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دراسة مق ارنة   - أثر االحتراق الوظيفي على رأس المال الفكري
والمعاهد الخاصة  بين عينة من العاملين بالمعاهد الحكومية  

 بالق اهرة الكبرى
               [91] 

 (3)مل عبد الفتاح شمسأ -(2)محمد عبد العزيز خليفة -(9)مصطفى محمد نوحمنتصر 
جامعة عين  ،كلية التربية( 3جامعة عين شمس كلية التجارة، ( 9وزارة التعليم العالى  (9

 شمس
 

 ال م س تخ ل ص
جودة ين ـحسلت االحتراق الوظيفي على رأس المال الفكري الدراسة قياس أثرستهدفت ا

العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة على وذلك بالتطبيق  الخدمة التعليمية فى مصر 
أثر االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكرى  وذلك بعد التعرف على أهمية، بالقاهرة الكبرى

مكانيات ومتطلبات تطبيقها على  ميدانيةإجراء دراسة مع  للتعرف على مدى مالئمة وا 
 .التعليمية فى مصر المؤسسات

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم تصـميم إسـتمارة إسـتبيان جمعـت بالمقابلـة ،تعـمنت مجموعــة 
فــي هــذا الدراســة  ثونعتمــد البــاحاالعبــارات تقــيس إتجاهــات العينــة تجــاا متايــرات الدراســة، و مــن 

على المزج بين المنهج اإلستقرائى والمنهج االستنباطي وذلك من خالل أسلوب الدراسة النظرية 
تحليـل البيانـات باسـتخدام أختبـار كروسـكال ـ والس لكـل ون البـاحث ى، وقد أجـر والدراسة الميدانية

سؤال من أسئلة قائمة االستقصاء الختبار فروض الدراسـة باسـتخدام عينـة الدراسـة المكونـة مـن 
الــي  البــاحثونوقــد توصــل " وهــى عــدد األســتمارات الصــحيحة التــى تــم اســتردادها"مفــردة  311

بالمعاهـــد أععـــاء هيئـــة التـــدريس مجموعـــة مـــن النتـــائج والتوصـــيات التـــي يمكـــن تطبيقهـــا علـــى 
 .هد الخاصة بالقاهرة الكبرىالحكومية والمعا

 :توصلت الدراسة إلى ما يلي
فروق دالة إحصائًيا بين تأثير اإلجهاد االنفعالي على رأس المال الفكري فيما بين  وجود -0

 " العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة
فروق دالة إحصائًيا بين تأثير االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري فيما بين  وجود -9

 ." العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة
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 قدمة الدراسةم
يمثل االحتراق الوظيفي مشكلة تؤرق بعض العاملين في أغلب مجاالت العمل، بل 

الععوية والنفسية، وقد تكون هذا االعطرابات من وتسبب لهم الكثير من االعطرابات 
األسباب المباشرة التي تؤدي إلى عدم الرعا عن العمل وظهور األعراض المرعية لديهم، 

 :حمد عبد الحكمأ.) مما يؤدى فى النهاية إلى ععف األداء والتأثير السلبي على المؤسسة
 .( 29ص ،9102

فى االهتمام بالعاملين في مجاالت العمل  وتسعى المنظمات المعاصرة لبذل جهدد كبير
المختلفة، لما لها من أهمية في بناء المجتمعات وتطويرها وذلك بتقديم أساليب ووسائل الرعاية 
المختلفة لهم، وبالرغم من ذلك فإن العديد من المواقف العاغطة التي يتعرض لها العاملون 

ادر البشرية العاملة وأدائها والتي من من شأنه أن يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة على الكو 
نظمات ،ومنها التى أصبحت منتشرا فى كثير من الم.أبرزها ظاهرة االحتراق الوظيفي 

 ( 9101،02 :سماهير). المنظمات التعليمية
ويتوقف مستقبل المنظمات  التعليمية على ما تملكه من رأس مال فكري ألنه يمثل الثروة 

في استمراراية المنظمات ويزيد من قدرتها التنافسية الخاصة في  همالحقيقية لها كما أنه يسا
ظل تزايد المعوقات الكثيرة في بيئة األعمال وحدوث تاييرات سريعة في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت واالهتمام بالمعرفة وشدة المنافسة واالنفتاح على العالم الخارجي لذلك أصبح من 

تهتم بإدارة وتطوير رأس مالها الفكري كما أن قيمة المنظمة ال  العروري على المنظمات أن
نما تتحدد أيعًا بما تملكه من رأس المال الفكري  تقاس بما تمتلكه من رأس المال مادي فقط وا 

(.Huggins:9109) 
 

 م  ش ك ل ة الدراسة
السائدة في من خالل رؤية وتحليل الباحث لظروف العمل النفسية واالجتماعية والمهنية 

ة وجود ظاهر  فقد الحظ قطاع المؤسسات التعليمية وتحديدًا في المعاهد الحكومية والخاصة
لمعاهد التى تعد من بين الظواهر ذات التأثيرات السلبية على العاملين بااالحتراق الوظيفى 

، حيث يظهر هذا التأثير في انخفاض مستوى األداء واإلصابة الحكومية والمعاهد الخاصة
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اإلنجاز ، مما يؤثر بالسلب على حجم والسلبية في التعامل مع اآلخرين باإلجهاد، وكثرة الاياب
واإلبداع فى المعاهد الحكومية والخاصة المنوطة بها إعداد خريجين على مستوى عال من 

القيام  المهارة المهنية والعلمية وهو ما يؤدى إلى تراجع دور المعاهد الحكومية والخاصة فى
تتزايد  ظاهرة االحتراق الوظيفي  في تلك المعاهد حيث يمكث  كما. ها فى تنمية المجتمعبدور 

األمر الذى يتبعه اعمحالل لرأس المال ، الموظف في وظيفته بدون تايير وتطوير مدة طويلة
 ،الفكرى لهؤالء الموظفين

