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 معخخلص البدث:

ُت جخمدىز هره الدزاطت خىٌ دزاطت           الِالكت بحن مظخىي جدلم إلادازة املدزط

ىمت(  ُفي)أهداف املٌى ُىحزة يلد والاختراق الًى   مِلمي الخِلُم الِام بمدافٌت 

ُُم مدي جدلم  الري ًداٌو وؿفاملىهج الىؿفي الخدلُلي اُخمدث الباخشت ُلى و  وجل

ُفي  الكتها باالختراق الًى ُت ُو ً  وجيىهذ ُُىت، اهداف إلادازة املدزط الدزاطت م

وكد اُخمدث الباخشت ، في مدازض الخِلُم الِام في مدافٌت ُىحزة  تِلممو  مِلم(051)

 ،في الخِلُم الِام هداف إلادازة املدزطُت أخىٌ مدي جدلم مً ئُدادها اطدباهت ُلى 

  ئلى:لالختراق الىفسخي ، فأطفسث هخائج الدزاطت  ماطالغث ُلى ملُاض هما اُخمد

ُفي  وغحر دالت ئخـائُا كُِفتازجباهُت  ُالكتد جىظ هداف أو بحن الاختراق الًى

 .(1.432)مِامل بحرطىن  تخُض بلغذ كُم املىٌىمت

 وهرلً ملخىطى الاختراق الىفسخي بحن الروىز وإلاهار ئخـائُتجىظد فسوق ذاث داللت 

 املإهل الِلمي.

ُفي ، مِلمي الخِلُم الِام اليلماث املفخاخُت:  .إلادازة املدزطُت ، الاختراق الًى
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Abstract : 

      This study revolves around the relevance of achieving school 

management level and general education teachers' job burnout in 
Unaizah governorate. As a result, the researcher relied on the 

descriptive analytical approach, which depends on describing and 
evaluating the extent of the school management's objectives and job 
burnout's relationship have been achieved, so that the study 

community consists of male and female teachers in public education 
schools in Unaizah Governorate, and the final sample size reached 

(150) male and female teachers. 
      The researcher relied on a questionnaire she created to assess the 
extent to which school management objectives in public education 

were met. Also , she used the Maslach psychological burnout scale. 
According to the study's findings, there is a link between job burnout 

and school management goals. ; The relevance was then measured 
using Pearson's coefficient of simple linear correlation, which value 
(0234) indicates that refers to a weakness between study variables 

relationship and the findings of the second hypothesis showed the 
same statistical result when applying the Pearson correlation 

coefficient ; which indicates a weak relationship between the two 
variables also 
Key words:School Management, Job Burnout, General Education 

Teachers. 

 ملذمت 

ُلها ًُ هٍسم إلادازة حِمل  خم جدل ُلى جدلُم ألاهداف وألاولىٍاث ٍو

ت املخاخت و  ل إلادازة املاطخغالٌ إلامياهاث املادًت والبؼٍس
ّ
ت بمفهىمها الؼامل دزطُحؼي

وبلىزة مالمده في الخاكس واملظخلبل  -املخيامل املدزل السئِع لخيىًٍ املجخمّ وجوىٍسه 

ا  ًِ م في ألامت في مظحرتها هدى أهدافها في  –م ً هٍسم كمان الخوىز الظُل  ُ وذلً

الشلافُت...الخ( والتي الخلدم والسقي في مسخلف املُادًً )الاكخـادًت ، والاظخماُُت ، و 

َ )مدظً،   .(39-34، 0333حِخبر أهم وطُلت لبىاء إلاوظان املىخج واملبد

 مشيلت الذساظت. 2

للبدض ًُ  –حظعى الباخشت  –في هره الدزاطت  دزطُتوللخدًض ًُ إلادازة امل

ت ظدًدة  هزلاف مً أظل اطخلواب جلً املخغحراث  ةإلدازاث املدزطُت في ًل الهىدز لئداٍز
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ت الخللُدًت ومسهصٍت وم ِاٌؼت الىاكّ الِالمي الجدًد في ًل ظى حظىده ألاطالُب إلاداٍز

 ً اللسازاث والاهخمام باألطالُب وألاهداف ُلى خظاب اللائمحن في الِملُت الخِلُمُت م

حن وججىِب اوغماطهم في الاختراق ال لاء هُئت جدَزع وئداٍز فحن وُأ ُفيمًى أو ،ًى

ىَجص الشخصخي وألاداء املنهي.إلاظهاد الرهجي ، أو الؼِ
ُ
ً امل  ىز بِدم السكا ُ

 مً هزا ألاظاط هىؼلم في الدعاإالث الخالُت :

 أهداف هل هىان ُالكت بحن مظخىي جدلُم أهداف إلادازة املدزطُت (

ُفي لدي املىٌىمت(  .الخِلُم الِام بمدافٌت ُىحزة؟ مِلمي والاختراق الًى

 ُهل جىظد فسوق في مظخىي الاختراق ال ِلمي الخِلُم الِام  فيًى لدي م

 ؟واملإهل الِلمي بمدافٌت ُىحزة حِصي ملخغحر الجيع

 فشطُاث الذساظت  . 3

  أهداف الادازة  بحن مظخىي جدلُمدالت ئخـائُا  ازجباهُتُالكت جىظد

ىمتاملدزطُت ) ُفي لدي املِلمحن  (أهداف املٌى ومظخىي الاختراق الًى

 حزةواملِلماث بالخِلُم الِام بمدافٌت ُى

  ُفيفي مظخىي الاختراق ا ≤& (0.05) جىظد فسوق ذاث داللت اخـائُت  لًى

 .واملإهل الِلمي لدي مِلمي الخِلُم الِام بمدافٌت ُىحزة حِصي ملخغحر الجيع

  أهذاف الذساظت :.4

 أهداف املىٌىمت(دزاطت الِالكت بحن مظخىي جدلُم أهداف إلادازة املدزطُت ( 

ُفي لد افٌت ي املِلمحن واملِلماث بالخِلُم الِام بمدومظخىي الاختراق الًى

 .ُىحزة 

  ُففي مظخىي ًُ الفسوق الىؼف ي لدي مِلمي الخِلُم الِام الاختراق الًى

 .واملإهل الِلمي  بمدافٌت ُىحزة حِصي ملخغحر الجيع

  الخِسف ُلى مدي جدلم أهداف إلادازة املدزطُت التي في الخِلُم الِام

 .بمدافٌت ُىحزة

 لذساظت : أهمُت ا.5

ً هاخُخحن  ت(جىبشم أهمُت الدزاطت م   )جوبُلُت ، هٌٍس
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 الىاخُت الخؼبُلُت : أوال 

  بُت املىظهت للُاداث إلادازة ًمىً مً زالٌ هخائج البدض جوىٍس البرامج الخدٍز

 .اُل في زدمت إلادازة املدزطُتًيىن له أزس فاملدزطُت مما 

  ظاث واملىٌماث ذاث الـلهاملإطًمىً جوبُم هخائج الدزاطت في الؼسواث و. 

