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 شكر وتقدير 
 

الم على  الة والأ   النبي  العربي  الهاشمي  األمين، أما بعد:بأم هللا الر حمن الر حيم والص 
 .إتم امهاال مد هلل أن  وف قني في إعداد هذه الرسالة وأعانني على   

كر والعرفان  هطيب لي أن  أتقدم ب و حأاااااان توويقه، وكرهم عونه،  والشااااااكر هلل أواًل وأخيرًا على   زهل الشاااااا 
الث مين   أشاااااااااااارر على هذه الرسااااااااااااالة، فقد من ني من وقته  ذيال  كمال مخامرة  الفاضاااااااااااال  إلى الدكتور

 .هللا خير ال زاء ، ف زاه الرسالة اإلرشادات والمالحظات إلتمام هذه
عنهم طيلة فترة إعداد  وكافة عائلتي لت ملهم انشااااااااااااغالي  ألبنائي  أن أقدم الشااااااااااااكر والعرفان وهأاااااااااااارني  

كر ال ز ،  الرسااااالة ، أساااااتذتي في جامعة في مأاااايرتيكان له الفضاااال  ضااااًا إلى كل  م ن  هل أيوأتقدم بالشاااا 
الشااااكر ألعضاااااء ل نة المناقشااااة على جهدهم  أ ناء الدراسااااة، و  في موه لي من توجيهات  الخليل، لما قد  
كر موصااول أيالر على قراءة  ا إلى معلمي سااالة وتدقيقها، والشاا    المدارس اإلعدادية في شاارقي القدسضااً

  أداة الدراسة. نابة عجى تعاونهم في اإلعل 
 .للبنات  اإلعداديةواحرة  مدرسة الأ  ب ئيزمالو لمديرتي    كر والتقديروال يفوتني أن أتقدم بالش  

 .وأخيًرا أشكر كل  م ن ساعد في إن از هذا الرسالة، ف زى هللا ال ميع خير جزاء، إن شاء هللا
 

 الباحثة                                                                      
 غادة أبو الهوى   



 ح
 
 

 تالمحتويافهرس 

 ب ................................................................................... إجازة الرسالة 

 ت .........................................................................................اإلهداء

 ث ........................................................................................... إقرار 

 ج .................................................................................... شكر وتقدير 

 ح ............................................................................... فهرس الم توهات 

 ر ................................................................................. فهرس ال داول 

 س  ................................................................................ فهرس المالحق 

 س  ................................................................................ ملخص الدراسة 

ABSTRACT ...............................................................................  ش 

 1 ................................................................................... الفصل األول 

 1 ............................................................................ اإلطار العام للدراسة 

 2 ................................................................................... الفصل األول 

 2 ............................................................................ اإلطار العام للدراسة 

 2 ..................................................................................... المقدمة: 
 4 ...................................................................... وأسئلتها:  الدراسة  مشكلة

 5 ............................................................................ الدراسة:  فرضيات
 5 ............................................................................... الدراسة  أهدار
 5 .............................................................. :في ال الية   الدراسة  أهدار تتمثل
 5 ................................................................................ الدراسة  أهمية
 6 ................................................................................ الدراسة  حدود



 خ
 
 

 7 .......................................................................... الدراسة  مصطل ات

 9 .................................................................................. الفصل الثاني 

 9 ............................................................... اإلطار النظري والدراسات الأابقة 

 10 ............................................................ الأابقة  والدراسات  التظري   اإلطار
 10 ......................................................................... النظري  اإلطار  أواًل: 

 10 ..................................................................................... مقدمة:
 10 ...................................................................الوظيفي:   االستغراق مفهوم

 13 .......................................................................... الموظف:   استغراق
 13 ............................................................ : الوظيفي االستغراق دراسة  مداخل
 15 .................................................................... :الوظيفي  االستغراق أبعاد

 15 .......................................................................... المعرفي   االستغراق
 16 .......................................................................... العاطفي   االستغراق
 16 ....................................................................... االجتماعي   االستغراق

 17 ................................................ الدراسة:  في المعتمدة الوظيفي   االستغراق أبعاد
 ENGAGEMENT STRATEGIES FOR ENHANCING : .. 21الوظيفي  االستغراق  تعزهز إستراتي يات

 32 ................................................................... :الوظيفي  االستغراق أهمية
 34 ............................................................... :الوظيفي االستغراق خصائص
 35 ................................................................. الوظيفي   االستغراق  مؤشرات
 35 ......................................................... الوظيفي  الستغراق المفأرة النظرهات 
 38 ........................................................ الوظيفي   االستغراق  في المؤ رة العوامل 
 43 ...................................................................... الأابقة  الدراسات   انيًا:

 51 .............................................................. الأابقة:   الدراسات  على التعقيب 

 53 ................................................................................. الفصل الثالث 

 53 ....................................................................... طرهقة وإجراءات الدراسة 



 د
 
 

 53 ........................................................................................ مقدمة:

 53 .................................................................................. منهج الدراسة 

 53 ................................................................................ م تمع الدراسة 

 53 .................................................................................. ة عينة الدراس

 53 .................................................................................... أداة الدراسة 

 53 ............................................................................. صدق أداة الدراسة 

 53 ..............................................................................  بات أداة الدراسة 

 54 ............................................................................... متغيرات الدراسة 

 54 ............................................................................... مفتاح التص يح 

 54 ............................................................................... إجراءات الدراسة 

 54 ........................................................................... األساليب اإلحصائية 

 55 ................................................................................. الفصل الثالث 

 55 ....................................................................... طرهقة وإجراءات الدراسة 

 55 ..................................................................................... مقدمة:
 55 .............................................................................. الدراسة:  منهج
 56 ............................................................................... الدراسة:  عينة
 56 ................................................................................. الدراسة:  أدة

 57 .......................................................................... الدراسة:  أداة  صدق
 57 ................................................... الم كمين(:  )صدق لألداة   الظاهري  الصدق
 59 ........................................................................... : الدراسة  أداة   بات

 60 ..................................................................... الدراسة:  تطبيق خطوات
 60 ............................................................................ الدراسة:  متغيرات



 ذ
 
 

 61 ........................................................................ اإلحصائية:   المعال ة
 61 ................................ الدراسة(:  لنتائج ال أابية  المتوسطات   )مفتاح المقياس تص يح

 63 .................................................................................. الفصل الرابع

 63 ........................................................................... عرض نتائج الدراسة 

 64 .................................................................................. الفصل الرابع

 64 ........................................................................... ت ليل نتائج الدراسة 

 64 ..................................................................................... :مقدمة

 75 ............................................................................... الفصل الخامس

 75 ...................................................................... تفأير النتائج والتوصيات 

 76 ............................................................................... الفصل الخامس

 76 ............................................................................. النتائج والتوصيات 

 76 ............................................................................... الدراسة:  نتائج
 76 .................................................................. الدراسة:  أسئلة  نتائج مناقشة

 80 ........................................................................... الدراسة:   توصيات

 81 ....................................................................................... المراجع 

 82 ........................................................................... الكرهم القرآن  أوال: 
 82 ........................................................................ العربية   المراجع   انيا:
 86 ...................................................................... األجنبية:  المراجع  الثًا: 

 90 ......................................................................... اإللكترونية:   المراجع

 91 ...................................................................................... المالحق

 



 ر
 
 

 
 فهرس الجداول 

  

 55 .................................... (: خصائص م تمع الدراسة حأب ال هة المشرفة 1جدول )

 56 ...................................................... (: خصائص العينة الديموغراوية 2جدول )

 57 ....................................... (LIKERT SCALE(: سلم ليكرت الخماسي ) 3جدول )

لمصفوفة ارتباط   (PEARSON CORRELATIONتائج معامل االرتباط بيرسون )(: ن4جدول )
 58 ........................................................... فقرات كل م ال مع الدرجة الكلية له 

 59 ............................................ لثبات أداة الدراسة (: نتائج معامل جوتمان 5جدول )

 59 ........................................ (: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 6جدول )

 62 ................................................................... (: مفاتيح التص يح 7جدول)

(: المتوسطات ال أابية واالن رافات المعيارهة لدرجة االستغراق الوظيفي لدى معلمي 8دول )ج
 64 . ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم

(: المتوسطات ال أابية واالن رافات المعيارهة لفقرات م ال ال ماسة مرتبة حأب األهمية 9جدول )
 .............................................................................................. 65 

(: المتوسطات ال أابية واالن رافات المعيارهة لفقرات م ال التفاني مرتبة حأب األهمية 10جدول )
 .............................................................................................. 66 

االن رافات المعيارهة لفقرات م ال االنهماك مرتبة حأب  (: المتوسطات ال أابية و 11جدول )
 67 ....................................................................................... األهمية

المدارس االعدادية بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات ( T-TEST)(: نتائج اختبار 12جدول )
 69 ............................ في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغير ال نس



 ز
 
 

افات المعيارهة للفروق بين متوسطات تقديرات  (: األعداد، المتوسطات ال أابية، واالن ر 13جدول )
معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغير 

 69 ................................................................................ المؤهل العلمي 

( للفروق بين  ONE WAY ANOVA(: نتائج اختبار ت ليل التباين األحادي )14جدول )
متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم  

 70 ............................................................ العلمي  الوظيفي تبعا لمتغير المؤهل

(: األعداد، المتوسطات ال أابية، واالن رافات المعيارهة للفروق بين متوسطات تقديرات  15جدول )
ة في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغير معلمي ومعلمات المدارس االعدادي

 71 .................................................................................. سنوات الخبرة 

( للفروق بين  ONE WAY ANOVA(: نتائج اختبار ت ليل التباين األحادي )16جدول )
متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم  

 71 ............................................................. الوظيفي تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

( للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات LSD(: نتائج اختبار )17جدول )
 72 .. المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

(: األعداد، المتوسطات ال أابية، واالن رافات المعيارهة للفروق بين متوسطات تقديرات  18جدول )
م الوظيفي تبعا لمتغير معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقه

 72 ................................................................... ال هة المأؤولة عن المدرسة 

( للفروق بين  ONE WAY ANOVA(: نتائج اختبار ت ليل التباين األحادي )19جدول )
ت تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم  متوسطا

 73 .............................................. الوظيفي تبعا لمتغير ال هة المأؤولة عن المدرسة

( للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات LSD(: نتائج اختبار )20ل )جدو 
المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغير ال هة المأؤولة عن 

 73 ....................................................................................... المدرسة 

 



 س
 
 

 

 ق فهرس المالح

 

 92 .................................................. ( االستبانة في صورتها األولية 1مل ق رقم )م

 96 ................................................... ( االستبانة في صورتها النهائية 2مل ق رقم )

 99 ................................................. (: قائمة بُسماء الأادة الم كمين3مل ق رقم )

 100 ........................................... (: كتاب تأهيل مهمَّة مدارس الألطة4مل ق رقم )

 101 .........................................(: كتاب تأهيل مهمَّة المدارس الخاصة 5مل ق رقم )

 102 ............................... (: كتاب تأهيل مهمَّة مدارس المعارر االسرائيلية 6مل ق رقم )

 103 .............................................................. (: التدقيق اللغوي 7مل ق رقم )

 


 

 

 

 

 

 واقع االستغراق الوظيفي في مدارس شرقي القدس من وجهة نظر المعلمين 

 ملخص الدراسة

واقع االساتغراق الوظيفي في مدارس شارقي القدس من وجهة   إلى  التعر ر  دفا الدراساة ال الي ةه
معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شااارقي مدينة ن م تمع الدراساااة من جميع تكو    .نظر المعلمين



 ش
 
 

  .م 2022-2021، من الفصاااااااااااال الدراسااااااااااااي األول للعام ومعلمة    ( معلم  1200القدس والبالغ عددهم )
 ، حيث تمً الدراسااةمن م تمع  معلما ومعلمة ( 217بلغا )  طبقية  وأجرها الدراسااة على عينة عشااوائية

مكونة من اساااااتبانة   وطورت،  الت ليلي  اساااااتخدما الباحثة المنهج الوصااااافي   ،توزهع أداة الدراساااااة عليهم
تقيس ال ماساااااة، وتكون  ( فقرةً 11( م االت، فقد تكون الم ال األول من )3زعة على )و م  ( فقرةً 32)

، االنهمااك  ( فقرات تقيس 10الثاالاث من )، وتكون الم اال  تقيس التفااني  ( فقرةً 11لثااني من )الم اال ا 
   .المالئمة  اإلحصائية والتربوهةالتُكد من صدقها و باتها بالطرق  جرى و 
االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية     أنً :  سة إلى النتائج اآلتيةتوصل ا الدرا و 

  في جميع م االته،   مرتفعة تجاء في شارقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأاهم
بين متوسطات تقديرات   (≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى ) ودوجنا النتائج عدم  وبي  

  ، لمتغير ال نس  تبعاً   الوظيفي همسااتغراقالمعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شاارقي مدينة القدس  
المعلمين والمعلمات الذين ساانوات    لمتغير ساانوات الخبرة لصااالح والمؤهل العلمي، مع وجود فروق تبعاً 

التي    س المدار   لمتغير ال هة المشااااارقة لصاااااالح، وكذلك وجود فروق تبعا سااااانوات فُكثر(  10خبرتهم  )
 .وزارة المعارر اإلسرائيليةاشرار  تقع ت ا  

 :أهمهاالتوصيات   عدد من  خلصا الدراسة إلىو 
 جراء مزهد من الدراسات حول ظاهرة االستغراق الوظيفي وربطها مع متغيرات أخرى. إ  .1

والمادية  إ  .2 النفأية  العوامل  حول  دراسات  الشعور جراء  إلى  المؤدية  واإلدارهة  واالجتماعية 
 بدرجة مرتفعة من االستغراق الوظيفي. 

 

 . االستغراق الوظيفي، مدارس شرقي القدس   لكلمات المفتاحية:ا

 

Abstract: 

The Reality of Job Engagement in the Schools in East Jerusalem from 
the Teachers’ Perspective  

Abstract 



 ص
 
 

        This study aims at identifying the status of job engagement in East 
Jerusalem based on the teachers’ perspective. The study population 
consists of all 1200 teachers in preparatory schools in East Jerusalem in 
the first semester of the academic year 2021-2022, males and females. 
The study was conducted on a random sample of (217) teachers, males 
and females who received a questionnaire. The researcher used the 
descriptive, analytical research and developed a questionnaire consisting of 
(32) items divided into three main parts: (11) items measure the 
enthusiasm; (11) measure the dedication and (10) measure the 
preoccupation. The validity and reliability of the results were confirmed by 
the appropriate statistical methods. 

       The study reached the following results: the level of job engagement 
among the teachers in preparatory classes in East Jerusalem based on the 
teachers' perspective is high in its fields. The results show that there are no 
statistically significant differences at the level (≤0.05 )between the 
averages of the appreciation among the teachers in East Jerusalem and 
their job engagement according to the variables of gender and academic 
qualification; while there is a difference based on the number of experience 
years in favor of the teachers with (10) years and more of experience, and 
there is a difference based on the authority in favor of those schools that 
are under the supervision of the Israeli Ministry of Education. 

      The study concludes a number of recommendations, the most 
important of which are: 

       1-Conducting further studies concerning the job engagement 
phenomena and relating it to other variables. 

       2-Conducting studies about the psychological, financial, social, and 
administrative factors that lead to the high levels of job engagement 
feelings. 
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 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة

 : المقدمة

، فقد جاء ديننا  واالستمرار ويه حتى تأتمر ال ياةؤوب   على العمل الد  لإلنأان ت ث ه  ن  فطرة هللا  إ 
العمل و اإلسالمي   تعالى"  إ و نه  تقا إ حا ًا على  قال  أفضل وجه  فأيرى هللا تمامه على  آعملوا  وقل 

تعملون  كنتم  بما  فينبئكم  والشهادة  آلغيب  عآلم  إلى  وستردون  والمؤمنون  ورسوله  )سورة عملكم   "
على ذلك في قوله صلى    د  تا على اإلخالص في العمل وأك  رسولنا الكرهم حث    (، كما أن  105توبةال 

إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه " ومن هذا المنطلق يأعى االنأان هللا ي ب    هللا عليه وسلم " إن  
بما يقوم به،   ليه طالما كان مأؤواًل ومهتماً إ تمام كل مهمة توكل إ جاهدًا لت قيق أفضل اإلن ازات و 

ونظرًا ألهمية هذا الموضوع وتُ يره على كثير من الم االت في ال ياة ومنها الم االت التربوهة،  
والتربوهون لدراسة حالة  اندماج األفراد بعملهم وارتباطهم الو يق به لي ققوا أفضل  اهتم الباحثون  

 . فظهر مصطلح االستغراق الوظيفي ؛تائج وهصلوا إلى ما هو مطلوبالن  
ب فاوة كبيرة من قبل الباحثين والعلماء نظرًا ألهميته فالموظفون   ذى مفهوم االستغراق الوظيفي  ي  

والأ  المأتغرقون   بالرضى  يتمتعون  وهم  صورة  أحأن  على  بُعمالهم  خالل  يقومون  من  عادة، 
 ناء قيامهم  أ  ناء عملهم نتي ة الأعادة التي تت قق  أاندماجهم مع عملهم ب يث ال يشعرون بالوقا 

، 2004به. حيث أشار الكاتب مايك جونأون في كتابه " القواعد ال ديدة لالستغراق" المنشور سنة  
لقدرة على إشراك واستغراق الموظفين، ل علهم يعملون مع أعمالنا، ستكون واحدة من أكبر  ا  إلى أنَّ 

التن   األفراد المعارك  توجه  التي  البوصلة  الوظيفي  االستغراق  وهعتبر  المقبلة.  الأنوات  في  ظيمية 
للت   اإلن از والوصول  أداء والقدرة على  أفضل  أوقاتهم وجهودهم لل صول لت قيق    مييز واستثمار 

 عادة المرجوة.رضى والأ  على ال  
والوصول    بشكل كبير في نواتج العملية التعليمية   انالمدارس يظهر   رهعان في زدهار الأ  واال  تقدمال   ن  إ 
وهذه    بالرضا،من خالل إظهار االنتماء للمدرسة وشعور    ي التعليم والتعلمف  لى أعلى المأتوهاتإ 

لذلك ي ب توفير أفضل بيئة عمل وب ودة عالية    بمأاعدة المعلمين  إال    الوصول لها  القيمة ال يمكن
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مما يأاعد في تعزهز االنتماء واالندماج بالعمل وارتباطهم النفأي به وبالتالي ال صول على أداء 
 (. 2007أفضل كمًا ونوعًا، وهذا ما يطلق عليه االستغراق الوظيفي )المغربي، 

منظمات   فراد داخلاألالوظيفي " يعد من أهم األبعاد الرئيأة الالزمة لفهم سلوكيات    االستغراق  ما أن  ك
  ، والرضا، واإلنتاجية،ب، والغياكاألداءى:  خر ت سلوكية أ ا متغير يعكس    فاعالً   را مؤشَّ األعمال باعتباره  

   (.1997زناتي،)ء الوظيفة وتصميمها بشكل جيد "را ه "يعد قرهنة على مدى  العمل. كما أن   نرا ودو 
 االستغراقمفهوم    أن    ( إلىMarkos&Sridevi,2010وسرايديفي )في ذات الأياق أشار ماركوس  و 

  وكان ظهوره في أدبيات الموارد البشرهة منذ عقدين تقرهباً   ،نأبياً عد من المفاهيم ال ديثة  الوظيفي "ي  
  االستغراق الب ثية في م ال    األوراق  زارةأما بغ"،  م تال ذلك حركات ب ثية في هذا الم ال؛ ات  

بُنه" االت اه والشعور  االستغراق الوظيفيوهمكن وصف ل دا ة هذا المفهوم آنذاك."   نظراً الوظيفي؛ 
 . (2012، اإلي ابي للعاملين ن و ت قيق أهدار المنظمة وقيمها" )العابدي

لدى المعلمين أحد أهم األبعاد الالزمة لفهم سلوكهم داخل  ا  ن معرفة مأتوى االستغراق الوظيفي 
دا  لزهادة  األساسي  العنصر  وهعد  والرضا،  والغياب  األداء  سلوكيات  يتضمن  ألنه  فعية  المدرسة، 

المدرسة، وأساس   داخل  الشخصي  الرضا  وت قيق  األداء  لت أين  األساسي  المفتاح  المعلم، وهو 
 (.2012الألوك الموجه ن و الهدر )عبد العليم ،

"المأتوى الذي يظهر ويه اهتمام الموظف بعمله، ومدى حبه له،    :هصور االستغراق الوظيفي بُنهو 
ه بُداء العمل بدقة وإتقانه وعلى أكمل وجه مقارنة بم االت وانشغاله بالتفكير ويه معظم وقته، وتمأك

 (. Dahajan,2015,p15ال ياة األخرى" )
الفرد    للعاملين، وه عل في" أنه يزهد من الشعور بالرضا الوظيفي    االستغراق الوظيفي  أهميةظهر  تو 

من جودة حياة العمل، وهعزز من اإلنتاجية والكفاءة، وهو   وه أنعمله ومنظمته،    التزامًا ن وأكثر  
العاملين، وموجه للألوك، وهقل    أيضًا عامل والتُخر، وهعمل   ل من معدالت الغيابمؤ ر لت فيز 
 .(2015،الشنطي ) التطوعية"  الألوكياتعلى زهادة 

الوظيفية، وهتناول ما يفعله  ق الوظيفي يدخل في صميم العالقة  ستغرا اال  أن    "  من ناحية أخرى و 
   . (2201وال ار ، العبادي) خصية إلى جانب أهدار المنظمة"د من أجل ت قيق أهدافهم الش  را األف
المداخل المأتخدمة لتنمية   من أهم  " يعد  الوظيفي  االستغراق  أنَّ بيئة العمل ن د  ب  ويما يتعلقأيضًا  و 

 تنظيمي ت اه التزام المأتغرق في وظيفته لدى الفرد  ه يتولدن  أ وت أين جودة حياة العمل؛ حيث  



4 
 

 .  (2007المنطاوي ،)منظمته"  

د داخل بيئة العمل، وفي را الوظيفي تعود إلى "فهم الألوك التنظيمي لألفاالستغراق  أهمية    ما أنَّ ك
القول   ال ضوء ذلك يمكن  لرفع مأتوى األداء  األفضل  الطرهق  أداء  تنظيميبُن  ، هو رفع مأتوى 

الوظيفي يعد ذلك المتغير المهم الذي يأاعد على رفع االستغراق  فإن    المنظمة، وبالتاليالعاملين في  
الوظيفي لدى العاملين كلما   االستغراقالفعالية التنظيمية إلى ال د األعلى، فكلما تعاظما درجات  

ف المنظمة؛ حيث يقضي  تعاظما  الوظيفة، وبالتالي تشكل   كبيرًا منجزءا    األفراد عالية  وقتهم في 
 .  (2013م مود ،)من حياتهم"  مهماً  جزءاً  الوظيفة

بهدر   الدراسة  هذه  إجراء  القدس  مدارس شرقي  كمعلمة في  الباحثة من خالل عملها  ارتُت        لذا 
"واقع االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي القدس من التعرر إلى  

 ."وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

عال  من االستغراق الوظيفي ت ديات جمة في الوصول لمأتوى واجه معظم المؤسأات التربوه ة ت
ة أن   معظم خاصو  ،في لدى المعلمينواقع االستغراق الوظي رغبة بالكشف عن نتج مما ، للمعلمين

من الفائدة النات ة  ، وبالرغم أغلبها في الدول الغربيةاالستغراق الوظيفي جرت الدراسات التي تناولا  
ال يزال هذا الم ال وبالتالي  نأبيًا،ال تزال الب وث حول هذه الظاهرة جديدة عن االستغراق الوظيفي 

(.2012ار، المزهد من الب وث )العبادي وال ب اجة إلى    

دراسة  من خالل عمل الباحثة الحظا تفاوتا في اندماج المعلمين في العمل، فتبلورت الفكرة بإجراء و  
ذلك  و  .ميدانية لمعرفة واقع تطبيق االستغراق الوظيفي في مدارس شرقي القدس من وجه نظر المعلمين

: من خالل اإلجابة على األسئلة التالية    

الأؤال األول: ما درجة االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة 
 لمات أنفأهم؟ القدس من وجهة نظر المعلمين والمع

الثاني: هل تختلف تقديرات معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس ا  لأؤال 
العلمي،   المؤهل  التالية:)ال نس،  المأتقلة  المتغيرات  إلى  تعزى  لديهم  الوظيفي  االستغراق  لواقع 

 سنوات الخبرة، ال هة المأؤولة عن المدرسة(؟ 
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 : فرضيات الدراسة

 سؤال الدراسة الثاني الفرضيات اآلتية: هنبثق عن و 

( بين متوسطات α  ≤   0.05لفرضي ة األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مأتوى الداللة )ا 
المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس لالستغراق الوظيفي  ت عزى إلى    تقديرات معلمي ومعلمات 

 .  متغي ر ال نس

( بين متوسطات α  ≤  0.05لفرضي ة الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مأتوى الداللة )ا 
لالستغرا   تقديرات القدس  مدينة  في شرقي  اإلعدادية  المدارس  ومعلمات  إلى  معلمي  ت عزى  الوظيفي  ق 

 .  متغي ر المؤهل العلمي

( بين متوسطات α  ≤  0.05لفرضي ة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مأتوى الداللة )ا 
المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس  تقديرات الستغراق الوظيفي  ت عزى إلى  ل   معلمي ومعلمات 

 .  متغي ر سنوات الخبرة

( بين متوسطات α ≤ 0.05لرابعة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مأتوى الداللة )الفرضي ة ا 
الستغراق الوظيفي  ت عزى إلى  ل معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس     تقديرات

 . متغي ر ال هة المأؤولة عن المدرسة 
 راسةف الدهداأ

  :تتمثل أهداف الدراسة الحالية في 

 واقع االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي القدس.   ةعرفم (1
لكشف عن الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات است ابات معلمي ومعلمات المدارس  ا  (2

اإلعدادية في شرقي مدينة القدس حول واقع استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغيرات )ال نس، وسنوات 
 الخبرة، والمؤهل التعليمي، وال هة المأؤولة عن المدرسة(. 

 أهمية الدراسة 
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ادرة في شرقي القدس من حيث تناولها لموضوع  راسات الن  ة أهميتها لكونها من الد  كتأبا هذه الدراسا 
  :هذه الدراسة تكتأب أهميتها لالعتبارات التالية االستغراق الوظيفي. وبشكل عام، فإن  

أهمية االستغراق الوظيفي كُحد المفاهيم والألوكيات اإلي ابية التي تناولتها األب اث   ظهارإ  (1
ت اه ن و  إل؛ لكونه مفهوم حديث في علم النفس اإلي ابي، واابقةأنوات الأ  والدراسات في ال 

عليمية منها، وهظهر ذلك من خالل انعكاساته  ميدان التنافأية بين المنظمات السيما الت  
لمعلمين والمؤسأات التربوهة الرتقاء بمأتوى األداء، وانخفاض معدل ااإلي ابية على أداء 

أهم في تخفيض نأبة الغياب، وهزهد من مأتوى الدافعية، وهعمل  ي  دوران العمل. كما أنه س  
 . على تقليل معدل التأرب والعزور عن العمل

التربية والتعليم في شرقي    ةفي وزار اإلدارهين أص اب القرار و  ي تمكينه الدراسة فهذ همأد تق (2
، بمعلومات عن واقع االستغراق الوظيفي لدى معلميهم مما يزهد من قدرتهم على اتخاذ القدس

  .لوك في أوساط المعلمين والمعلماتلترسيخ وتعزهز هذا الأ    رورهةجراءات الض  اإل
اإلدارهين في وزارة التربية والتعليم في شرقي  و  أص اب القرار  الدراسة في تزوهدقد تأهم هذه   (3

ببعض اآلليات المقترحة التي تعمل على تعزهز االستغراق الوظيفي لدى المعلمين؛  القدس
لتطبيقها في الميدان التربوي من أجل تعزهز سلوك االستغراق الوظيفي لدى المعلمين،  

  .معال ة جوانب القصور لديهموالمأاهمة في 
ظري لهذه الدراسة، تزوهد القائمين في تخطيط وإدارة البرامج التدرهبية لمعلمي د يأهم ال انب الن  ق (4

المدارس على  قيادات  تدرهب  تدرهبية من شُنها  لبناء حقائب  النظرهة  بال وانب  القدس،  شرقي 
  .كيفية تعزهز االستغراق الوظيفي في أوساط المعلمين

هذه الدراسة تواكب الفكر اإلداري ال ديث، وتواجه ندرة في دراسة سلوك االستغراق الوظيفي   نإ  (5
موضوع  لطرق  الم ال  بفتح  نتائ ها  تأهم  وقد  الباحثة،  علم  حدود  في  الوطن  مأتوى  على 

 . االستغراق الوظيفي وعالقته بمتغيرات أخرى 
 حدود الدراسة

 راسة ال الية بال دود اآلتية: ت دد الد  ت

 . وحتى التاسع()الصف الأابع ل دود البشرهة: معلمي المدارس اإلعدادية في شرقي القدسا 
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 ل دود المكانية: المدارس اإلعدادية في شرقي القدس. ا 

 .2022-2021األول في الفصل الدراسي ل دود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة ا 

هذه  ا  اقتصرت  االكاديمية)المفاهيمية(:  معلمي ل دود  عند  التنظيمي  االستغراق  مفهوم  على  الدراسة 
 المدارس في القدس لدى المعلمين فيها.