مسلم أبو دراسة سماهر  ) العديد من الدراسات التى تناولت موعوع البحث ومنها وهناك
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى ( 9101مسعود، 

الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة وتحديد العالقة ما بين 
المؤهل ، بالرات، العمر، الجنس)ظاهرة االحتراق الوظيفي ومجموعة من العوامل الديموغرافية 

وتحديدًا أسباب ومصادر انتشارها والسبل الكفيلة ( الحالة االجتماعية، الُمسمى اإلداري، العلمي
 .موظف( 929)بعالجها،وُطبقت الدراسة على 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم 
اإلجهاد )متوسط من االحتراق الوظيفي على بعديه بقطاع غزة يعانون بشكل عام من مستوى 

  )اإلنجاز الشخصي)فيما كان مستوى االحتراق منخفعًاعلى بعد ( االنفعالي وعدم اإلنسانية
التعرف على االحتراق وعالقته بالرعا  هفى دراست (9102وأعاف عبد الحكم  )

ين اإلعدادية والثانوية بمحافظة الوظيفي ودافعية االنجاز لدى معلمي التربية الرياعية بالمرحلت
المنيا وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة طردية بين االحتراق الوظيفى والرعا الوظيفي 

 .ودافعية اإلنجاز في البيئات التعليمية 
ويظهر من العرض السابق أن المشكلة التى يتناولها هذا البحث هو العالقة بين 

ري في بيئة المؤسسات المصرية بصفة عامة والعاملين في االحتراق الوظيفي ورأس المال الفك
 .المعاهد الحكومية والخاصة بصفة خاصة
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ما أثر االحتراق الوظيفي على  :أسئلة البحث األساسية يمكن صياغتها فى التساؤل التالي 
 رأس المال الفكري للعاملين بالمعاهد الحكومية والخاصة ؟

 :التساؤالت الفرعية التاليةوينبثق من هذا التساؤل الرئيسى 
ما تأثير االحتراق الوظيفي على األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد  .0

 الخاصة ؟
االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد  ما الفروق بين تأثير .9

 الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة ؟
بين مستوى اإلجهاد االنفعالي ورأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد ما العالقة  .3

 الحكومية والخاصة ؟
ما العالقة بين مستوى التبلد اإلحساسي ورأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد  . 0

 الحكومية والخاصة ؟
بالمعاهد  ما العالقة بين مستوى اإلنجاز الشخصي ورأس المال الفكري لدى العاملين .2

 الحكومية والخاصة ؟
 كيف يمكن التالب على االحتراق الوظيفى لدى العاملين بالمعاهد الحكومية والخاصة ؟ .6

 

 أهداف الدراسة
أثر االحتراق الوظيفي على رأس يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى وعع إطار يوعح 

لحكومية والمعاهد الخاصة دراسة مقارنة بين عينة من العاملين بالمعاهد ا"المال الفكري
 :اف الفرعية التاليةويتم تحقيق هذا الهدف من خالل مجموعة من األهد  "بالقاهرة الكبرى

الكشف عن تأثير االحتراق الوظيفي على األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد الحكومية  .0
 .والمعاهد الخاصة

الفكري لدى العاملين بالمعاهد الحكومية االحتراق الوظيفي على رأس المال  مقارنة تأثير .9
 .والعاملين بالمعاهد الخاصة

تحليل العالقة بين مستوى اإلجهاد االنفعالي ورأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد  .3
 .الحكومية والخاصة
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تحليل العالقة بين مستوى التبلد اإلحساسي ورأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد  .0
 .مية والخاصةالحكو 

تحليل العالقة بين مستوى اإلنجاز الشخصي ورأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد  .2
 .الحكومية والخاصة

املين بالمعاهد الحكومية الوصول إلى آليات للتالب على االحتراق الوظيفى لدى الع .6
 والخاصة

الدراسة تعزى للمتايرات الديموغرافية دراسة االختالف بين أراء عينة الدراسة حول متايرات  .7
 .(المستوى الوظيفى-السن -النوع)المتمثلة فى 

 

 أه م ي ة الدراسة
، همية النظرية واألهمية التطبيقيةاأل: راسة الراهنة من خالل مجالين هماتنبع أهمية الد

 : وذلك كما يلي
 :األهمية النظرية .9
لواقع المعاهد الحكومية  الموعوعات الهامة والمعاصرةتقدم الدراسة إسهاًما نظرًيا ألحد - 

 .، إذ جاءت لتوعح أثر االحتراق الوظيفي على رأس المال الفكريوالخاصة
كما تأتى أهمية الدراسة فى تناولها لرأس المال الفكري الذى يعد المحرك الرئيسي لنمو  -

 .المنظمات المعاصرة 
تربط بين أثر االحتراق الوظيفي على رأس المال محاولة سد نقص المراجع العلمية التي - 

 .الفكري بصفة عامة والعاملين بالمعاهد الحكومية والخاصة بصفة خاصة
 :األهمية التطبيقية. 2
تنبع أهمية الدراسة التطبيقية من ربط االحتراق الوظيفي برأس المال الفكري في المعاهد - 

رأس المال الفكري الثروة التى تقتنيها تلك  التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يمثل متاير
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المعاهد التعليمية، وكيف أن وجود احتراق وظيفي لديهم سوف يؤثر على مستوى اإلبداع 
 .واإلنجاز لديهم

وجود حاجة ماسة لتحليل وتفسير ظاهرة االحتراق الوظيفى ، بما تتعمنه من مشاعر - 
 .ول عملية لهاسلبية  والوقوف على مسبباتها ومحاولة إيجاد حل

أهمية القطاع المطبق عليه وهو قطاع مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة والمعاهد - 
الحكومية والخاصة المصرية بصفة خاصة، حيث اكتشف الباحث من خالل إطالعه على 
أدبيات الموعوع، أنها تركز على االحتراق الوظيفى لدى المعلمين وفى مجال الرعاية 