 ن في وشازة التربُت والخِلُمًمىً أن جفُد هخائج هره الدزاطت املظإولح.  

  ت فنني إلادازة منً املإمننل أن حظنهم هخننائج هنره الدزاطننت ئلنى جدفحننز املنىازد البؼننٍس

ننناتهم الجظنننمُت والىفظننننُت بمنننا ًدلننننم لهنننم الاجننننصان  املدزطنننُت فنننني اطننندشماز هاكن

ا  ًُ ىِىع ئًجاب ُفيالىفسخي ٍو  .بمسسظاث أدائهم الًى

 ً ت :زاهُا م  الىاخُت الىظٍش

  مىاهبننت الخىظهننناث الِاملُنننت واملدلُنننت التننني جىنننادي بلنننسوزة إلافنننادة منننً إلادازة

ُفها في املىٌماث ال  .خِلُمُت بأُلى مظخىي ئهخاظُت املدزطُت والِمل ُلى جًى

 خبننناث ًفُنند البننناخشحن وعِننند اُخمننناده وئكنننافخه فننني مىاكننّن البدنننض الِلمننني واملى

 .الِلمُت في فخذ مجاٌ للباخشحن لللُام بأبدار ظدًدة

 خذود الذساظت :. 6

  الخِلُم الِام –زة حِلُم ُىحزة ئدا –الخدود املياهُت : مدافٌت ُىحزة. 

 م 4102/4103 -هن 0233/0221لهجسي الخدود الصمىُت : الِام ا. 

ت : مجمَى املِلمحن واملِلماث ميظىعي ئدازة ال ِىحزةالخدود البؼسٍّ  .خِلُم الِام ب

 : مصؼلحاث الذساظت. 7

 . إلاداسة املذسظُت 1.7

  :اصؼالخا 

"ظمُّ الجهىد وألاوؼوت والِملُاث مً إلادازة املدزطُت:(ُسف)العجمي

 ً ٌُم ومخابِت وجىظُه وزكابت( التي ًلىم بها املدًس مّ الِاملحن مِه م )جسوُى وجى

حن بغسق بىاء وئُداد الخلمُر م ا، مدزطحن وئداٍز ًُ ا، أزالك ًُ ً ظمُّ الىىاحي )ُلل

 ٍ داف ا( بدُض ٌظخوُّ أن ًخىُف بىجاح مّ املجخمّ ٍو ًُ ا، وظظم ًُ ا، وظداه ًُ اظخماُ

ظاهم في جلدم مجخمِه") العجمي ،   .(31:  4111ُلى بُئخه املدُوت َو
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إلادازة املدزطُت : "مجمىُت ُملُاث )جسوُى ، جيظُم ،  (ُسف )الِماًسةهما 

ُفُت  جخفاُل باًجابُت كمً مىار مىاطب دازل املدزطت وزازظها وفًلا جىظُه( ًو

لظُاطت ُامت وفلظفت جسبىٍت جلِها الدولت زغبت في ئُداد اليؽء بما ًخفم وأهداف 

 .(01 ، 4114املجخمّ والدولت" )الِماًسة 

 احشائُا 

ىمت( )مظخىي جدلم ًددد  دـل ُليها املِلمىن أهداف املٌى  ً بالدزظت التي

اطدباهت مدي جدلم أهداف الادازة املدزطُت مً اُداد  ُىد اظابتهم ُلىواملِلماث 

 الباخشت.

 . الاختراق الىظُفي:2.7

 :اصؼالخا 

ُفي بأهه"خالت مً إلاظهاد التي الا  Maslach (0330) غماطال ُسف  ختراق الًى

ساق  باء الِمل التي جفىق هاكخه و ًيخج ُنها مجمىُت مً ألُا جت أُل جـِب الفسد هُد

ىديالىفظ  (034:4111 ،ُت و الجظدًت و الِللُت")الٍص

ادة  ـل ئليها الفسد ُىد ٍش  ً ُفي بأهه مسخلت مىً حٍِسف الاختراق الًى ٍو

 burnoutبدُض ٌِاوي الفسد بما ٌظمى باالختراق  ،اللغىن ختى حظبب الانهُاز وإلازهاق

 (4111،31 ،هسم الري ًٌهس ُلى طلىهه وجـّسفاجه )وؼىي 

بالدزظت الِالُت التي ًخِسق لها الفسد هدُجت لللغىن  وامللـىد باالختراق

ائفه بؼيل  ً أداء ًو  ُ  هبُعي)ُظىس،التي جىاظهه في ُمله وخُاجه التي حِىكه

 (.41، ؾ4111

 :احشائُا 

ُفي بالدزظت التي ًدـل ُليها املِلمىن واملِلماث ُىد  ًددد مظخىي الاختراق الًى

ُفي ملاط  الغ.اظابتهم ُلى ملُاض الاختراق الًى
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 :والذساظاث العابلت  إلاػاس الىظشي . 8

 مفهىم إلاداسة التربىٍت : 

ً املِسفت ، باُخبازها مهىت  ًهسث إلادازة التربىٍت همُدان مخسـف مً مُاًد

مً املهً ذاث ألاطاض وألاؿىٌ الشابخت واللىاُد الظلىهُت والاهخماءاث الِلىٍت في 

،  03املدزطُت ، ووان ذلً في نهاًت اللسن  مجخمّ املمازطت الفِلُت في مُدان إلادازة

خُض احظِذ مخولباث الِمل التربىي واشدادث هُاوله بالؼيل الري أفطخى ئلى كسوزة 

وظىد هرا الىَى مً إلادازة الادازة التربىٍت هي : "مجمىُت مً الِملُاث املدؼابىت التي 

ت ، أي املظخى  )الىشازة( واملظخىي  ي اللىميجخيامل فُما بُنها في املظخىٍاث الشالر إلاداٍز