 مصطلحات الدراسة 

صال عقلي ووجداني بين الفرد والمؤسأة  ه " ات  ( على أنَّ 2018الستغراق الوظيفي: تعرفه أبو سيف )ا 
يوجه كل طاقاته ن و االنهماك   مَّ    التي يعمل بها، مما يؤ ر على إدراكاته ت اه الدور الذي يقوم به، ومن  

 في مهام العمل بقدر من ال يوهة والتفاتي". 

تعرفه الباحثة إجرائيًا بُنه: حالة نفأية إي ابية مدركة نتي ة االندماج بدرجة عالية مع الوظيفة مما و 
ال ماس والتفاني،  صال القوي بين المعلم وعمله ب يث ينهمك بالعمل بدرجه عالية من  يؤدي إلى االت  

يشعره بالرضا، وهعزز تقديره لنفأه، وه عله قادرًا على ت قيق أهدار   وهذا   للقيام بمهامه على أحأن وجه
 المدرسة بدرجة عالية من االتقان واإلنتاج. 

رقي القدس: مصطلح يطلق على األراضي الواقعة في ال انب الشرقي لمدينة القدس الم تلة، والتي  ش
وهي   1967وحت ى احتاللها على يد اإلسرائيليين عام    1948األردني بين عامي    كانا ت ا ال كم

البراق وسوق خان  القيامة وحائط  األقصى وكنيأة  المأ د  التي تضم  القديمة  التارهخية  البلدة  تشمل 
والشيخ جراح   ال وز  ووادي  العيأاوهة  مثل  أخرى  أحياء  جانب  إلى  داخل سورها،  الواد  وباب  الزها 

 (. 2015ة وأحياء أخرى )خلف،والعيزره

اإلسرائيلية  م المعارر  التي تشرر عليها وزارة  المدارس  المعارر االسرائيلية إجرائيًا: هي  دارس وزارة 
لها مع وجود تقييد على   المناسب  المنهاج  ال رهة في اختيار  وتتبع المدارس لخططها وتعليماها ولها 

 فها. بعض م توهات المنهاج الفلأطيني والتي تقوم ب ذ

لطة الوطنية الفلأطينية في القدس إجرائيًا: هي جميع المدارس التابعة إلشرار وزارة التربية  م دارس الأ 
 والتعليم الفلأطينية وتهدر لتوفير التعليم األساسي الم اني. 
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لمدارس الخاصة إجرائًيا: هي المدارس التابعة لمؤسأات أو جمعيات خيرهة خاصة بعضها هادفة للربح  ا 
 ا غير هادفة للربح. وبعضه

لمرحلة اإلعدادية: هي منشُة تعليمية  انوهة )تشكل المدرسة اإلعدادية، في الواقع، المرحلة األولى من  ا 
مراحل التعليم الثانوي(، تأتقبل هذه المنشُة جميع الطالب الذين أتموا مرحلة التعليم االبتدائي بوصولهم 

التعليم اإللزامي، وتهدر المدرسة اإلعدادية إلى توفير  إلى الصف الأادس، والذي يشكل أعلى صفور 
عامة. م لية  تعليمية  منشُة  هذه_  أيامنا  في  المدرسة_  وتعتبر  الطالب،  ل ميع  عامة    قافة 
إن  المدرسة اإلعدادية، بشكلها ال الي مدرسة متوسطة بين المدرستين االبتدائية والثانوهة هي مؤسأة  

فئة عمرهة معينة ضمن إطار مشترك وههدر التعليم في المدرسة اإلعدادية حديثة وإعدادية وحيدة تأتقبل  
إلى إكأاب الطالب الذين أنهوا التعليم اإللزامي م موعة من الكفاءات والمعارر المشترك)أبو عوض 

،2011.) 

ا و  بع حتى تعرفها الباحثة إجرائًيا: هي المرحلة المتوسطة بين االبتدائية والثانوهة والتي تشمل صفور الأ 
الت اسع ، وتعد مرحلة انتقالية من الط فولة إلى البلوغ مروًرا بمرحلة المراهقة التي تقع ضمن هذه الفترة  

 لدى الفتيات خاصة.  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 طار التظري والدراسات السابقة  اإل

ابقة العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع يهدر هذا الفصل إلى استعراض األدب التربوي والدراسات الأ  
 راسة. الد  

 اإلطار النظري : أوالً 

 :مقدمة

 مختلفة ، وقد تما دراسته من جوانب  تعليم يعد االستغراق الوظيفي من المواضيع ال ديثة في م ال ال 

عبير عنه من خالل االندماج الداخلي لألفراد في العمل، وت اوبهم في ذلك من خالل  ه يمكن الت  إال أن   
معاً  والعاطفية  العقلية  بالنواحي  مرتبط  الوظيفي  فاالستغراق  وفعالية؛  بكفاءة  وتُديته  بعملهم  ، االلتزام 

  .هم مرتفعةئ  يولون أهمية لعملهم تكون مأتوهات أدا وترجمة ذلك يكون من خالل األداء، فاألفراد الذين 

وهعتبر االستغراق الوظيفي سر الن اح لمنظمات األعمال بغض النظر عن طبيعة عمل هذه المنظمات، 
فهو العمود الفقري للمنظمة وهو الذي يأتطيع أن يوصل المنظمة ن و ت قيق أهدافها المرجوة مع بقية  

فراد الذين تتوافر لديهم درجات عالية من االستغراق الوظيفي باألداء التنظيمي يمتاز األ  .العناصر اإلدارهة
هناك عالقة قوهة بين االستغراق الوظيفي واألداء التنظيمي، مما ي تم   ال يد، وتشير األب اث إلى أن  

 (. 2020، ضيفو  فتي ة )ضرورة تعزهز مبادئ االستغراق الوظيفي ودعمه لل صول على أداء متميز 

 :وم االستغراق الوظيفيمفه

تأخير "عود بدايات صياغة مفهوم االستغراق الوظيفي لوليم كان والذي عرر االستغراق الوظيفي بُنه:  ت
هو درجة ارتباط  و   (.Khan,1990)  ."ألداء أعمالهم  ، وذهنياً ، وعاطفياً أعضاء المنظمة أنفأهم جأدياً 
هو استراتي ية عمل مصممة  و (Rothbard,2001) . للفرداتي  صور الذ  الفرد بالعمل ودوره في تشكيل الت  

(. وهعرر كذلك ,2014Aynickalلضمان جعل العامل يلتزم بُهدار وقيم المنظمة وهأهم بن احها )
االستغراق الوظيفي بُنه االرتباط النفأي بين الفرد ومهنته أو وظيفته ب يث تعد المهنة أو الوظيفة ذات  
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واالندماج الذاتي للفرد في العمل أو التطابق والت اوب النفأي مع العمل بما بعد م وري في حياته،  
(. وهمكن التعبير عنه من 2013،زهران  ينعكس في صورة ت قيق لذاتية الفرد أو التزامه ن و عمله )

الت   أو  العمل،  في  للفرد  االندماج  الم بين  طابق والت  خالل  فاألفراد  له،  الفرد  النفأي معه وحب   اوب 
 مهنتهم أو وظائفهم يعملون بكفاءة أعلى وبإنتاجية وص ة نفأية أكبر من هؤالء الذين ال ي بون وظائفهمل 

االستغراق الوظيفي هو االت اه والشعور اإلي ابي    ( أن  2014وهرى العابدي )  (.Barve , 2011)  برهف
رتباط الفرد بعمله من خالل  ( بُنه ا2020هعرفه ) فتي ة،  و للعاملين في ت قيق أهدار المنظمة وقيمها.  

 .التفاني واالنهماك ويه من أجل المأاهمة في ن اح المنظمة

مفهومي الم  االستغراق  عتبر  أ   فاهيمالوظيفي من  التي  الموارد    لباحثون اهتم  المهمة  إدارة  في م ال 
الت    ، البشرهة اهتماما  والألوك  القضايا    في  كبيراً   نظيمي  أحد  باعتباره  األخيرة؛ وذلك  الرئيأة  اآلونة 
المتغيرات  داخل منظمات األعمال، كما أنه يعمل على تفأير العديد من    االفرادلفهم سلوك   والالزمة 

 (.   2011يوسف ،)الألوكية األخرى كالغياب، واألداء، والرضا، وطبيعة سير العمل 

االو  مفهوم  حدا ة  إلى  األدبيات  من  الكثير  تعرهفاته؛  ستغرا تشير  وتباين  الوظيفي،  لثقافات ق   وفقا 
حيث   الباحثين؛  لال  هن  أ وبيئات  م دد  تعرهف  وجود  حول  الباحثين  بين  اتفاق  يوجد  ال   ستغراق" 

 قاالستغرا   تقدير وكذلك عدم قدرتهم في الوصول إلى قياس موحد يمكن االعتماد عليه في    ، الوظيفي
 .    (Bakker, 2011)الوظيفي" 

ي ابية ذهنية من الوفاء إ ه: "حالة  أن    ( إلىSchaufeli et al., 2002هذهب سكاوفيلي وآخرون )و 
 واالنهماك".    بال يوهة واإلخالصذات الصلة بالعمل، تتميز 

 ،وذهنياً     ياً جأد  تأخيراً د المنظمة أنفأهم  فرا ه: "تأخير أ أن    ( علىkhan,1990ما عرفه خان )ك
وعرفه    ألدوار  وعاطفياً  نوعي  )  Saks,2006)ساكس  عملهم".   "بناء  من  بُنه:  يتُلف  ومتميز، 

 ".  االفرادلوكية، المرتبطة بُداء دور المكونات المعروية والعاطفية والأ  

: "مدى أهمية الوظيفة في حياة الفرد من جهة، ومدى استعداد الفرد  ه  بُن  (  2013)  م مودوتعرفه   
لكون  أخرى؛  من جهة  الوظيفة  بمتطلباتها  للوفاء  ال هود  أقصى  وبذل  الوظيفة  تلك  على  لل فاظ 

 متعلق ب ب الفرد لعمله واالهتمام به".   قاالستغرا 

راكية  المكونات الألوكية والشعورهة واإلد: "تركيبة من  هبُن  (Sakavosk ,2012)ساكافوسك  وتعرفه   
ه: عبارة عن "مأتوى ق الوظيفي بُن  ستغرا د العاملين". كما يمكن وصف االرا المرتبطة بُداء الدور لألف
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الموظفين ن و منظمتهم، وقيمها، وهمكن التعبير عنه بُنه البارومتر الذي ي دد ارتباط الفرد    تزامال 
ظفين ت اه المنظمة وللمي ابي إ موقف    ه  سات بُن  را فه الد  أخرى تعر  بمنظمته التي يعمل بها. وبصورة  

  Sharmila,2013) .وقيمها")

سيمبأون و  أن  )  (Simpson,2009هعرفه  "اندماج  ه  على  ت اه   فراداأل  :  وحماسهم  ورضاهم 
 وظائفهم، واألعمال المناطة بهم". 

 أحد ال االت اإلي ابية المرتبطة ه  "أن    ( على Bakker& Leiter,2010)  وليتير هعرفه باكير  و 
قدرته على معرفة   لديه، ومدىبالعمل، والتي يشعر فيها الفرد بارتفاع مأتوهات الطاقة وال ماس 

ه أحد المصطل ات المأتخدمة في وصف العالقة بين الفرد وبين بيئة متطلبات العمل. كما أن  
 العمل الخاصة به".  

ماو  على  أن    التعرهفات  أن    ةالباحث ترىتقدم،   بناء  على  عام  بشكل  تتفق   االستغراق   الأابقة 
العالقة االرتباطية االي ابية بين الفرد والعمل، وتتباين مظاهر تلك العالقة في   الوظيفي يمثل

 االستغراق تعبر عن نها بشكل عام يمكن تقأيمها إلى فئتين: أحداهماأ التعرهفات الأابقة، حيث 
، وتضم (Khan,1990)خان    لمدرسة   وفقاً ، والعاطفي  والذهني  ال أدي، الوظيفي بمدى االرتباط  

 . (Sakavosk ,2012)ساكافوسك  تعرهفات: 
، (  Schaufeli et al., 2002سكاوفيلي وآخرون )ي حين أن بقية التعرهفات تتبع مدرسة  ف

)  تعرهفاتوتضم  ،  وتفانيهمد في العمل، وحماسهم،  را ها تقاس بمدى انغماس األفحيث يرون أن  
  . (Bakker& Leiter,2010)وليتيرباكير  ، و )  (Simpson,2009سيمبأون ،  (2013  ،م مود

ه: االت اه اإلي ابي الذي يصل اليه المعلم بُن    للمعلم    الوظيفي  االستغراقعليه يمكن تعرهف  و 
عمله.   مع  وال أدي  والذهني،  العاطفي،  باالندماج  خاللها  يشعر  ب يث  التدرهس  مهنة  ت اه 

.بمهامه بكل إخالص  ال ماس، وهقوموهتولد لديه     وتفان 

حالة الستغراق الوظيفي هو ات اه إي ابي من الفرد ن و عمله مما يظهر في  ا   ترى الباحثة أن  و 
االن من  األ  التداخل و أ ام  قوهة  للفرد  في  والعاطفي  الألوكي  العمل.أ داء   االستغراق   وأن   ناء 
عبير عن ذلك االرتباط د والعمل، وهمكن الت  را العالقة واالرتباط بين األفل مثعام يشكل الوظيفي ب

 الوظيفي لديهم.  االستغراقمأتوى  للتعرر على  استخدامه عاطفية؛ يمكنبنواحي سلوكية أو 
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   :استغراق الموظف

ن األفراد الذين يأتغرقون )ينغمأون( في العمل هم أفراد إي ابيون، ومهتمون ومت مأون في وظائفهم إ 
 وعلى استعداد دائم للعمل ب هد إضافي لتنفيذ األعمال على أفضل وجه وبكامل قدراتهم. 

على عقولهم،  -ه "القدرة على التُ ير على الموظفين  ن ُ ( استغراق الموظف بSweem,2008ر )قد عر  ف
جل ت قيق الن اح والتفوق. وهطور  أ لغرس الرغبة والعاطفة الذاتية في نفوسهم من    –وقلوبهم ونفوسهم  

هم خالص ألن  إ ق منظمتهم الن اح بكل   ق  ن ت  أ الموظفون الملتزمون شعور االت اد مع منظمتهم وهرغبون  
 مع رؤهة ورسالة وغرض المنظمة ".   واجتماعياً  طفياً يشعرون بُنهم مرتبطون عا

الموظفين    للى "مدى بذإ يشير   وظفينممصطلح استغراق ال   ن  إ(، فPerrin,2007)  بيران   وفقًا لتعرهف و 
جهدًا تقديرهًا في عملهم، بما يت اوز ال د األدنى من تنفيذ الوظيفي في شكل الوقا اإلضافي، والقدرات  

التي يمكن للمنظمة استخدامها أ العقلية   و الطاقة. وسور تعالج استراتي ية االستغراق جميع الوسائل 
 للتعزهز هذا النوع من ال هد ". 

كل الذي  بالش    التدرهس   والمشاركة في  ةه: "أحد أشكال ال ماسعلى أن    تعرهف استغراق المعلم  ينما تم  ب
قصا بذل  خاللها  من  يتم  التي  والكيفية  لديهم،  األداء  مأتوهات  أفضل  جهر يعكس  لت قيق  ودى  هم 

بالعمل في البيئة المدرسية، والرضا    المتمثلة بالفخر  تلوكياالأ  ما ينعكس في العديد من    المطلوب، وهو
والش   األساسية،  االحتياجات  إشباع  عن  الناتج  وبين  الوظيفي  الفرد  بين  الوجداني  باالرتباط  عور 

 .Valenta, 2010))اآلخرهن"

 :  سة االستغراق الوظيفيرامداخل د

ات اهين مختلفين في دراسة مفهوم   ون الرجوع لألدبيات المرتبطة باالستغراق الوظيفي وجد الباحثب
 االستغراق الوظيفي. 

والذي يعتبره ت أيد نفأي   ((Kahn,1990 ل في المفهوم االصلي الذي وضعهالت اه االول يتمث  ا 
 Maslach&Leiterا االت اه الثاني فيتمثل بالمفهوم الذي تبناه كل من  م  أ   لأ ناء العمن في  للموظفي

 ذ يعتبر مفهوم االستغراق مغاير لمفهوم االحتراق الوظيفي.  إ ، (2001)
               Kahn (1990)المدخل األول: من منظور-1
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لى مفهوم االستغراق إ ول الذي تطرق  األ  ث الباح  ((Kahn ,1990من خالل هذا المدخل يعد     
الوظيفي على   االستغراق  التنظيمية   ه  ن  أ الوظيفي وعرر  المهام  الموظف نفأيًا عند تنفيذ  " وجود 

 ناء العمل، أ فأية المؤ رة على الفرد  رور الن  اكتشار الظ    ((Kahn ,1990المكلف بها". حاول  
الفردية والخاص به   العمل  الفرد مع سياقات  الظ  وكذلك تصورات  التي تؤ ر  لتعزز  النفأية  رور 

(. وضمن هذا (Kahn ,1990دوار العمل  أ بشكل مباشر على االستعداد شخصيا لالستغراق في  
ان االستغراق وهو تأخير االعضاء المنظمة أنفأهم جأديا وذهنيا وعاطفينا الداء   مايى  الأياق ير 
 . ) (May et al.,2004العمل 

ال   ن  إ  العالقة  يوضح  الوظيفي  الماديةاالستغراق  ي   ركية  الذي  الشخص  في  الطاقة    ركالقائمة 
داء دور العمل من جهة، ودور العمل الذي يأمح لهذا ألالشخصية المادية والمعروية والعاطفية والعقلية 

 ( 2012)وزمالؤه   Soaneحدد  و (.  ,.Rich et al 2010(أخرى عن نفأه من جهة    الشخص في التعبير
األصل  المفهوم  على  باالعتماد  الوظيفي  االستغراق  "هو ((Kahn ,1990  خان  الذي وضعه  يمفهوم 

ن يكون الفرد على  أ داء الوظيفي و من خالل األ  وعاطفياً   وذهنياً   توظيف وتعبير االفراد عن أنفأهم جأدياً 
   ."بيئة العملمأتوى عالي من االستغراق في 

 Maslach & Leiter (2001) المدخل الثاني: من منظور2- 
في الت قق من دور المشاعر اإلي ابية    واحدعلى من ى  علماء حركة علم النفس االي ابي    جمعأ 

ماسالش    وهرى  Andrew &Sofian, 2012))لتعزهز األداء الوظيفي واالستثنائي لألفراد العاملين  
ورضا  ( (Maslach& Leiter,2001  ليترو  الفرد  مشاركة  عن  يعبر  الوظيفي  االستغراق    بان 

فضال عن ال ماس في العمل وهتمثل    المنظمةالتي يمتلكها وقيم    جل ت قيق اهدار أ الموظف من  
المشاركة  (Schaufeli,2010)يافل سشحدد    وقد (Maslach& Leiter,2001) .بمأتوى 

لة بالوالء والعمل االي ابي الذي ه ال الة االي ابية ذات الص  ن  بُمفهوم االستغراق الوظيفي "  وزمالؤه
لالستغراق ب  والتفاني واالنهماك بدالً   ة يتميز بال ماس الم دودة"، وهشير  ال الة  أكثر  باتاً ن ُ من    ه 

وهعبر   .و سلوكأو حدث  أ ي كائن معين  أ وذات معرفة وجدانية واسعة االنتشار وحالة ال تركز على  
الصلة بالعمل اإلي ابي الذي يتميز باالستعداد واالنهماك للمأاهمة في   عن ال الة النفأية ذات 

 (. Schaufeli,2010داء التنظيمي )ن اح األ
وضعهإ  استناداً      الذي  االول  المدخل  الباحثين  اعتمد  تقدم  ما  لمفهوم   Kahn(  1990)خان    لى 

االت اه) نفس  في  باحثين  عده  تبعه  الذي  الوظيفي   ;May,2004; Rich,2010االستغراق 
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Soane,2012  الوظيفي االستغراق  مقياس  الباحثين  اعتمد  ال الي  الب ث  وفي   )(Soane,2012) 
الباحثين   وقام  الوظيفي.  االستغراق  مفهوم  المعرفي حول  التراكم  على  يرتكز  المقياس  هذا  وذلك الن 

 ختبار هذا المقياس ألول مرة في البيئة العربية بشكل عام، والبيئة العراقية بشكل خاص. با

 :أبعاد االستغراق الوظيفي 

أن االستغراق الوظيفي ليس مفهوم أحادي األبعاد، وأنه يتكون  , Yoshimura) 1996)  كد  أ  -1
وهشير إلى درجة قوة مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات   :االستغراق المعرفي من  ال ة أبعاد هي:

وهشير إلى مدى قوة   :العاطفي   واالستغراق  الخاصة بوظيفته، أو درجة أهمية الوظيفة في حياته،
: وهشير إلى اتخاذ جتماعيواالستغراق اإل  ،استمتاع الفرد بالعمل في وظيفته أو مدى حبه لعمله

ُخذ الفترة المأائية لتعزهز مهاراته المتعلقة بوظيفته، أو للتفكير  كُن ي  إضاوياً   الفرد العامل دوراً 
 .في العمل بعد مغادرته

 االبعاد ويما يلي:  هذهممكن توضيح و 

      المعرفي ستغراقاال

عبير  فكار والمشاعر التي تكمن في االبداع الشخصي للت  ه التعبير عن األن ُ ب  المعرفي  راقعرر االستغي
جل خدمة العمل  أ خر هي اليقظة الذهنية والتواصل مع اآلخرهن من  آ، وبمعنى  ال قيقية للفردالهوهة  عن  

القيمة واإلألالذي يقومون به وعرض ا  الوظيفي  بداع في األفكار   شرودر  وهرى .  Kahn,1990)) داء 
(2015,Schroders )  اإلالتفكير والتعامل مع المعلومات ال ديدة لتنمية    نَّ ُب المعرفي  وتطوهر  دراك 

المعقدة    ضروري  القضايا  وحل  العمل.  أ لن اح  للفردالى    فاالستناد ناء  الشخصية  االنبأاط    الأمات 
التبادلواسع  علم بشكل  الت  واالنفتاح مع  والخبرة واالجتهاد   لها تُ ير  والمعرفي يك  واستثمار   قوي و   ن 

  معرفيال   راقاالستغ  نَّ أ وهرى  .  (Furnham,    &Stumma  2012)  معرفيال ق  را على االستغإي ابي  
العمل    داء ومهامأ   كة الذهنية ن و على ال انب المعرفي والمشار   التي تركزال الة االي ابية      يوضح

Soane, 2012))جل  أ  ناء العمل من  أ   قدراتهم الذهنيةالعاملين يقومون بتوظيف    راداالف  ن  ُ. تبين ب
 نشطة العمل.  أ داء مهام و أ تنفيذ و 
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 العاطفي    االستغراق 

وظيف والتعبير الذاتي للفرد للقيام بمهام العمل الذي يتطلب  ه مزهج من الت  ن ُ العاطفي ب راقعرر االستغي
في المنظمة   االفراد العاملينمن الألوكيات واالنفعاالت االي ابية ألداء الدور الوظيفي مع    ناً مأتوى معي  

(517:(Kahn,1990 التي تلعب دور الفرد  العاطفي ذات صلة بمشاعر  التفاعل  في    ساسياً أ   اً . وهعد 
التي تؤدي الى    االي ابية والألبيةالفعل  ردود  ه  ن ُ بوكذلك يعرر  )  (Soan,2012ت قيق هدر المنظمة

االستغأ   ن  أ والقلق.    ،وال زن   ،أعادةوال    ،الملل واالهدار    راقهمية  االداء  وان از  ت قيق  هو  العاطفي 
ي ابي  عور اإلن الش  إ . واظهار التعاطف مع االخرهن في كثير من االحيان.  (Miha,2015)التنظيمية  

مع عدم القدرة   راقالذي يشمل االحباط واالحتداء و عدم الرضا من األأ لى الرضا إ والألبي الذي يؤدي  
هو المأتوى  االستغراق العاطفي ن  ُب ((Kahn,1990كمال المهام في المأتوى المطلوب. اقترح إ على 

  راد العاطفي ي دث عند االف  غراقبالعمل. واالست  راقهالعميق الذي يعبر الشعور الداخلي للفرد مع استغ
الرغبة باإلداء    طاقاتهم بدافعل وهتعاطفون مع االخرهن وهأتثمرون كل  الذين لديهم ارتياح في مكان العم

العاملين    راداالف  نَّ أ لى ما تقدم  إاستنادا    .(May,2004) العمل الوظيفي بشكل جيد مع زمالئهم في مكان  
 يمتلكون قدرة اي ابية ت اه اداء مهام عملهم في المنظمة.   

    جتماعيستغراق االاال   

فاي علام الانفس االجتمااعي ضمن م اال التفاعال   اً كبيار   اً ظي مفهاوم الماشاركة االجتماعية اهتمامح
 ا   هخاصي من ال انب المعرفي ألهميتالش   راكلى اإلدإ االجتمااعي باعتبااره سالوكا يشير  

المشاركة االجتماعية للموظفين واالنادماج في  ب  هوتطاوهر   تهجتمااعي باإلمكاان تنميااإلواالستغراق   
والمعو العمل،   المعلومات  تبادل  االفان  بين  والمشاركة  في    رادرفة  كبير  تُ ير  لها  يكون  العاملين 

 .(Barak,2015) وقدرات التعلملى زهادة ال افز إي التواصل االجتماعي، الذي يؤد  

التفاعل االجتماعي يعمل على التفكير والتركيز الذهني للفرد، في تنمية الموارد البشرهة    ن  إف  مَّ ومن     
االبتكار الى  يؤدي  للعمليات    الذي  التنظيمي   (. ,Soave  (2012الفعالة   ية  االجتماعوالتغيير 

 االجتماعي بشكل واسع راقلتعزهز وتنمية هذه المشاركة والممارسات الأياسية ي ب معرفة االستغو 
 من خالل المشاركة في جميع جوانب ال ياة مع ضمان العدالة االجتماعية واستثمار الفرص ، فضالً 
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لتمكين االف القدراد  عن خلق بيئة اجتماعية مالئمة  ات    راتمن بناء  ، من رارخاذ القوالمشاركة في 
في االداء التنظيمي والشعور   األفراد للمشاركةءات والممارساات التاي تزهاد مان فارص  را خالل اإلج

العاملين  ر االف  نَّ ُح ب. اتض  ((Rainer,2014على االبداع في العمليات االنتاجية    هم قادرهنبُن   اد 
هدار  داء العمل وكذلك يعملون في ت قيق االأ  ناء  أ يتشاركون مع زمالئهم في المواقف واالت اهات  

   التنظيمية.

لالستغراق الوظيفي أبعاد   ( أنَّ Bui, Zeng, & Higgs.2017وزنج وهي ز )  يرى بوي ينما  ب -2
 ناء العمل، أ  ال ة هي: النشاط الذي يشير إلى مأتوهات أعلى من الطاقة والقدرة على الصمود  

والتفاني الذي يشير إلى الدافع وال ماس والت دي، واالستيعاب الذي يشير إلى تركيز الفرد في 
بيكر حين صنف  في  العمل.  من  الملل  قليل  وهكون  فقط  أبعاد   ((Bakker ,2010 العمل 

ال ماس أبعاد هي:  إلى  ال ة  الوظيفي  تمَّ ةاالستغراق  االبعاد   ، واإلخالص، واالنهماك. وهذه 
 اعتمادها في هذه الدراسة، وذلك لوضوحها وعدم تداخل مفاهيمها.  

 أبعاد االستغراق الوظيفي المعتمدة في الدراسة: 

   :Vigor ةلحماسا

  ه مأتوى عالي من الطاقة،( بُنَّ Schaufeli,Sala & nova ,2007)  وساالنوفاعر  فه سكاوفيلي  ي
بة في استثمار ، كما يشير إلى الرغ  خالل قيامهم بالعملأية التي يتمتع بها الفرد  والمرونة النف  

ال هود المختلفة التي يتمتع بها في بيئة العمل، األمر الذي يمكنه من مواجهة الصعوبات أ ناء 
 العمل.  

العقلي أ ناء العمل،   والنشاط : يشير إلى مأتوهات عالية من الطاقة  فإن ال ماس من جانب آخر  و 
 الصعابمواجهة  واالستعداد الستثمار ال هد في العمل، والمثابرة والمقاومة عند 

((Ficapal, 2014  وهرى  .( باكيرBakker,2010)   َّمن   يصف مأتوى عاليال ماس    بُن
  خالل القيام بالعمل.الطاقة والنشاط والمرونة الفكرهة 

 البعد في الوظيفي مدى أهمية هذا    االستغراقالتي أجرها حول    أظهرت معظم الدراساتوقد   
البيئة   لت أين  الم االت  نتائج    المدرسية؛كثير  أظهرت  )دراسة  حيث   Gokhaleجوكهال 

وخاصة   - الوظيفي الكلي    تغراقوجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين االس  ,2015)
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وبين مأتوهات الرضا الوظيفي والمهني والقدرة على الت كم في بيئة العمل من   -  ة بعد ال ماس
 جانب المعلمين.   