ريض وشركات الكهرباء، فرأى أن يركز العوء على االحتراق الوظيفى االجتماعية والتم
لدى الموظفين اإلداريين بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة والتى تمثل الحاعنات 
األساسية للفكر وقاطرات التنمية في كل المجتمعات اإلنسانية المتقدمة والقدرة على الوفاء 

 .مع يتمتع بالرخاء والرفاهية على أساس علمي قويبمسئوليتهم االجتماعية نحو بناء مجت
 .ظاهرة االحتراق الوظيفيمساعدة األكاديميين المختصين فى وعع برامج لعالج  -

 

 ال  دراس ات ال  س اب ق ة
قام الباحث بتناول أهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بمشكلة الدراسة فى 

  :النحو التالىعوء ما توافر له وذلك على 
 2193: خليل جعفر:دراسة  .0

دراسة العوامل التي تؤثر على االحتراق الوظيفي لدى الممرعين في : إلى هدفت الدراسة
ة على جميع الممرعين في مستشفى الشفاء بقطاع سمستشفى الشفاء بقطاع غزة، وطبقت الدرا

 .ممرعًا  291غزة والبالغ عددهم
 :يلىوتوصلت نتائج الدراسة إلى ما 

أن مستوى االحتراق الوظيفي كان مرتفعًا لُبعد اإلجهاد الوظيفي ومنخفعًا لُبعد تبلد  -
 .المشاعر وبعد انخفاض الشعور باإلنجاز

وجود عالقة طردية بين عبء العمل واالحتراق الوظيفي لدى الممرعين في مستشفى  -
 .الشفاء بقطاع غزة
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الوظيفي لدى الممرعين في مستشفى وجود عالقة عكسية بين وعوح الدور واالحتراق  -
 .الشفاء بقطاع غزة

وجود عالقة عكسية بين بيئة العمل المادية واالحتراق الوظيفي لدى الممرعين في  -
 .مستشفى الشفاء بقطاع غزة

 2015): دراسة شيرين أحمد  .2
اختبار تأثير االحتراق الوظيفي على رأس المال البشري، توعح تأثير  :هدفت الدراسة إلى

االحتراق الوظيفي على رأس المال البشري، واختبار تأثير اإلنهاك العاطفي، الشعور بالسلبية 
وتدني اإلنجاز الشخصي على رأس المال البشري، ومعرفة أثر االبتكار والتعلم، الحافز 

يات على رأس المال البشري، ومعرفة إلى أي مدى يؤثر االحتراق وااللتزام، القدرات واإلمكان
 .الوظيفي على رأس المال البشري

 :توصلت الدراسة إلى ما يلى
 .ثر معنويا على رأس المال البشريأن أبعاد االحتراق الوظيفي تؤ  •
 .أن هناك عالقة طردية قوية بين االحتراق الوظيفي ورأس المال البشري •
  2192رضا إبراهيمدراسة  .3

معرفة مدى العاملين بالجامعات محل الدراسة من األبعاد الثالثة لالحتراق : هدفت الدراسة إلى
 آدمية في الشعور بالال -تدني اإلنجاز الشخصي  -الوظيفي الشعور باإلنهاك العاطفي 

، والكشف عن مدى تأثير كل ُبعد من أبعاد االحتراق الوظيفي على (العالقات مع اآلخرين
 .أبعاد السلوكيات المعادة لإلنتاجية

توافر درجة مرتفعة من االحتراق الوظيفي لدى العاملين بالجامعتين محل : توصلت الدراسة إلى
الدراسة وانعكس ذلك على مؤشرات تلك االحتراق فكانت درجة المؤشرات أيعًا في هذا 

السلبية وعدم اآلدمية في ”المستوى المرتفع وأن أكثر أبعاد االحتراق الوظيفي إلحاحًا هي 
 .العالقات
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 :2192 دراسة عصام مسعد .4
تحديد طبيعة تأثير الصراع بين العمل واألسرة على االحتراق الوظيفي : هدفت الدراسة إلى

 . بالتطبيق على أععاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنصورة
كٍل من الصراع القائم على وجود عالقة ارتباط معنوية إيجابية بين : النتائج إلى توصلت

الوقت والصراع القائم على العاوط والصراع القائم على السلوك، كما بينت وجود عالقة 
 .ارتباط ايجابية بين االجهاد الوجداني وتبلد المشاعر والشعور بانخفاض االنجاز الشخصي

  Villasalero: 2014 دراسة .5
إلقاء العوء على العالقة بين البحوث في الجامعة ورأس المال الفني  :إلى هدفت الدراسة

 المطور من أجل توعيح ما إذا كانت عالقة السببية ترجع لآلثار غير المباشرة للبحوث
(SCP)  من خالل شركات مجمع العلوم المالية أو أنها ترجع إلى األنشطة المالية لنقل

 .التكنولوجيا
إلى أن أداء براءات االختراع لشركات مجمع العلوم يرتبط إيجابيًا  توصلت نتائج الدراسة

بينما تلك ، بمشروعات البحوث والتطوير التنافسية والتي تقوم بها وتشرف عليها الجامعات
 .المشاريع ترتبط سلبيا مع أنشطة نقل التكنولوجيا والتي تقوم بها الجامعات

 Lu،Wen-Min:2012دراسة  .6
تقييم األداء الجامعي ومعرفة ما إذا كان سياستها فعالة في تحقيق هدفها : إلى هدفت الدراسة

المتمثل في دفع عجلة التعليم والدراسة العلمي أم ال، باإلعافة إلى الوقوف على مستوى 
 .حقيق كفاءتها والنتائج المتوقعةالتنفيذ، وكذلك معرفة دور الموارد الجامعية في ت

عة من النتائج وهي أن الجامعات هي أفعل بكثير في التعامل مجمو : إلى توصلت الدراسة
ُيشير تحليل االنحدار أن رأس . مع الكفاءة من حيث التكلفة من التدريس والكفاءات الدراسية