ت التربُت( واملظخىي إلاظسائي )الىخدة املدزطُت( لخدلُم ألاهداف امليؼىدة  املدلي )مدًٍس

ً التربُت" )مِىق/ زشق ،   ( 04، ؾ 4113م

لُف  (  بأنها : "ظمُّ الجهىد واملمازطاث املبرولت 93، ؾ 4110)ذًاب ، ٍو

ت املسخلفت ُلى ظمُّ مظخىٍاث الىٌام مً كبل اللائمحن ُلى جىفُر الِملُاث إلا  داٍز

الخِلُمي" هما حِسف بأنها "مجمىُت الِملُاث الخىفُرًت والفىُت والتي جيخج ًُ هٍسم 

الِمل إلاوظاوي الجماعي الخِاون الظاعي ُلى الدوام ئلى جىفحر املىار الفىسي والجماعي 

ة وجدلُم ألاهداف اليؼى املىٌم مً أظل جرلُل الـِاب وجىُُف املؼىالث املىظىد

 ُمُت" التربىٍت املدددة للمجخمّ وللمإطظاث الخِل

سفذ بأنها وؼان ئوظاوي ًخلمً طلظلت مً الِملُاث املخدازلت واملخياملت  ُو

ىت بما  ُّ فُما بُنها للىؿىٌ ئلى أهداف وغاًاث مدددة باطخسدام مىازد وئمياهاث مِ

،  4111ع الدًً والفلُه ، ػمًدىاطب مّ الىاكّ الاظخماعي والخلازي للمجخمّ )

 .(39ؾ

 : ملاسهت بين مفهىم إلاداسة الخعلُمُت وإلاداسة التربىٍت وإلاداسة املذسظُت 

للد ػاَ اطخسدام هره املفاهُم في املُادًً التربىٍت بؼيل واطّ وزـىًؿا 

في املىاكُّ التي جدىاٌو إلادازة في مُدان الخِلُم أن هره املفاهُم كد حظخسدم في بِم 

ىح  لىا أن هىان ازخالفاث هامت بحن ألا  خُان وجدمل هفع املِجى ئال أن خلُلت ألامسً 

وكد ًيىن هرا الخلى والازجبان في جددًد املِجى  Educationهره املفاهُم والري ًترظم 

الدكُم لها ُائد ئلى الىلل املباػس ًُ املـول  الاهجلحزي أخُاًها بالتربُت وأخُاًها أزسي 

م وكد ًترظمه البِم بالتربُت والخِلُم ومً هرا فلد أدي جسظمت ًترظم بالخِلُ
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املـول  إلاهجلحزي ئلى إلادازة التربىٍت جازة ، وجازة أزسي إلادازة الخِلُمُت أو إلادازة 

 . Administration Educationاملدزطُت الخِلُمُت 

لننرلً فنننان الىشحننر منننً أهننل الازخـننناؾ ًفلننلىن اطنننخسدام مـنننول  إلادازة 

بىٍت هًٌسا لؼمىلُت هرا املـول  وليىن ولمت التربُت أػمل وأُم منً ولمنت الخِلنُم التر 

ُفنت املإطظنناث الخِلُمُننت هنني )التربُنت الياملننت( ولهننرا هجنند أن إلادازة التربىٍننت  ئذ أن ًو

مسادفت لإلدازة الخِلُمُت. أما باليظبت ملـول  إلادازة املدزطُت ، فان الخِبحر ًدٌ داللت 

إلادازة املدزطُت جدىاٌو بؼيل مددد ول ما جلىم به املدزطنُت منً أظنل  واحخت ُلى أن

تها الدولنت و وافلنذ ُليهننا الظُاطنت الِامنت للبلند ومِجننى  جدلُنم زطنالت التربُنت التنني وكِن

هننرا أن إلادازة املدزطننُت ًخدنندد مظنننخىاها إلاظسائنني باهننه ُلنننى مظننخىي املدزطننت فلنننى ، 

 .ت هيلظصًءا مً إلادازة التربىٍ وبهرا جـبذ

ننننت ذاث  ن ننننىن املدزطن نننندما جين ن نننناتدازة. ُىن نننُت بن ن ن ننننلت إلادازة املدزطن ننننً أن ؿن ن ننني ذلن ن ٌِجن

اطنخلالٌ وطنُادة ، وملجلنع ئدازتهنا خنم الاهونالق منً فلظنفت جسـنها، واُخمناد مىننا ج 

نننا الخننناؾ ، جيننننىن إلادازة  جيبننّن الخاظننننت ئليهنننا مننننً بِئتهنننا ، وحغونننني  اخخُاظننناث مجخمِهن

ننت جماًمننن ا لننإلدازة الخِلُمُننت ، ولىننً املنندازض التنني جسلننّن املدزطننُت فنني هننره الخالننت مىاٍش

لىٌام مسهصي في إلادازة ، بمِجى أن إلادازة املدزطُت في هره الخالت جينىن ؿنلتها بناتدازة 

الخِلُمُننت أو التربىٍننت هنني ؿننلت مننا ًسننف بِئننت اظخماُُننت مدننددة بمننا ًننخم الالتننزام ُلننى 

لىنها ال جسسط بأي خاٌ ًُ اللىاُد ، بمِجى أنها جمشل اطتراجُجُت زاؿت املظخىي الِام 

ؼحر ئلى أخد املـولخاث املظخسدمت فني إلادازة التربىٍنت وهنى مـنول  
ُ
الِامت ، بلي أن و

ئدازة الـننف ، خُننض ٌِخبننر املِلننم هننى إلادازي ، فُخسننر مننً الخنندابحر مننا ًجِننل املىكنننف 

ا للخفاُننل بننحن الوالنننب واملنندزض أو املننىهج أو الولبننت  زنن
ً
ً ، جدلًُلنننا الخِلُمنني ميؼننو ٍس

فج ،  ،  4111ألهنداف الخـننت الدزاطنُت الىاخنندة فني ئهنناز أهنداف املننىهج الدزا نخي )ُننٍس

 .( 32 – 31ؾ 

  : خصائص إلاداسة التربىٍت 

مً املىولي أن جلىٌ بأن هىان ئدازاث هاجخت وأزسي غحر ذلً وهي أن جيىن 

ُاداث وجلالُد  مخمؼُت مّ الفلظفت الاظخماُُت وطُاطت البالد وأن جيىن مخمؼُت مّ

سفم ، وال ًجد  ًُ البالد، فأي ُمل منهجي ًدىافى مّ مِخلداث املجخمّ الدًيُت طىف 
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يىن كًُِفا وفي النهاًت   لخىفُره ، ولى ُهّفر فان إلاكباٌ ُلُه مً املجخمّ طىفً 
ً
طبُال