)و  أن  (Lac, 2014 ; Hoigaard, 2011هرى  مهنة   "  في  العمل  من  كثيرة  قضاء ساعات 
س  تؤ ر  قد  خفض   لباً التدرهس  شُنه  من  الذي  األمر  بالمعلم؛  الخاص  ال ماس  عنصر  على 

رجات التي قد ي صل عليها المعلم في ذلك البعد مقارنة ببعدي اإلخالص واالنغماس، ومثل الد  
البعد من شُنه التُ ير على م أتوهات الطاقة التي يتمتع بها، وكذلك ذلك االنخفاض في ذلك 

   التدرهأية.على مأتوى المشاركة والفاعلية 

د        نتائج  كيرا وكشفا  )ر سة  أمضوا    "أنَّ (Karve,2015ر  الذين  ال دد؛  من  المعلمين 
العمل؛ وهو    إزاءاقة وال ماس  ( سنوات في التدرهس عادة ما ترتفع لديهم مأتوهات الط  0-5)

   ".التدرهأية زاماتعلى االلت أكبرما قد يعود في واقع األمر إلى تركيزهم بشكل 

من  و  المعلمين  لدى  الألوك  هذا  مالحظة  ظهورهمكن  اإلشارات    خالل  من  الواض ة الكثير 
واض ًا يت لى  ال ماس    . كما أنَّ وت دي الصعوبات، والمعوقات  والمواظبة، والنضال،،  كالتصميم

المشاعر اإلي ابية التي يتمتع بها، والتي تولد عن  والنات ة    القوهة للعملرغبة المعلم  خالل    من
عملة، وهكون قادرًا على   خالل   والنشاط وال يوهة قوهة تزهد من الطاقة اإلنتاجية  دوافع داخلية  لديه  

لأاعات طوهلة  أنَّ العمل  إلى  باإلضافة  بعقال،  الذهنية والتفكير  بالمرونة  يتمتع  نية ومنطقية، ه 
ه يمكن مالحظة سلوك ال ماس المصل ة العامة، كما أنَّ تقتضيه    وفق ما  يرات واالست ابة للمتغ

أيام الغياب   معدل  الرسمي، وانخفاضمن خالل انتظام المعلمين وم افظتهم على أوقات الدوام  
التعليمية  ليها المؤسأاتإ أعىاالي ابية التي ت شارات.  وفي ظل تلك اإلبشكل واضح ومل وظ

المعلمين،  جاهزهة البيئات التعليمية المعززة ل ماس  نظرًا لضعفقد ال تتفق مع الواقع الميداني  
أس  ر القوى البشرهة في المدارس بصفتهم    وال هود الستثمارؤى والخطط  المزهد من الر    وتتطلب

 المال الذي ال ينضب.  
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  :Dedicationإلخالص)التفاني( ا

سكاوفيلي  ي إلى(Schaufeli, Sala &nova ,2007 نوفاو   وساالشير  يمثل  التفاني    أنَّ   ( 
كما أنه  بالعمل.، واإللهام، والت دي أ ناء القيام عتزاز لعمل، والشعور باالفي ا اإلخالص الشديد 

 عال  من  إظهار مأتوى جنب مع    إلى  العمل، جنباً يعبر عن مأتوهات عالية من االندماج في  
كما أن   .Ficapal, 2014))  ويكابال   المنأوبة للعمل، ومشاعر االلهام والفخر والت دي  المعاني

 . (Bakker,2010)باكيري أ ناء العمل عور اإلخالص يشير إلى االندماج العالي والتوجه الش

التي تناولا موضوع    تبينو  التعليمية مدى   الوظيفي في   االستغراقالعديد من الدارسات  البيئة 
ير مأتوهات اإلخالص على رضا المعلمين وت أن مأتوهات الص ة النفأية لديهم. حيث تُ 

ه بين مأتوى اإلخالص وجود عالقة ارتباطي  (  Gokhale, 2015سة جوكهال )راأظهرت نتائج د
الخاص بالمعلمين وبين الرضا الوظيفي والمهني لهم، وكذلك بين مأتوهات الص ة النفأية التي 

 يتمتعون به.   

واإلخالص من جانب  تفاني هناك عدد من العوامل التي من شانها ت قيق ال  بصورة عامة؛ فإنَّ و 
اإلدارهة؛ حيث تأهم اإلدارة في   اتجراء المعلمين، ولعل أبرز تلك العوامل يكمن في تطبيق اإل

لدى المعلمين، وهو ما ينعكس على رغبتهم في قضاء وقا   تزامتعزهز مأتوهات ال ماس واالل 
الدارسي للطالب، وتعزهز  البيئة المدرسية، والأعي ن و ت أين مأتوهات الت صيل  أكبر في 

 .   Mart, 2013))مارتاإلخالص للعمل المدرسي 

الدالة، والتي تظهر   ؤشرات ألوك لدى المعلمين من خالل العديد من المهمكن مالحظة هذا ال و 
أ ناء تُديتهم لمهامهم والتي تش عهم على التفاني   ن من خالل الأعادة التي يشعر بها المعلمو 

 رات في مهامهم الوظيفية، واالسترسال في تفاصيلها، والب ث عن المأببات، وكذلك تعدد االبتكا
واالندماج تلك   واالبداعات  في  المأتقطع  للوقا  النظر  دون  المهنية  الممارسات  في  الشعوري 

 االمتيازمهما تعددت    بديال لهالد لديهم ارتباط قوي ت اه مهنتم، وال يقبلون  يتو    وبالمقابلالمهام.
 ات المقدمة لهم من خارج المؤسأة التربوهة التي ينتمون لها.  
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   :Absorptionالنهماك)االنغماس( ا

االنهماك يتضمن شعور   أنَّ   ( إلى(Schaufeli, Sala&nova,2007  وساالنوفا شير سكاوفيلي  ي
عور بُن الوقا يمر بأرعة أ ناء العمل، كما يشعر الفرد بصعوبة الفرد بالأعادة أ ناء العمل، والش  

 .   من العملشديدة في ت رهر ذاته 

ه التعبير عن مدى أهمية الدور الذي تلعبه الوظيفة في حياة ( على أن  2001،الفضلي)فه  ر هعو 
الم هودات الفرد من جهة، ومدى استعداد   ذلك الفرد لل فاظ على تلك الوظيفة، وبذل أقصى 

االنغماس هو حالة من التركيز في العمل، والشعور   خرى. كما أنَّ أ  للوفاء بمتطلباتها من جهة  
وأنَّ  بأرعة،  يمر  الوقا  ت رهر    بُن  في  ي دون صعوبة  ت قيق   أنفأهمالموظفين  بأبب  منه 

(  Bakker,2010ى ). وفي ذات الأياق ير Ficapal, 2014)العمل )مشاعر االستمتاع في  
 االنغماس يصف التركيز الكامل في العمل، والتلقائية عند القيام به.   أنَّ   أيضاً 

دائما الوظيفي    راقالمعلمين الذين يتمتعون باالستغ  نَّ ُه يمكن القول بعلى ما سبق ذكره فإن    وبناءً  
نهم يشعرون بال يوهة واإلي ابية في العمل، وأنهم شاط أ ناء القيام بالعمل، كما أ  يشعرون بالنَّ  ما

 (. Basikin,2007) باسكن في بيئة العملًا طرا أكثر انخ

 ( Salminen,Makikangas&Feldt ,2014وفيلا ) سة سالمينين وماكيكان اس درا وتشير   
إلى "وجود عالقة ارتباطية إي ابية بين المصادر الوظيفية والتفاؤل الذي يتمتع به المعلمون وبين 

 ، واالنغماس".   ، واإلخالصةال ماسالوظيفي المتمثلة في  ستغراقاألبعاد الثال ة لال

دك نتائج  إلىBetoret,2013بيتورت )سة  را ما توصلا  ارتباطي  (  بين   ةوجود عالقة  إي ابية 
  الثال ة:الخاص للمعلمين بُبعاده    غراقاالحتياجات النفأية للمعلمين وبين األبعاد الخاصة باالست

باالستغراق الكثير من الباحثين أن األبعاد الخاصة    واالنغماس. "وهعتقدواإلخالص،    ال ماس،
في كل طرر   كل بعد  ، حيث أنَّ باالحتراق  مع األبعاد الخاصة  تعارضا مباشراً تتعارض    الوظيفي
وتتفق   .Helland, 2014)") ذكرها يناقض البعد الذي يقع على الطرر اآلخر  رار التيمن األط

على أن األبعاد الخاصة   (Gonzalez et al,2006,p165معها كون ازليز روما وآخرون )
 الوظيفي.   باإلرهاقالوظيفي تكون في حالة تضاد مع األبعاد الخاصة   راقباالستغ
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الوظيفي   غراق"األبعاد الخاصة باالست  على أنَّ   ((Pereira, 2015  بيرهرا   وفي سياق متصل يؤكد 
إ  بالعاملين  الخاصة  المعتقدات  بلورتها في ضوء  تتم  ما  للبيئة ؤ المأ  زاءعادة  االجتماعية  ولية 

التنظيمية"، كما أنه يمكن القول بُن "البعد الخاص بال ماس والبعد الخاص باإلخالص يعدان 
الوظيفي، في حين أن  ا من األبعاد األساسية لالستغر  ا   االنهماك يعدق  لعملية  اق ر الستغنتي ة 

         (.Bruin, 2013" )الوظيفي

فإن سلوك اإلخالص أو االنغماس يعطي دالالت واض ة على شعور المعلمين  ما تقدمبناء على و 
ي ابية ت اه مهنة التدرهس،  إ وات اهات    ، من خالل دوافع داخليةالوظيفية  عادة أ ناء تُدية مهامهم  بالأ  

وهركزون  ،الخارجية  يراتالمعلمين قد ينأون كافة المث فإنَّ  وفي ظل تلك الدوافع واالندماج والأعادة
هناك اتصال قوي بين المعلمين ووظائفهم   بكل كفاءة وسعادة. كما أن    إليهمعلى إن از المهام الموكلة  

المعلمين من  تفاني  الشخصية. وهظهر  متطلباتهم  العمل وخصائصه مع  متطلبات  تتوافق  عندما 
أو التربوهة    ،الصور المشرقة التي يمكن مالحظتها في الميدان على المأتوهات الفنية   ضخالل بع

الميدان التعليمي ال سيما في المدارس ت تاج إلى إعادة النظر في اآلليات    أنَّ ال  إ   ،أو االجتماعية 
 التي تعمل على تعزهز انغماس المعلمين في وظائفهم لدعمهم وتش يعهم على اإلخالص في عملهم

الوازع الديني،    كه  ي ر    من خالل تقديرهم، وت فيزهم حيث أن االخالص والتفاني في المدارس غالباً 
ليات التي تعززه بشكل أكبر لت أين المخرجات والقيم المتُصلة؛ ولذا ي تاج المزهد من الدعم واآل

 المرتكزة على جودة العمليات والموارد البشرهة الفاعلة. 

    :Engagement Strategies For Enhancingالوظيفي الستغراقاتعزيز  إستراتيجيات 

الوظيفي نقطة ت ول في العلوم االدارهة  ا مثل االستغر ي أض ى ذلك المفهوم   والألوكية، وقدق 
 للعديد من المنظمات لت أين مخرجاتها من خالل استثمار الموارد البشرهة.    ركيزة

 ألن   اً ر حيث تعد الموارد البشرهة من أهم األصول التي تميز المنظمات عن بعضها البعض؛ نظ"
البشرهة  أن المواردوالقد ارت؛ كما   راتمتعددة من المعرفة والمها ميزات كل م موعة تتُلف من 

للميزة التنافأية، وقد أصبح  راً أهم أصول أي عمل ي دث داخلها بوصفها مصد ايضا منتعتبر 
بالنأبة للمنظمات إي اد طرهقة لإلفادة من جميع القوى العاملة المتاحة لغرض   روري من الض

 (.  2014" )ماضي، زايداالكتفاء أو النمو المت



22 
 

في   راءالوظيفي من الموضوعات الهامة والمطروحة من جانب الباحثين والخب   غراقاالست  وهعد"
االست البشرهة، باعتباره أحد  الموارد  للمنظمات استخدامها من أجل  را م ال  التي يمكن  تي يات 

تعزهز الميزة التنافأية التي تتمتع بها، وهو األمر الذي يتطلب العديد من ال هود من أجل ت أين 
 التي بدأتي يات  ا ق الوظيفي التي يتمتع بها العاملون، وكان من بين اإلستر ا غر مأتوهات االست

وداللة  بها  االستعانة مغزى  ذات  عمل  بيئة  وخلق  المالية،      2015")المكافآت 
Hoole&Bonnema,) . 

"أنه لل فاظ على   ( إلىBhuvanaiah & Raya,2014)من ناحية أخرى أشار بهوفانياه وارها  و 
تي يات، كبناء بيئة عمل ص ية  واي ابية، را ق الموظفين ي ب على المنظمة تطبيق استرا استغ

قبة المأتمرة الهادفة لعدم حدوث أي التباس في أماكن راوتيأير الموارد المناسبة للموظفين، والم
انتاجية، وهذا يؤ  أكثر  الموظفين وه علهم  إلى ن اح  العمل، مما قد يزهد من سعادة  دي بدوره 

 تنظيمي مأتدام." 

)ترى  و  أنSultana,2015سلطانا  االست  (  من  م موعة  تعزهز را"هناك  على  تعمل  تي يات 
التواصل،  را االستغ وتعزهز  للموظفين،  المهني  النمو  كإتاحة فرص  الموظفين،  لدى  الوظيفي  ق 

للقياس،   قابلة  نتائج  ت ديد  وكذلك  العمل،  جوانب  عمل،   إلى  باإلضافةوت ديد  خطة  إنشاء 
 د بالنتائج، ودعم القيادة".  را جعة الفورهة، وكذلك ربط مشاركة األفرا وال صول على التغذية ال 

)و  بلوم  االستغ2013أشارت  تنمية  متطلبات  "أن  إلى  من خالل را (  العاملين  لدى  الوظيفي  ق 
م موعة من المنطلقات ومنها: القدرة على إدارة ال وانب الفنية للعمل من خالل تفوهض الألطة 
وتنمية الكوادر، والقدرة على التنبؤ بالمشكالت في م ال العمل وحلها. وكذلك القدرة على إدارة 

 قية، وفاعلية نأق االتصال وتعزهز التواصل".  ال وانب القيمية واألخال  اإلنأانية، وتثمينالعالقات  

تي يات التي را من االست ( م موعةMarkos & Sridevi ,2010سرايديفي )اقترح ماركوس و و 
ومنها:   (Employee Engagement Straegies)ق الوظيفي لدى الموظفين را تعزز االستغ

الفعال من  اللبنات األساسية التي ي ب أن  مج التوجيه والتوظيف  را عد بوظيف الفعال، حيث ت  الت  
 إنَّ من القمة، حيث    البداية  أيضاً تي يات  ار يبدأ بها في اليوم األول للموظف ال ديد. ومن االست

يتطلب  را استغ الموظفين  تُسيس مهمة واض ة، ورؤهة وقيم.   من  التزاماً ق  من خالل  القيادة؛ 
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األف لدى  يكون  أن  ايمانرا وه ب  بات اهين، را است  أن  كما  بذلك.    اً د  الفاعل  االتصال  تي ية 
فرصاً   ا من    يةراتيواست االحتياجات م    الموظفين  كافة  توفير  وكذلك  والتطور،  للتقدم  ر ضية 

ي اد إ مع    للتدرهب   رصاً ف  الضرورهة للموظفين، والتي تمكنهم من القيام بُعمالهم، ومنح الموظفين  
من األهمية، وكذلك تعزهز   راً كبي  راً وقد  يزاً جعة. كما ي ب أن تشغل ال وافز حرا نظام للتغذية ال 

 .  القمة( ركيز على الموظفين ذوي األداء العالي ) قافة الشركة المميزة، والت

)قدم  و  االستغ2014ماضي  سلوك  لتعزهز  التنظيمي  الدعم  وسائل  مقترحات  من  العديد  ق را ( 
 الموظفين،ي تطلعات وطموحات  لب  الوظيفي لدى العاملين؛ ومنها وضع نظام للمكافآت وال وافز ي  

عي الفروق الفردية بين الموظفين.  را ؛ وه لل ميع  علناً وم  أسس علمية واض ة،    على   مبنياً وهكون  
؛ بما اتر را ظفين، ومشاركة العاملين بشكل أكبر في اتخاذ القو وكذلك العمل على رفع رواتب الم

توازن بين متطلبات العمل ومتطلبات العاملين الشخصية.   أراءهم، وخلقيتيح لهم التعبير عن  
مثل البعثات  مهنيا،مج وخطط لتنمية العاملين را مج ترفيهية اجتماعية. وكذلك وضع برا وتوفير ب

تهم بعد عودتهم را سية، كما تقوم به الكثير من ال امعات العربية والم لية، واالستفادة من خبرا الد
 خفيف األعباء الوظيفة عن العاملين.   إلى ت باإلضافةمن البعثة. 

االستغراق تي يات لتطوهر مأتوى  را م موعة من االست" Tiwari, 2011))ما اقترحا توهري  ك
ضوء العوامل التي تؤ ر عليه، وذلك من خالل: العمل نفأه، بيئة العمل، القيادة، فرص   في

   .(2012و ال ار،  ")العباديالمأاهمة الشخصي، فرص النمو  

( بوجود عدد من اإلستراتي يات Bakker & Bal,2010قد أفادت نتائج دراسة باكير وبال )و 
مأتوهات   ت أين  خاللها  من  يمكن  للمعلمين،التي  الوظيفي  تعزهز   وكان  االستغراق  أبرزها 

المعلم والمشرر، و  العالقات بين  المهني، و إ االستقاللية، وت أين  للنمو  أمور   هذهتاحة فرص 
إي ابيا بت أين مأتوهات االستغراق الوظيفي للمعلم. وهو ما تم التُكيد عليه من   ترتبط ارتباطاً 

(، والتي تشير Alzyoud,Othman &Isa,2015)  جانب نتائج دراسة الزوهد وعثمان وعيأى 
ت أين مأتوهات االستقاللية والدعم االجتماعي وال صول على التغذية الراجعة بشُن   إلى أنَّ 

 األداء؛ ترتبط بصورة إي ابية باالستغراق الوظيفي للعاملين. 

الوظيفي  ق  را تي يات التي تعمل على تعزهز االستغرا قد تناولا االدبيات العديد من االستو 
 الم االت التالية:    العاملين فيلدى 
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  The work itself :نفسهالعمل   .1

ق بها من أجل يتعل    بالوظيفة، وماتي ية توظيف التنظيمات االدارهة المتعلقة  ا ر مثل هذه االستت
 (2012وال ار )حيث يشير العبادي     ،ق الوظيفي من خالل العديد من المداخلا تعزهز االستغر 

  ،تتم من خالل الطرهقة التي يتم بها تصميم العمل أو الوظائف   الذاتية لألفرادإلى أن زهادة الدوافع  
   والتي ي ب أن تتضمن م موعة من النقاط على الن و التالي:

أدائهم،  ت • أدائهم، وهفضل أن تكون من خالل تقييم  لقي األفراد مالحظات ذات مغزى حول 
عملهم داخل المنظمة بشكل مثالي من خالل إنتاج متكامل  ه ي ب أن يكون  وهذا يعني أنَّ 

 كلي. كعملية أو كخدمة، أو ك زء كبير منها يمكن مشاهدته بشكل 

د إلى الوظيفة باعتبارها مهمة تتطلب  را ؛ ب يث ي ب أن ينظر األفراتالستخدام األمثل للقدا  •
   ت التي يقيمونها من أجل أداء الوظيفة بفعالية.را منهم استخدام القد

األفا  • منح  تعني  )االستقاللية(، وهي  الذاتي  مز را لت كم  مهامهم  هدًا  د  في  الذاتي  الت كم  من 
لديهم درجة عالية من االستقاللية حول ت ديد األهدار  را الوظيفية، حيث يشعر األف د بُن 
   لت قيقها.ت  را الخاصة بهم، وت ديد المأا

 

قه الوظيفي،  را شخصية تؤ ر على استغ  الفرد موارده " قد يمتلك  أن    ((Maughan,2013موجان  ترى  و 
 ، وتنظيم العواطف."  ) النفس في  لت كما (الضبطتشمل: تقدير الذات، والكفاءة الذاتية، ومركز  

"توفر كفاءات التنظيم الذاتي لدى   ( على أهميةWojtyla et al, 2014وجديلو وآخرون )  ر كزو 
عمله   أسلوب  كون  ي دد  ما  هو  توفرها  عدم  أو  فتوفرها  وأنغير    أو  ص ياً الموظف،   ص ي، 

العالية على تنظيم زهادة المشاعر اإلي ابية، والص ة ال يدة   بالقدرة  دوماً ق الوظيفي يرتبط  را االستغ
 لدى الموظف".  

 راتمع قد تتالءمل في تصميم الوظائف التعليمية ب يث  من هنا ن د أن هذه االستراتي ية تتمثو 
للمعلمين ذوي االمكانات والقد  باإلضافة المعلمين،  وإمكانات   ت من را إلى وجود م االت تتيح 

 استغالل مواهبهم؛ وذلك من خالل اشتمال الوظيفة على عناصر الت دي واالستقاللية، كما أنَّ 
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ن تشتمل على م االت تختص بالتدرهب والتطوهر؛ أ   تصميمها تراعىالوظائف التعليمية عند  
 وذلك من أجل تعزهز المشاعر االي ابية ت اه مهنة التدرهس.  

 The work environment العمل بيئة  .2

أهم  ت من  العمل  بيئة  االستغ  عد  تعزهز  كافة راروافد  بتوفير  تتعلق  العاملين حيث  لدى  الوظيفي  ق 
 المتطلبات التي من شُنها تأهيل مهام العاملين.  

الفهم   إلى أنَّ   (Timms & Brough, 2012و بروغ )  زيميتسة التي قام بها  را قد توصلا نتائج الدو 
ك احتياجاتهم النفأية  درا يشمل إتاحة الفرصة للموظفين إل  اق الوظيفي ي ب أن  ر امل آلليات االستغالش  

العمل؛   مكان  أنَّ   وأشارفي  المناسبة واإلي ابية مهمة    إلى  العمل  بيئة  على    لل فاظ  جداً مأاهمة 
( Zone, 2013)سة زون  را استدامة الص ة النفأية للموظف بمرور الوقا. وتتفق معهما نتائج د

" الموظفين الذين لديهم مأتوهات عالية من الدعم التنظيمي المتصور؛ كانوا األكثر   أفادت بُنَّ   التي 
ق را باألهدار التنظيمية، مبينة أن العالقة القوهة بين الدعم التنظيمي المتصور واالستغ ميال لاللتزام

األكثر   أعضاء هيئة التدرهس الذين ت صلوا على دعم تنظيمي كبير كانوا هم  الوظيفي تشير إلى أنَّ 
 الوظيفي".   ميال لالستغراق

ن م  و  أنَّ 2015وآخرون)هرى  الق  (  أفضل  باتخاذ  للعاملين  تأمح  التي  الموارد  كافة  ت،  ا ار ر توفير 
فضالً  نتائ ها،  المأئولية عن  اإلدارهة    وت مل  الوحدات  بين  والتنأيق  االتصال  فعالية  زهادة  عن 

 لضمان أداء مهام العمل بُكبر قدر من الكفاءة. 

تي ية تتناول االهتمام الشامل  بتطوهر الثقافة التي تش ع المواقف اإلي ابية  را ن هنا فإن هذه االستمو 
ها تعمل على تعزهز اإل ارة في المهام التي يقوم بها المعلمون،  للعمل في الم تمع المدرسي، كما أن  

التوجهات التقليدية ن و توجهات وتنمي الفكر اإلداري ال ديث لدى قادة مديري المدارس، وتعدل من  
اإلبداعات  ب رهة  والمعلمات  للمعلمين  وتأمح  الوظيفية،  األعباء  تخفيف  على  تعمل  جديدة، 

ُن ان از المعلمين بكفاءة عالية نابع من  شعورهم بالفخر لما تقدمه البيئة التعليمية ب  ظراً ت؛ نزا واإلن ا
يز على جوانب مهمة من بيئة العمل، ك رهة ابداء إلى الترك    تي ية أيضاً را لهم، وت تاج هذه االست

لنواحي      تي ية صياغة وتطبيقا واست دا اً را ت، وهمكن أن تشمل االسترارا أي، والمشاركة في صنع القر ال 
 تهتم ببناء عالقات فاعلة مع المعلمين في أدوارهم، ومعاملة المعلمين بما يتفق مع مكانة المعلم. 
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   :Leadershipالقيادة   .3

أداء دورهم را يث تركز هذه االست ح المديرون كقادة؛ من أجل  تي ية على ما ي ب أن يقوم به 
االستغ مأتوهات  زهادة  في  والمباشر  التي راال يوي  التعلم  برم يات  تنفيذ  من خالل  وذلك  ق؛ 

 ت المأتخدمة من قبلهم. را تأاعدهم على فهم كيفية توقعات عملهم، والمها

ق الوظيفي ألعضاء هيئة التدرهس را سته عن االستغرا د  ( فيTaylor,2014تايلور )يث أشار  ح
والموظفين ال امعيين  ،والموظفين ال امعيين إلى وجود دليل قوي على أن أعضاء هيئة التدرهس 

أنَّ  يرون  االعتبا  الذين  من  عالية  مأتوهات  مشرفيهم  قيادتهم را لدى  أسلوب  في  الشخصية  ت 
 ".  استغراقا وظيفيا الت وهلية يميلون أن يكونوا أكثر  

التدرهس  را عن االستغ  دراسته  ( في(Burrellp,2014بورهل  هؤكد  و  الوظيفي ألعضاء هيئة  ق 
بكلية الم تمع، أن المشرفين والمديرهن باستطاعتهم مأاعدة أعضاء هيئة التدرهس عبر دعمهم 

مأاعدة المشرفين والمديرهن ألعضاء   في أوقات ذروة عملهم التي ت دث بشكل دوري، كما أنَّ 
قهم الوظيفي، را حة هو أمر مهم لدعم استغرا هيئة التدرهس على ت ديد نشاطهم خالل أوقات ال 

 ق الوظيفي يرتبط بإدارة توازن ال ياة العملية.  را فاالستغ

النفأي لدى ق الوظيفي تعزهز التمكين  را من آليات تعزهز االستغ  أنَّ   (2015)آخرون هرى ن م  و و 
العاملين،   التواصل مع  آلية  لتعزهز  المهنية  الرعاية  التعليم، من خالل تبني نظام  العاملين في 
المطلوبة  األهدار  لتوضيح  والعاملين،  القيادات  بين  دورهة  اجتماعات  تنظيم  إلى  باإلضافة 

ماح بالتشارك المعرفي،  الأ    مَّ ،واالستفادة من الخبرة العملية للعاملين المكتأبة أ ناء العمل، ومن    
عن تش يع العمل ال ماعي، وكذلك توفير التغذية المرتدة عن مأتوهات األداء، مع ربطها   فضالً 

ات يلوكبالمكافآت التي ال تقتصر على ال انب المادي الذي يقدم ك وافز تش يعية لتعزهز الأ  
التي يتطلع   مزايايع الفرص وال اإلي ابية التي ي ققها التمكين لدى العاملين، بل يتعداها ليشمل جم

 لها المتمكنون سواء في ما يتعلق بالدعم العاطفي او فرص التقدم الوظيفي .  

تي ية تعد األكثر فاعلية، لكونها تمزج أساليب متنوعة من التعلم والتدرهب را هذه االست عليه فإن  و 
من خالله نشر   يمكن  مفيداً   راً عملية إدارة األداء يمكن أن تقدم للمديرهن إطا  والتوجيه. كما أن  

ق المعلمين، وهذا ينطبق بشكل خاص على را تهم في ت أين األداء، اضافة إلى زهادة استغرا مها
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قبة األداء، والتغذية را أنشطة إدارة األداء؛ وذلك من أجل تعرهف الدور، وتخطيط تنمية األداء، وم
ة التعليم لتدرهب القيادات زار توجهات و ي ية من خالل  تراتبعض جوانب هذه االس  الراجعة. وتظهر

ت لديهم، وت وهلهم إلى قيادات ت وهلية فاعلة، را على مختلف مأتوهاتها من أجل تطوهر المها
 ومهامهم الوظيفية إلى القيادة التربوهة.   في الت ول لمأمياتهم نالحظه وهذا ما

 Opportunities for personal growth :الشخصيفرص النمو   4. 

التعلم؛   إي ادفرص التطوهر والنمو، وكذلك    ُميني ية على تراتتطبيق هذه االست  عتمدهو   قافة 
ات يمن الألوك  امتالك م موعةلكونها وسيلة النمو والتي من شُنها أن تش ع الموظفين على  

   اإلي ابية.

