33)

 (.51التربية ،مكر، )العدد 
(، بناء نموذج 2323، رمران فاشور حسين؛ سميمان، ىاني فؤاد سيدأحمد)سالم  (34)

لمعبل ات السببية بين أبعاد كل من اإلي ار ،الذكاءاألخبل ي، والمنافة النفسية لدي فينة من 
طمبة كمية فموم ذوي اإلحتياجات الخاكة، العموم التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربية، 

 .4ع ،28جامعة القاىرة، م 
(، المنافة النفسية وفبل تيا بكل من تسامي الذات و مق 2321سالمان، الشيماء محمود) (35)

العدوي بفيروس كرونا المستجد لدي معممي مرحمة التعميم األساسي فمي روء بعض 
المتسيرات الديموجرافية، مجمة البحث العممي في اتداب، كمية البنات لآلداب والعموم 

 .3، ج22مس، عوالتربية، جامعة فين ش
التوجو الديني والمنافة النفسية  (2315)  سممان، خديجة حسن ؛ وجاني، نوال جوحي (36)

ال اني تحت شعار نمتقي في رحاب   ، مؤتمر العميد العممي العالمي لدي طمبة الجامعة
تشرين  11-9العميد لنرتقي بعنوان إدارة أزمة المكطم  من الخبلف الي االختبلف من 

 المستنكرة.  ،  کمية التربية الجامعةالعراق  ،2314
سميمان ، محمد جبلل كديق؛ نجم ، فبدالحكيم أحمد ربيل ؛ النجار، حميده محمد محمد  (37)

( ، العبل ة بين أبعاد االحتراق الوظيفي والمتسيرات 2314بدوي؛ الفار، إيمان السيد حامد )
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جامعة المنكورة،  التنظيمية : دراسة تطبيقية فمي معاوني أفراء ىيئة التدريس في
، العدد 38المجمة المكرية لمدراسات التجارية ، كمية التجارة ، جامعة المنكورة ، مجمد 

 الرابل .
(، الكحة التنظيمية في المنظمات العامة: ما بين 2321شديد، مكطفي محمد فمي ) (38)

مكري، العدالة التنظيمية وتحقيق الررا الوظيفي بالتطبيق فمي الييئة القومية لمبريد ال
، 12المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، كمية التجارة، جامعة  ناة السويس، المجمد 

 .2ع
(، فعالية برنام  إرشادي لتدفيم نظام المنافة النفسية 2316الشريف، روال رمران محمد) (39)

وخفض إرطرابات ما بعد الكدمة لدي مراىقي األسر المترررة بالعدوان األخير فمي 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بسزة.2314غزة

(، فعالية برنام  تدريبي لتنشيط المنافة النفسية في 2321شمبولية، ىالة محمد كمال) (43)
خفض التفكير الخرافي لدي طبلب تكنولوجيا البكريات،  دراسات فربية في التربية وفمم 

 ، مارس.131النفس، رابطة التربويين العرب، ع
(، جودةالحياة الروحية وفبل تيا 2317كباح، فايش؛ الشجيري، فمر خمف رشيد) (41)

بالحكانة النفسية لدي طمبة الجزائر والعراق : دراسة ميدانية فمي طمبة جامعتي األنبار 
 .3وسعيدة، مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلنسانية، العدد

 19-متسير معدل لمعبل ة بين  مق كوفيد(، المنافة النفسية ك2321فبادة، إيمان فزت) (42)
و مق اإلمتحان لدي طبلب الجامعة، مجمة البحث العممي في اتداب، كمية البنات لآلداب 

 .2، ج22والعموم والتربية، جامعة فين شمس، ع
(، محددات الكحة التنظيمية وأ رىا في تحقيق 2323فبدالمجيد، بكاي؛ بشير، سبل محمد) (43)

ميدانية بمديرية النقل بالجمفة،مجمة مفاىيم لمدراسات الفمسفية  الررا الوظيفي: دراسة
 واإلنسانية المعمقة، جامعة زيان فاشور، العدد السابل، مارس.

( ، التنبؤ باليناء النفسي في روء كل من 2317فبدالممك،أحمد؛   رني ، سعاد كامل ) (44)
اكة بالمنيا، مجمة دراسات المنافة النفسية واليقظة العقمية لدل معممي ذوي االحتياجات الخ

 .83فربية في التربية وفمم النفس،رابطة التربويين العرب، العدد 
رؤية  تنشيط المنافة النفسية تقوية التفکير االيجابي (2316فكفور ، إيمان حسنين ) (45)

 تربوية . الطبعة األولي، القاىرة ،مكر : المکتب المكري لمتوزيل .
ة النفسية وفبل تيا بعوامل الكمود األسرل المشترکة (، المناف2319فمى، أماني فادل ) (46)

لدي أميات األطفال ذوي اإلفا ة العقمية القابمين لمتعمم. الجمعية المكرية لمدراسات 
 .134النفسية، 

(، دراسة العبل ة بين الرسوط النفسية الناتجة فن انتشار 2323فمي، نيمة كبلح ) (47)
ات النفسجسمية لدل المرأة العاممة. واالرطراب COVID-19فيروس کورونا المستجد 

 (.138)33المجمة المكرية لمدراسات النفسية، 
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،الکفاءة الذاتية المدرکة والقدرة فمى حل المشکبلت والتوجو  (2319فتحي، ناىد أحمد ) (48)
نجو اليدف کمنبئات بالمنافة النفسية لدل المتفو ات دراسيا، مجمة دراسات نفسية 

 (.3، )العدد29،مكر،المجمد 
( ، العبل ة بين االحتراق الوظيفي والسموك 2315كاظم ، محمد حمزة ؛ يوسف ، ليث فمي ) (49)

العدواني في مكان العمل : دراسة تطبيقية في مستشفيات محافظة كرببلء، منشورات 
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية .

وفبل تيا بالقمق وتوىم المرض  (، المنافة النفسية2323المي ي، أحمد حسن محمد) (53)
المترتب فمي جائحة فيروس كورونا المستجد لعينة من طبلب الجامعة، مجمة البحث العممي 

 .8،ج21في التربية، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة فين شمس، ع
( ، تي ير االحتراق الوظيفي فمي سموك المواطنة 2316محمد ، ىبو محمد فمي ) (51)

بداع ، جامعة التنظ يمية : دراسة تطبيقية مقارنة فمي المستشفيات الجامعية ، مجمة فكر وا 
 ، مارس .99فين شمس ، المجمد 

(، أ ر الكحة التنظيمية فمي الكمت 2321محمد، سيا بيجت؛ الرميدي، بسام سمير) (52)
التنظيمي داخل مؤسسات التعميم السياحي، مجمة كمية السياحة والفنادق، جامعة مدينة 

 ، ديسمبر.2/1السادات، المجمد الخامس، العدد
( ، الررا الوظيفی والسمات الشخكية وفبل تيما 2317مقمد ، محمد فبد الحميد ) (53)

، 97باالحتراق النفسی لدی معممی السباحة ، مجمة کمية التربية ، جامعة بنيا ، مجمد
 .4فدد

بداع. سوريا :دار ( ،الجياز المنافي النفسي  وة و 2323مموحي ، ناكر محي الدين ) (54) ا 
 السسق لمنشر .

، المنافة النفسية لدل طمبة  (2319منوخ، كباح مرشود ؛ العبيدي، طو فبد الحميد ) (55)
 (.26. مجمة جامعة تکريت لمعموم اإلنسانية .تکريت .)العدد  المرحمة اإلفدادية
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