مـحره ئلى الخىكف ، أما طُاطت البالد فبال ػً أن املإطظت املؼسفت ُلى الخِلُم لِع 

ُاطت الدولت ، فالدولت هي املؼسفت ألاولى ُلى مً  املىولي أن جلّ مىا ج جدىافى مّ ط

الخِلُم واملمىلت له ، وأن جيىن مسهت فاملسوهت أن جيىن هره الظُاطت كابلت للخغُحر 

ـس الري ٌِِؼه املجخمّ ُىد الخاظت  والخجدًد خظب الخاظت وخظب مخولباث اِل

وأن جيىن ُملُت أي كابلت للخوبُم في املدزطت ، وفي وفي طبُل ئؿالح التربُت والخِلُم 

املجخمّ ، وجخمحز بالىفاءة والفاُلُت ، فالىفاءة : هي ئُداد الشخف ملهىخه بؼيل 

ممخاش ، ختى ٌظخوُّ أن ًلىم بأداء مهمخه ُلى أهمل وظه ، أما الفاُلُت : فهي أن 

ن الىفاءة والفاُلُت هي حظخغل هره الىفاءة بدزظت ُالُت ، مً هرا وظخوُّ أن هلىٌ أ

 ً ت )مً مدزطحن ومدزاء( واملادًت )م داد الجُد والاطخغالٌ ألامشل للمىازد البؼٍس إلُا

 .(4، ؾ 4115مباوي مدزطُت وأزار وغحره( بدزظت ُالُت )الوسِع ، 

  : مفهىم إلاداسة املذسظُت 

ًلا إلادازة الخِلُمُت "هي ُملُت كُادة الىاض وجىظيههم أو كبو هم لخدلُم وحظمى ًأ

ىظه بها الخِلُم في مجخمّ  لت التيً  ًلا ُلى أنها "الوٍس هدف مِحن ومؼترن" وحِسف ًأ

مِحن " ، وحِسف إلادازة املدزطُت ُلى أنها "ول ُمل ميّظم ًسدم التربُت والخِلُم ، 

ُت  وجخدلم مً وزائه ألاغساق التربىٍت والخِلُمُت جدلًُلا ًخمشخى مّ ألاهداف ألاطاط

 (03، 4111س خي ، للخِلُم" )م

أخد ُىاؿس الِملُت التربىٍت املهمت والتي حظاُد ُلى هي إلادازة املدزطُت و

هجاح الِملُت التربىٍت تطهاماتها الفِالت في جدلُم أهداف الِملُت الخِلُمُت 

وجيؼُوها ،وحؼيل إلادازة املدزطُت ظصًءا مً إلادازة الخِلُمُت وإلادازة املدزطُت وئذ أن 

 كائًما براجه ، بل أنها وخدة  ؿلتها بهما
ً
ؿلت الخاؾ بالِام وهي ال حؼيل هُاًها مظخلال

ا ػأنها ػأن الِلىم  ًُ  ذاج
ً
ُاطاث إلادازة التربىٍت وججد لها اطخلالال مظئىلت ًُ جىفُر ط

فاث ُلى  ٍس ف ٌِبر ًُ ذاتها وماهُتها وهبُِتها ومً هره الِخ ألازسي مما ظِل لها حٍِس

 طبُل املشاٌ ال الخـس.

 :وظائف إلاداسة املذسظُت 

ائف ذهسها الِما ً الًى  ( في الاحي :52-51:ؾ 4114ًسة )لإلدازة املدزطُت ُدد م
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  ُّحِخبر املدزطت أن املخِلم هى مدىز الِملُت الخِلُمُت وجصوٍده بسبراث ٌظخو

ً زاللها   مجابهه املؼىالث التي جىاظهه.م

  داف املجخمّ وآماله أهدزاطت املجخمّ ومؼىالجه والِمل ُلى خلها وجدلُم

 وهمىخاجه.

  ً تهُئت الٌسوف وجلدًم الخبراث التي حظاُد ُلى جسبُت الخالمُر وحِلُمهم م

 أظل جدلُم الىمى الؼامل واملخيامل.

  ا وهالُهم ُلى ما ٌظخجد في هسق ًُ الازجلاء بمظخىي املِلمحن وجىمُتهم مهى

بُت ) لد الىدواث ووزغ الِمل والدوزاث الخدٍز :  4114الِماًسة ، الخدَزع ُو

51-52 ). 

ننني  ن ننناملت التن نننند أن جيننننىن الِملُننننت الؼن نننا طننننبم ًخانننن  أن إلادازة املدزطننننُت البن ممن

ماٌ املدزطُت بفاُلُت مً زالٌ الِاملحن باملدزطت وأن مدًس املدزطت  حظتهدف اهجاش ألُا

ًخدمننل مظنننئىلُت الخسوننُى والخىظُنننه واللُنننادة والخلننىٍم واجسننناذ اللننسازاث بؼنننأن ونننل 

خدمل مظئىلُت مىاظهت الخغحراث والخىُف مِهنا.ُىـس مً   ُىاؿس املجخمّ املدز خي ٍو

ً ُلننننى مظنننخىي ُننناٌ مننننً  نننائف ال ًمىنننً أن جخدلننننم ئال منننً زنننالٌ مننندًٍس ئن هنننره الًى

نت املدزطنُت بؼنيل فِناٌ ، وأن جينىن  ُفنت إلاداٍز ت والفىُت ختى جخدلم ًو الىفاءة إلاداٍز

ـنت ُىند ازخُناز مندًسي ا ملندازض وفنم ػنسون مُِىنت باتكنافت ئلننى إلادازة املدزطنُت خٍس

بهم كبل الخدمت وأزىائها وجصوٍدهم بيل ظدًد في مجاٌ إلادازة املدزطُت ختى جنإدي  جدٍز

خم جدلُم ألاهداف التربىٍت امليؼىدة.  املدزطت دوزها بؼيل ئًجاعي ٍو

 : أهماغ إلاداسة املذسظُت  

ظننب ُىامننل جسخلنف ممازطنناث مندًسي املنندازض مننً مدزطنت ألزننسي ، وذلنً خ

ُدة منها ما ًخِلم بمدًس املدزطت هفظه وهبُِخه الشخـُت ، ومنهنا منا ًخِلنم بالِناملحن 