للمعلمين،  ق الوظيفي را اد عليها في ت أين االستغوهناك العديد من األنشطة التي يمكن االعتم"
مج التنمية المهنية اإلضاوية لت أين مأتوهات النمو المهني، وهي تعتبر را االعتماد على ب  أبرزها

اإلست من  األمرهكية را واحدة  المت دة  الواليات  في  فعالة  وبصورة  استخدامها  يتم  التي  تي يات 
("(Tatham, 2009  . 
د على "إمكانية ، حيث أك  (Blankenship,2015) قبل بالنكينشيب ليه من إ اإلشارة    ما تمهو و 

على مشكلة تي يات التي يمكن من خاللها التغلب  را مج التنمية المهنية كإحدى اإلسترا االستعانة بب
ق المعلمين وت أين الممارسات التدرهأية، وكذلك التُكيد على ضرورة خلق را تدني مأتوى استغ

مج التدرهبية التي يتم تصميمها را الب  م تمعات تعلم مهنية، لضمان ت قيق النمو المأتمر. كما "أنَّ 
يفي، عن طرهق الوظ  ق را تأاعد على ت أين معدالت االستغ  في البيئات المدرسية من شُنها أن  

 األهمية،من األمور البالغة  مج التنمية المهنية  را ب  عتبرالتركيز على بناء المصادر الشخصية. "وت
مأتوى المصادر الشخصية، أو أ ناء القيام بعمليات التغيير التنظيمي  فقر وبخاصة في حاالت 
ات اإلصالح المدرسي على أداء المعلمين، كتقليص عدد العاملين أ ناء عملي التي قد تؤ ر سلباً 

 .  Simbula, 2011))مثال " 

الب و  "بُن  القول  االستغرا همكن  تعزهز مأتوهات  التدرهبية من شُنها  للمعلمين،  را مج  الوظيفي  ق 
األداء، كما أنها تأاعد على تعزهز مشاركة   جعة إزاءرا حيث إنها تأاعد على توفير التغذية ال 

المعلمين بصورة أفضل في بيئة العمل، األمر الذي من شُنه ت أين مأتوهات الدافعية، وت قيق 
 العديد من النتائج اإلي ابية على مأتوى الطالب الذين يتم التدرهس لهم" 
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((Schweitzer, 2014  . 

على "أن (  Hakanen,Bakker&Schaufeli , 2006و سكاوفيلي )  هاكانين و باكير  د  لقد أك  و 
اإلست من  العديد  االستغرا هناك  مأتوهات  ت أين  في  عليها  االعتماد  يمكن  التي  ق را تي يات 

مج التدخل التي تأاعد على ت فيز الطاقات وت أين ا الوظيفي للمعلمين، أبرزها االستعانة ببر 
بالمعلمين   الخاصة  الدافعية  قصوى،   إزاءمأتوهات  أهمية  ذو  يعتبر  الذي  األمر  العمل،  بيئة 

وبخاصة في بعض الدول مثل "فنلندا" التي ترتفع فيها مأتوهات عزور المعلمين عن العمل في 
توفير المصادر التعليمية، وتعزهز مأتوهات   نبغيه يفإن    مَّ الأنوات األولى من التدرهس، ومن    

 م التنظيمي من جانب المعلمين". زا االلت

 االستغراقستهم عن  را د  ( فيAltunel,kocak&kancir,2015وكانكير )  وكوكاكهرى التونيل  و 
" فرص النمو الشخصي تشير إلى خلق بيئة لديها القدرة على ك أنَّ را الوظيفي لألكاديميين االت

التدرهبية التي   رامجوبناء إمكانياتهم الشخصية؛ ومثال ذلك الب  ،تعزهز وعي ومواهب األكاديميين
والتقنيات التي تقدمها إدارة ال امعة.    ،واألدوات  ،مجرا والب  ،يتلقاها مأاعدو األب اث حول األساليب

د أ بتا  باكر  را وقد  أنBakker& Bal ,2010)  وبالسة  الزمالء   (  كدعم  الوظيفية  "الموارد 
األداء،   على  والمالحظات  وفرصوالمشرفين،  ترتبط    واالستقاللية،  المهني  معالنمو   اي ابيا 

 ق الوظيفي".   را االستغ

 خبرات العاملين، تعمل على إكأابهم ال   مكينتدرهبية لت  دورات   قامأن ت( ( 2015رون آخهرى ن م و  و 
القيادة والتفاوض واإلقناع   قدرات تنمية    شمل، والتي توجه ضرورهة لكي يقوموا بعملهم على أكمل  ال 

  راتحل المشكالت بشكل إبداعي، ومها  قدراتوالتُ ير في اآلخرهن، واالتصال والعمل ال ماعي و 
كلفين به،  التدرهب الفنية المتعلقة بُداء مهام العمل الم  دورات،باإلضافة إلى   قرارصنع واتخاذ ال 

عن  وهكشف  الكامنة،  طاقاتهم  ي رك  بينهم  تنافأي  مناخ  لخلق  العاملين  استثارة  م اولة  مع 
وت مل  الصالحيات  المزهد من  الرغبة والقدرة الكتأاب  لديهم  تتوافر  المميزهن، ممن  العاملين 

 مأئولياتها.  

والنمو المهني؛ وذلك   للتطوهرتي ية يأتلزم توفير فرص كاوية  را عليه فإنه عند تطبيق هذه إستو 
ات يم بم موعة من الألوكزا لكونها "وسيلة النمو"؛ والتي من شُنها أن تش ع المعلمين على االلت 
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الت  : التالية  الخصائص  على  وت توي  التعلم،  ذلك  في  بما  اإلي ابية،  وليس   فوهضالتقديرهة 
تنتهي فعاليتها خطة قصيرة المدى  ت طوهلة األجل وليأا  را وادارة التعلم الذاتي، وبناء قد  ،مراقبةال 

أن تتبع و   ،ذاتياً فير الظرور المناسبة لك ي صل على الخبرة  االهتمام بتو ، و بم رد االنتهاء منها  
وت أين قدراتهم    بتطوهر  رادفألل ي االخر وإتاحة الم ال  أ عاب وتقبل الر ياالستاإلدارات سياسية  

، واإلفادة من مواهبهم، وهذا يتضمن استخدام إدارة األداء في المقام األول باعتبارها العملية دورهم  
أنه ينبغي   الشخصية. كما  التنمية  التركيز على تخطيط  أن را االست   في هذهالتنموهة مع  تي ية 

جون المعلمين التوجيه والدعم والتش يع الذي ي تا عطاءإ الوظيفي، و   للتطوهر  فرصاً  أيضاً تشمل 
والخب التعليمية،  بالنشاطات  وتزوهدهم  من راإليه،  مأتوى  ألي  إعدادهم  شُنها  من  التي  ت 

 المأؤولية.  

 Opportunities to contribute :العملفرص المساهمة في        

المرغوب ب يث تأاهم في إحداث التغيير    مأاحة مناسبة لطرح أفكارهماألفراد    بها إعطاءهقصد  و 
سة يي را وهذا ما أكدت عليه نتائج د  ،بُفكار مقترحةأيهم  ر دورهم على إبداء    رال يقتص   ب يث

(YEE, 2012)ق العاملين من خالل  را ، حيث تشير إلى أنه "يمكن ال فاظ على معدالت استغ
تواصل الداخلي". ل لام  والمكافآت، وتفعيل نظر بال هود،  راالتُكيد على أهمية المشاركة، واالعت

؛ تتعلق بتوفير بيئة العمل التي تمن هم للمأاهمة  فرصاً عيد التربوي فإن منح المعلمين  وعلى الص  
، والعمل على ازئهم بكل تقدير واعتز را ي والتعامل مع آأ ر من خالل تش يعهم على إبداء ال  صوتاً 

م اور   مم  مناقشتها ضمن  التربوهة؛  والورش  في االجتماعات  األساسية  القيمة  تلك  يؤصل  ا 
المدرسة، والتي ي ب أن تكون اإلدارة من خاللها على استعداد وفي جميع المأتوهات لالستماع 

 مأاهمات يقدمها المعلمون.    واالست ابة ألي

ق را ت االستغيمكن ت أين مأتوها  ه( أنَّ Gallup report,2014جالوب )هشير تقرهر منظمة  و 
 الوظيفي للمعلمين بشكل عام عن طرهق األمور التالية:   

سية، واألساليب التربوهة،  را ء المناهج الدزا عرر على وجهات النظر الخاصة بالمعلمين إلت  ا  •
وال داول المدرسية، وأخذ وجهات النظر الخاصة بهم بعين االعتبار أ ناء القيام بعملية  

   القرار.اتخاذ 
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 سيما المعلمين ال دد.  اللعمل على ت أين المشاركة بين المديرهن والمعلمين من جهة، ا  •

سي، والعمل على إقصائهم  ديد المعلمين غير المشاركين بصورة فعالة في العمل المدر ت •
لة كافة  زا مج التعلم المأتمر. وكذلك العمل على إ ر لفترة من الوقا، ل ين استكمالهم لب
 قهم الوظيفي.  را العقبات التي قد ت ول دون استغ

غراق تعزهز االست(  استراتي يات)آلياتسات تناولا  را تلك الد  يمكن القول أنَّ   مما تقد  بناء على  و 
المادية الوظيفي من خالل  ال ة جوانب تتمثل في اآلليات التنظيمية، واآلليات البشرهة، واآلليات  

 يلي:  االتي يتم توضي ها ويم

التي تختص بعمليات   واإلجراءات اإلدارهة : وهقصد بها الوسائل واألدوات  اآلليات التنظيمية  -1
ق الوظيفي من خالل  را ذها لتعزهز االستغت التي يمكن اتخارا ت والمهارارا التوجيه والتنظيم والق

ي ق   بما  وتنظيمها؛  العمل  بيئة  االستغتهيئة  المدارس  را ق  داخل  المعلمين  لدى  الوظيفي  ق 
 . وتشمل:   اإلعدادية

 عزهز الثقافة التعاونية بين المعلمين في المدرسة.  ت •

 ت المعلمين.   وفقا لقدرا لعمل على تقليل اإلجهاد في العمل؛ من خالل عدالة توزهع المهام  ا  •

 المهام المدرسية.    ذاتيا إلن ازبني أسلوب إدارة فرق العمل الموجهة ت •

المرونة في تنفيذ المهام   من  مزهداً قليل القيود اإلدارهة على المعلمين من خالل من هم  ت •
  واألعمال المأندة لهم.

للمعلمين وبما ي قق اإل  وفقا لالحتياجاتعليمية؛  عادة تصميم الوظائف الت  إ  •    راء الفعلية 
 ت الوظيفية.  را تهم من خالل التخطيط ال يد للمأارا على تنمية قد لهم والعملالوظيفي 

فأية واالجتماعية، للتعرر على حاجات وخصائص  ست داث وحدة للب وث اإلدارهة والن  ا  •
   المعلمين.

سياسة الباب المفتوح في عملية االتصال بين اإلدارة والمعلمين تعمل على تعزهز    نيب  ت •
جعة للمعلمين حول مأتوهات أداءاتهم بصفة  را الوظيفي لديهم، وتقديم التغذية ال   ستغراقاال

 دورهة.  
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مج ترفيهية واجتماعية متنوعة،  را املة للمعلمين يشتمل على بعاية الش  ست داث نظام للر  ا  •
المدرسة تعنى بإتاحة فرص النمو    باإلضافة المهنية داخل  إلى است داث وحدة للتنمية 
 مج تفاعلية تأهم في التدرهب الذاتي للمعلمين.  را ب للمعلمين، وتصميمالمهني 

ت وات اهات را ت التي تختص بتنمية قدراءا وهقصد بها الوسائل واإلج  اآلليات البشرية:  - 2
ماسهم ونشاطهم والأماح لهم باإلخالص في  ح المعلمين من خالل ت قيق متطلباتهم لتعزهز  

ق الوظيفي لدى را وهمكن تعزهز االستغ  .العداديةخالص وتفاني داخل المدارس ا إ عملهم بكل  
 المعلمين من خالل توظيف اآلليات البشرهة المتمثلة في:  

 جوانب القوة لديهم.  برازلمين؛ من خالل إ عزهز المواقف اإلي ابية لدى المعت •

مد • على  المدرسة  إدارة  قدرة  اتخاذ   ،عاة حاجاترا عم  عند  الشخصية  المعلمين  وأهدار 
العالقات االجتماعية داخل بيئة العمل، من خالل مشاركة إدارة المدرسة    القرارات وتطوهر 

للمعلمين في مناسباتهم الخاصة، وكذلك توفير المناخ النفأي المالئم في بيئة العمل،  
 المدرسية.    رارات لزهادة دافعية اإلن از لدى المعلمين، وتمكينهم من المشاركة في صنع الق

  إليهم.أ ناء تُدية المهام واألعمال الموكلة   عزهز مبدأ الرقابة الذاتيةت •

 قيق التوازن بين متطلبات العمل والمتطلبات الشخصية للمعلمين، والعمل على تخفيف  ت •
 األعباء النفأية التي يتعرضون لها داخل بيئة العمل. 

 لديهم.   واالنهماك واإلخالص ة،ال ماس قيق مقومات األمن الوظيفي لتعزهز مأتوهات ت •

 المدرسة.    دارةإ المعلمين و مبدأ الثقة المتبادلة بين   بنيت •
نية التشغيلية والتي زا ات والموارد المادية والميراء: وهقصد بها الوسائل واإلجاآلليات المادية.  3

االستغت   تعزهز  عمليات  في  المباني،  را أهم  وتشمل  الثانوهة:  المدارس  داخل  الوظيفي  ق 
األ اث وغيرها. وهمكن و الكتب،  و األجهزة والوسائل التعليمية،  و التأهيالت المتاحة للمنظمة،  و 

خالل توفير بعض المتطلبات المادية على الن و    الوظيفي لدى المعلمين من  االستغراقتعزهز  
 التالي:  

 ت التي تمكن المعلمين من تُدية مهامهم الوظيفية داخل المدرسة.  زا وفير األدوات والت هيت •
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 خصيص بند للمكافآت وال وافز المادية لدفع المعلمين لالنهماك في عملهم.  ت •

 لمين من األداء المدرسي الفاعل.   وفير وسائل االتصال والتقنيات ال ديثة، لتمكين المعت •

على  ت • المعلمين  لت فيز  المدرسي،  المبنى  لكافة جوانب  الدورهة  الصيانة  متطلبات  وفير 
 االنغماس في العمل.  

 وفير متطلبات الأالمة البيئية المدرسية، لتعزهز مقومات األمن النفأي للمعلمين. ت •

 ت التعليمية.  ارا دبني جائزة األداء المتميز للمعلمين على مأتوى االت •

 صميم مبان مل قة بالمباني المدرسية يتم تخصيصها لألندية االجتماعية للمعلمين.  ت •

امج التُمين الص ي للمعلمين وأسرهم، وتخصيص  ر وفير المكافآت وال وافز المادية، مثل بت •
 د األسرة.  را المعلمين تشمل الأكن وتعليم أف إضاوية لرواتببدالت 

العمل، والشعور بال ماسة والفخر بشُن الوظيفة، والشعور باإللهام والت دي   حأاس باألهمية منإ  -
 من خالل الوظيفة.  

لى التركيز الكامل في العمل والأعادة عند القيام به، حيث  إيشير    :Absorptionالنغماس  ا -
يشعر العامل باالنفصال عن م يطه، وهي درجة عالية من التركيز على عمل، وإدراك مقدار 

أنَّ  يبدو  حيث  المهام  ألداء  المخصص  العمل   الوقا  أ ناء  كبيرة  بأرعة  يمر  الوقا 
(Shekari,2015) . 

 :أهمية االستغراق الوظيفي

، ولتحقيق ذلك يجب أن عام والمدارس بشكل خاصنجاح هو هدف أي مؤسسة تربوية بشكل ال
والحب والتمسك شعور االنتماء  مد لديهلّ و  يُ بصفة االستغراق الوظيفي مما  يتمتع العاملين 

يتمتعون بإصرار ورغبة قوية على و ، بالعمل نتيجة بناء روابط قوية بالعمل من الصعب كسرها
 هو ب الطال، فالتعلميةمخرجات العملية التعليمية   وهذا يظهر بشكل واضح علىإنجاز االعمال 

 والتميز. قادر على اإلنجاز لبناء مجتمع منتج  حجر األساس 
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المأتغرق في   معلمفال ،  لن اح أي مدرسة وتقدمهااألساس في شق الطرهق  االستغراق الوظيفي يشكل  و 
قواعد والقوانين المدرسية وتعمل على ت أين الاالستقرار الوظيفي  مدرسة وتوفر له  تتمأك به ال وظيفة  
 .(2013،العمل)ال أنيبُهميته في ذلك له الشعور بالراحة فيندمج مع عمله بم رد شعوره ر فبما يو 

كتأب االستغراق الوظيفي أهمية بارزة سواء على مأتوى الفرد أو على مأتوى المنظمة، وقد ظهرت ي
االستغراق الوظيفي يأاهم في ت أين جودة حياة العاملين ومعيشتهم وهزهد من رغبتهم في   الدراسات أنَّ 

 . (2018)حمامة،  .العمل والبقاء في المنظمة

ه يتناول ما يفعله األفراد وكيف يتصرفون  هدخل االستغراق الوظيفي في صميم العالقة الوظيفية، ألن  و 
جل ت قيق أهدار المنظمة وأهدافهم  أ  طرائق أخرى من  في أدوارهم وما الذي ي علهم ينته ون سلوكا ب 
 .(2012الشخصية على حد سواء )العبادي وال ار، 

وااللتزام الوظيفي ي عل الفرد    ،بين االستغراق الوظيفي   هنالك عالقة قوهة   ( أنَّ 2007ترى المنطاوي )و 
وعلى تنميتها وتطوهر    المأتغرق في وظيفته لديه التزام تنظيمي ن و منظمته وأحرص على البقاء فيها

والنشاط الواضح أ ناء القيام  وتقليل أيام غيابه  عمله    ، مما يظهر بشكل واضح في التزامه فيعملياتها
لتبه،   المخرجات  المأتمر   أين والتطوروالعمل ب د واجتهاد  اإلدارة  ، ولذلك على  في كمية ونوعية 

  نواتج العملية التعليمية التعلمية لها أهمية كبيرة في  والعمل على تنميتها وت أينها لما  االهتمام بهذه الأمة  
   في المدرسة والتُ ير الفعال على األداء المدرسي.

االستغراق الوظيفي يرتبط بُهمية العمل في حياة الفرد، فكلما   فيرون أن    (Khan, et all, 2011) ماأ 
لعمله ولمنظمته وهنعكس ذلك بدوره على أداء   أكثر أهمية، كلما كان الموظف أكثر والء  كان العمل 

 وهعتبر عامالً   ،الفرد، وهرون كذلك بُن االستغراق الوظيفي له أ ر كبير على إنتاجية وكفاءة الموظف
يز الموظفين، وهو مهم كذلك لت قيق نمو األفراد والرضا الوظيفي في بيئة العمل وقد مهما في خلق ت ف

 أتعمل مع االلتزام الوظيفي في الكثير من المؤسأات لتوقع معدالت الغياب. ي  

ه يدخل  في ت قيق الرضى في بيئة العمل، كما أن    مهماً   عد عامالً ارتفاع مأتوى االستغراق الوظيفي ي    ن  إ 
ه يتناول ما يفعله األفراد، وكيف يتصرفون في أدوارهم، وما الذي ي علهم عالقة الوظيفية، ألن  في صميم ال 

خصية على حد سواء )الشنطي،  ينته ون سلوكا بطرائق أخرى من أجل ت قيق أهدار عملهم وأهدافهم الش  
ال هد المبذول    ( أهمية االستغراق الوظيفي في: زهادة2018(. في حين أشار عبد هللا )2019وأبو عمر،  
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إلى وجود مشاعر    في العمل، وانخفاض التعب في العمل، والمواطنة التنظيمية المتزايدة للعاملين، إضافةً 
 قة، واالحترام، وال اذبية الشعورهة. جيدة من العاملين ت اه منظماتهم كاإلع اب، والث  

أهمية االستغراق الوظيفي تكمن في: ارتقاع مأتوى أداء الفرد ودرجة عالية من االنتماء   أنَّ   ثةترى الباحو 
، ولذلك  رجة عالية ال ودة ديبة ن و بيئة العمل مما يأاعد في ت قيق األهدار بوااللتزام، والمشاعر الط  

إلى زهادة  ين، وهذا يؤدي  لدى العامل تعزهز االستغراق الوظيفي  البيئة التنظيمية المناسبة ل من توفير    د  ال ب  
 داخل المدرسة. جميع اإلمكانيات والموارد واستثمار مخرجات العمل 

 :خصائص االستغراق الوظيفي

 :تمثل خصائص االستغراق الوظيفي في م موعة من العواملت

 ل الفروق الشخصية بين األفراد: تتمثل في )الدوافع، القيم، مث  الستغراق الوظيفي متغير ي  ا  .1
 الت اهات، النوع( ا 

 لخصائص الوظيفية: تتمثل في )ال افز، استقاللية، الوظيفية، التنوع، توصيف المهام،ا  .2
 ) لتغذية العكأيةا 

 لخصائص االجتماعية: تتمثل في العمل )مع اآلخرهن، المشاركة في اتخاذ القرارات، و ا  .3
 . (2012شاعر الن اح(. )قاسم، م

االستغراق الوظيفي هو الربط   رور ت معا معًا، كما أنَّ عتبر م موعة من الظ  االستغراق الوظيفي ي   نَّ إ 
تُ ر بظرور وبيئة العمل وبمدى  ياستغراق الفرد في وظيفة معينة،    بين الفرد والظرور المختلفة. وأنَّ 

ل بشكل عام أو أن يكون ا االستغراق في العمإسهام الوظيفة ال الية في إشباع حاجاته األساسية. أم  
العمل في حياة اإلنأان، األمر    مركزهاً   العمل شيئاً  في حياة اإلنأان فهو إحأاس داخلي عن جوهر 

المأتغرق في وظيفته    دالذي ي عل االستغراق الوظيفي صفة للفرد ي ملها معه في كل الظرور. فالفر 
التغذية الراجعة عن أدائه لعمله، وه تمتع بنوع من االستقاللية في أدائه  ي صل على قدر معقول من 

كما يتيح له عمله فرصة تكوهن صداقات مع زمالئه. وهتطلب عمله احتكاكا باآلخرهن، وقد يكون    .لعمله
 (. 2020، )صوالاحمن الخبرة الوظيفية  اً الفرد كبيرا في الأن ولديه قدر كبير 
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 مؤشرات االستغراق الوظيفي

نستطيع من خاللها تميز  في السلوك الوظيفي أثناء أداء العمل ضحة  مؤشرات وا مشاهدةيمكن 
 . عامل المستغرق في عمله ال

العاملين    على وجود سمة االستغراق الوظيفي لدى  تدل  وجود عدة متغيرات  (  2004)المغربي يث يرى  ح
ابط بشكل كبير في عمله ب يث تتولد رو   ح متصالً بعمله، ويصبمرتبطة  الشخصية    أهدافهحيث تصبح  

في عمله    وعاطفياً   ، دياً وجأ  النشغاله فكرهاً وتكون بوصلة االهتمام متوجه للعمل  قوهة يصعب كأرها،  
 ، فالعمل هو حياته. خارج أوقات العملحتى 

 والتي تدل على االستغراق الوظيفي لدى العاملين  ( 2013)حأنين مؤشرات التي أشار إليها ال و 

 العمل وخارجه أ ناء    يأيطر على تفكيرهمع عمله يصعب كأرها، والعمل  يث يملك العامل روابط قوهة  ح
إ   ثمر أغلب وقتهتوهأ العمل على أكمل وجه وبدقة عالية  فهو يرهد  وهكون حرهص على إشباع  ن از 

 العمل. واندماج في  انتماءوالتنافس في كونه األفضل  والتميزال ياة  رغبته في

وحب   وإخالص    ،دون كلل أو ملل يعمل  دون قيود أو حدود  كلما كان عطاء المعلم  أنَّه   ترى الباحثة  و 
يشهد له كل من   الذيو عن غيره  ميز المعلم المأتغرق في عمله  ي  نأتطيع  هذا الألوك  و   ،للمدرسة  كبير

     والن اح.بالتميز  في المدرسة
 النظريات المفسرة الستغراق الوظيفي 

 ظرهة المفأرة الستغراق الوظيفي: ماذج الن  ناك بعض الن  ه

 نظرية التوقع .1
( العالم  قبل  من  أنَّ   Vroom,1964)طورت  المدراء    هوتفترض  تطوهر  على  على  العمل 
،  وإبداعهم في العملمما يأاعد على زهادة حماسهم  الموظفين    ى  شخصياتهم ب يث تصبح مقبولة لد

 توقعات الفرد أكبر من الحوافز يأدي إلى تقليل االستغراق الوظيفي أو الحد منه 

 توقعات الفرد أقل من الحوافز يأدي إلى زيادة االستغراق الوظيفي والتشجيع عليه
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صرر وفقا للنتائج المتوقعة من  به ولذلك يت بتوقع ردة الفعل عن أي عمل يقوم  كبيرة    بدرجةمرهون  وهذا  
 . استغراق الموظف بمأتوى توقعاته وهظهر ذلك في دافعيته للعملوهرتبط    .تصرفه

حوافز المنظمة سيزداد استغراقه الوظيفي، وفي المقابل عندما تكون ذا كانا توقعات الفرد أقل من إ 
 Ho,2006:33)) .التوقعات أكبر من حوافز المنظمة سيقل استغراقه الوظيفي

 نظرية التكامل: 
االستغراق الوظيفي يتكون من  ال ة أنواع من متغيرات العمل وهي ميول الفرد والموقف    موذج يوضح أنَّ ن

وتتأاوى قوة العالقة بين المتغيرات الثال ة مع االستغراق الوظيفي وتتأاوى أهمية الميول  والتفاعل بينهما،  
نظرهة   حأب  الوظيفي  االستغراق  ونموذج  الوظيفي،  االستغراق  تفأير  في  الموقف  وطبيعية  الفردية 

   الي:التكامل يوض ه الشكل الت

 

 

((Ho,2006 

وهظهر تُ يره في   ،االستغراق الوظيفي يعتمد على الصفات الشخصية للفرد  نَّ على صعيد ميول الفرد فإو 
االجتماعية  ،وال نس   ،كالعمر  :بعض الخصائص  الداخلي والخارجي، وموقع   ، وال الة  الرقابة  ومركز 

واالستغراق الوظيفي هو ميزة شخصية، لذلك ال يمكن تغييره بأهولة من خالل المنظمة، وفي    ،الأكن
الموقفيةال  أنَّ   مداخل  الوظيفي على  الوظيفة،  يظهر االستغراق  الشخصية ت اه خصائص  االت اهات  ه 

االجتماعية، و  العوامل  القرارات، وبعض  اتخاذ  في  العمل ومشاركته  القيادة وفرص  بنمط  مزايا  وهتُ ر 

االستغراق
الوظيفي

ميول
الشخص

المواقف
التفاعل
بيتهما
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قيم المنظمة، وفي التفاعل بين ميول الفرد والموقف توضح الخصائص الشخصية    في  الوظيفية وأيضاً 
خصية للفرد مع الموقف سينتج عنه وعندما تنأ م الخصائص الش    ،والبيئة ات اهات العمل والألوكيات

  .Ho,2006) )بع درجة عالية من االستغراق الوظيفي  بالط  

 التحفيزي: نظرية المدخل  .2
و الذي قام بدمج المداخل المختلفة  Kanungo 1982 ورت نظرهة المدخل الت فيزي من قبل العالم ، ط
  مأتخدمًا المفهوم الذي ينص على أنَّ   ،واالجتماعية   ،الستغراق الوظيفي بما في ذلك العوامل النفأيةل 

االستغراق الوظيفي يتُ ر بخبرة الفرد االجتماعية الم تملة وأيضا بيئة العمل التي يمكن أن تلبي وت قق  
تصورات الموظف المتعلقة باحتماالت أن ت قق له الوظيفة   طلبه الشخصي، وافترضا هذه النظرهة أنَّ 

أن األفراد يعتقدون   (Kanungo)احتياجاته الشخصية هي األكثر تُ ير على استغراقه الوظيفي، وهؤكد
المأتقبلية، وبناء على ذلك فإن   بُنَّ  لت قيق احتياجاتهم  لهم فرصة  الم تملة توفر  الوظيفة  م توهات 

االستغراق الوظيفي يعتمد على احتياجات الموظفين الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى تصوراتهم عن  
 .(AKhtar & Singh, 2010احتمالية تلبية هذه الوظيفة الحتياجاتهم. )

 نظرية المدخل السببي:  .3
بمراجعة الدراسات الت رهبية التي تما على االستغراق الوظيفي وبناء على هذه Brown, 1996)ام )ق

المراجعة توصل إلى فصل هذا النموذج م ددات ونتائج االستغراق الوظيفي، والمتغيرات التي يرتبط بها 
 الشخص المأتغرق وظيفيا على الن و التالي: بعالقات تبادلية وهصف من خالل هذا المدخل  

 من حيث الخصائص الشخصية:  

إال  ل  الذات،  باحترام  وشعور  مرتفع،  داخلي  وحافز  العمل،  باختالفات  شديد  إيمان  الشخص  ديه  أن   
 .ال يمكن تمييزه من خالل الخصائص الديمغراوية المأتغرق وظيفياً 

 اإلشراف: ن حيث الخصائص الوظيفية وسلوكيات م

الن  ي ذات  باألعمال  وظيفيا  المأتغرق  الشخص  والتي  هتم  الهامة  الت دي،  فيتائج  من  عالية  درجة  ها 
واألعمال ذات المهمة المركبة والتي ت تاج ألنواع مختلفة من المهارات، كما أن هذا الشخص لديه القدرة  

رر الذي يوفر له تغذية راجعة  على المشاركة في وضع معايير األداء وهرتبط بعالقات إي ابية بالمش
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المأتغرق وظيفيا، خاصة   الشخص  الموقفية ذات تُ ير هام على  الخصائص  أدائه، وهذه  كاوية عن 
 في قوة ال اجة للنمو.  الذي يتميز بمأتوى عال  

وبشكل خاص عن   ،لديه درجة عالية من الرضا العام عن وظيفته بُنَّ   تميز الشخص المأتغرق وظيفياً ي
العمل وه    ،م توى  الداخلي،  بالرضا  يأمى  ما  حت    م تفظاً   ظل  وهو  إدراكه  برضاه عن وظيفته  مع  ى 

ا لديه التزام عاطفي قوي  ه استبدادي. والشخص المأتغرق وظيفي  بمرؤوسيه، أو أن    ه  لضعف اهتمام مشرف
 بها فترة طوهلة من قبل.  بالمنظمة التي يعمل بها أكثر من منظمة أخرى يمكن أن يكون قد عمل 

أنَّ   Brownذكر  و  الدراسات من  إليه  الوظيفي كما توصلا  االستغراق  وجود درجة عالية من    بنتائج 
 .وعديدة للمنظمات مهمةاالستغراق الوظيفي لدى األفراد يترتب عليه نتائج 

  العوامل المؤثرة في االستغراق الوظيفي

تهم في م ال را قدرة العاملين على توظيف أقصى طاقاتهم وقدشير االستغراق الوظيفي إلى مدى  ي
عملهم، وهتُ ر االستغراق بالعديد من العوامل المادية، والتنظيمية، والبشرهة، وقد تناولا األدبيات 
الأابقة العديد من العوامل المؤ رة على االستغراق الوظيفي لألفراد في البيئات التنظيمية المختلفة،  

 بعضها يتعلق ببيئة العمل ذاتها، وهناك عوامل أخرى تتعلق بالفرد نفأه.     حيث ن د أنَّ 

 ( إلى م موعة من العوامل المؤ رة في االستغراق الوظيفي: 1993شار )عرهشة،أ 

متغيرات فردية،   :أنه يمكن تقأيم المتغيرات التي تؤ ر على االستغراق الوظيفي إلى م موعتين هما1. 
 تصل بالوظيفة. متغيرات ت  

المتغيرات المتصلة بالوظيفة تفأر نأبة تزهد بدرجة مل وظة عن النأبة التي تفأرها الخصائص   ن  إ 2. 
 .الفردية من التباين الكلي في االستغراق الوظيفي 

الرضا عن المكافآت الخارجية )الشعور باألمان االستقرار في العمل العالقة الطبية مع زمالء   ن  إ 3. 
اق الوظيفي بدرجة تزهد عن أ ر الرضا عن المكافآت الذاتية )فرصة تنمية  العمل( يؤ ر على االستغر 

 و التعرر ب رهة في الوظيفة.  –المعارر في الوظيفة فرص التفكير 
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أن    ن  إ .4 الذين يرون  لألفراد  الوظيفي  الخارجية يؤ ر على االستغراق  المكافآت  ال اجات    الرضا عن 
ال اجات الخارجية غير مهمة بالنأبة    الخارجية مهمة بالنأبة لهم بدرجة أكبر من األفراد الذين يرون أن  

 لهم.