 .أثير على كفاءة التدريس والبحوثالمال الفكري ال تلعب دورًا هاًمًا في الت
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 ف     روض الدراسة
يمكن صياغة  الدراسة ومحاولة اإلجابة عن األسئلة المطروحةمن أجل تفسير إشكالية 

 :الفرعيات التالية
يؤثر االحتراق الوظيفى سلًبا على األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد  .0

 .الخاصة
فروق دالة إحصائًيا بين تأثير االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري فيما بين توجد  .9

 .بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصةالعاملين 
فروق دالة إحصائًيا بين تأثير اإلجهاد االنفعالي على رأس المال الفكري لدى  توجد .3

 .العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة
لين فروق دالة إحصائًيا بين تأثير التبلد اإلحساسي على رأس المال الفكري لدى العام توجد .0

 .بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة
اإلنجاز الشخصي على رأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين  .2

 .بالمعاهد الخاصة
 

 اإلطار النظري  
تشمل الدراسة على عدد من المفاهيم التي البد من توعيحها وتحديد المقصود منها وهي 

 :على النحو التالي
 Herbert Freudenbergerيعتبر هربـرت فردنبرجـر  :ماهية االحتراق الوظيفي: أوالا 

إلـى حيـز  Burnoutالمحلـل النفسـي األمريكـي أول مـن أدخـل مصـطلح االحتـراق النفسـي 
م عندما كتب دراسة أعدها لدورية متخصصة وناقش 0900االسـتخدام األكـاديمي، وذلـك عـام 

فسية التي جـاءت نتيجـة تعامالتـه وعالجاتـه مـع المتـرددين علـى عيادتـه النفسـية فيها تجاربه الن
أسـتاذة علـم الـنفس بجامعـة  Maslachولكـن أعمـال كريسـتينا ماسـالك . فـي مدينـة نيويـورك
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على بن .)النفسيبيركلـي األمريكيـة مثلـت الريـادة فـي دراسـة وتطـوير مفـاهيم االحتراق 
 (9113:لشوب

" بيركلي "بجامعة النفس علم أستاذة "Maslach" ماسالك كرستين أعمال تعتبرو هذا 
خاصًة في المنظمات التي ، الوظيفي االحتراق مفاهيم وتطوير دراسة في الرائدة ،األمريكية

حيث سبق وحذرت ماسالك من خطورة األعرار الناجمة . تعمل في مجال الخدمات اإلنسانية
باعتبارا حالة من اإلنهاك أو االستنزاف البدني واإلنفعالي نتيجة ، الوظيفيعن االحتراق 

، التعب: والتي تمثل في مجموعة من المظاهر السلبية منها ، التعرض المستمر لعاوط العمل
وفقدان اإلحساس بمعنى ، وفقدان االهتمام والسخرية من اآلخرين، والشعور بالعجز، واإلرهاق
مما ، والسلبية في مفهوم الذات، شك في قيمة الحياة والعالقات اإلجتماعيةوال، والكآبة، العمل

وازدياد الصراعات الشخصية بين ، يترتب عليه إنخفاض الكفاءة اإلنتاجية في العمل
 (9107:عبير عبد الفتاح.)العاملين

إلى عرورة توافر الخدمات اإلرشــادية النفسية ( 9103: محمد سيد حمزاوي)وأشــار 
اية من حصول األمراض النفسية بدرجة رئيسة قبل تفاقم الظواهر السلوكية وتأثير للوق

وقد ذكر أن الكثير من . المشكالت في حصول األمراض النفسية لدى األفراد العاملين
الدراسات والبحوث قد أوعحت أن السبب الرئيس وراء إصابة األفراد باألمراض النفســية 

الناجمين عن عاوط العمل التي يتعرض لها األفراد العاملون في والعقلية هو القلق والتوتر 
 (9103:محمد ســيد حمزاوى.)) حياتهم العصرية

هو أحد أنواع اإلجهاد البدني والنفسي والذهني ويرتبط بالعمل ويعيق  :إن االحتراق الوظيفي
األفراد عن تأدية مهام عملهم بفاعلية وذلك ألن قدرة الفرد تكون قد استهلكت ولم يعد قادرًا 
على مواجهة اإلجهاد، فاالحتراق النفسي ال يحدث فجأة، بل هو يصيب الفرد تدريجيًا بعد 

رات طويلة، وهو ليس حالة مؤقتة تزول بعد فترة قصيرة من تعرعه للعاوط المهنية لفت
حدوثه، بل هو حالة غير صحية تؤدي باألشخاص المصابين به إلى الوقوع في مشاكل 
وصعوبات جسدية ونفسية واجتماعية ولقد بينت الدراسات النفسية أن أسباب حدوث االحتراق 

عتها المحيطة بها ودور العاملين فيها، وما النفسي لألفراد في أغلبها مرتبطة ببيئة المهنة وطبي
كما أشارت . تنتجه من فرص تساعد على تفعيل مستويات العاوط واإلحباط لفترات طويلة
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إلى أن مصادر االحتراق النفسي ليست مقتصرة على العوامل الخارجية التي تتعلق ببيئة العمل 
ي، والدعم اإلداري، والجانب المالي، وطبيعته كزيادة األعباء، وأوقات العمل، والدعم االجتماع

والترقيات، ولكن هناك عوامل نفسية داخلية مرتبطة بسمات الشخصية مثل القدرة على التكيف 
 (.(Tumkaya: 2006ومواجهة العاوط والسيطرة عليها

يمكن تحديد أهم أبعادا التي نالت اهتمام أغلب الباحثين بالرغم من : أبعاد رأس المال الفكري
 :وهذا األبعاد هى. أبعاد أخرى وجود 

وهو النشاط الذي بموجبه يمكن تحديد مصادر الستقطاب األفراد المؤهلين : االستقطاب . أ
 :أحمد ماهر)بهدف جذبها واختيار المرشحين المالئمين للوظائف الشاغرة في المنظمة 