ننننت  نننا جننننسجبى باتمياهنننناث والبِئن نننا من نننني ، ومنهن نننام الخِلُمن نننا ًخِلننننم بالىٌن نننا من باملدزطننننت ، ومنهن

املخىفسة ، فجري أن بِم إلادازاث املدزطُت ، جدظم بالظُوسة والظلوت املوللت ، ومنهنا 

واخند  ئلى املؼازهت والخِاون في ئدازجه للمدزطت ، فنال ٌظنحر املندًسون ُلنى همنى مً ًجىذ

  في حظُحرهم لؼإون املدزطت.
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ت عــــذة أهمـــاغ احملهــــا هــــال مـــً ال جمــــي ) ( وعابــــذًً 24:2443لـــرداسة املذسظـــُـ

 ( الى أسبعت أهماغ وهي :6902441)

  ، ننننلوي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننىكساهي ، أو الدظن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننىمى ألاوجن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننخدىمالن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننننسدي ، املن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  الفن

 .الدًىخاجىزيادي ،الاطدبد

 خس ، املدظاهل ، الدظُبيالىمى التراطلي ، أو ال . 

 الىمى الدًملساهي أو الدؼازوي ، إلاوظاوي.  

 الىمى الؼىزي.  

وطننُدىاٌو الباخنننض وننل همنننى مننً ألاهمنننان الظننابلت للخِنننسف ُلننى هبُِنننت وننل همنننى 

 وطماجه التي جمحزه ًُ غحره مً ألاهمان ألازسي.

 : الىمؽ ألاوجىكشاػي 

وجننىكساهي فننني ألاؿننل ولمنننت الجُيُننت حِجننني : خىننم الفنننسد أي زلننَى الِننناملحن ألا 

لىفىذ وطلوت شخف واخند وفني ًنل هنرا النىمى جترهنص الظنلواث بمجملهنا فني ًند املندًس 

الري ًلِب دوًزا زئًِظا وما ُلى الِاملحن ئال هاُخه وجىفُر أوامنسه دون مىاكؼنت أو ئبنداء 

ؼنننسن املِلمننحن فنني اج ٌُ سننناذ اللننسازاث أو الخسوننُى أو الخىٌنننُم همننا ًنننسفم الننسأي همننا ال 

ننخم الترهحنز ُلنى زفنّن  املندًس جفنىٍم الظنلوت اُخلنناًدا مىنه بنأن ذلننً ًللنل منً مياهخنه ، ٍو

 ؼاُسه ومخولباجه.إلاهخاظُت دون مساُاة الِالكاث إلاوظاهُت واخترام شخـُت املِلم وم

نننني، ننننرهس )العجمن ننننىمى (4113،45ٍو ننننً الن ننننُت للمنننندًس من ننننماث الشخـن ننننىكساهي :  الظن  ألاوجن

 .كىة الشخـُت وزاؿت في اطخسدام الظلوت للخدىم ولتهدًد الِاملحن -

- ً نننت وطنننلب خلننىق وواظبننناث  زنننٍس  خننب النننخدىم والظننُوسة فننني ظمُننّن ألامننىز إلاداٍز

دم التراظّ في كسازاجه ختى لى  أدزن أنها غحر طلُمت - اًء ، ُو  ُدم جلبل الىلد ولى وان بىَّ

 .( 42:  4113لت بحن الِاملحن باملدزطت )العجمي، الخفسكت في املِام -

  : أبشص ظماث هزا الىمؽ 

نننندًً ،  ن ن ن ننننرهس )ُابن ن ن ن نننا :4110ًن ن ن ن ن ن ننننت منهن ن ن ن ننننماث إلادازة ألاوجىكساهُن ن ن ن ننننً طن ن ن ن ن نننندًدا من ن ن ن  ( ُن

 .. غُاب املىكىُُت والدكت في الخىظُه والخلُُم0

ننننر 4 نننالخسوُى لخىفُن ننننىم املنننندًس بن ننننً املؼننننازهت فنننني إلادازة ، ئذ ًلن نننحن ُن . غُنننناب دوز املِلمن

 .الظُاطاث الـادزة ًُ إلادازة الخِلُمُت
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. الترهحز ُلى الجاهب الخدـُلي املِسفي للخالمُر وئهماٌ الجىاهنب السوخُنت والِاهفُنت 3

ٌ الخالمُر واججاهاتهم واطخِداداتهم وئهماٌ مساُاة  والىفظُت والاظخماُُت وئهماٌ مُى

 .(93، 4110الفسوق الفسدًت بُنهم )ُابدًً 

نننندم فهنننرا الننننىمى إلادا ننناء للمدزطننننت ، ُو ىز باالهخمن زي ًترجننننب ُلُننننه ُننندم الؼنننِن

ىز  الخِنناون أو الالمبننناالة وهمننا ًمىنننً أن جننىِىع آزننناز طننلبُت ُلنننى الخالمُننر هدُجنننت الؼننِن

الكاتهم مّ هالبهم.  املظُوس ُلى املِلمحن وجأزس أدائهم ُو

ننننت  نننازة ئلُننننه الُننننه أن هننننرا الننننىمى إلادازي مننننً ألاهمننننان إلاداٍز نننا ججنننندز إلاػن وممن

فىكنت منً وظهنت هٌننس الفىنس إلادازي املِاؿنس وهمنا أن التربُننت املِاؿنسة جنسفم هننرا املس 

سون بننأنهم ًىفنننرون  الننىمى ألهننه ًللننل مننً مياهننت الِنناملحن وزاؿننت املِلمننحن الننرًً ٌؼنِن

ها أي أنهنم وطنُلت لخدلُنم هندف مِنحن هنرا منا ٌظنبب  الخِلُماث دون املؼازهت في وكِن

ه ُلنى أدائهنم باتكنافت ئلنى اوِندام وخندة الِمنل لهم الاكوساب والللنم النري ًنإزس بندوز 

إلاوظنناوي بننحن منندًس املدزطننت واملِلمننحن والخالمُننر وهننرا بنندوزه ًخِننازق منّن زوح التربُنننت 

 الخدًشت.