الد  ن  إ 5.  كفاية  درجة  زهادة  مع  يرتفع  لألفراد  الوظيفي  االستغراق  لتغطية  مأتوى  الوظيفة  من  خل 
 االحتياجات المالية. 

 ( إلى م موعة من العوامل المؤ رة في االستغراق الوظيفي: 1997ينما أشار )زناتي، ب

و متغيرات بيئة العمل المختلفة.    ،وجود عالقات أو معامالت ارتباط قوهة بين االستغراق الوظيفي  1.
انا معامالت االرتباط إي ابية بين االستغراق وبعض  وقد تباينا هذه العالقات في ات اهاتها، فبينما ك

الزمالء،  و المرتب،  و ظرور العمل المادية،  و سمعة الشركة، و نوعية االشرار،    :متغيرات بيئة العمل مثل
ومتغيرات أو    ،عالقات أو معامالت ارتباط سلبية بين االستغراق الوظيفي  تواجدتو   المأتقبل الوظيفيو 

 خصائص بيئة العمل األخرى مثل: غموض الدور، عبء الدور، وعدم المشاركة. 

أو أخالقيات العمل المتمثلة في اإليمان    ، وجود عالقة ارتباط معنوهة إي ابية بين االستغراق الوظيفي  2.
 بُهمية و قيمة العمل ال اد. 

بيئة العمل بُبعادها المختلفة هي الم ك    مقارنة بمتغير أخالقيات العمل، و ذلك على اعتبار أن    3.
 الفعلي الذي ي دد ات اهات و ميول الفرد ت اه وظيفته. 

كانا أكثر متغيرات بيئة العمل تُ يرا في االستغراق الوظيفي هي بالترتيب: )نوعية اإلشرار، ظرور    4.
 لدور، المرتب، عدم المشاركة في اتخاذ القرارات، سمعة الشركة(. العمل المادية، غموض ا

االستغراق الوظيفي هو حصيلة لمتغيرات ظروية تتعلق بخصائص و متغيرات بيئة العمل أكثر    ن  إ 5. 
    ى.من أيه متغيرات أخر 

"وجود عالقة ارتباطية إي ابية بين   ( علىAbu Bakar,2013ينما أشارت نتائج د راسة أبو بكار )ب
القيادة التي تعطي لعامليها قدرًا  من االهتمام   ،حيث ن د أن    استغراق العاملينسلوكيات التمكين وبين  

 ترتفع لديهم  معدالت االستغراق  الوظيفي".  
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("بوجود Hong,yee,cheong &khong,2014,pxviكما أفادت نتائج دراسة هونج وآخرون ) 
وامل أساسية من شُنها التُ ير على مأتوهات االستغراق الوظيفي للعاملين تتمثل في : أربعة ع

وبين  العمل  بيئة  متطلبات  بين  توازن  إي اد  على  والقدرة  الداخلي،  والتواصل  التنظيمية،  الثقة 
 متطلبات ال ياة الخاصة بالفرد،  وكذلك المكافآت". 

ع  " أساسية  بصورة  الوظيفي  االستغراق  القيم وهعتمد  وبين  المؤسأة  بين  الناشئ  االرتباط  لى 
الخاصة بالعاملين، حيث ن د أن المؤسأات تعمل على خلق نوع من الترابط بين القيم الخاصة 

 "بالعمل والقيم الخاصة بالعاملين بشكل مرن يأمح بمواجهة مختلف الت ديات

((Bakker & Leiter, 2010  . 

(إلى "وجود عدد من العوامل التي   Yu,2013يو )  راسةمن جانب ذي صلة توصلا نتائج دو 
التغذية  الوظيفية، ومأتوى  العاملين، وهي: درجة االستقاللية  التُ ير على استغراق  من شُنها 
الراجعة التي يتم ال صول عليها بشان األداء، ومأتوى الدعم من البيئة التنظيمية، ومدى المالئمة 

يقوم   الذي  العمل  وبين  الفرد  دبين  نتائج  أكدت  حين  في  كنوتأون را به".  سة 
(Knutsson,2014,p2على )  ق الوظيفي،  را "أن التغير التنظيمي من شُنه التُ ير على االستغ

من بين العوامل المأاعدة   العمل يعدالشخصي اإلي ابي ن و بيئة    أن االت اهكما أنها أوض ا  
 على مواجهة المتطلبات الخارجية".  

فقد أشارت نتائج   ،الوظيفي   غراقالشخصية للفرد كُحد العوامل المؤ رة في االستمات  حول الأ  و 
بين بعض   عالقة إي ابية وجود  "  ( إلى Inceoglu & Warr,2012,p1)  ووار إنأيوجلو  راسة  د

مثلالأمات   واالستالشخصية،  الضمير  وهقظة  االنبأاطية  االس  قرار:  وبين  تغراق الوجداني 
 الوظيفي للعاملين".  

)شار  توصلا  و  إلىSharmila,2013,p114ميال  ل ميع   (  المشتركة  العوامل  م موعة من 
 المنظمات 

  األفراد،الوظيفي لدى    راقجميعها في مأتوى االستغ  وتؤ ر  -بغض النظر عن نوع القطاع    -
الموظفين بقبول قناع  إ : وهتم من خالل عرض متطلبات الوظيفة، وم اولة  لتوظيفوتتمثل في ا
 عى في الوظيفة أن  را ، حيث يتصميم الوظيفةمما يأتلزم موافقتهم عليها. وكذلك  ،تلك العروض
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اساليب   على  والتنوعتشتمل  أنَّ الت دي،  كما  واالستقاللية.  الوظيفيفرص    ،  تأمح   التطوير 
يأتلزم وضوح ، حيث  القيادةت جديدة تؤدي إلى ت قيق متطلباتهم. وكذلك  را م مهاللعاملين بتعل  

 أيضا تكافؤقيم المؤسأة بالنأبة للموظفين بغض النظر عن مأتوهاتهم الوظيفية. ومن العوامل 
الوظيفي،  والصحة والسالمة،  التعويضات،  األداء  وادارة،  العادلة والمعاملة  ،  الفرص   ،والرضا 

   حيث تتبع المنظمات سياسة الباب المفتوح، والتواد األسري. واالتصاالت

  غراقت التي تؤ ر على االسترا تقأيم المتغي  أنه يمكندارسته إلى "  ( في 1995أشار عرهشة )و 
م موعتين،   إلى  المتغيرات الوظيفي  والمتغالفردية  هما:  بالوظيفة  يرات ،  أن  المتصلة  كما   .  

بالوظيفة تفأر نأبة تزهد بدرجة مل وظة عن النأبة التي تفأرها الخصائص   المتغيرات المتصلة
الرضا عن المكافآت الخارجية والشعور   الوظيفي. وأن  راق  الفردية من التباين الكلي في االستغ

الرضا عن   غراقفي العمل يؤ ر على االست رار  باألمان واالستق الوظيفي بدرجة تزهد عن أ ر 
  دفرا الوظيفي لأل  راقالرضا عن المكافآت الخارجية يؤ ر على االستغ  المكافآت الذاتية. كما أنَّ 

أنَّ  أكبر من األ  الذي يرون  لهم بدرجة  الخارجية مهمة بالنأبة  أنَّ   فرادال اجات   الذين يرون 
يرتفع مع راد  الوظيفي لألف  غراق مأتو ى االست  ال اجات الخارجية غير مهمة بالنأبة لهم. وأنَّ 

 االحتياجات المالية".   زهادة درجة كفاية الدخل من الوظيفة لتغطي

العمل  علىو  بيئة  وجيأتافأون   أشارت  صعيد  هيلتيل  دارسة    (Gustavsson,2011 نتائج 
Hultell&  )  الوظيفي للمعلمين،   غراق إلى "وجود عدد من العوامل المؤ رة على معدالت االست

ة أكبر ر أبرزها متطلبات العمل، والمصادر الوظيفية، حيث أن المتطلبات الوظيفية مرتبطة بصو 
ق الوظيفي"؛ را الوظيفي ،في حين أن المصادر الوظيفية مرتبطة بصورة أكبر باالستغباالحتراق  

 &Jordaan,2006  Rothmannسة روزمان وجوردان )را لك الد ارسة مع نتائج دوتتفق نتائج ت
الوظيفي ألعضاء   راق" حول وجود عوامل من شُنها التُ ير بصورة إي ابية أو سلبية على االستغ(

األمن  توافر  وعدم  االجتماعي،  والدعم  النمو،  ،وفرص  التنظيمي  الدعم  وهي  التدرهس،  هيئة 
 الوظيفي".  

التغذية   أنَّ   ( علىBerg,Bakker&Cate ,2013وكيا )  وباكيرسة بيرج  را ما أظهرت نتائج دك
راق المؤ رة على االستغمن بين أبرز العوامل    جعة التي ي صل عليها عضو هيئة التدرهس تعد  را ال 

 التدرهأي.  
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متطلبات  يعتمد على عنصرهن أساسيين؛ وهما  االستغراق الوظيفيهرى الكثير من الباحثين أن  و 
والتي تشير إلى المتطلبات ال أدية، والنفأية، واالجتماعية، والتنظيمية   Job demands  العمل

على المأتوى النفأي وال أدي. أما العنصر الثاني فهو   الخاصة ببيئة العمل التي تتطلب جهداً 
العمل  والتنظيمية   Job resources  مصادر  واالجتماعية  المادية  ال وانب  إلى  تشير  والتي 

 أهدار العمل.  الالزمة من أجل ت قيق 

 ( علىChung & Angeline, 2010وأن يلين )تشينج  راسة  في سياق متصل تؤكد نتائج دو 
أن    أنَّ  للمعلمين من شُنه  الوظيفية  المصادر  االستغ  توفير  ق را يأاعد على ت أين مأتوهات 

أن" المصادر   أفضل. كماالذي يأاعدهم على ت أين األداء الوظيفي على ن و    الوظيفي، األمر 
الوظيفية تأهم بدور بارز في تعزهز أداء المعلم؛ من خالل القيام بدور الم فز الداخلي الذي 

د، أو دور الم فز الخارجي را ، والتطور الخاص باألفالنمو، والتعلميأاعد على تعزهز مأتوهات  
 (&Bal,2010 ) .  Bakkerيمكن من خاللها ت قيق أهدار العمل الذي يعتبر أداة 

لقد أوض ا الكثير من األدبيات النظرهة والفهم العملي لطبيعة الأياق المدرسي "وجود عالقة و 
من   personal resourcesوالمصادر الشخصية    job resourcesبين المصادر الوظيفية  

االستغ بعين   راقناحية، وبين  األمر  ذلك  أخذ  ينبغي  فإنه  أخرى، ومن  م  ناحية  الوظيفي من 
لتعزهز مأتوى استغرا االعتبار عند تطبيق ب التدخل  المعلمين، وت أين مأتوى األداء را مج  ق 

  Schoor, 2015)الخاص بهم" )

التي أكدت و "  ((Maughan,2013موغان  سة  را هو األمر الذي تم التُكيد عليه من جانب دو 
الوظيفي للتربوهين وبين الكفاءة الذاتية، والدعم،    غراقعالقة ارتباطيه إي ابية بين االست  على وجود

 والمرتبات، والرضا عن أعباء العمل.  

عالقة   وجود Nadim, 2013; Munson, 2012))سة مونأون را سة نديم، ودرا أظهرت نتائج دو 
 ق الوظيفي ألعضاء هيئة التدرهس .   را الوظيفية وبين االستغ ارتباطيه إي ابية بين المصادر

الأابقة يتضح وجود  باالعتماد علىو  التيفي    اختالفات  الدراسات  االستغ   االت اهات    راق تناولا 
المؤ رة على االستفا  ذلك اختل   الوظيفي ونتي ة زناتي  اليه    وهذا ما أشار الوظيفي.    غراقالعوامل 

  يرات المتغتُ ير    ظهارزت على إ رك    راساتالد  هناك م موعة من(، حيث يرى أن  972، ص  1997)
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، بينما ركزت الخدمة والأمات الشخصية ون وهاالوظيفي، كالأن وسنوات    غراق الفردية على االست
العمل،    :الوظيفيراق  االستغ  م موعة أخرى على أنَّ  المتعلقة ببيئة  هو م صلة لبعض الظرور 

القا ال كألوك  اتخاذ  العمل. وركزت م موعة قراراتئد، والمشاركة في  ، وال وافز، واالستقاللية في 
حيث توصلا تلك    االستغراق،الفردية وبيئة العمل على    رات الثة على توضيح األ ر التفاعلي للمتغي

لعمل ت الفردية بمفردها أو لبيئة ا را في الوظيفة ليس م صلة للمتغي  راق االستغ  لفكرة أنَّ   ارساتالد
  يرات الفردية ومتغ  راتللتفاعل بين المؤ   االستغراق نتي ةبمفردها؛ إنما االحتمال األقوى أن يكون  

 بيئة العمل.  

 الدراسات السابقة ثانيًا:  

 : لدراسات السابقة العربيةا

( التي هدفا إلى التعرر على مأتوى جودة حياة العمل في كل من دائرة  2013راسة )نصار، د
التربية والتعليم في وكالة الغوث، ووزارة التربية والتعليم ال كومي في قطاع غزة، وت ديد أ ر عوامل 

الدراسة تم   جودة حياة العمل على االستغراق الوظيفي للعاملين في هاتين المؤسأتين، ولت قيق أهدار
استخدام المنهج الوصفي الت ليلي، وتكون م تمع الدراسة من جميع العاملين في المؤسأتين والبالغ 

( موظفًا وموظفة، وتم توزهع االستبانة كُداة ل مع البيانات على مدراء المدارس 1257عددهم)
خلصا الدراسة   ( مدير ومأاعد، وقد406ومأاعديهم حيث تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغا)

إلى عدة نتائج أهمها أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة حياة العمل، وتنمية االستغراق  
الوظيفي في المؤسأتين المعنيتين، وتتوفر أبعاد جودة حياة العمل بدرجة متوسطة ومقبولة في كلتا 

منه لدى العاملين في وزارة  المؤسأتين، إال أن مأتوى جودة حياة العمل في وكالة الغوث، أفضل 
 التربية والتعليم. 

هدفا التعرر على أ ر الدعم التنظيمي على تنمية االستغراق  التي  (2014راسة )الماضي، د
الوصفي  الوظيفي لدى العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا، واستخدم الباحث المنهج
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الت ليلي، حيث استخدم االستبانة كُداة ل مع البيانات، وطبقا الدراسة على عينة طبقية عشوائية  
 % من م تمع الدراسة. 82.52( عامل، أي بنأبة 270بلغا )

التنظيمي وتنمية    الدعم  بين  إحصائية  داللة  ذات  اآلتية: وجود عالقة  النتائج  الى  الدراسة  وتوصلا 
العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا بدرجة متوسطة ومقبولة، كما  االستغراق الوظيفي لدى  

بينا الدراسة وجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة جول الم االت م تمعة معا تعزى الى  
 الدائرة التي يعمل بها الموظف والى سنوات الخبرة فقط.

درجة توافر ابعاد الهيكل التنظيمي في الوزارات  ( والتي هدفا إلى تعرر 2015دراسة )الشنطي،   
الفلأطينية بقطاع غزة وقياس مأتوى االداء الوظيفي، وكذلك ت ديد طبيعة العالقة بين ابعاد الهيكل 

التنظيمي )المركزهة، الرسمية، التخصص( واألداء الوظيفي. باإلضافة الى الت قق من تُ ير االستغراق 
، ولت قيق اهدار الب ث، تم القة بين الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي الوظيفي كمتغير وسيط في الع

( موظفا من شاغلي الوظائف االشراوية حيث تم 340تطوهر استبانة، وتكونا عينة الدراسة من )
اختيارهم بطرهقة العينة العشوائية البأيطة. واستخدم الباحث برنام ي الت ليل االحصائي  

(AMOS,SPSS وقد خلصا ال .)  دراسة الى ان مأتوى األداء الوظيفي كان متوسطا، ومأتوى توافر
ابعاد الهياكل التنظيمية مرتفعا. واظهرت النتائج وجود عالقة عكأية ذات داللة إحصائية بين ابعاد 
الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي. وبناء على نتائج الدراسة اقترحا بعض التوصيات لت أين األداء  

ورة اهتمام صناع القرار بإبعاد التنظيمي وتزوهد العاملين بال اجات المادية  الوظيفي مثل ضر 
 والمعلوماتية وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية لتكون متالئمة مع الخطة االستراتي ية لكل وزارة. 

هدفا إلى التعرر على أ ر الدعم التنظيمي على تنمية االستغراق ( والتي 2016دراسة )شهناز،  
لدى العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا، وت ديدا وسائل الدعم التنظيمي التي   الوظيفي

يقدمها المكتب اإلقليمي والب ث عن معوقات استخدام الدعم التنظيمي، إضافة الى تقديم بعض 
التوصيات التي تأاهم في تطوهر أساليب الدعم التنظيمي للوصول لدرجة عالية من االستغراق  

وقد تكون م تمع الدراسة من العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألونروا من الدرجة   ظيفيالو 
(عامل، وتم اختيار   327الوظيفية العاشرة الى الدرجة الوظيفية العشرهن، حيث بلغ العدد اإلجمالي )

كُداة ( عامل من م تمع الدراسة، وقد استخدم الباحث االستبانة   270عينة طبقية عشوائية بلغا )
ل مع البيانات، تكونا االستبانة من جزأين، حيث تم تخصيص ال زء األول للمعلومات الشخصية  
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للموظف، بينما تناول ال زء الثاني م ورهن األول هو الدعم التنظيمي وهضم اربع م االت وهي 
م وتُكيد الذات  )العدالة التنظيمية، سلوك القادة لمأاندة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ القرارات، دع

 يفي لدى العاملين( والم ور الثاني هو االستغراق  الوظ
اال راء الوظيفي على االستغراق الوظيفي بالتطبيق   أ ر( والتي هدفا إلى دراسة  2017راسة )أمين،  د

( موظف، وقد تم 232على فروع بنوك القطاع العام في مدينة المنصورة، وتمثل م تمع الدراسة من )
الب ث،  اختيار طرهق هذا  االستنتاجي في  المدخل  باستخدام  كمية  االستقصاء  ة  قائمة  تم تصميم  كما 

المعبئة بمعرفة المأتقص منه، وتم توجيهها في فروع بنوك القطاع العام بالمنصورة، عن طرهق المقابلة  
 الشخصية.  

           ده واالستغراق وكانا أهم نتائج الدراسة وجود ارتباط معنوي إي ابي بين اال راء الوظيفي بُبعا 
الوظيفي، كما  بتا وجود تُ ير معنوي إي ابي لكل من العمل واالستقاللية والتغذية العكأي كمتغيرات  

 . مأتقلة على االستغراق الوظيفي 
عرر إلى االستغراق الوظيفي وعالقته باإلبداع الوظيفي لدى ت  ( والتي هدفا ال 2017راسة غرهب )د

ولت قيق أهدار الدراسة تم  المؤسأات ال كومية وغير ال كومية في م افظة الخليل.العاملين في 
 مؤسأة من المؤسأات ال كومية (318استخدام المنهج الوصفي الت ليلي وتكونا عينة الدراسة من )

 من أهمها وقد خلصا الدراسة إلى عدة نتائج  ،تم اختيارهم بطرهقة العينة العشوائية في م افظة الخليل
لدى العاملين في المؤسأات ال كومية   وجود عالقة طردية بين االستغراق الوظيفي واإلبداع الوظيفي

بتعزهز مفاهيم االستغراق الوظيفي واإلبداع  أوصا الباحثةو  ،وغير ال كومية في م افظة الخليل 
 الوظيفي لدى العاملين. 

( والتي هدفا إلى التعرر على مأتوي الدعم التنظيمي في 2018دراسة )العبد اللطيف، والقرني،  
المدارس الثانوهة ال كومية بمدينة برهدة كما يدركه المعلمون، وكذلك التعرر على مأتوي االستغراق 

، والكشف عما إذا كانا هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مأتوي الدعم  الوظيفي لديهم
التنظيمي المدرك في المدارس الثانوهة ال كومية بمدينة برهدة ومأتوي االستغراق الوظيفي لدي  
المعلمين، كما هدفا الدراسة إلى الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات  

حول تقديرهم لكل من مأتوي الدعم التنظيمي المدرك في مدارسهم، ومأتوي  است ابات المعلمين
االستغراق الوظيفي لديهم والتي تعزي الختالر متغيرات )ال نس، المؤهل العلمي(. وت قيقا ألهدار  
الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي بشقيه المأ ي واالرتباطي، وطبقا أداة الدراسة بطرهقة العينة 
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ة البأيطة ألفراد م تمع الب ث المكون من معلمي ومعلمات المدارس الثانوهة ال كومية بمدينة العشوائي 
( استبانة صال ة  346( معلما ومعلمة، وقد تمثلا العينة النهائية ب )1994برهدة، والبالغ عددهم )

ة: أن %( من أجمالي أفراد م تمع الدراسة. وكان من أبرز نتائج الدراس 16.1للت ليل، بنأبة )
مأتوي الدعم التنظيمي المدرك في المدراس الثانوهة بمدينة برهدة إجماال وعلى كل بعد على حدة جاء 
بدرجة )متوسطة(، وجاء ترتيب األبعاد كالتالي: )سلوك القادة لمأاندة المرؤوسين، المشاركة في اتخاذ  

أتوي االستغراق الوظيفي لدي القرار، العدالة التنظيمية، دعم وتُكيد الذات للعاملين(. كما جاء م
المعلمين إجماال وعلى كل بعد على حدة بدرجة )عالية(، وجاء ترتيب األبعاد كالتالي: )اإلخالص 

والتفاني، االنغماس، ال ماس(، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية )طردية( متوسطة القيمة وذات  
عم التنظيمي المدرك ومأتوي االستغراق  ( بين مأتوي الد0.01داللة إحصائية عند مأتوي داللة )

الوظيفي لدي المعلمين. كما أظهرت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  
متوسطات است ابات المعلمين حول تقديرهم لمأتوي الدعم التنظيمي المدرك تعزي الختالر )ال نس،  

ت داللة إحصائية بين متوسطات المؤهل العلمي(؛ كذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذا 
است ابات المعلمين حول تقديرهم لمأتوي االستغراق الوظيفي لديهم تعزي الختالر )المؤهل العلمي(،  
وكذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات است ابات المعلمين حول  

االنغماس(،   -)ال نس( في بعدي )ال ماس  تقديرهم لمأتوي االستغراق الوظيفي لديهم تعزي الختالر
بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات است ابات المعلمين حول تقديرهم لمأتوي 

 .االستغراق الوظيفي لديهم تعزي الختالر )ال نس( في بعد )اإلخالص والتفاني(
حياة العمل في تعزهز االستغراق ( التي هدفا إلى ت ديد عالقة التُ ير ل ودة 2018راسة )زوهن، د

الوظيفي، حيث ركز الب ث على عينة من الموظفين العاملين في العتبة العلوهة المقدسة. انطالقا من 
مشكلة واقعية مؤ رة بصورة مباشرة على بيئة العمل عموما في جميع المنظمات وخصوصا المنظمات 

الب ث باآلتي "يتُ ر ظهور االستغراق الوظيفي  الخدمية، مثل العتبات المقدسة، فقد تم صياغة مشكلة 
للعاملين بشكل مباشر بمأتوى جودة حياة العمل في المنظمة قيد الب ث.وتكونا عينة الدراسة من 

( موظف إداري في العتبة العلوهة المقدسة، حيث تم اختيارهم بالطرهقة العشوائية، ولت قيق 300)
  للدراسة وكان المنهج المأتخدم هو الوصفي المأ ي.أهدار الدراسة استخدما االستبانة كُداة 

وأظهرت نتائج الدراسة: وجود ف وة معروية لتوضيح طبيعة العالقة بين متغيرات الب ث ال الي جودة 
حياة العمل واالستغراق الوظيفي في المنظمات بشكل عام وفي العتبات المقدسة بشكل خاص، ونتائج  
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توصل اليها بوجود عالقة تُ ير مباشرة ل ودة حياة العمل في  علمية: أظهرت النتائج التي تم ال 
 .االستغراق الوظيفي للعاملين في المنظمة قيد الب ث

( والتي هدفا إلى التعرر على ا ر جودة حياة العمل على االستغراق 2019راسة )عموري واخرون، د
انة ل مع المعلومات من الوظيفي لدى العاملين بم مع عموري، ولقياس هذا األ ر تم تصميم استب

( عامل باإلدارة العليا  35(، تكونا عينة الدراسة من )SPSSعينة الدراسة ومعال تها احصائيا ب )
( لبعد النمط  0,05للم مع، ومن أهم نتائج الدراسة وجود ا ر ذو داللة إحصائية عند مأتوى الداللة )

العاملين على تنمية االستغراق الوظيفي، وعدم  القيادي واالشرافي، وبعد التوازن بين ال ياة والعمل لدى
،  : ) االستقرار واألمان الوظيفي( لبعد كل من0,05وجود أ ر ذو داللة إحصائية عند مأتوى الداللة )

 التقدم والترقي الوظيفي ( لدى العاملين على تنمية االستغراق الوظيفي. 