9110 ) 
 .مصادر داخلية ومصادر خارجية: نوتشمل مصادر االستقطاب نوعي

 إذ تحتاج المنظمات إلى األفراد الذين يمتلكون المعرفة والمهارة ، فهم بمثابة :الصناعة. ب
إذ . ، وبالتالي يتطلب بناء المنظمة بالموجودات الفكريةخزين واسع من المهارات والمعرفة

أن تطوير اإلمكانيات الثالث ( Stewart, 1997)و ( Miller, 1998)يرى كل من 
 :ةالفكري بناء قاعدة متينة من الموجودات اآلتية يجعل باإلمكان

 .توسيع الذكاء . 0
 .تشجيع االبتكار والتجديد يمعنى القدرة على توليد أفكار خاّلقة وجديدة . 9
  (9110:سعد على .)واألعمالممارسة التكامل في العالقات أي التوحيد في األفكار . 3
والخبرات من األفراد العاملين لديها يتوجب إذا كانت المنظمة تهتم بالكفاءات : التنشيط. جـ

ط المكثف ، بمعنى أن تعمل بمبدأ التنشيبهذا الكفاءات والمواهب عليها العناية واالهتمام
، ال بد من استخدام المعلومات والمعارف الموجودة في عقول األفراد للتشبع بالمعرفة، عليه

ناسبة للمشاركة من خالل توفير بيئة مأواًل بأول وذلك من خالل شحن القدرات الذهنية لهم 
كاستخدام أساليب ذهنية مثل العصف الذهني وأساليب الفكر الجماعي  في توليد األفكار

 .وأسلوب االجتماعات المرنة واالستشاريين والتفاعل بين الموارد البشرية داخل المنظمة 
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صيانة تكفل المحافظة  إن الموارد البشرية كأصل من أصول المنظمة يحتاج إلى :المحافظة.د
وهناك . على القدرات والمهارات والخبرات العرورية من أجل تحقيق أهداف المنظمة

نشاطات يمكن االهتمام بها من قبل المنظمة لزيادة كفاءتها وفاعليتها كالتدريب 
وهناك أساليب تتمكن المنظمة من استخدامها  .ات والحوافز المادية والمعنويةوالتعويع

عنوي والتصدي بهدف المحافظة على رأسمالها الفكري منها تنشيط الحافز المادي والم
، وتعزيز للتقادم التنظيمي، مواجهة اإلحباط التنظيمي، تقليل فرص االغتراب التنظيمي

 .التمّيز التنظيمي 
يمثل الزبائن محور اهتمام عمل المنظمات إنتاجية كانت أم خدمية،  :االهتمام بالمستفيدين.هـ

وعلى المنظمة تفّهم احتياجاتهم وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم، ويعّد رعا المستفيدين من 
، ال سيما في المنظمات واتجاهاتها المستقبلية المؤشرات المهمة التي تدخل في تقييم أداء

. ل منظمة خاصة استخدام تقنية المعلومات واالتصاالتظل ثورة المعلوماتية التي دخلت ك
الرعا بأنه شعور األفراد بالسعادة الناجمة عن مقارنة أداء المنتج وما ( Kotler)ويعّرف 

 .، فإن هذا الزبون سيكون راعيًا بدرجة كبيرة، فإن كان األداء يفوق التوقعاتيتوقعه الزبون
، إذ من خالله شاط مهم تركز عليه أغلب المنظماتالتعليم والتدريب ن :التدريب والتطوير.و

يمكن أن يكتسب المتدربون المهارات والخبرات ويمتلكون المعرفة وحتى تعديل سلوكهم 
بالتالي إمكانية غرس األفكار واالنطباعات حول فهم طبيعة العمليات والمهام الموكلة 

 .عوح أكثر وصواًل إلى الحقائقلألفراد العاملين وبما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم بدقة وو 
 

 منهج الدراسة
عتمد الباحث على منهجين أساسيين فى اعة المشكلة وهدف وأهمية الدراسة فى عوء طبي
 : أعداد الدراسة هما

ستقراء :المنهج الوصفي التحليلي -0 الدراسات العلمية  حيث قام الباحثون باإلطالع وا 
تباع أسلوب الدراسة المكتبية واإلطالع على اى تناولت موعوع الدراسة من خالل الت

المراجع العلمية  المتخصصة العربية واألجنبية من كتب علمية ومقاالت منشورة بالمجالت 
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العلمية المحكمة والدوريات المختلفة وما صدر من المؤتمرات العلمية ورسائل علمية 
 .بالمشكلة موعوع الدراسةوالدراسات السابقة وأبحاث مرتبطة بموعوع الدراسة والمتعلقة 

ستخدم الباحث هذا المنهج بهدف الكشف عن النتائج المنطقية ا: المنهج التطبيقى  -2
وذلك من خالل القيام بدراسة ميدانية  ،إختبار الفروض األساسية للدراسة المترتبة على

تهدف إلى إختبار فروض البحث السابقة، وذلك من خالل بيانات مستمدة من قائمة 
عينة من العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد  إستقصاء إلستطالع الرأى تم توزيعها على

 .الخاصة بالقاهرة الكبرى
 

 إجراءات الدراسة
عمد الباحثون في إجراء الدراسة الميدانية على  (:المنهج التحليلي)الدراسة الميدانية

من العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد  قائمة االستقصاء والتي تم توزيعها على عينة من
حيث تم  2/00/9109الي  2/01/9109، وذلك في الفترة من الخاصة بالقاهرة الكبرى

التعرف على أراءهم ورغباتهم واتجاهاتهم والعناصر الاير مرعية التى تواجههم وانطباعاتهم 
يانات والمعطيات التي تم واقتراحاتهم، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل الب

 .جمعها
، ثم تم استعراض سة إستكشافية في المجال التطبيقيهتمت الدراسة بإجراء درااومن ثم 

ومن ثم فإن  الدراسة قد تناولت ذك في موعوعين أساسيين ، نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها
حيث أستخدم الباحثون ا، أسس الدراسة الميدانية، ونتائج الدراسة الميدانية ومناقشته: هما