خانن  منننً زنننالٌ جلننً الظنننماث أن مننندًس املدزطنننت الننري ًيخمننني لهنننرا النننىمى  ٍو

م بالِالكنناث مخِـنب لسأًنه غنامم ًسهننص ظمُّن الظنلواث فني ًننده وال ًفىكنها، غحنر مهنخ

 إلاوظاهُت وأزسها في ئهجاح الِمل.

 التراظلي :الشاوي الىمؽ الىمؽ 

لىم هرا الىمى ُلنى جنسن الِناملحن ًفِلنىن منا ٌؼناءون ، خُنض جبندو اللُنادة    ٍو

وهأنها غحر مىظنىدة لخخنىلى جىظُنه الِناملحن ، فنال كنابى وال مىظنه للِمنل ممنا ًنإدي ئلنى 

ِخ بر هرا الىمى منً أطنىأ ألاهمنان منً خُنض جدلُنم الفىضخى والاكوساب في املدزطتَو

 ألاهداف امليؼىدة ، خُض ًلِب الخٍ دوًزا في ذلً.

خميز املذًش الترظلي بعذد مً العماث الشخصُت :   ٍو

  كِف الشخـُت 

 ُدم اللدزة ُلى اجساذ اللسازاث 
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  جوبُنم اللنىائذ وكلننت جىظُنه الِنناملحن وإلاػنساف ُلنى أدائهننم ومخنابِتهم وجيننىن

نت ننساه مىاطنًبا مننً وظهننت  الخٍس فنني غحنر مدلهننا خُننض ًفِنل وننل فننسد منا ٌؼنناء ٍو

 هٌسه.

 الذًملشاػي )إلاوعاوي( :الشالث الىمؽ الىمؽ 

   ً ًخمحز هرا الىمى بالدؼنازهُت ، خُنض ال ًىفنسد املندًس بسأًنه ، بنل ٌؼنسن  زنٍس

دنسؾ املندًس ُلنى أن ٌظنىد ظنى منً املدبنت والدؼنن اوز مِنه فني الخسونُى الجسناذ اللنساز ٍو

 والخِاون والخيظُم بحن الِاملحن.

همنننا ًخمحننننز هنننرا الننننىمى إلادازي ُنننً غحننننره منننً ألاهمننننان بأهنننه  هننننخم بالِالكنننناث   

ننننت  ننّن زوخهننننم املِىىٍن ن ننننإدي ئلننننى زفن نننا ًن ننننىدهم ممن ً وجلنننندًس ظهن ننننٍس ننناهُت واختننننرام  زن إلاوظن

ومؼننازهتهم إلاًجابُننت همننا جلنندز الفننسوق الفسدًننت ومساُاتهننا ُىنند جىشَنّن املهننام مننً أظنننل 

ُفها بما ًىفّ املدزطت.ا  هدؼاف املىاهب واللدزاث وجًى

ئن الاهخمام بالِىامل إلاوظاهُت بدُض ًإزس ُلى الِمل لنرا ًخـنف أخُاًهنا هنرا   

املدًس باملسوهت في جفظحر اللىائذ واللىاهحن بما ًساعي املؼاُس إلاوظاهُت في بِم الٌسوف 

 .(41، 4113الوازئت للِاملحن )العجمي، 

نننى   ننننلخت وهننننرا الن نننا ُلننننى املـن مى  هننننخم بمبنننندأ الخفننننىٍم وجأهُنننند املـننننلخت الِلُن

ٌ والخِاون  الشخـُت وهما ٌِمل ُلى تهُئت مىار مدز خي طلُم كائم ُلى الاخترام املخباد

املشمنس وجىزُنم الِالكنت بننحن املدزطنت واملجخمّن املدلني جدلًُلننا ألهنداف املدزطنت باُخبازهننا 

داد ا  بىائه ئُداًدا طلًُما.مإطع اظخماُُت أوؼأها املجخمّ ُت

  : العماث الشخصُت للمذًش مً الىمؽ الذًملشاػي 

ًخمحز مدًس املدزطت مً الىمى الندًملساهي )إلاوظناوي( بِندد منً الظنماث التني   

ننننرهس )ا ننننض ًن ن ننننان خُن ننننً ألاهمن ننننره من ن ننننً غحن ننننزه ُن نننني، جمحن ننننماث : 4113لعجمن ن ننننً الظن نننندد من ن  ( ُن

 .سازاث إلاًمان بمبدأ املؼازهت الجماُُت في اجساذ وجىفُر الل

 دم الخىبر  .كىة الشخـُت مّ الخىاكّ ُو

 ًخلبل الىلد البىاء وئُواء الفسؿت ليل فسد تبداء زأًه. 

  ساُيها ُىد جفىٍم الظلوت وجىشَّ املهام  .ٌِترف بالفسوق الفسدًت ٍو

 هخم بالىكذ واخترام املىاُُد والالتزام بها . 
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  اختنننرام الِنننناملحن والاهخمننننام بمؼننننىالتهم الشخـنننُت و ٌ ننناد الخلننننى  .املظنننناهمت فنننني ئًجن

 (42:  4113املىاطبت لها )العجمي، 

لُف )الِماًسة :    ( بِم الظماث مشل : 4114،31ٍو

 سغب ف شجّ مِلمُهٌِمل ُلى جىمُت الىمى املنهي للمِلمحن ٍو  .ي الخوىٍس والخجدًد َو

 ُالكخه مّ املجخمّ املدلي ودًت ووًُفُت 

  مً زبر ً ًجه وكدزجه ًىظب زلت  زٍس  وحِامله مّ  زٍس

 : ؾ  4114مبندأ املداطنبت وامليافنأة وفنم مِناًحر مِلىنت وواحنخت للمِلمنحن )الِمنناًسة

93 ). 