التعرر إلى مأتوى ممارسة أبعاد القيادة الت وهلية  ( والتي هدفا 2019، وأبو عميرة، الشنطي راسة ) د
في وزارة التنمية االجتماعية بقطاع غزة، وقياس مأتوى االستغراق الوظيفي والألوك اإلبداعي، وكذلك 

ت ديد دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة الت وهلية والألوك اإلبداعي.  
( من 202استخدام المنهج الوصفي الت ليلي وتكونا عينة الدراسة من ) ولت قيق أهدار الدراسة تم

وقد  %(.91.82العاملين تم اختيارهم بطرهقة العينة العشوائية الطبقية، وكانا نأبة االست ابة )
توصلا الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن مأتوى القيادة الت وهلية كانا مرتفع بنأبة )  

%( بدرجة موافقة كبيرة، 65.24ن مأتوى )الألوك اإلبداعي( كان بوزن نأبي)%(، وتبين أ 68.71
كبيرة، وفأرت القيادة الت وهلية في بدرجة %( 70.57والشعور باالستغراق الوظيفي كان بنأبة )

%( من التباين في المتغير التابع، باستثناء االعتبارات الفردية فكان 35.4الألوك االبداعي ما نأبته )
ضعيف. وتبين النتائج ان االستغراق الوظيفي تتوسط جزئيًا العالقة بين القيادة الت وهلية  تُ يره

والألوك االبداعي. وال يوجد فروق احصائية حول الألوك االبداعي بين آراء العينة طبقًا للمتغيرات  
م التوصيات الديمغراوية باستثناء المؤهل العلمي فوجدت فروق لصالح حملة الدبلوم فاقل. وكانا أه

العمل على تعزهز الألوكيات االبداعية لدى العاملين وفق خطة مدروسة وبيئة داعمة من خالل 
االهتمام بممارسة األساليب القيادية المالئمة وفي مقدمتها القيادة الت وهلية التي تتصرر بإي ابية  

عاملون باالندماج مع وت فز وتلهم المرؤوسين وتدفعهم لإلن از وتخلق مناخ تنظيمي يشعر معه ال 
 الوظيفة كُنهم وحده واحدة.
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( والتي هدفا إلى التعرر على تُ ير االستغراق الوظيفي في  2020راسة )الهاشمي يوسف واخرون، د
االلتزام المعياري( لدى العاملين   -االلتزام العاطفي  –االلتزام التنظيمي بعناصره ) االلتزام االستمراري 

ي مكتب االصابعة، وتكون م تمع الب ث من جميع العاملين بمكتب بصندوق الضمان االجتماع
( موظفا، وقد تم تطبيق أسلوب ال صر الشامل في اختيار 65الضمان االصابعة والبالغ عددهم )

عينة الدراسة ب يث شملا العينة جميع العاكلين في المكتب، واستخدم الباحث برنامج ال زم  
 ليل البيانات، ومن أهم األساليب اإلحصائية أو الت ليالت التي اإلحصائية للعلوم االجتماعية  لت

استخدمها الباحث لإلجابة على أسئلة الب ث والت قق من فرضياته اإلحصاء الوصفي باستخدام 
المتوسطات ال أابية واالن رار المعياري وت ليل االن دار الخطي، وأهم ما توصل اليه الب ث وجود 

ستغراق الوظيفي في االلتزام التنظيمي العام، إضافي الة وجود ا ر دال  ا ر ذو داللة إحصائية لال
 المعياري(. - العاطفي-احصائيا لالستغراق الوظيفي في ابعاد االلتزام التنظيمي)االستمراري 

( والتي هدفا إلااى تعرر مأتوى التميز اإلداري لدى مديري المدارس  2020راسة )أبو حميد، د
الثانوهة ال كومية في م افظة العاصمة عمان، ومأتوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين كم وجهة 

نهج نظر مأاعدي المديرهن، والعالقة االرتباطية بينهما، وت قيقا لهدر الدراسة تم استخدام الم
الوصفي االرتباطي، لمديرات م افظة العاصمة عمان، وقاما الباحثة بتطوهر استبانة مكونة من 

( فقرة حول التميز اإلداري، موزعة على اربع م االت وهي : 36جزأين، تضمن ال زء األول ) 
( فقرة حول  20)القيادة، والتعلم والتعليم والبيئة المدرسية، والم تمع الم لي، وتتضمن ال زء الثاني من 

االستغراق الوظيفي، واظهرت النتائج ان مأتوى التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوهة  
 ال كومية، ومأتوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمين جاء مرتفعًا.  

( التي هدفا إلى الكشف عن العالقة بين ممارسة قادة المدارس األهلية  2020راسة )القرني، د
للقيادة الخادمة، واالستغراق الوظيفي لدى المعلمين، وت ديد دور الدعم التنظيمي  بم افظة جدة

االرتباطي التنبؤي.  المدرك كمتغير وسيط في هذه العالقة. استخدما الدراسة منه ية تصميم الب ث  
ي  وخلصا الدراسة إلى أن قادة المدارس يميلون إلى ممارسة القيادة الخادمة بصورة عالية إجمااًل، ف

حين جاءت مدركات المعلمين حول الدعم التنظيمي بمأتوهات متوسطة. كما أظهرت الدراسة درجات 
عالية من االستغراق الوظيفي لدى المعلمين في أبعاده الثال ة إجمااًل. وتبين وجود عالقات ارتباطية 

معلمين، وكان طردية بين سلوكيات القادة الخادمة لدى قادة المدارس واالستغراق الوظيفي لدى ال 
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االستغراق الوجداني أعالها ارتباطًا بُبعاده القيادية الخادمة بدرجات ارتباط قوهة، تاله االستغراق 
الألوكي بعالقة متوسطة القيمة،  م االستغراق اإلدراكي بقيم ارتباط تراوحا بين متوسطة وضعيفة.  

قة ارتباطية قوهة بممارسة قادة المدارس  وأظهرت النتائج أن الدعم التنظيمي المدرك يرتبط إي ابًا بعال
ألبعاد القيادة الخادمة، وهرتبط إي ابيا بعالقة عالية القيمة باالستغراق الوجداني، وبعالقة متوسطة 

القيمة باالستغراق الألوكي، وبعالقة ضعيفة باالستغراق اإلدراكي. وقدما الدراسة بعض التوصيات  
الدعم التنظيمي المقدمة للمعلمين، وآليات تعزهز االستغراق اإلجرائية ل هة تعزهز وتنوهع أشكال 

الوظيفي في أوساطهم، وكذا حول سبل تنمية سلوكيات القيادة الخادمة ورفع الوعي بها لدى قادة 
 المدارس.  

( واتي هدفا إلى الكشف عن العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس في  2020راسة )مومني، د
التربية والتعليم م افظة ع لون في األردن للقيادة األخالقية وعالقتها باالستغراق الوظيفي مديرهة 

 هاتم توزهع استبانةاتبع الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، وقام بتطوهر  للمعلمين من وجهة نظرهم،
لبأيطة.  ( معلما ومعلمة، تم اختيارهم بالطرهقة العشوائية ا 483على عينة الب ث المكونة من )

وأشارت الدراسة إلى النتائج التالية: أن درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة األخالقية جاءت بدرجة 
مرتفعة، كما جاء مأتوى االستغراق الوظيفي للمعلمين بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم، في حين ال 

ل نس، ولمتغير المؤهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة القيادة الخادمة تعزى لمتغير ا
العلمي في م يع ال ماالت عدا جمال االعتدال وضبط الذات، وجاءت الفروق لصالح حملة الدراسات  

عليا، ولمتغير سنوات الخبرة. ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية في مأتوى االستغراق الوظيفي  ل ا 
اسة وجود عالقة ارتباطية بين درجة تعزى لمتغير ال نس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وأظهرت الدر 

 .ممارسة مديري المدارس القيادة األخالقية واالستغراق الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم

( والتي هدفا إلى التعرر على العالقة بين ممارسة القائدات للقيادة الخادمة 2020راسة )الغامدي، د
دينة الرهاض من وجهة نظر المعلمات، والوقور  الثانوهة بمواالستغراق الوظيفي لدى معلمات المدارس  

على درجة اختالر هذه الم اور باختالر متغيري سنوات الخبرة والمؤهل العلمي. ولت قيق اهدار  
 الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وتم اعتماد أداة االستبانة ل مع البيانات. 

اظهرت النتائج ان درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى قائدات المدارس الثانوهة في مدينة الرهاض من و 
وجهة نظر المعلمات عالية، وان مأتوى االستغراق الوظيفي لدى المعلمات في المدارس الثانوهة في  
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الى وجود   الدراسة  اشارت  كما  الرهاض مرتفع جدا،  بين درجةمدينة  ارتباطية  القيادة   عالقة  ممارسة 
 الخادمة ومأتوى االستغراق الوظيفي. 

اوصا الدراسة بالنظر في احتياجات المعلمات، ووضع خطط مدروسة لتوفير بيئة م فزة وداعمة لرفع و 
 مأتوى االستغراق الوظيفي، وتوجيه القيادات الي استخدام األساليب ال ديثة في القيادة كالقيادة الخادمة. 

والتي هدفا إلى معرفة واقع االستغراق الوظيفي لألستاذ ال امعي في ال امعات   (2020راسة )لطرش،  د
الواسع االستعمال في قياس االستغراق الوظيفي. تم توزهع االستبانة    Utrechtال زائرهة، باستعمال نموذج  

سة  ( أستاذ جامعي من مختلف ال امعات الوطنية. وتوصلا الدرا 263االلكتروني على عينة تتكون من )
لم موعة من النتائج أهمها المأتوهات المرتفعة لالستغراق الوظيفي لألستاذ ال امعي بُبعاده )ال ماس،  
التفاني، االنغماس(. وقد أوصى الباحث لزباده االستغراق في العمل لألستاذ ال امعي، يقترح أن تأتثمر 

تذة بال امعة من خالل العمل  ال امعات في ممارسات مكان العمل التي تعزز االرتباط العاطفي لألسا
المهام وبت قيق األهدار ومطالب متوازنة من  التي تأمح بُداء  الكاوية  الوظيفية  الموارد  على توفير 
خالل اليات مثل الت كم في الوظائف ودعم الزمالء والموارد الشخصية التي توفر المرونة مثل التفاؤل  

 والفعالية الذاتية واالستقرار العاطفي 
الدراسة ت ديد أكثر أنواع القيادات المتعددة ممارسة لدى مديري ( والتي هدفا  2021أبو غالي،  راسة )د

المدارس الثانوهة بالم افظات ال نوبية في فلأطين من وجهة نظر المعلمين، والت قق من وجود عالقة 
رتباطي، وتكونا بينهما وبين االستغراق الوظيفي لدى معلميها، وقد اتبعا الدراسة المنهج الوصفي اال

( معلما من معلمي المدارس الثانوهة بالم افظات ال نوبية لفلأطين من كال 355عينة الدراسة من )
ال نأين، وقد تم اختيارهم بالطرهقة العشوائية الطبقية ومثلا االستبانة أداة جمع البيانات، وكان من اهم 

هي اكثر أنواع القيادات المتعددة ممارسة لدى   النتائج التي توصلا اليها الدراسة أن القيادة الت وهلية
مديري المدارس الثانوهة بالم افظات ال نوبية لفلأطين من وجهة نظر المعلمين تلتها القيادة التبادلية  

 وجاءت في المرتبة األخيرة القيادة التأاهلية. 
واالستغراق الوظيفي    ( التي هدفا إلى الكشف عن العالقة بين العدالة التنظيمية2021راسة )تيشات،  د .1

الرهفية   (  36بومرداس، ولت قيق هدر الدراسة تم تصميم استبانة شملا )  –في بنك الفالحة التنمية 
البيانات وت ليلها،   الدراسة، وفي ضوء ذلك تم جمع  المعلومات األولية من عينة  ل مع  عبارة، وذلك 

 صائية للعلوم االجتماعية  واختبار فرضيات الدراسة من خالل استخدام برنامج ال زمة اإلح
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(SPSS  نأخة )الدراسة من )20 تكونا عينة  الرهفية  41، حيث  الفالحة والتنمية  ببنك    – ( عامل 
كالمتوسطات  اإلحصائية،  األساليب  من  بالعديد  االستعانة  تم  الدراسة  فرضيات  والختبار  بومرداس، 

 دار الخطي البأيط، وقد توصلا الدراسة  ال أابية واالن رافات المعيارهة، معامل االرتباط بيرسون، االن
الى عدة نتائج أهمها: يوجد مأتوى ضعيف من العدالة التنظيمية، يوجد مأتوى متوسط من االستغراق 
الوظيفي، توجد عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين العدالة التنظيمية واالستغراق الوظيفي في بنك  

 بومرداس.  –الفالحة والتنمية الرهفية 
 : الدراسات السابقة األجنبية

( هدفا إلى التعرر االستغراق الوظيفي للمعلمين وعالقته بُخالقيات  Cherian&Victor,2012راسة )د
عملهم، ولت قيق هدر الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وتكون م تمع الدراسة من جميع 

( 240المعلمين في مدينة بن الور، واستخدما االستبانة أداة للدراسة حيث تكونا عينة الدراسة من )
 هرت نتائج الدراسة وجود ارتباط دال بين االستغراق الوظيفي للمعلمين وأخالقيات المهنة. معلمًا، وأظ

 ( االلتزام  Zaraket,2017دراسة  مأتوى  على  الوظيفي  االستغراق  أ ر  على  التعرر  إلى  هدفا   )
المنهج الدراسة  واستخدما  اللبنانية،  ال مهورهة  في  ال كومية  المؤسأات  في  العاملين  لدى   الوظيفي 

البيانات، حيث طبقا على عينة بلغا ) ( موظفًا وموظفة، وبعد 330الوصفي واالستبانة أداة ل مع 
(، وبينا  SPSSجمع البيانات ومعال تها وت ليلها على برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

عاملين في المؤسأات  النتائج وجود عالقة طردية بين االستغراق الوظيفي ومأتوى االلتزام الوظيفي لدى ال 
 ال كومية في ال مهورهة اللبنانية. 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

ن خالل استعراض الدراسات الأابقة يتضح بُنها تباينا من حيث الهدر، وتنوعاا اهتماماتها الب ثية،  م
 كما تنوعا من حيث الم تمعات.

 ل الية يمكن توضي ها كالتالي: تبين لدى الباحثة وجود جوانب شبه واختالر مع الدراسة ا و 

 ن حيث المنهج المأتخدم: م
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الت ليلي مع دراسة )الماضي،  ت الوصفي  المنهج  ال الية من حيث استخدام  الدراسة  (، 2014شابها 
 (.Zaraket,2017(، ودراسة )2015ودراسة )ال ية، 

)أبو حميد،  و  دراسة  مع  )الغامدي،  2020اختلفا  ودراسة  )أبو غا2020(  ودراسة  (، 2021لي،  (، 
 (، حيث تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي.Cherian&victor,2012ودراسة تشيران وفكتور )

 ن حيث أداة الدراسة: م
)الماضي،  شابها الدراسة ال الية في أداة الدراسة وهي االستبانة مع معظم الدراسات الأابقة مثل دراسة  ت

 (. 2019(، ودراسة )عموري وآخرون، 2017(، ودراسة )شهناز، 2014

 إذا تم جمع البيانات عن طرهق المقابلة.  (2017اختلفا مع دراسة )أمين، و 

مهم في تعزهز الدراسة  كان لها دور    الأابقة التي  لدراساتع  الرجو من خالل  قد استفادت الباحثة  و 
 ا م تمعاتال الية لت قيق أهدافها، رغم وجود بعض االختالفات في األهدار أو األساليب، وان تنوع

وتناولها   الدراسات  الوظيفي  منمختلفة  أبعاد  تلك  ل في    االستغراق  الدراسات،   اأكأب  كنهابعض 
الد    االستغراقسعة االطالع حول جوانب وأبعاد    ةالباحث  الباحثة من تلك  الوظيفي، وقد استفادت 
الدراسة، و   راسات وأدواتها. كما استفادت ايضا في إ راء    دراستهات ديد منهج  في اختيار موضوع 

وكتابة اإلطار النظري   ،العلمية عن مشكلة الدراسة، مما مكنها من صياغة األسئلة الب ثية  احصيلته
ال الية  الدراسة  التركيز  ،  المتعلق بموضوع  الباحثة في  وكما أن توصيات الدراسات الأابقة أفادت 

ضمنتها على ال وانب التي تأت ق الب ث، واالستناد إلى كثير من المصادر والمراجع العلمية التي ت
حقق للباحثة إ راء خلفيتها العلمية، واالستفادة من نتائج وتوصيات تلك الدراسات   تلك الدراسات، ما

  للدراسة. النظري   اإلطارإلى بناء وتدعيم  وباإلضافةفي ت ديد أهمية الدراسة، وفي بناء أداتها، 
الدراسة ال الية من الدراسات النادرة التي  في كونها من   الأابقةما يميز الدراسة ال الية عن الدراسات و 

لم حأب ع-شرقي القدس في  مدارس ال لدى معلمين ومعلمات دراسة واقع االستغراق الوظيفي تناولا 
 . -الباحثة
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 األساليب اإلحصائية 
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 الفصل الثالث

 طرهقة وإجراءات الدراسة 

 مقدمة: 

تضمن هذا الفصل وصفًا مفصاًل لمنه ية الدراسة وإجراءاتها التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة من  ي
وصف م تمع وعينة الدراسة، إعداد أداة الدراسة "االستبانة"، إجراءات    ،منهج الدراسة حيث المقدمة،  

العينة   الدراسة و باتها والت ليل اإلحصائي لخصائص  أداة  "المعال ات اإلحصائية"  الت قق من صدق 
 للدراسة، وويما يلي وصف لهذه اإلجراءات. 

 : دراسةمنهج ال

الباحثة    الت قيق أهدار الدراسة استخدمعلى طبيعة البيانات والمعلومات الالزمة لهذه الدراسة، و   ناءاً ب
وذلك لمالئمته لطبيعة الدراسة والتي ت تاج إلى جمع    ا ، في دراستهالت ليلي )الكمي(  المنهج الوصفي

البيانات وتصنيفها وت ليلها وتفأيرها الستخالص الدالالت والوصول إلى النتائج التي يمكن تعميمها،  
حيث أن المنهج الوصفي يرتبط غالبًا بدراسات العلوم االجتماعية واإلنأانية، وهعتمد على وصف الظاهرة 

هي الواقع  كما  وتنظيمها ،  في  المعلومات  هذه  وتصنيف  عنها،  الالزمة  والمعلومات  البيانات  وجمع 
 . موضوع الدراسة ذات العالقة بباإلضافة إلى الكتب والمراجع والدراسات الأابقة 

معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة يتكون م تمع الدراسة من جميع  :دراسةمجتمع ال
( عددهم  والبالغ  للعام  1200القدس  األول  الدراسي  الفصل  من  ومعلمة،  معلمًا  م، 2021-2022( 

 . توزهع أفراد م تمع الدراسة وفقا لل هة المأؤولة عن المدرسة ( يبين1وال دول رقم )

 

 (: خصائص مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة 1جدول )

 لجهة المشرفةا
 العينة المجتمع 

 النسبة العدد  النسبة العدد 
 %1.19 143 %62.5 750 اإلسرائيلية وزارة المعارر 
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 %15 .6 39 %20.8 250 الألطة الفلأطينية 
 %17.5 35 %16.7 200 المدارس الخاصة 

% 217 100% 1200 المجموع 0918.  

 
 : دراسةعينة ال

لمعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة ستخدما الباحثة اسلوب المأح بالعينة الطبقية  ا 
الفصل   من  للعام  القدس  األول  عددهم )2022-2021الدراسي  بلغ  والذين  ومعلمة217م،  معلمًا   ) 

تم توزهع االستبانة عليهم الكترونيا، وبلغ عدد االستبانات      حيثمن الم تمع اإلحصائي،    18.09%بنأبة
، وال دول  اختيارهم بالطرهقة العشوائية الطبقية البأيطة  وقد تم%(،  100( بنأبة بلغا )217المأتردة )

 : ة الديموغراوي( يبين خصائص العينة 2رقم )
   ةالديموغرافيخصائص العينة (: 2جدول )

 
 :دراسةال ةأد

البيانات والمعلومات، حيث تم تطوهرها بعد ا  الدراسة االستبانة كُداة ل مع  الباحثة في هذه  ستخدما 
الأابقة والدراسات  األدبيات  إلى  دراسة شهناز    الرجوع  العلمية      (2016)وبالت ديد  والمراجع  والكتب 

 النسبة % العدد  المتغيرمستويات  لمتغيرا

 ال نس 
 31.8% 69 ذكر

 68.2% 148 أنثى

 المؤهل العلمي 
 9.2% 20 دبلوم

 59.4% 129 بكالورهوس

 31.3% 68 ماجأتير

 سنوات الخبرة
 36.9% 80 سنوات 5أقل من 

 25.3% 55 سنوات  10 – 5من 

 37.8% 82 سنوات  10أكثر من 

ال هة المأؤولة عن  
 المدرسة

 65.9% 143 اإلسرائيلية وزارة المعارر 

 18.0% 39 الألطة الفلأطينية 

 16.1% 35 مدارس خاصة
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، وذلك لدراسة واقع االستغراق الوظيفي لدى دراسة    واألطروحات ذات العالقة بموضع الدراسة ال الي
معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم،  

است الباحثة  الخبرة،  حيث طورت  العلمي، وسنوات  )ال نس، والمؤهل  األولية  البيانات  تكونا من  بانة 
( م االت، فقد تكون الم ال  3( فقرة مزعة على )32وال هة المأؤولة عن المدرسة(، كما تكونا من )

الثاني من )11األول من ) لدى المعلمين والمعلمات، وتكون الم ال  ( فقرة  11( فقرة تقيس ال ماسة 
( فقرات تقيس االنهماك لدى 10فاني لدى المعلمين والمعلمات، وتكون الم ال الثالث من )تقيس الت

وكانا جمعها تشترك في قياس واقع  (،  3المل ق رقم )المعلمين والمعلمات، وذلك كما هو موضح في  
االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر  

الخماسي ال  ليكرت  االختيار من سلم  اإلجابة تركزت في  أنفأهم، علمًا بُن طرهقة  معلمين والمعلمات 
(Likert Scale،) ( 3وذلك كما في ال دول :) 

 ( Likert Scale)(: سلم ليكرت الخماسي 3جدول )
 ابدا نادرا أحيانا  غالبا  دائما لتصنيف ا

 1 2 3 4 5 الترميز
 : صدق أداة الدراسة

من في شرقي مدينة القدس من معلمي المدارس اإلعدادية  (15قوامها )م إختيار عينة استطالعية ت
بهدر العينة االستطالعية، ة في الدراسة ال الية على األداة المأتخدموتم تطبيق كال ال نأين ،

حأاب صدقها و باتها وذلك من خالل العينية الكلية، للتطبيق على أفراد الت قق من صدق األداة 
المالئمة. بالطرق اإلحصائية    

فقرات  و  التُكد من  تم  الدراسة، وقد  أداة  للتُكد من صدق  وذلك  االستبانة  فقرات  بتقنين  الباحثة  قاما 
 االستبانة بطرهقتين: 

 الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(: 

قاما الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن  م الت قق من صدق أداة الدراسة بعرضها على  
  ( 10)المشرر وم موعة من الم كمين من ذوي االختصاص في م ال التربية وعلم النفس، تُلفا من  

)م كماً  رقم  المل ق  وهوضح  ح3،  الدراسة،  أداة  بت كيم  تفضلوا  الذين  الم كمين  أسماء  قاموا (  يث 
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مشكورهن بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حولها من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوهًا، ومدى 
شمول الفقرات لل انب المدروس، وإضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يرونها مناسبة، وتم أخذها 

 لفقرات االستبانة:  صدق االتساق الداخليبعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي. 

( لفقرات  Pearson correlationتم الت قق من صاادق األداة أيضااًا ب أاااب معامل االرتباط بيرسااون )
 (.4كل م ال مع الدرجة الكلية له، وذلك كما هو واضح في ال دول )

مجال مع الدرجة لمصفوفة ارتباط فقرات كل  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4جدول )
 الكلية له

 االنهماك لدى المعلمين والمعلمات التفاني لدى المعلمين والمعلمات لحماسة لدى المعلمين والمعلمات ا

 قيمة )ر(  الرقم
الداللة  

 اإلحصائية
 قيمة )ر(  الرقم

الداللة  
 اإلحصائية

 قيمة )ر(  الرقم
الداللة  

 اإلحصائية
1 0.543 0.000 12 0.651 0.000 23 0.646 0.000 
2 0.651 0.000 13 0.589 0.000 24 0.656 0.000 
3 0.603 0.000 14 0.679 0.000 25 0.712 0.000 
4 0.641 0.000 15 0.742 0.000 26 0.670 0.000 
5 0.622 0.000 16 0.695 0.000 27 0.688 0.000 
6 0.672 0.000 17 0.736 0.000 28 0.742 0.000 
7 0.672 0.000 18 0.654 0.000 29 0.682 0.000 
8 0.669 0.000 19 0.752 0.000 30 0.689 0.000 
9 0.608 0.000 20 0.750 0.000 31 0.721 0.000 
10 0.509 0.000 21 0.787 0.000 32 0.728 0.000 
11 0.549 0.000 22 0.723 0.000  

 0.05* دالة احصائيا عند المأتوى                      0.01** دالة احصائيا عند المأتوى  
( إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة 4تشير المعطيات الواردة في ال دول )

اخلي، وأنها تشترك معا الكلية لكل م ال من أداة الدراسة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى قوة االتأاق الد
في قياس واقع االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من 

 وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم. 
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 : دراسةثبات أداة ال

مل ومعا ققا الباحثة من  بات أداة الدراسة من خالل ف صها بطرهقتين وهما طرهقة الت زئة النصفية  ت
 .   خكرو نباألفا 
التجزئة  أوالً  طريقة  الت زئة    Split-Half Coefficient method:  النصفية:  استخدام طرهقة  تم 

وكذلك    األداة النصف األول لكل بعد من أبعاد    ، حيث احتأبا درجةأداة الدراسة بات  ل أاب    النصفية 
وذلك  الدرجات  من  الثاني  النصف  النصفيةب  درجة  للت زئة  جثمان  معادلة  المتأاوهة  أاب    غير 

(Guttman Split-Half Coefficient )( 5وذلك كما هو موضح في ال دول) . 
 دراسة ال أداةلثبات  جوتمان (: نتائج معامل 5جدول )  

 جوتمانمعامل  عدد الفقرات  جاالت الدراسةم
 0.785 11 ال ماسة 

 0.872 11 التفاني
 0.857 10 االنهماك 

 0.865 32 الدرجة الكلية

- %87.2( أن قيم  بات أداة الدراسة عند م االتها تراوحا بين )5تشير المعطيات الواردة في ال دول )
78.5( لألداة  الكلية  الدرجة  عند  الدراسة  أداة  قيمة  بات  األداة تمتع  توبذلك  %(،  86.5%(، وجاءت 

 . وقابلة العتمادها لت قيق أهدار الدراسة من الثباتعالية بدرجة  (االستبانة)
استخدما الباحثة طرهقة أخرى من طرق حأاب    :   Alpha Cronbach  كرونباخ ثانيًا: طريقة ألفا  

ألفا   الدراسة، وهعتمد  أداة  الت قق من  بات  كونباخ، وذلك بغرض  ألفا  الدراسة وهي طرهقة  أداة   بات 
ال الفقرات وعلى  الواجب ال صول  كرونباخ على حأاب تباينات  القيمة  رغم من أن قواعد القياس في 

وذلك كما هو    %( يعتبر معقواًل،60عليها غير م ددة، إال أن ال صول على قيمة ألفا أكثر أو تأاوي )
 . (6موضح في ال دول )

 
 دراسة ال أداةألفا لثبات  خنباكرو (: نتائج معامل 6جدول )  

 فا قيمة أل عدد الفقرات  جاالت الدراسة م
 0.820 11 ال ماسة 

 0.899 11 التفاني
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 0.879 10 االنهماك 
 0.942 32 الدرجة الكلية

%(، 82.0-%89.9( أن قيم  بات أداة الدراسة تراوحا بين )6تشير المعطيات الواردة في ال دول )
لألداة ) الكلية  الدرجة  الدراسة عند  أداة    ( االستبانةاألداة ) تمتع  توبذلك  %(،  94.2وجاءت قيمة  بات 

 . وقابلة العتمادها لت قيق أهدار الدراسة من الثباتعالية بدرجة 
 : دراسةخطوات تطبيق ال

 ديد موضوع الدراسة والمتمثل في التعرر على واقع االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات ت .1
 شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم.  في اإلعدادية المدارس 

معلم ومعلمة للتُكد من  بات  (15)عية مكونة من تم توزهع االستبانة على عينة استطال .2
 وصدق األداة. 

بعد التُكد من صدق أداة الد راسة )االستبانة( قاما الباحثة بعمل استبانة إلكترونية تم توزهعها  .3
 على م موعة من معلمي ومعلمات المدارس في شرقي مدينة القدس. 