األسلوب اإلحصائي األنسب للتحليل، وهو أختبار كروسكال والس، ولما كانت البيانات قد 
صفين، تمثل الصفوف عينة جاءت منظمة فى شكل جداول تكرارات من خمسة أعمدة و 

وتمثل األعمدة ( العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة بالقاهرة الكبرى)الدراسة 
وافق تمامًا إلى ال أوافق استجابات األفراد على أسئلة االستقصاء والتى تم ترتيبها تنازليًا من م

 مطلقاً 
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 :أسلوب وأدوات الدراسة
 :يمكن توعيح كاًل من مجتمع وعينة الدراسة كما يلي :مجتمع الدراسة والعينة -أ 

  العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة  يتمثل مجتمع الدراسة من :مجتمع الدراسة
  بالقاهرة الكبرى

 وهى عدد "فردًا يمثلون عينة الدراسة  311كانت عينة الدراسة المكونة من  :عينة الدراسة
العاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد )من "االستمارات الصحيحة التى تم استردادها

لطبيعة البيانات التى تتسم بندرة االستجابة على بعض ونظرًا  (الخاصة بالقاهرة الكبرى
فئات االستجابة خاصة فئة ال أوافق مطلقًا، فقد قام الباحثون بحساب قيمة كروسكال ـ 

وتم اختبار معنوية قيم كروسكال ـ والس لكل   Statxact 4.0"والس بإستخدام برنامج  
 .1012سؤال عند مستوى 

 Sample، وتم تحديد حجم العينة باستخدام برنامج تم اختيار عينة عشوائية بسيطة
Size Calculator  مفردة، وعند مستوى ثقة  901وذلك بمعلومية حجم المجتمع الذى يبلغ

 929، وبعد ادخال البيانات للبرنامج تم حساب حجم العينة وبلغ %2± وحدود خطأ % 22
 .مفردة

التي إطلع عليها الباحثون، فقد في عوء الدراسات السابقة : قياس متغيرات الدراسة   -ب 
رأس المال )والمتاير التابع ( االحتراق الوظيفى)اعتمد الباحثون فى قياس المتاير المستقل 

 (.الفكرى
قوامها  Pilot studyتم تطبيق المقياس فى صورتـه المبدئية على عينة استطالعية 

صدق المقياس المستخدم فى  مفردة من العاملين فى المعاهد محل الدراسة وذلك الختبار( 21)
بهدف قياس معامل  Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ الفاوقد تم استخدام  ،الدراسة

وذلك ( الجذر التربيعي لمعامل الثبات)الذاتي الذى يمثل ، والصدق (درجة االعتمادية)ثبات ال
 (الفكري المال رأس على االحتراق لوظيفي أثر "على مستوى جميع المتايرات الخاصة بأبعاد 
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 رأس على االحتراق لوظيفي أثر " أبعادمعامالت الصدق والثبات إلجمالي : (9)جدول رقم 
 " الفكري المال

 الصـدق الثبــــات األبعاد
 أبعاد االحتراق الوظيفى -9

 10992 10729 اإلجهاد االنفعالي 
 10997 10799 التبلد اإلحساسي

 10991 10776 اإلنجاز الشخصي
 10112 10902 االحتراق الوظيفى إجمالي

 رأس المال الفكريأبعاد  -2
 10999 10772 قدرات العاملين 
 10921 1723 إبداع العاملين

 10923 10729 اتجاهات العاملين
 10224 10264 رأس المال الفكري: إجمالي

 :يوعح الجدول السابق
، 10776، 10799، 10729)  الوظيفىاالحتراق إلبعاد "  الثبات" أن قيم معامالت  -1

  .مما يعني القدرة علي اإلعتماد علي تلك المقاييس ( .,7)وهي أكبر من (10902
، 10991، 10997، 10992)  االحتراق الوظيفىألبعاد "  الصدق" أن قيم معامالت  -2

 .مما يعني القدرة علي اإلعتماد علي تلك المقاييس( .,7)وهي أكبر من ( 10213
، 10729، 10723، 10772)  رأس المال الفكريألبعاد "  الثبات" قيم معامالت  -3

  .مما يعني القدرة علي اإلعتماد علي تلك المقاييس ( .,7)وهي أكبر من (10760
 (10921،1023،10970، .,999)  رأس المال الفكريالبعاد "  الصدق" أن قيم معامالت  -4

 .اإلعتماد علي تلك المقاييس مما يعني القدرة علي( .,7)وهي أكبر من 
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 نتائج الدراسة
قياس معنوية الفرق لتأثير االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري فيما بين  :(2)جدول رقم 

 .العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة

عينة  األبعاد
المتوسط  العدد الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
اختبار 

(T) 
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

االحتراق الوظيفى 
على رأس المال 

 الفكري

معهد 
 معنوية 1010 20020 1000627 9092 096 حكومى

 1039620 3003 096 معهد خاص
توجد فروق ذات داللة  بتحليل البيانات الموجودة فى الجدول السابق يضح أنة 

بالمعاهد الحكومية والعاملين  الوظيفى على رأس المال الفكرياالحتراق إحصائية بين 
 (1012)، عند مستوى معنوية اقل من (20020"  )ت"، حيث بلات قيمة بالمعاهد الخاصة
وذلك لصالح ( 3003)ومتوسط المعهد الخاص ( 9092)للمعهد الحكومى  وبمتوسط حسابي
 .المعهد الخاص

دالة إحصائًيا بين تأثير االحتراق الوظيفى على فروق توجد " وبذلك يثبت صحة الفرض
 "رأس المال الفكري فيما بين العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة 

قياس معنوية الفرق لتأثير اإلجهاد االنفعالي على رأس المال الفكري فيما بين  :(3)جدول رقم 
 )"ت"باستخدام اختبار .عاهد الخاصةالعاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالم

عينة  األبعاد
المتوسط  العدد الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
اختبار 