وللد شاد الاججاه هدى ئجباَ الىمى الدًملساهي في إلادازة املدزطُت وذلً هدُجت    

لننت  جلندم البدننىر الِلمُننت وحِنددها والتنني جىؿننلذ هخائجهننا ئلنى أن ألافننساد ٌِملننىن بوٍس

يىهىن أهثر اهخماًمنا بأُمنالهم  أفلل وفاُلُت ُىدما ٌؼازوىن في وكّ اللساز وجىفُره ٍو

 .(51ؾ  4114)مـوفى، 

مما طبم وظخيخج أن فسؾ هجاح إلادازة املدزطُت هبحرة في ًل هرا الىمى هما    

نادة إلاهخاظُننت  أن ألاهنداف امليؼنىدة ًمىنً أن جخدلنم بؼنيل أهبننر ألنهنا بِئنت جنإدي ئلنى ٍش

 دًم بسامج حِلُمُت مىخجت ومشمسة.وجل

 الىمؽ الشىسي )اللُادة الشىسٍت( : الىمؽ الشابع 

ئن هرا الىمى ُسفه املظلمىن ألاوائل وجمشلذ محزجه في شخف اللائد ألاٌو مدمد ؿلى 

هللا ُلُنه وطنلم لهنره ألامنت خُنض اجسنر ُلُنه الـنالة والظنالم منً الؼنىزي منهناط خُنناة 

تنى كُنادة املدزطننت والبِنذ ، فهني حِجني الؼندة وكنذ الؼنندة بندًءا منً الىٌنام الظُا نخي خ

 ( 09ؾ  4112واللحن وكذ اللحن )الِاظص والبىا، 

 الاختراق الىظُفي:.9

 مفهىم الاختراق الىظُفي : 1.9

برش في مجاٌ الِمل مجمىُت مً املِىكاث جدٌى دون اللُام الِامل بدوزه ج

 ً ، ألامس الري ٌظاهم في ػِىزه بالعجصُ 
ً

جلدًم الِمل املولىب مىه باملظخىي وامال

 
ً
الري ًخىكِه  زسون، متى خدر ذلً فان الِالكت التي جسبى الِامل بِمله جأزر بِدا

 له آزاز مدمسة ُلى الِملُت املهىُت هيل، و ًإدي هرا إلاخظاض بالعجص مّ 
ً
طلبُا
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فها  بناالختراق اطدىفاد الجهد ئلى خالت مً الانهان و الاطخجزاف الاهفِالي ًمىً حٍِس

ُفي) ٌ Burn outالىفسخي أو الًى (، و كد خٌُذ هره الٌاهسة باهخمام الباخشحن زال

الظىىاث ألازحرة و جىاولتها الِدًد مً الدزاطاث بالبدض، و أؿبذ مىكَى الاختراق 

ُفي للِاملحن مداز بدض و هلاغ.   ( ، 18:2448)الضهشاوي، الًى

جلدم ملخىي ُلى فهم هبُِت  ُلى السغم مً أهه هسأ في  وهت ألازحرةو 

ف الاختراق في الىاكّ ال ًصاٌ مدحًرا ئلى خد ما. و في هشحر  ُفي، ئال أن حٍِس الاختراق الًى

 ً ساكه، و بالسغم م مً ألاخُان فان مالخٌت خاالث لالختراق جيىن أٌظس مً حٍِسف ُأ

ُفي، وان هىالً الِدًد مً ا لدزاطاث الخدازت اليظبُت لدزاطت ًاهسة الاختراق الًى

ف مخىىُت لالختراق  التي جـفه أو جـىفه بوسق مخِددة، ألامس الري أدي ئلى ًهىز حِاٍز

و فُما ًلي ُسق (، 116:2441) الىالبي و سشُذ، جدظم بِدم الاجفاق ُلى مفهىمه. 

ف:  ملجمىُت مً الخِاٍز

بىن فسوٍدهبحرظس ) ( بأهه "خاله مً إلانهان جنـل H.Frudenbrgerُسفه هٍس

ظاب هاكاتهم ألُباء و املخولباث الصائدة و املظخمسة و املللاة ُلى ألافساد ُلى خهدُجت ل

 ( 8:1995)الؼداهت، كىتهم". و 

( Maslach & Jackson,1981:109هرا فُما ُسفذ هال مً ماطالن و ظاهظىن )          

ُفي بأهه: ئخظاض الفسد باتظهاد الاهفِالي، و جبلد املؼاُس، و اه سفاق الاختراق الًى

بأهه فلد هاكت  Emotional Exhaustionالاهجاش الشخصخي، و حِسفان إلاظهاد الاهفِالي 

ادة مخولباث الِمل، هما حِسفان جبلد املؼاُس  الفسد ُلى الِمل و  داء، و إلاخظاض بٍص

Depersonalization   ٌبأهه ػِىز الفسد بأهه طلبي و ؿازم، و هرلً ئخظاطه بازخال

  Lower Personal Accomplishmentأما اهسفاق الاهجاش الشخصخيخالخه املصاظُت، 

فخِسفاهه بأهه ئخظاض الفسد بخدوي هجاخه، و اُخلاده بأن مجهىداجه جرهب طًدي، هرا 

 في هرا املجاٌ، املجاٌ 
ً
 و اطخسداما

ً
ف مً أهثر الخٍِسف الِملُت كبىال و ٌِخبر هرا الخٍِس

ماٌ التي املنهي. و التي ًمىً أن جددر لدي ألاشخا ا مً ألُا ًُ ؾ الرًً ًإدون هى

ىحي و الخوُب،   .( 033:4119جلخطخي الخِامل املباػس مّ الىاض".  )اللٍس

ف ئظسائي أزس Perlman & Hartmanوكّ الباخشان بحرملان و هاززمان ) ( حٍِس

ُفي  لالختراق اطدىد ئلى ألادبُاث و البدىر التي جىاولخه و هف ُلى ما ًلي: "الاختراق الًى
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ُفي ه ى الاطخجابت ئلى إلاظهاد الاهفِالي الىاظم ًُ إلاظهاد الىفسخي و  داء الًى

.ً  املىسفم في الِمل و أطلىب الخِامل الجاف مّ  زٍس

 العىامل و ألاظباب التي جئدي الى خذور الاختراق الىظُفي : 2 . 9

ًددر الاختراق الىفسخي ُىدما ال ًيىن هىان جىافم بحن هبُِت الِمل و 

ِت إلاوظان الري ًىسسن في أداء ذلً الِمل . و ولما شاد الخباًً بحن هاجحن البُئخحن هبُ

ف في ميان ُمله ،و أػازث ماطالن ئلى ان  ىاظه املًى  ً شاد الاختراق الىفسخي الري

ف في ميان الِمل ًىمً في مجمىُت  ظروز و أطاض الاختراق الىفسخي الري ًىاظه املًى

ت ُىامل جترهص في الٌسوف الاكخ ـادًت و الخوىزاث الخىىىلىظُت و الفلظفت إلاداٍز

ىامل جىٌُمُت مإطظُت جإدي ئلى   ُ لخىٌُم الِمل ،و كد خدد ماطالن مجمىُه

فحن و الِاملحن في بِم الؼسواث و املإطظاث و الهُئاث  الاختراق الىفسخي لدي املًى

ص الا  ٍص ًجاعي ُلى الىدى الخالي :كغى الِمل ومددودًت ؿالخُاث الِمل وكلت الِخ

وهرلً اوِدام الاظخماُُت  وأًلا ُدم إلاهـاف و الِدٌ وأزحرا ؿساَ اللُم 

ً  4111) اللسوي: ( ، ئن الدزاطاث املُداهُت التي أظٍسذ في بِئاث مسخلفت ئلى ُدد هبحر م