قام المعلمين والمعلمات بتعبئة االستبانة االلكترونية بما هو مطلوب منهم وبعد ذلك قاما  .4
الباحثة بالت قق من االست ابات وال صول على نأخة إلكترونية بصيغة ملف إكأل، وذلك  

 .SPSSتمهيدًا لتفرهغها إلى برنامج الت ليل اإلحصائي  
مات المدارس في شرقي مدينة القدس  معلمي ومعل قاما الباحثة بتأليم ملف است ابات  .5

)اإلكأل( إلى الم لل اإلحصائي والذي قام بدوره بت هيزها للت ليل اإلحصائي وتفرهغها  
 (، والوصول إلى التوصيات. SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي )

 

 : دراسةمتغيرات ال

 العلمي، وسنوات الخبرة، وال هة المأؤولة عن المدرسة. ال نس، والمؤهل   :لمتغيرات المستقلةا
اإلعدادية في شرقي  تطبيق  واقع  :  المتغير التابع المدارس  الوظيفي لدى معلمي ومعلمات  االستغراق 

 مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم. 
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 : المعالجة اإلحصائية

عد جمع االستبيانات اإللكترونية والتُكد من صالحيتها للت ليل، قاما الباحثة بمراجعتها وذلك تمهيدًا ب
بت وهل   أي  معينة،  أرقامًا  بإعطائها  لل اسوب  أدخلا  وقد  للبيانات،  اإلحصائية  المعال ات  إلجراء 

(  3( درجات، وأحيانا )4 )( درجات، وغالباً 5اإلجابات اللفظية إلى رقمية، حيث أعطيا اإلجابة دائمًا )
واقع االستغراق ( درجة واحدة، ب يث كلما زادت الدرجة كلما زاد  1( درجتين، وأبدا )2درجات، ونادرا )

المعلمين  القدس من وجهة نظر  اإلعدادية في شرقي مدينة  المدارس  لدى معلمي ومعلمات  الوظيفي 
 .والمعلمات أنفأهم

للبيانا اإلحصائية  المعال ة  تما  األوقد  باستخراج  ال أابية،  ت  المتوسطات  المئوهة،  النأب  عداد، 
  اختبار و   (،t-testختبار ت )ا (،  Pearson correlationاالن رافات المعيارهة، معامل االرتباط بيرسون ) 

)  ت ليل األحادي  )  (،One Way ANOVA Analysis of Varianceالتباين  ( LSDواختبار 
البعدية،   الثبات  للمقارنات  نباومعادلة  باستخدام    خ كرو  وذلك  للعلوم  ألفا،  اإلحصائية  الرزم  برنامج 

 . ( SPSS)االجتماعية 
 

 (: مفتاح المتوسطات الحسابية لنتائج الدراسةتصحيح المقياس )

 ( أوزانا الت اهاتهم من  تمثل  أرقامًا  العينة  أفراد  ات اهات  إعطاء  تم  5-1بعد  التي  البيانات  ( وترميز 
هو أسلوب لقياس الألوكيات وهأتعمل و إدخالها إلى ال اسوب، وذلك حأب مقياس ليكرت الخماسي،  

الموافقة أو  وهعتمد المقياس على ردود تدل على درجة    ،في االستبيانات وبخاصة في م ال اإلحصاء
على   نظر االعتراض  من وجهة  التنظيمية  للبراعة  القدس  لبلدية  التابعة  المدارس  مدراء  تطبيق  درجة 

ولت ديد طول فترة المقياس تم حأاب المدى بفرق أعلى قيمة  ، بناء على المتوسطات ال أابية،  المعلمين
مطلوبة في ال كم على النتائج،  (، تم قأمة قيمة المدى على عدد الخيارات ال 1- 5من أدنى قيمة وهي )

، وبالتالي نأتمر في زهادة هذه القيمة ابتداء من أدنى قيمة  1.33=    3÷    4( ليصبح النتائج  3وهو )
وذلك إلعطاء الفترات الخاصة بت ديد ال الة أو االت اه باالعتماد على الوسط ال أابي، وذلك كما هو  

 (: 7موضح في ال دول ) 
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 (: مفاتيح التصحيح 7جدول)

لمتوسط الحسابيا  الدرجة 

1.00 – 2.33  منخفضة  
2.34 – 3.67  متوسطة  
3.68 – 5.00  مرتفعة  
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 تحليل نتائج الدراسة 

 :مقدمة

واقع االستغراق يتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل ألهم النتائج التي توصلا إليها الدراسة، حول  
المعلمين  القدس من وجهة نظر  اإلعدادية في شرقي مدينة  المدارس  لدى معلمي ومعلمات  الوظيفي 

ياتها باستخدام وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة، والت قق من ص ة فرض والمعلمات أنفأهم،
 األساليب اإلحصائية المناسبة. 

 دراسةاإلجابة على أسئلة ال

االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية   اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما درجة
 ؟في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفسهم

االستغراق لدرجة    المعيارهة  لإلجابة عن الأؤال الأابق تم استخراج المتوسطات ال أابية واالن رافات
اإلعدادية في شر  المدارس  لدى معلمي ومعلمات  المعلمين الوظيفي  القدس من وجهة نظر  قي مدينة 

 (. 8وذلك كما هو موضح في ال دول رقم ) ،والمعلمات أنفأهم
االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس  لدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8) جدول

 هم اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفس

 
متوسط 
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري 

 النسبة % الدرجة

درجة االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس 
اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين  

 والمعلمات أنفأهم
 %76.5 مرتفعة  0.555 3.06

االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس    ( أن درجة8تشير المعطيات الواردة في ال دول )
جاء بدرجة مرتفعة، حيث   اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم

%(، اما ويما يتعلق 76.5(، وبنأبة بلغا )0.56( مع ان رار معياري )3.06بلغ المتوسط ال أابي )
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لكل م ال   الوظيفي  استخراجبواقع االستغراق  الدراسة فقد تم  أداة  ال أابية    من م االت  المتوسطات 
 المعيارهة لفقرات كل م ال على حدة كما هو موضح على الن و اآلتي:   واالن رافات

  المعيارهة النأب المئوهة لم ال ال ماسة،   تم استخراج المتوسطات ال أابية واالن رافاتمجال الحماسة:  
 (. 9) وذلك كما هو موضح في ال دول رقم

 لفقرات مجال الحماسة مرتبة حسب األهمية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9) جدول

 الفقرات  الفقرة  لترتيب ا
متوسط 
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري 

 النسبة % الدرجة

 0.840 3.36 أشعر بامتالكي الطاقة والمرونة الذهنية وانا في العمل 1 1
مرتفعة  
 جداً 

84.0% 

2 7 
 امتلك االستعداد النفأي والرغبة للقيام باألعمال على أتم 

 وجه 
 %80.8 مرتفعة  0.839 3.23

إلتقان 5 3 الوظيفية  وخبرتي  العلمية  قدراتي  معظم   أستثمر 
 العمل 

 %80.0 مرتفعة  0.984 3.20

 أحاول ان أكون مثابرا في العمل حتى وان لم تأير األمور  2 4
 بشكل جيد 

 %78.8 مرتفعة  0.705 3.15

 أحاول ان أكون مثابرا في العمل حتى وان لم تأير األمور  8 5
 بشكل جيد 

 %77.8 مرتفعة  0.934 3.11

 %77.5 مرتفعة  0.912 3.10 اشعر بالرضا عن العمل الذي أقوم به 3 6

 %75.5 مرتفعة  0.910 3.02 أشعر بالقوة واالندفاع عند أداء عملي 4 7

 %74.5 مرتفعة  0.950 2.98 المهام المتبقية لدي في المنزل أن ز كثيرا من  11 8

 %64.3 مرتفعة  1.070 2.57 أغادر مكان عملي بعد مغادرة االخرهن  9 9

 ابقى في العمل وقتا إضاويا إلنهاء عملي حتى وان لم يتم  6 10
 تعوهضي ماديا 

 %62.0 مرتفعة  1.273 2.48

 %43.0 متوسطة  1.400 1.72 أرغب بالدوام في أيام العطل  10 11

 %72.5 مرتفعة 0.599 2.90 الدرجة الكلية

ال دول ) في  الواردة  المعطيات  المتوسط  9تشير  بلغ  بدرجة مرتفعة، حيث  ال ماسة جاء  أن م ال   )
%(، وجاءت أهم مظاهر ال ماسة  72.5(، وبنأبة بلغا )0.60( مع ان رار معياري )2.90ال أابي )

مين لدى معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس في المرتبة األولى: شعور المعل 
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(، مع ان رار معياري  3.36والمعلمات بامتالك الطاقة والمرونة الذهنية أ ناء العمل، بمتوسط حأابي )
أتم وجه، 0.84) على  باألعمال  للقيام  والرغبة  النفأي  االستعداد  امتالك  الثانية  المرتبة  في  تالها   ،)

( )3.23بمتوسط حأابي  معياري  ان رار  مع  الثالثة0.84(،  المرتبة  وفي  المعلمين    (،  استثمار  جاء 
( مع ان رار  3.20والمعلمات لمعظم قدراتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية إلتقان العمل، بمتوسط حأابي )

 (. 0.94معياري )
(، مع 1.72وكان أقل مظاهر ال ماسة أهمية: الرغبة بالدوام في أيام العمل، وجاء بمتوسط حأابي ) 

في العمل وقتا اضاويا إلنهاء العمل حتى وإن لم يتم تعوهضهم (، تالها البقاء  1.40ان رار معياري )
(، تالها مغادرة مكان العمل بعد مغادرة  1.27(، مع ان رار معياري )2.48ماديا، بمتوسط حأابي )

 (. 1.07( مع ان رار معياري )2.57اآلخرهن، وجاء بمتوسط حأابي )
وذلك كما هو لم ال التفاني    المعيارهة   فاتتم استخراج المتوسطات ال أابية واالن را مجال التفاني:  

 (. 10موضح في ال دول رقم )
 لفقرات مجال التفاني مرتبة حسب األهمية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10) جدول

 الفقرات  الفقرة  لترتيب ا
متوسط 
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة
النسبة 

% 

 %82.0 مرتفعة جداً  0.896 3.28 الم افظة على سمعة المؤسأة احرص على  19 1

 %81.5 مرتفعة جداً  0.898 3.26 وإخالصأن ز اعمالي بكل تفاني وحب  17 2

 %81.0 مرتفعة جداً  0.990 3.24 أعمل بكل امكانياتي  21 3

 %80.8 مرتفعة  0.806 3.23 احرص على استثمار الوقا جيدا  ا ناء عملي 22 4

 %80.8 مرتفعة  0.899 3.23 أشعر باالنتماء والوفاء في العمل 20 4

 %80.5 مرتفعة  0.911 3.22 أشعر بالمتعة عند أدائي عملي 12 5

 امتلك عالقات اجتماعية قوهة مع زمالئي في العمل من 16 6
 الصعب كأرها 

 %79.0 مرتفعة  0.915 3.16

 ب يث ال ي دثأقوم بالموازنة بين العمل وال ياة الخاصة   18 7
 أي عائق بينهما 

 %77.5 مرتفعة  0.821 3.10

 %77.5 مرتفعة  0.960 3.10 أشعر بالفخر وال ماس عندما أقوم بعملي 15 7

 %73.5 مرتفعة  0.898 2.94 أشعر بدافعية عالية عند الذهاب للعمل 14 8
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 %73.5 مرتفعة  0.948 2.94 يشغلني التفكير في عملي حتى بعد انتهاء الدوام  13 8

 %78.8 مرتفعة 0.638 3.15 الدرجة الكلية

ال دول ) في  الواردة  المعطيات  المتوسط 10تشير  بلغ  بدرجة مرتفعة، حيث  التفاني جاء  م ال  أن   )
%(، وجاءت أهم مظاهر التفاني  78.8(، وبنأبة بلغا )0.64( مع ان رار معياري )3.15ال أابي )

معلمي ومعلمات   ال رض على  لدى  األولى:  المرتبة  في  القدس  مدينة  االعدادية في شرقي  المدارس 
( بمتوسط حأابي  المؤسأة،  معياري )3.28الم افظة على سمعة  ان رار  مع  (، وجاء في  0.90(، 

(، 3.26المرتبة الثانية، ان از المعلمين والمعلمات أعمالهم بكل تفاني وحب وإخالص، بمتوسط حأابي ) 
(، وفي المرتبة الثالثة جاء عمل المعلمين والمعلمات بكل إمكاناتهم، بمتوسط 0.90ي )مع ان رار معيار 

 (. 0.99( مع ان رار معياري )3.24حأابي )
وكان أقل مظاهر التفاني أهمية: انشغال المعلمين والمعلمات بالتفكير بعملهم حتى بعد انتهاء الدوام،   

(، مع ان رار  2.94وكذلك شعورهم بدافعية عالية عند الذهاب للعمل، فقد جاء ذلك بمتوسط حأابي )
كذلك قيامهم بالموازنة  (، تالها الشعور بالفخر وال ماس عند قيامهم بُعمالهم و 0.90( و)0.95معياري )

(، 3.10بين العمل وال ياة الخاصة ب يث ال ي دث أي عائق بينهما، حيث جاء ذلك بمتوسط حأابي ) 
(، تالها امتالك المعلمين والمعلمات عالقات اجتماعية قوهة مع 0.82(، و)0.96مع ان رار معياري )

العمل من الصعب كأرها، فقد جاء ذلك بمتوسط حأابي معياري  3.16)  زمالئهم في  ان رار  ( مع 
(0.92.) 

وذلك كما لم ال االنهماك،    المعيارهة   تم استخراج المتوسطات ال أابية واالن رافات  مجال االنهماك:
 (. 11هو موضح في ال دول رقم )

 لفقرات مجال االنهماك مرتبة حسب األهمية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 11) جدول

 الفقرات  رة الفق لترتيب ا
متوسط 
 الحسابي

  االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة
النسبة 

% 

 %87.3 مرتفعة جداً  0.681 3.49 عملي على بدقة أركز 23 1

 %80.3 مرتفعة  0.860 3.21 أؤدي عملي بدقة وفي الوقا المطلوب 32 2

 %80.0 مرتفعة  0.864 3.20 أشعر باإلي ابية ت اه عملي  31 3

 الخبرة التي احصل عليها االن لها دور كبير في أتوقع ان   30 4
 تطوهر حياتي المهنية 

 %79.8 مرتفعة  0.876 3.19
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 %79.5 مرتفعة  0.811 3.18 اعلم تماما ما العمل المتوقع القيام به  29 5

 %76.8 مرتفعة  0.900 3.07 أولي للعمل قدرا  كبيرا  من االهتمام 28 6

 %74.5 مرتفعة  0.847 2.98 سرهعا ا ناء القيام بالعمل اشعر بالوقا يمر بأرعة   24 7

 %74.5 مرتفعة  0.935 2.98 أرى أن معظم اهتماماتي مركزة حول عملي 25 7

 %73.3 مرتفعة  0.950 2.93 أشعر بال يوهة عندما أعمل بشكل مكثف  27 8

 %73.0 مرتفعة  0.862 2.92 أعمل على تنوهع المهام والواجبات الموكلة الي  26 9

 %77.8 مرتفعة 0.596 3.11 الدرجة الكلية

( أن م ال االنهماك جاء بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط  11تشير المعطيات الواردة في ال دول )
%(، وجاءت أهم مظاهر االنهماك 77.8(، وبنأبة بلغا )0.60( مع ان رار معياري )3.11ال أابي )

االعدادية في شرقي مدينة القدس في المرتبة األولى: التركيز بدقة في  لدى معلمي ومعلمات المدارس  
(، تالها في المرتبة الثانية تُدية المعلمين 0.68( مع ان رار معياري )3.49العمل، بمتوسط حأابي )

(، 0.86( مع ان رار معياري ) 3.21والمعلمات عملهم بدقة وفي الوقا المطلوب، بمتوسط حأابي )
( مع ان رار معياري  3.21ثالثة جاء الشعور باإلي ابية ت اه العمل، بمتوسط حأابي )وفي المرتبة ال 

(0.86.) 
وكان أقل مظاهر االنهماك أهمية: العمل على تنوهع المهام والواجبات الموكلة لهم، بمتوسط حأابي   
(، تالها الشعور بال يوهة عندما يعمل المعلمين والمعلمات بشكل 0.86(، مع ان رار معياري )2.92)

ماماتهم مركز (، تالها رؤهتهم أن معظم اهت0.95( مع ان رار معياري )2.93مكثف، بمتوسط حأابي )
( 2.98حول عملهم، وكذلك الشعور بالوقا أنه يمر بأرعة وسرهعًا أ ناء القيام بالعمل، بمتوسط حأابي )

 (. 0.85(، و)0.94مع ان رار معياري )
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي  متوسطات  بين    هل توجد فروق السؤال الثاني:  

الوظيفي تبعا لمتغيرات: )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،    مدينة القدس لدرجة استغراقهم
 والجهة المسؤولة عن المدرسة(؟ 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم فحص واختبار فرضيات اآلتية. 
متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى: ال

معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  تقديرات  
 لمتغير الجنس
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بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات   (t-test)  اختبار  دامتم استخ  للت قق من ص ة الفرضية الأابقة 
استغراق لدرجة  القدس  مدينة  في شرقي  االعدادية  ال نستبعا  الوظيفي    همالمدارس  هك  ،لمتغير    ي ما 

 (. 12في جدول رقم ) ةموض 
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة   (t-test)(: نتائج اختبار 12جدول )

 تبعا لمتغير الجنس الوظيفي  همالقدس لدرجة استغراق
الستغراق ا

 الوظيفي 
 العدد  الجنس 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 0.536 2.95 69 ذكر 

215 1.917- 0.057 
 0.558 3.10 148 أنثى

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى ال  أنه  (  12كما وتشير المعطيات الواردة في ال دول )
(0.05≤)  معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة  بين متوسطات تقديرات

( أي أن هذه 0.057وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغا )  ،تبعا لمتغير ال نس   الوظيفي  هماستغراق
( وهي أقل من القيمة  1.917(، كما أن قيمة )ت( الم أوبة بلغا )0.05القيمة أكبر من قيمة ألفا )

 (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرهة. 1.96)ت( ال دولية والبالغة )
الثانية: ال متوسطات   بين  (α  ≥  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مأتوى الداللة    الفرضية 

تبعا   الوظيفي  استغراقهم  لدرجة  القدس  مدينة  االعدادية في شرقي  المدارس  معلمي ومعلمات  تقديرات 
   لمتغير المؤهل العلمي.

الأابقة الفرضية  المعياري  للت قق من ص ة  ال أابية واالن رافات  المتوسطات  بين  ، فقد تم استخدام 
الوظيفي    هممتوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 (. 13كما هو موضح في ال دول رقم )تبعا لمتغير المؤهل العلمي، 
نحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات (: األعداد، المتوسطات الحسابية، واال 13جدول )

 تبعا لمتغير المؤهل العلميالوظيفي  همالمدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  لمؤهل العلميا

 0.545 2.86 20 دبلوم 

 0.466 3.11 129 بكالوريوس

 0.689 3.01 68 أعلى من بكالوريس 
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تبعا لمتغير المؤهل العلمي، ولف ص داللة  الوظيفي   هماالعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق
استالفروق   )  خدامتم  األحادي  التباين  ت ليل   One Way ANOVA Analysis ofاختبار 

Variance  المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة ( بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات
 (. 14، كما هو موضح في ال دول رقم )تبعا لمتغير المؤهل العلميالوظيفي  هماستغراق

( للفروق بين متوسطات تقديرات One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )14جدول )
 المؤهل العلمي متغير تبعا لالوظيفي  همالقدس لدرجة استغراقمعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة 

 مصدر التباين لمجال ا
مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة  

 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 0.609 2 1.218 بين المجموعات 

 214 65.284 داخل المجموعات  0.138 1.997
0.305 

 216 66.502 المجموع

( ال دول  في  الواردة  المعطيات  المأتوى  ال    أنه(  14تشير  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
(0.05≤  بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة )

( 0.138وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغا )   ،المؤهل العلميمتغير  تبعا ل   الوظيفي لديهم  هماستغراق
( وهي أقل  1.997(، كما أن قيمة )ر( الم أوبة بلغا )0.05أي أن هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )
 (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرهة. 3.09من القيمة )ر( ال دولية والبالغة )

متوسطات  بين (α ≥ 0.05)وى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست الفرضية الثالثة: ال 
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  

 .  لمتغير سنوات الخبرة

الأابقة  للت قق الفرضية  المعياري  من ص ة  ال أابية واالن رافات  المتوسطات  بين  ، فقد تم استخدام 
الوظيفي    هممتوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 (. 15كما هو موضح في ال دول رقم )تبعا لمتغير سنوات الخبرة، 
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الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات (: األعداد، المتوسطات 15جدول )
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة الوظيفي  همالمدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  نوات الخبرةس
 0.488 3.05 80 سنوات  5أقل من 

 0.635 2.89 55 سنوات 10 – 5

 0.537 3.17 82 سنوات 10أكثر من 

( ال دول  في  الواردة  المعطيات  ظاهرهة  15تشير  فروق  إلى وجود  معلمي (  تقديرات  متوسطات  بين 
استغراق لدرجة  القدس  مدينة  في شرقي  االعدادية  المدارس  لمتغير سنوات  الوظيفي    همومعلمات  تبعا 

 One Way ANOVAاختبار ت ليل التباين األحادي )  خدام تم استالخبرة، ولف ص داللة الفروق  

Analysis of Variance  المدارس االعدادية في شرقي ( بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات 
استغراق لدرجة  القدس  الخبرة الوظيفي    هممدينة  لمتغير سنوات  كما هو موضح  تبعا  ال دول رقم ،  في 

(9.4.) 
( للفروق بين متوسطات تقديرات One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )16جدول )

 سنوات الخبرةمتغير تبعا لالوظيفي  هممعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق
الستغراق ا

 الوظيفي 
 مصدر التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة  

 اإلحصائية

 
 1.293 2 2.587 بين المجموعات 

 214 63.916 داخل المجموعات  0.014 4.330
0.299 

 216 66.502 المجموع

(  ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى )  أنه(  16تشير المعطيات الواردة في ال دول )
 همبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

( أي أن هذه القيم  0.014وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية بلغا ) ،سنوات الخبرةمتغير تبعا ل الوظيفي 
القيمة )ر(    ( وهي أكبر من4.330(، كما أن قيمة )ر( الم أوبة بلغا )0.05أقل من قيمة ألفا )
 (، وبذلك ترفض الفرضية الصفرهة. 3.09ال دولية والبالغة )

بين متوسطات تقديرات  ( للمقارنات البعدية  LSDولمعرفة مصدر الفروق فقد تم استخراج نتائج اختبار )
استغراق لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  في  االعدادية  المدارس  ومعلمات  ل الوظيفي    هممعلمي  متغير  تبعا 

 (. 17رة، وذلك كما هو موضح في ال دول )سنوات الخب
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بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية ( للمقارنات البعدية LSDاختبار ) (: نتائج17جدول )
 سنوات الخبرة متغير تبعا لالوظيفي  همفي شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 – 5 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة الستغراق الوظيفيا

 
 -0.12267 0.15735  سنوات  5أقل من 

 - 0.28002*   سنوات 10 – 5

    سنوات 10أكثر من 

ال دول )  كما المعطيات الواردة في  الوظيفي جاءت بين  17وتشير  ( أن الفروق في درجة االستغراق 
 10سنوات( وبين الذين سنوات خبرتهم )  10-5المعلمين والمعلمات الذين سنوات خبرتهم تراوحا بين )

سنوات    10)سنوات فُكثر(، وكانا الفروق لصالح المعلمين والمعلمات الذين سنوات خبرتهم تراوحا بين  
 10فُكثر( والذين كانا درجة االستغراق الوظيفي لديهم أعلى من الذين سنوات خبرتهم تراوحا بين )

 سنوات فُقل(. 

متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الرابعة: ال
مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي  

 لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة. 

الأابقة الفرضية  المعياري  للت قق من ص ة  ال أابية واالن رافات  المتوسطات  بين  ، فقد تم استخدام 
  الوظيفي   هممتوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 (. 18كما هو موضح في ال دول رقم )تبعا لمتغير ال هة المأؤولة عن المدرسة، 
(: األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات 18جدول )

 الجهة المسؤولة عن المدرسة تبعا لمتغير الوظيفي  همالمدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق
الجهة المسؤولة عن  الستغراق الوظيفيا

 المدرسة 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد 

 
 0.554 3.14 143 وزارة المعارف اإلسرائيلية 

 0.568 2.82 39 السلطة الفلسطينية 

 0.454 2.95 35 مدارس خاصة

( ال دول  في  الواردة  المعطيات  ظاهرهة  18تشير  فروق  إلى وجود  معلمي (  تقديرات  متوسطات  بين 
استغراق لدرجة  القدس  مدينة  شرقي  في  االعدادية  المدارس  ال هة  الوظيفي    همومعلمات  لمتغير  تبعا 

 One Wayاختبار ت ليل التباين األحادي )  خدامتم استالمأؤولة عن المدرسة، ولف ص داللة الفروق  
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ANOVA Analysis of Variance بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية )
، كما هو ة عن المدرسة تبعا لمتغير ال هة المأؤول الوظيفي    همفي شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 (. 19موضح في ال دول رقم )
( للفروق بين متوسطات تقديرات One Way ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )19جدول )

الجهة المسؤولة  متغير تبعا لالوظيفي  هممعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق
 عن المدرسة

اق الستغر ا
 الوظيفي 

 مصدر التباين
مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة  

 اإلحصائية

 الدرجة الكلية
 1.813 2 3.627 بين المجموعات 

 214 62.786 داخل المجموعات  0.002 6.172
0.294 

 216 66.502 المجموع

(  ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى )  أنه(  19وتشير المعطيات الواردة في ال دول )
 همبين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

( 0.002بلغا )   وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية  ،ال هة المأؤولة عن المدرسةمتغير  تبعا ل الوظيفي  
( وهي أكبر  6.172(، كما أن قيمة )ر( الم أوبة بلغا )0.05أي أن هذه القيم أكبر من قيمة ألفا )
 (، وبذلك ترفض الفرضية الصفرهة. 3.09من القيمة )ر( ال دولية والبالغة )

قديرات  بين متوسطات ت( للمقارنات البعدية  LSDولمعرفة مصدر الفروق فقد تم استخراج نتائج اختبار )
ال هة  متغير  تبعا ل الوظيفي    هممعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراق

 (. 20المأؤولة عن المدرسة، وذلك كما هو موضح في ال دول )
بين متوسطات تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية ( للمقارنات البعدية LSDاختبار ) (: نتائج20جدول )

 الجهة المسؤولة عن المدرسة متغير تبعا لالوظيفي  همي شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقف
الستغراق ا

 الوظيفي 
الجهة المسؤولة عن 

 المدرسة 
وزارة المعارف 

 اإلسرائيلية 
 مدارس خاصة السلطة الفلسطينية 

 الدرجة الكلية
 0.19245 0.32212*  وزارة المعارف اإلسرائيلية 

 -0.12697   الفلسطينية السلطة 

    مدارس خاصة
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( أن الفروق في درجة االستغراق الوظيفي كانا بين المعلمين 20تشير المعطيات الواردة في ال دول )
والمعلمات والذين يعملون في المدارس التي تقع ت ا مأؤولية وزارة المعارر اإلسرائيلية وبين الألطة  

وكانا   الفلأطينية،  االستغراق الوطنية  درجة  كانا  والتي  اإلسرائيلية  المعارر  وزارة  لصالح  الفروق 
الوظيفي لديهم أعلى من المعلمين والمعلمات الذين يعملون في المدارس التي تقع ت ا مأؤولية الألطة  

 الفلأطينية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



75 
 

 الفصل الخامس

 تفسير النتائج والتوصيات 
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 الخامسالفصل 

 النتائج والتوصيات 

 : الدراسة نتائج

عد إجراء هذه الدراسة والتي هدفا إلى دراسة واقع االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس  ب
تفأر نتائج  اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفأهم، فإن الباحثة  

 : الدراسة حأب أسئلتها على الن و اآلتي
 مناقشة نتائج أسئلة الدراسة: 

درجة   ما  األول:  الدراسة  سؤال  نتائج  المدارس مناقشة  ومعلمات  معلمي  لدى  الوظيفي  االستغراق 
 ؟ اإلعدادية في شرقي مدينة القدس من وجهة نظر المعلمين والمعلمات أنفسهم

االستغراق الوظيفي لدى معلمي ومعلمات المدارس اإلعدادية في شرقي مدينة  درجة    تشير النتائج إلى أن 
أنفأهمالقدس من   المعلمين والمعلمات  ال أابي    وجهة نظر  المتوسط  بلغ  بدرجة مرتفعة، حيث  جاء 

 %(. 76.5(، وبنأبة بلغا )0.56( مع ان رار معياري )3.06)
وتعزو الباحثة هذه النتي ة إلى انتماء المعلمين لمهنة التعليم واعتبارها رسالة إنأانية ودينية فهي مهنة  

ين مما يعكس اهتمام المعلمين بعملهم وتقديم مصل ة العمل في المدرسة  األنبياء والمرسلين والمصل 
حياتهم  عملهم  يعتبرون  فهم  عملهم  في  وقتهم  من  كبير  جزء  وقضاءه  الشخصية،  مصل تهم  على 
اإلسرائيل  االحتالل  المأتهدفة من قبل  القدس  لمدينة  الأياسية  الظرور  إلى    ي الشخصية، وهعود ذلك 

معالمها   مما ولد شعور وطني  لتهوهدها وطمس  بذلك  منهم  المعلمين  أهلها وخاصة  العربية واحأاس 
لتصدي لأياسة االحتالل والمرابطة من خالل منظومة تعليم وطني يشكل المعلمين قيادته، مما ولد حالة  
انتماء وطني للقدس عامة ورسالة التعليم خاصة عند المعلمين فظهر في درجة مرتفعة من االستغراق 

 د المعلمين.  الوظيفي عن
( التي أشارت أن مأتوى 2020واتفقا نتي ة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من دراسة )أبو حميد،  

( التي  2019االستغراق الوظيفي لدى المعلمين جاء مرتفعا، ومع نتي ة دراسة )الشنطي وأبو عميرة،  
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االجتماعية كان بنأبة كبيرة، ومع أشارت أن الشعور باالستغراق الوظيفي لدى العاملين بوزارة التنمية  
( التي أشارت على درجات عالية من االستغراق الوظيفي لدى المعلمين، 2020نتي ة دراسة )القرني،  

( التي أشارت إلى درجة عالية من االستغراق الوظيفي لدى المعلمات، ودراسة  2020ودراسة )الغامدي،  
  ن االستغراق الوظيفي لألستاذ ال امعة، ودراسة ( التي أشارت إلى مأتوهات مرتفعة م2020)لطرش،  

( التي أشارت إلى أن االستغراق الوظيفي للمعلمين جاء بدرجة مرتفعة،  2018)العبد اللطيف، والقرني، 
بدرجة   الشعور باالستغراق الوظيفي كان( والتي أشارت أن 2019)الشطني، وأبو عميرة،    دراسة  ودراسة
 ةمرتفع بدرجة للمعلمينالوظيفي    االستغراقمأتوى ( والتي أشارت إلى 2020)مومني،   ودراسةكبيرة، 

الدراسة مع نتي ة دراسة )تيشاتا، أن درجة االستغراق 2021واختلفا نتي ة هذه  إلى  التي أشارت   )
 الوظيفي لموظفي بنك الفالحة جاء بدرجة متوسطة.      