(T) 
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

اإلجهاد االنفعالي 
على رأس المال 

 الفكري

معهد 
 1027999 902166 096 حكومى

معهد  معنوية 1010 00222
 1079002 902020 096 خاص

توجد فروق ذات داللة  بتحليل البيانات الموجودة فى الجدول السابق يضح أنة 
بالمعاهد الحكومية والعاملين  على رأس المال الفكري اإلجهاد االنفعالي إحصائية بين

 (1012)، عند مستوى معنوية اقل من (00222" )ت"، حيث بلات قيمة بالمعاهد الخاصة
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وذلك لصالح ( 9020)ومتوسط المعهد الخاص ( 9021)للمعهد الحكومى  وبمتوسط حسابي
 .المعهد الخاص

توجد  فروق دالة إحصائياا بين تأثير اإلجهاد االنفعالي " وبذلك يثبت صحة الفرض
 "على رأس المال الفكري فيما بين العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة 

قياس معنوية الفرق لتأثير التبلد اإلحساسي على رأس المال الفكري فيما بين  :(4)جدول رقم 
 " ت"باستخدام اختبار .العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة

عينة  األبعاد
المتوسط  العدد الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
اختبار 

(T) 
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

التبلد اإلحساسي 
على رأس المال 

 الفكري

معهد 
 1020609 9000 096 حكومى

غير  109 0006
معهد  معنوية

 0001939 9026 096 خاص

ال  توجد فروق ذات داللة  هفى الجدول السابق يضح أن بتحليل البيانات الموجودة
بالمعاهد الحكومية والعاملين  على رأس المال الفكري إحصائية بين التبلد اإلحساسي

( 1012)، عند مستوى معنوية اكبر  من (0006"  )ت"، حيث بلات قيمة بالمعاهد الخاصة 
 (.9026)ومتوسط المعهد الخاص ( 9000)وبمتوسط حسابي  للمعهد الحكومى 

التبلد توجد  فروق دالة إحصائياا بين تأثير " وبذلك يثبت عدم  صحة الفرض
المال الفكري فيما بين العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد  على رأس اإلحساسي
 "الخاصة 

 داء الوظيفىواألمصفوفة االرتباط بين االحتراق الوظيفى : (5)جدول رقم 
معامل  االحتراق الوظيفي

 (r)االرتباط
مستوى 
 المعنوية

النتيجة 
 (الداللة)

 دالة **1010- 10020 األداء الوظيفي
 (.100)عند مستوى معنوية أقل من  دالة**
 (.1012)د مستوى معنوية أقل من دالة عن*
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السابقة يتعح أنة توجد عالقة سالبة  ذات داللة إحصائية  بالنظر فى مصفوفة االرتباط
بمستوى ( -10020)، حيث بلغ معامل االرتباط "داء الوظيفى واألبين االحتراق الوظيفى 

 .االحتراق الوظيفى كلما زاد االداء الوظيفى قلنه كلما أويدل على (. 1010)معنوية اقل من 
 رأس المال الفكرية االرتباط بين اإلنجاز الشخصي و مصفوف: (6)جدول رقم 

 (الداللة)النتيجة  مستوى المعنوية (r) معامل االرتباط اإلنجاز الشخصي
 دالة **1010 10027 رأس المال الفكري

 (.100)ند مستوى معنوية أقل من دالة ع**
 (.1012)د مستوى معنوية أقل من دالة عن*

لة إحصائية بين السابقة يتعح أنة توجد عالقة ذات دال بالنظر فى مصفوفة االرتباط
بمستوى معنوية ( 10027)، حيث بلغ معامل االرتباط "رأس المال الفكري اإلنجاز الشخصي و 

 .رأس المال الفكريكلما زاد الشخصي  اإلنجاززاد  ويدل على انه كلما (.1010)اقل من 
تحليل االنحدار البسيط لتأثير االحتراق الوظيفى على األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد 

 الحكومية والمعاهد الخاصة 
 نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير االحتراق الوظيفى على: (2)جدول رقم 

 .األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

t. test F. test 
R2 مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

 %9103 **10110 63067 **1010 97032 00919 الجزء الثابت
    **1010- 70291- 10922 األداء الوظيفي

 (.1010)د مستوى معنوية أقل من دالة عن**
 (.1012)د مستوى معنوية أقل من دالة عن*

 :يتعح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها
من %( 9103)يفسر  االحتراق الوظيفينجد أن المتاير المستقل : (R2)د معامل التحدي – 0

وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي (. األداء الوظيفي)التاير الكلي في المتاير التابع 
في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متايرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها عمن 

 .النموذج 
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نجد أن المتاير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتاير المستقل –9
" ت"، حيث بلات قيمة (األداء الوظيفي)ذو تأثير معنوي سلبي على ،  االحتراق الوظيفي

 (.1010) وذلك عند مستوى معنوية أقل من( -70291)
، لالختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك :اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار – 3

 وهي ذات( 63067)هي  (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)تم استخدام إختبار 
 ، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على(1010)معنوية عند مستوى أقل من 

 . األداء الوظيفي
البسيط لتأثير اإلنجاز الشخصي على رأس المال الفكري للعاملين بالمعاهد تحليل االنحدار 

 الحكومية والمعاهد الخاصة 
نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير اإلنجاز الشخصي على : (2)جدول رقم 

 .رأس المال الفكري للعاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة

 المتغير المستقل
 لماتالمع

 المقدرة
i 

t. test F. test 
R2 مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

 %0201 **10110 60302 **1010 07022 00979 الجزء الثابت
    **1010 90291 10061 رأس المال الفكري

 (.1010)د مستوى معنوية أقل من دالة عن**
 (.1012)معنوية أقل من د مستوى دالة عن*

 :يتضح من الجدول السابق مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها
من %( 0201)يفسر اإلنجاز الشخصي نجد أن المتاير المستقل : (R2)معامل التحديد  – 9