الثاني:   سؤال  نتيجة  في  مناقشة  فروق  توجد  المدارس  متوسطات  هل  ومعلمات  معلمي  تقديرات 
االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا لمتغيرات: )الجنس، والمؤهل العلمي،  

 وسنوات الخبرة، والجهة المسؤولة عن المدرسة(؟
   لمناقشة نتيجة هذا سؤال سيتم مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه وهي:

متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  األولى: الالفرضية 
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  

 لمتغير الجنس. 

النتائج إلى   بين متوسطات  (≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى )ال  أنه  أشارت 
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة االستغراق الوظيفي لديهم 

 لمتغير ال نس، وبذلك تقبل الفرضية الصفرهة.  تعزى 
وتعزو الباحثة هذه النتي ة أن المعلمين على اختالر جنأهم ليهم اندماج وانتماء وارتباط بعملهم، فهم 

من طاقة وجهد وخبرة في التدرهس وهقومون بذلك بدرجة من التفاني واإلخالص   ميقدمون كل ما لديه
اغرهب،  . واتفقا نتي ة هذه الدراسة مع نتي ة دراسة )   مما يعكس درجة مرتفعة في استغراقهم الوظيفي 

لمتغير2017 تبعا  الوظيفي  االستغراق  في درجة  فروق  توجد  أنه ال  إلى  اشارت  التي  لدى  ال نس    ( 
واتفقا نتي ة هذه الدراسة مع ،  ال كومية وغير ال كومية في م افظة الخليل  المؤسأاتالعاملين في  
( التي اشارت إلى أنه ال توجد فروق في درجة االستغراق الوظيفي تبعا  2020مومني،  نتي ة دراسة )
 المعلمين.  لدىلمتغير ال نس  
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متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثانية: ال
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  

 لمتغير المؤهل العلمي. 
النتائج إلى   بين متوسطات  (≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى )ال  أنه  أشارت 

تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة االستغراق الوظيفي لديهم 
 لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تقبل الفرضية الصفرهة.  تعزى 

وتعزو الباحثة هذه النتي ة أن المعلمين على اختالر مؤهلهم يخضعون لنفس لظرور البيئية الوظيفية  
تتش )اغرهب، التي  دراسة  نتي ة  مع  الدراسة  هذه  نتي ة  الم تلة، واتفقا  القدس  مدينة  مدارس  ابه في 

ال نس  2017 لمتغير  تبعا  الوظيفي  االستغراق  في درجة  فروق  توجد  أنه ال  إلى  اشارت  التي  لدى  ( 
ع واتفقا نتي ة هذه الدراسة م،  ال كومية وغير ال كومية في م افظة الخليل  المؤسأاتالعاملين في  
( التي اشارت إلى أنه ال توجد فروق في درجة االستغراق الوظيفي تبعا  2020مومني،  نتي ة دراسة )

 المعلمين. لدى  لمؤهل العلميلمتغير ا 
 

متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الثالثة: ال 
االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  تقديرات معلمي ومعلمات المدارس  

 لمتغير سنوات الخبرة. 

فروق   إلى وجود  النتائج  الذين  أشارت  المعلمين والمعلمات  بين  الوظيفي جاءت  االستغراق  في درجة 
وكانا  سنوات فُكثر(،    10سنوات( وبين الذين سنوات خبرتهم )  10-5سنوات خبرتهم تراوحا بين )

سنوات فُكثر( والذين كانا  10الفروق لصالح المعلمين والمعلمات الذين سنوات خبرتهم تراوحا بين )
 سنوات فُقل(.   10درجة االستغراق الوظيفي لديهم أعلى من الذين سنوات خبرتهم تراوحا بين )

ين ن و مهنة التدرهس  وتعزو الباحثة هذه النتي ة أن الخبرة الطوهلة تلعب دور في تكيف واندماج المعلم
 . جم في حالة استغراق وظيفي مرتفعةتعزهز االنتماء وااللتزام مما يتر  يوهذا االمر يأاعد ف

ال توجد فروق في   انه   ( التي أشارت إلى 2017اغرهب،  نتي ة هذه الدراسة من نتي ة دراسة )  واختلفا
لمتغير   تبعا  الوظيفي  االستغراق  الخبرةدرجة  في    سنوات  العاملين  وغير    المؤسأاتلدى  ال كومية 



79 
 

الخليل  دراسة )  واختلفا   ،ال كومية في م افظة  نتي ة  مع  الدراسة  هذه  التي  2020مومني،  نتي ة   )
 المعلمين. لدى نوات الخبرةساشارت إلى أنه ال توجد فروق في درجة االستغراق الوظيفي تبعا لمتغير 

 

متوسطات  بين (α ≥ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الرابعة: ال
تقديرات معلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة استغراقهم الوظيفي تبعا  

   لمتغير الجهة المسؤولة عن المدرسة.

بين متوسطات تقديرات   (≥0.05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المأتوى )أشارت النتائج إلى  
ا  الوظيفي تعزى المعلمي ومعلمات المدارس االعدادية في شرقي مدينة القدس لدرجة  لمتغير    ستغراق 

المدارس التي تقع  ال هة المأؤولة عن المدرسة، وكانا الفروق لصالح المعلمين والمعلمات العاملين في  
 ت ا مأؤولية وزارة المعارر االسرائيلية في مدينة القدس. 

وتعزو الباحثة هذه النتي ة إلى ان معلمي المدارس التي تشرر عليها وزارة المعارر اإلسرائيلية يتقاضون  
خانقة  رواتب أعلى من معلمي المدارس التي تشرر عليها الألطة الوطنية التي تعاني من ازمة مالية  

تمثلا في تدني الرواتب وفي بعض األحيان ال تصرر في الوقا الم دد وبعض األشهر من الأنة ال  
تصرر كاملة، وهذا االمر يؤ ر بشكل كبير على أداء ورضى المعلمين مما ينعكس على حالة االستغراق 

الوظيفي. 
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 : توصيات الدراسة

 من الممكن أنها ترى  التي التوصيات من بم موعة توصي فإنها الباحثة لها توصلا التي النتائج ضوء يف

الوظيفي    أن المعلمين والمعلمات في مدارس شرقي مدينة القدس على الكشف عن االستغراق  تأاعد 
 اآلتية:  التوصيات من بم موعةوباالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتها توصي الباحثة  لديهم،

 اجراء مزهد من الدراسات حول ظاهرة االستغراق الوظيفي وربطها مع متغيرات أخرى.  .1

اجراء دراسات حول العوامل النفأية والمادية واالجتماعية واإلدارهة المؤدية إلى الشعور   .2
 ستغراق الوظيفي. بدرجة مرتفعة من اال

ين ماالستمرار في توفير مناخ اداري في المدارس للم افظة على استمرارهة شعور المعل  .3
 بدرجة مرتفعة من االستغراق الوظيفي. 

االستغراق   .4 من  المرتفع  المأتوى  على  الم افظة  هدفها  للمديرهن  تدرهبية  برامج  تصميم 
   الوظيفي للمعلمين.

امجالتنميةالمهنيةبطريقةتطويربرضرورةاالهتمامبالنموالمهنيللمعلمين،منخالل .5

المدرسةةفعال داخل المهنية للتنمية وحدة واستحداث المهنيوفرت،، النمو فرص

للمعلمين،وجعلالتدريبأكثرمرونة،وتحريرهمنالقيودالمعقدة،كالعوائقالزمانية

الذاتي،وكذلكتحقيقرابالبوالمكانية،واالستعانة التدريب التيتسهمفي التفاعلية مج

 .نالعدالةفيفرصالتدريب؛منأجلتمكينالمعلمي

للتش يع المعلمين   .6 توفيربيئةعملجاذبة،منالمأتغرقينإقرار حوافز مادية ومعنوهة 

 المدرسية.بالمبانيخاللاالهتمام

المشاركة وت ديد أدوار واض ة للمعلم تعزز المواقف اإلي ابية لدى المعلمين من خالل   .7
إبراز جوانب القوة لديهم، وتخولهم من صنع القرار مما يرفع من مأتوى الثقة المتبادلة  

 المدرسة. بين المعلم وإدارة  

بضغوط وظيفية    سن قوانين إدارهة مرنة تتيح للمعلم تخطيط االعمال الموكلة اليه وتنفيذها .8
ونفأية منخفضة الوتيرة من خالل توزهع المهام بطرهقة عادلة وتراعي الفروق الفردية بين  

   المعلمين للعمل على سد الف وات والع ز في أعضاء هيئة التدرهس. 
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 أوال: القرآن الكريم 

 المراجع العربية ثانيا:  

ي  االستغراق الوظيفي في تعزيز األداء التنظيم دور    :(2020)صدوق    ،ضيفو   فتي ة  ،حمدأ  .1
، ( 2)  ع  ، (4)  م  ، م لاة شعاع للدراسات االقتصادية،  دراسة مقارنة بين البنوك العامة والخاصة

 . 150-127 ص. ص
التميز االداري لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة   :(2020)، عبطة  دبو حميأ  .2

، المديرينالعاصمة عمان وعالقته باالستغراق الوظيفي لدى المعلمين من وجهة نظر مساعدي  
 . عمان ،األوسطجامعة الشرق  رسالة ماجأتير،

الوظيفي  :(2017فاتن)  غرهب،ا  .3 الوظيفي  االستغراق  باإلبداع  في  وعالقته  العاملين  لدى 
جامعة غير منشورة،  رسالة ماجأتير ، حكومية وغير الحكومية في محافظة الخليلالمؤسسات ال

   القدس، فلأطين. 
الوظيفي،   عالقة وظائف إدارة الموارد البشرية باإلستغراق  :(2016)  ، م مد أحمدأبو شنب  .4

في   البريد  مكاتب  على  تطبيقية  غزةدراسة  في   رسالة،  قطاع  األعمال   ماجأتير  غير   إدارة 
 . ، جامعة األزهر، غزةمنشورة

م لة الدراسات ،  العالقة بين التمكين النفسي واالستغراق الوظيفي  :(2018بو سيف، رشا )أ  .5
 . 71-50 ص. (، ص1) ع(، 1) مالميدانية، 

المدارس الثانوية بالمحافظات  القيادة المتعددة لدى مديري    :(2021)بو غالي، عالء م مد  أ  .6
العاملين  الوظيفي لدى  باالستغراق  وعالقتها  لفلسطين  اإلدارة   ،الجنوبية  في  رسالة ماجأتير 

 فلأطين.  ،غزة -جامعة األقصى-كلية التربية  ،التربوهة 
: دراسة تطبيقية أثر اإلثراء الوظيفي على االستغراق الوظيفي  :(2017مين، أحمد عبد ال ميد )أ  .7

العام في   القطاع  األوسطهة جامعة الشرق  و والمناهج كلية العلوم الترب  اإلدارةقأم    فروع بعلى  
  .408-353ص. ص  ،(7)  ع ، ( 9) ، مالمصرهة مجلةدراسةاالعمال .مدينة المنصورة

تنمية االستغراق الوظيفي مقاربة أبستمولوجيا للنسق السلطوي كمقولة   :(2013لوم، إسمهان )ب .8
-231  ص.  (، ص14)  ع(،  42)  م، م لة جامعة تشرهن للب وث والدراسات العلمية،  اجتماعية

257 . 
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، دور العدالة التنظيمية في تعزيز االستغراق الوظيفي لدى العاملين : (2021)يشات، يوسف ت .9
 .255-241ص ص.(، 1)  ع (، 7)  م، م لة الدراسات االقتصادية الكمية،
ميدانية    دراسة   ، عالقة جودة الحياة الوظيفية باالستغراق الوظيفي    :(2018)عمار  حمامة    .10

في علم النفس العمل   رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  ،لدى عينة من أساتذة جامعة الوادي
 . ال زائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، والتنظيم

بكل من    وعالقتهاللشخصية    العوامل الخمس الكبرى   :(2013)  ، سناءوزهران  م مد  هران،ز  .11
م لة ،  ً الدراسات العليا العاملين بالتدريس الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي لدى طالب

 .420 -333(، ص ص. 36ع)، اإلرشاد النفأي
  ، دراسة ميدانية لتُ ير بيئة وأخالقيات العمل   ،االستغراق الوظيفي  :(1997زناتي، م مد ربيع )  .12

 . صص (، 3) ع (،21) م ،الم لة المصرهة للدراسات الت ارهة، كلية الت ارة جامعة المنصورة
271- 355  . 

جودة حياة العمل وتأثيرها في تعزيز االستغراق الوظيفي    : (2018)األمير  زوهن، عمار عبد     .13
في   استطالعية  دراسة  المقدسةللعاملين  العلوية  االقتصادية   ،العتبة  للعلوم  الغري  م لة 

 (. 1) ع ،( 4) م ،واإلدارهة 
دور االستغراق الوظيفي كمتغير    :(2019)وأبو عمرة، صابرهن    الشنطي، م مود عبد الرحمن  .14

والسلوك اإلبداعي لدى العاملين في وزارة التنمية   ،  االجتماعية وسيط بين القيادة التحولية 
 ع (،  27)  م، ال امعة اإلسالمية غزة،  م لة ال امعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارهة 

 .174-147 .صص (. 2)
دور االستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين الهيكل    : (2015الشنطي، م مود )  .15

الوظيفي واألداء  بوزارا التنظيمي  العاملين  على  تطبيقية  دراسة  الفلأطينية:  الألطة  م لة ت   ،
 . 180- 147 .صص (، 2) ع(، 17) م ،سلألة العلوم اإلنأانية -جامعة األزهر

الجامعية    الستغراق الوظيفي لدى عمال وموظفي مديرية الخدماتا  :(2020صوالح، على )  .16
 ال زائر.، رسالة ماجأتير، جامعة قاصدي مرباح، بورقلة في ظل بعض المتغيرات الديمغرافية

داء  تحقيق األ إستراتيجيات تعزيز االستغراق الوظيفي ودورها في : (2012) لعبادي، وال ار ا  .17
األعمال لمنظمات  فيالعالي  العاملين  من  لعينة  استطالعية  دراسة  المصرفي   ربيلأ   ،  القطاع 

 . (09جامعة البصرة ) واالقتصاد، ، كلية اإلدارةم لة الدراسات اإلدارهة ي، راقالع
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، محددات وأبعاد العدالة التنظيمية وآثرها على االستغراق الوظيفي:  (2012)بد العليم، م مد  ع .18
 .  46-9 .صص (، 2) ع (، 24) م مصر،  ،آفاق جديدة للدراسات الت ارهة   ،دراسة تطبيقية

دراسة    ،القيادة الخادمة في تحقيق االستغراق الوظيفي  ردو   :(2018)بد هللا، ده رون فرهدون  ع .19
م لة جامعة كركوك   ،ت ليلية آلراء عينة من أعضاء الهيئات التدرهأية في جامعة الأليمانية 

 .278-227ص ص.(، 1)  ع (، 8)  م، العراق، للعلوم اإلدارهة واالقتصادية
والرضا الوظيفي على االستغراق  تحليل عالقة الخصائص الفردية    :(1995)رهشة، م مد  ع .20

،  ، الم لة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد دراسة تطبيقية ،  الوظيفي وأثره على جهد الفرد في العمل
 .91-53، ص6العدد 

أثر جودة حياة العمل على االستغراق الوظيفي لدى العاملين باإلدارة    :(2019)لعموري، فادية  ا  .21
   (1ع)(، 4)م، م لة الدراسات االقتصادية المعاصرة ، دراسة حالة م مع عموري،العليا

22.  ( والقرني، صالح  اللطيف،  امر  المدارس    (.2018العبد  في  التنظيمي  الدعم  مأتوي 
وعالقته بألوك االستغراق الوظيفي لدى المعلمين، م لة كلية   الثانوهة ال كومية بمدينة برهدة

 .371_334(، ص 4(، العدد )34التربية، م لد )
قتها باالستغراق الوظيفي لدى معلمات المدارس  الالقيادة الخادمة وع  (. 2020لغامدي، مرهم )ا  .23

 . رسالة ماجأتير. جامعة الملك سعود. الثانوية الحكومية في مدينة الرياض
االستغراق الوظيفي للعاملين وتُ يره في بلورة التما ل التنظيمي (،  2016)ألحمد، شهناز    اضلف .24

مجلة العلوم   الستثمار،ب ث ت ليلي آلراء عينة من العاملين في مصرر الشرق األوسط العراقي  
 .298-278(، ص 22)الم لد  (،  91)العدد   ،واإلداريةاالقتصادية  

صالح  ا  .25 القيادة   :(2020)لقرني،  بين  العالقة  في  المدرك  التنظيمي  للدعم  الوسيط  الدور 
 . ص ،ص  (2)  ع  ،( 61)  م  ،العامة  اإلدارة  معهد  العامة  اإلدارة  ،الخادمة واالستغراق الوظيفي
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ة: المراجع اإللكتروني  

  المرحلة اإلعدادية )المتوسطة( : )التعرهف اا الواقع اا المُمول((: 2011بو عوض، أحمد)أ  .1

 https://www.manhal.net/art/s/20741   االسترداد منم ت

 . بيوم مأيرة المأتوطنين. تعر ر على شرقي القدس وغربيها (:2015لف، مي )خ .2
 م االسترداد من ت

https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%8A%
D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-
%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7 
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https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 ( االستبانة في صورتها األولية 1ملحق رقم )
 جامعة الخليل                                                                                     

 كلية الدراسات العليا  

 اإلدارة التعليمية  

 تحكيم أداة الدراسة                    

 األستاذ الفاضل ______________________.             

 ____.مكان العمل _________________

 تحية طيبة وبعد : 

"واقع االستغراق الوظيفي في المدارس اإلعدادية شرقي    الموسوم ب تقوم الباحثة اجراء بحثها 

 . القدس من وجهة نظر المعلمين "

 التالية: ووفقاً للمقياس المتبنى تضمن االبعاد 

 ، التفاني ، االنهماك( .  ة)الحماس

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية في هذا المجال راجية منكم تحكيم االستبيان المرفق من 

 حيث :  

 مدى انتماء الفقرات للمجال .  (1

 سالمة اللغة ووضوح المعنى .  (2
 إضافة فقرات ترونها مناسبة .  (3
 الفقرات المقترح حذفها .  (4

 علما أن بدائل اإلجابة هي : 

 ابدا نادرا  احيانا  غالبا  دائما 
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 جامعةالخليل

ليةالدراساتالعلياك  

إلدارةالتعليميةا  

 

 

لمعلمون/المعلماتاألعزاء...........ا  

حيةطيبةوبعد:ت  

تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان"واقع االستغراق الوظيفي في المدارس اإلعدادية شرقي القدس  

من وجهة نظر المعلمين "  وذلكاستكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرمنقسمالتربية

الدراساتالعليافياإلدارةالتعليميةبجامعةالخليل.وذلكمنخاللاالستبانةالتيتتكونمنقسمين،

ثانييتضمنثالثمجاالتلقياساالستغراقالقسماألوليتضمنالبياناتالشخصيةوالقسمال

الوظيفيلمعلميالمدارساإلعداديةفيشرقيالقدسمنوجهةنظرهملذاارجومنحضرتك

التعاونواالجابةعنفقراتاالستبانة،بمايتناسبمعوجهةنظركبدقةوموضوعية،للحصولعلى

لبحثالعلميفقطوسيتعاملمعهابسريةنتائجصادقة،علماانالبياناتالتيستعطيهاألغراضا

 تامة.

لكموافرالشكرو  

 

لباحثة:غادةموسىأبوالهوىا  

اشرافد.كمالمخامرة  

     

 

 

عريفبمصطلحالبحث:ت  

االستغراقالوظيفي:هوحالةنفسيةتتضمنمكونينهماالتفانيوالذييشيرإلىالتوافقالمعرفي

ومقدارالوقتالذيينفقهالفردفيالتفكيربدورهفيالعملواالنهماكوالذييشيرإلىقوةتركيز

 الفردعلىالدورالذييقومبه.
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 األول: بيانات شخصية  

 الجنس:                ذكر             انثى

 المؤهل العلمي: دبلوم           بكالوريوس                    اعلى من البكالوريوس  

 سنوات     10سنوات             اكثر من  10-5سنوات               من  5سنوات الخبرة:       اقل من 

 الجهة المسؤولة عن المدرسة: وزارة المعارف اإلسرائيلي               السلطة الفلسطينية 

 مدارس خاصة                              وكالة الغوث                                       

 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال األول: الحماس ا

      شعر بامتالكي الطاقة والمرونة الذهنية وانا في العمل.أ 1

العمل حتى وان لم تسير األمور حاول ان أكون مثابرا في أ 2
 بشكل جيد.

     

      نا راِض جدا عن العمل الذي أقوم به.  ا 3

      عملي.شعر بالقوة واالندفاع عند أداء أ 4

      ستثمر معظم قدراتي العلمية وخبرتي الوظيفية في العمل.  أ 5

العمل وقتا إضافيا إلنهاء عملي حتى وان لم يتم  بقى فيا 6
 تعويضي ماديا.  

     

      وجه.متلك االستعداد النفسي للقيام باألعمال على اتم ا 7

      هتم بان اباشر مهام عملي بشكل مبكر.  ا 8

      غادر عملي بعد مغادرة االخرين.ا 9

      رغب بالدوام في أيام العطل .ا 10

      نجز كثيرا من المهام المتبقية في المنزل .ا 11

 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال الثاني: التفاني ا

      عملي.شعر بالمتعة عند أدائي أ 12

      شغلني التفكير في عملي حتى بعد انتهاء الدوام.  ي 13

      للعمل.شعر بدافعية عالية عند الذهاب أ 14

      شعر بفخر عندما أقوم بعملي.ا 15

      كسرها.متلك روابط قوية مع زمالئي بالعمل من الصعب ا 16

      وظيفتي.جد الرغبة في تلبية جميع متطلبات أ 17

قوم بالموازنة بين العمل والحياة الخاصة بحيث ال يحدث  أ 18
 أي عائق بينهما.

     

      لي.مثل وظيفتي تحديا كبيرا ت 19

      بالعمل.شعر باالحترام والوفاء ا 20

      العمل.شعر باني مفعم بالطاقة عند ا 21
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       أشعر بمرور الوقت أثناء عملي .ال 22

 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال الثالث: االنهماكا

      نا منهمك للغاية في عملي.  ا 23

      بالوقت يمر بسرعة سريعا اثناء القيام بالعمل .شعر ا 24

      عظم اهتماماتي مركزة حول عملي.م 25

      نا استرسل عندما اعمل.  ا 26

      شعر بالسعادة عندما اعمل بشكل مكثف.  ا 27

      ركز بالعمل دون االنشغال بأمور أخرى.  أ 28

      به.علم تماما ما العمل المتوقع القيام ا 29

توقع ان الخبرة التي احصل عليها االن عالم كبير في أ 30
 المهنية.تطوير حياتي 

     

      بالوظيفة.ستطيع تحديد المهارات الجديدة المطلوبة أ 31

 عملي.جد صعوبة بتحرير نفسي من أ 32
 

     

      المطلوب.ؤدي عملي بدقة وفي الوقت أ 33
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 ( االستبانة في صورتها النهائية 2ملحق رقم )
ليةالدراساتالعلياك  

إلدارةالتعليميةا  

لمعلمون/المعلماتاألعزاء...........ا  

حيةطيبةوبعد،،،ت  

تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان"واقع االستغراق الوظيفي في المدارس اإلعدادية شرقي القدس  

من وجهة نظر المعلمين "  وذلكاستكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرمنقسمالتربية

تتكونمنقسمين،الدراساتالعليافياإلدارةالتعليميةبجامعةالخليل،وذلكمنخاللاالستبانةالتي

أماالقسماألولفيتضمنالبياناتالشخصيةوالقسمالثانييتضمنثالثةمجاالتلقياسدرجة

االستغراقالوظيفيلمعلميالمدارساإلعداديةفيشرقيالقدسمنوجهةنظرهم،لذاارجومن

وموضوعية،حضرتكالتعاونواإلجابةعنفقراتاالستبانة،بمايتناسبمعوجهةنظركبدقة

للحصولعلىنتائجصادقة،علماانالبياناتالتيستعطيهاألغراضالبحثالعلميفقطوسيتعامل

 معهابسريةتامة.

لكموافرالشكرو  

 

لباحثة:غادةموسىأبوالهوىا  

اشرافد.كمالمخامرة  

     

 

 

 

عريفبمصطلحالبحث:ت  

االستغراقالوظيفي:هوعالقةإيجابيةعقليةوعاطفيةبينالعاملين،ووظائفهمالستثماروقتهم،

(.2017،)النجارفيها،لخدمةمنظماتهم،واالهتمامبتطويرهاوبقائها.وجهدهم  

 

 



97 
 

 القسم األول: بيانات شخصية:

 ذكر             انثى               الجنس:  

 المؤهل العلمي: دبلوم           بكالوريوس                    أعلى من البكالوريوس  

 سنوات     10سنوات             أكثر من  10-5سنوات               من   5أقل من     الخبرة:  سنوات 

 الجهة المسؤولة عن المدرسة: وزارة المعارف اإلسرائيلية               السلطة الفلسطينية 

 الغوث  مدارس خاصة                              وكالة                                      

 لقسم الثاني: مجاالت االستغراق الوظيفيا

 

 

 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال األول: الحماسة ا

      شعر بامتالكي الطاقة والمرونة الذهنية وانا في العمل أ 1

حاول ان أكون مثابرا في العمل حتى وان لم تسير األمور أ 2
 بشكل جيد 

     

      شعر بالرضا عن العمل الذي أقوم به ا 3

      شعر بالقوة واالندفاع عند أداء عملي  أ 4

ستثمر معظم قدراتي العلمية وخبرتي الوظيفية إلتقان أ 5
 العمل.  

     

بقى  في العمل وقتا إضافيا إلنهاء عملي حتى وان لم يتم ا 6
 تعويضي ماديا

     

متلك االستعداد النفسي والرغبة  للقيام باألعمال على أتم  ا 7
 وجه 

     

      هتم بان أباشر مهام عملي بشكل مبكر ا 8

      غادر مكان عملي بعد مغادرة االخرين أ 9

      رغب بالدوام في أيام العطل  أ 10

      نجز كثيرا من المهام المتبقية لدي في المنزل  أ 11
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 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال الثاني: التفاني ا

      شعر بالمتعة عند أدائي عملي  أ 12

      الدوام شغلني التفكير في عملي حتى بعد انتهاء ي 13

      شعر بدافعية عالية عند الذهاب للعمل  أ 14

      شعر بالفخر والحماس عندما أقوم بعملي أ 15

مع زمالئي في العمل من  اجتماعية قويةمتلك عالقات ا 16
 الصعب كسرها  

     

      وإخالص نجز اعمالي بكل تفاني وحب أ 17

والحياة الخاصة بحيث ال يحدث  قوم بالموازنة بين العمل أ 18
 أي عائق بينهما

     

      حرص على المحافظة على سمعة المؤسسة ا 19

      شعر باالنتماء والوفاء في العمل  أ 20

      عمل بكل امكانياتي   أ 21

      حرص على استثمار الوقت جيداَ اثناء عملي ا 22

 ائماد لفقرة ا لرقما
5 

 البا غ 
4 

 حيانا أ
3 

 ادران
2 

 بداا
1 

 لمجال الثالث: االنهماكا

      ركز بدقة على عملي  أ 23

      شعر بالوقت يمر بسرعة سريعا اثناء القيام بالعمل  ا 24

      رى أن معظم اهتماماتي مركزة حول عمليأ 25

      عمل على تنويع المهام والواجبات الموكلة الي أ 26

      شعر بالحيوية عندما أعمل بشكل مكثف  أ 27

      ولي للعمل قدراَ كبيراَ من االهتمام  أ 28

      علم تماما ما العمل المتوقع القيام به  ا 29

توقع ان الخبرة التي احصل عليها االن لها دور كبير في أ 30
 تطوير حياتي المهنية 

     

 شعر باإليجابية تجاه عملي  أ 31
 

     

      ؤّدي عملي بدقة وفي الوقت المطلوب  أ 32



99 
 

 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين3ملحق رقم )
 

 

 قائمة المحكِّمين
 لجامعة ا السما لرقم ا

 امعة الخليل ج إبراهيم أبو عقيل . د 1
 خليل امعة ال ج . بالل يونس  د 2   

 امعة القدسج . جميل م مد الشاعر  د 3
 لية القاسمي ك األعورصالح  .د 4
 كلية أونو   عمر مزعلد.  5
 امعة الخليل ج . منال أبو منشار د 6
 لخليل امعة ا ج ميأون التميمي . د 7
 فلأطين األهلية امعة ج م مود حماد  . د 8
 امعة فلأطين األهلية ج . مروة علي أبو حمادةد 9
 بيا ل مامعة ج يوسف جردات . د 10
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 مدارس السلطةمهمَّة  (: كتاب تسهيل4ملحق رقم )
 

1 
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 (: كتاب تسهيل مهمَّة المدارس الخاصة 5ملحق رقم )
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 لية يمدارس المعارف االسرائ(: كتاب تسهيل مهمَّة 6ملحق رقم )
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 ق اللغوي يقالتد(: 7ملحق رقم )