رأس المال الفكري رأس المال الفكري وباقي النسبة يرجع )التاير الكلي في المتاير التابع 
العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متايرات مستقلة أخرى كان من إلى الخطأ 

 .المفروض إدراجها عمن النموذج 
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نجد أن المتاير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل –2
" ت"، حيث بلات قيمة (رأس المال الفكري)ذو تأثير معنوي على ، اإلنجاز الشخصي 

 (.1010)وذلك عند مستوى معنوية أقل من  (90291)
، ر معنوية جودة توفيق النموذج ككلالختبا:اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار – 3

وهي ذات ( 60302)هي  (F-test)، وحيث أن قيمة إختبار (F-test)تم استخدام إختبار 
ير نموذج االنحدار على ، مما يدل على جودة تأث( 1010)معنوية عند مستوى أقل من 

 . رأس المال الفكري
 :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

  يؤثر االحتراق الوظيفى سلًبا على األداء الوظيفي للعاملين بالمعاهد الحكومية والمعاهد
 .الخاصة

  يؤثر اإلنجاز الشخصي على رأس المال الفكري لدى العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين
 .لخاصةبالمعاهد ا

  على رأس المال الفكري فيما بين التبلد اإلحساسي توجد  فروق دالة إحصائًيا بين تأثير
 .العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة 

  توجد  فروق دالة إحصائًيا بين تأثير االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري فيما بين
 .والعاملين بالمعاهد الخاصةالعاملين بالمعاهد الحكومية 

  توجد  فروق دالة إحصائًيا بين تأثير االحتراق الوظيفى على رأس المال الفكري فيما بين
 .العاملين بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصة 

  توجد  فروق دالة إحصائًيا بين تأثير اإلجهاد االنفعالي على رأس المال الفكري فيما بين
 . بالمعاهد الحكومية والعاملين بالمعاهد الخاصةالعاملين 

 :تفسير النتائج
داريين أبدت النتائج التعرف على مدى انتشار ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإل -

بين ظاهرة االحتراق الوظيفي ومجموعة من العوامل الديموغرافية  العاملين وتحديد العالقة
، والكشف (الحالة االجتماعية، الُمسمى اإلداري، المؤهل العلمي، الراتب، العمر، الجنس)

 .أسباب ومصادر انتشار االحتراق الوظيفى  والسبل الكفيلة بعالجها عن
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حتراق الوظيفي لدى االعاملين أيدت نتائج الدراسة معرفة العوامل التي تؤثر على اال -
والعالقة بين وعوح الدور واالحتراق الوظيفي ، والعالقة بين بيئة العمل المادية واالحتراق 

 .الوظيفي وكذلك العالقة بين التعزيز اإليجابي واالحتراق الوظيفي 
الدراسة الباحث في الكشف عن تأثير االحتراق الوظيفي على رأس المال أيدت نتائج  -

شري ومعرفة مدى تأثير اإلنهاك العاطفي، الشعور بالسلبية وتدني اإلنجاز الشخصي الب
 على رأس المال البشري، ومعرفة أثر االبتكار والتعلم، والحافز وااللتزام على رأس المال

 .البشري
في تحديد العالقة بين إدارة المعرفة ورأس المال الفكري من ناحية،  أختلفت نتائج الدراسة -

دارة ظهار الدور االستراتيجي إلدارة المعرفة  وا  دارة المعلومات من ناحية أخرى، وا   المعرفة وا 
وأنتهت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ترابط بين االحتراق الوظيفى على رأس المال  -

 .الفكرى بالمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة بالقاهرة الكبرى
 

 التوصيات
العمل على استثمار وتطوير رأس المال الفكري الخاص ينباي على اإلدارات الجامعية 

 بها بصفة مستمرة من خالل الخطوات اآلتية
العمل على االرتقاء بنوعية التعليم من خالل استقطاب الكفاءات كحاملي الشهادات العليا  -0

للعمل في البيئات الجامعية، واالهتمام بهم عن طريق برامج التنمية ( الماجستير، الدكتوراا)
 .لمهنيةا
توفير البنية التحتية التكنولوجية الحديثة في البيئات الجامعية لتنشيط رأس المال الفكري  -9

 .الخاص بها
االهتمام باجتذاب األفراد ذو الكفاءات االستثنائية كالموهوبين والمبدعين لزيادة االبتكار  -3

 .داخل الجامعة
االهتمام ببرامج التدريب الخاصة زيادة االهتمام برأس المال الفكري وعناصرا عن طريق  -0

 .به
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 .تطوير المقدرات المالية بتنمية اإليرادات وتنوع مصادرها وخفض اإلنفاق غير الرشيد -2
التفوق، التميز، االبتكارية، اإلبداع الفكري، )توفير قوى تنافسية لكل جامعة ولكل كلية  -6
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ABSTRACT 

The study aimed at measuring the effect of job burnout on 

intellectual capital to improve the quality of educational service in 

Egypt by applying to the employees of government institutes and the 

private institutes in Greater Cairo; after identifying the significance of 

the impact of job burnout on intellectual capital and carrying out a field 

study for identifying the study suitability to applicable on educational 

institutions in Egypt. 

In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire form 

was designed including a set of phrases collected through interviews, 

for measuring attitudes of the study sample towards the variables of the 

study. In this study, the researchers relied on a combination between the 

inductive and the deductive method through following the theoretical 

study approach and the field study. The researchers have analyzed data 

using Kruskal-Wallis test for each of the survey questionnaire questions 

to test the study hypotheses using the 300-sample study, "which is the 

number of valid forms recovered". The researchers have come to 

several results and recommendations that could be applied on the 
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teaching staff members of governmental institutes and private institutes 

in Greater Cairo 

The study concludes in the results that: 

1. There are statistically significant differences between the effect of 

emotional stress on intellectual capital among employees of 

governmental institutes and workers in private institutes. 

2. There are statistically significant differences between the effect of 

job burnout on intellectual capital among workers in governmental 

institutes and workers in private institutes. 

 