الِىامل التي جلِب دوًزا بازًشا في خدور ًاهسة الاختراق لخـها ظحروع ُلى الىدى 

   (21 :1998: )عىدة، الخالي

 العىامل الخاصت بالبعذ الفشدي: 9.1.2

خُض اجفلذ مٌِم الدزاطاث ُلى أن إلاوظان ألاهثر اهخماء و التزاما بِمله و 

 ً ُفي مً غحره مً الِاملحن، و ًفظس هإالء ذل ئزالؾ له هى ألاهثر حِسكا لالختراق الًى

   .ئلى أن هرا إلاوظان ًلّ جدذ جازحر كغىن الِمل الري ٌِمل فُه

 العىامل املخعللت بالبعذ الاحخماعي: 22..9

ججد الِدًد مً املإطظاث هفظها أخُاها ملتزمت بخدمل ُبء الِمل مً كبل 

ُفي  أفساد املجخمّ الرًً ًللىن بأُبائهم ُليها، ألامس الري ًسفّ مً دزظت الِبء الًى

م بحن املىىن بالِاملحن الرًً ٌِملىن في هره املإطظاث و ئشاء مداوالث هإالء الخ ىُف

، ًجد الِاملىن ألاهثر التزاما مـلخت الِمل و أهدافه و زطالخه مـلخت املىاهىحن

 محزة مما ًدفّ بهم ئلى إلاخباناهخماًء ملهنهم أهفظهم ُاظٍصً ًُ جلدًم زدماث مخو 
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هم، و بالخالي ًددر لد هم خالت مً ُدم و إلاخظاض بالتراظّ ئشاء مخولباث مجخِم

ُفي.الخىاشن و ًجِلهم ُسكت   لالختراق الًى

 العىامل الخاصت املخعللت بالبعذ املنهي:  9.3.2

ملا واهذ املهىت و مخولباتها هي الجاهب البازش و البِد ألاهم الري ًددد للِامل 

فيها اهخمائه لِمله و التزامه به و بأهدافه، فان ًسوف الِمل و بُئخه حظهمان ئلى خد 

ادة أو اهسفاق خدة كغى الِم ل الىاكّ ُلى الِامل، و ُلى هرا فان بُِد في ٍش

ئخظاض الِامل بفؼله في جدلُم أهداف الِمل، و هرلً ئخظاطه بفؼله في ئػباَ 

خاظاجه ألاطاطُت مً زالٌ الِمل الري ًلىم به طىف ًلىد به ئلى خالت مً املِىىٍت 

ُفي.املىسفلت، و ُدم السكا ًُ الِمل بأبِاد مسخلفت و بالخالي ئلى الاختراق   الًى

ُفي و  ً هىا جسي الباخشت  أن الِىامل التي جإزس في خدور ًاهسة الاختراق الًى م

ُفي،  مخِددة، و جخجمّ هره الِىامل فُما بُنها و جخفاُل لخددر ًاهسة الاختراق الًى

فهره الٌاهسة جخمحز بالخِلُد و الدؼابً خُض ًخفاُل ُدد مً الِىامل في ئزازتها و 

 جددًد اججاهاتها

الباخشخان  أشاسث هخائج دساظت مشترهت أحشتها أبعاد الاختراق الىظُفي : 9.3.3

 (, Maslach & Jackson 1981 :109ماظالن و حاهعىن)

ُفي ئلى وظىد ألابِاد الخالُت التي جسخف بهره الٌاهسة و هي: ٌ ًاهسة الاختراق الًى  خى

      البعذ املخعلم باإلحهاد الاهفعالي أو الىفس يExhaustionEmotional                                    

  البعذ املخعلم بدبلذ الشعىسDepersonalization                                                                        

     البعذ املخعلم بىلص الشعىس باإلهجاصAccomplishment  Lack of  

Personal  

( كد جىؿال في  ,Perlman & Hartman  1982هاززمان) هما أن هال مً بحرملان و 

 ً دزاطتهما خىٌ ًاهسة الاختراق، ئلى هفع ألابِاد التي جخِلم بالٌاهسة، و بساؿت جل

املخِللت بمىهجُت الاجـاٌ مّ  زٍسً مً زالٌ الِمل، ئلى ظاهب ألاداء املىسفم و 

ُفي.  إلاهخاط السديء للرًً حِسكىا لالختراق الًى
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 و فُما ًلي ششح جفصُلي لهزه ألابعاد الشالزت املزهىسه اعاله:  9.4

 : البعذ ألاول  

ِىىٍت ، و هرلً و  ف للشلت بالراث، و السوح امل ٍخمشل في فلدان ئخظاض املًى

فلداهه لإلهخمام و الِىاًت باملظخفُدًً مً الخدمت، واطخفاد ليل هاكاجه، و ئخظاطه 

ىاهبه ئخظاض بأن مـادزه الِاهفُت مظخجزفت. وهرا  الؼِىز باتنهان الِاهفي كدً 

ف أهه لم ٌِد كادًزا ُلى الاطخمساز في  باتخبان والؼد الىفسخي، خُىما ٌؼِس املًى

الِواء أو جأدًت مظإولُاجه هدى املظخفُدًً بىفع املظخىي الري وان ًلدمه مً كبل. و 

ف بالسهبت و الفص  ساق الؼائِت لإلنهان الِاهفي ػِىز املًى َ خحن الخفىحر مً ألُا

 بالرهاب ئلى الِمل ؿباح ول ًىم.

فحن في الِادة بظبب املخولباث و   جددر خالت إلانهان الِاهفي هره املًى

َِىع مـول  الجمهىز الرًً ًخللىن زدماتهم و الىفظُت و الِاهفُت املفسهت مً كبل 

ساق الاخ ا مهًما لباخثي ًاهسة الاختراق، فُأ ًُ تراق مخـلت إلانهان الِاهفي فسًكا أطاط

ائف الرًً ًخولب ُملهم اوغ هما ًفترق  ماًطا هبحًرا في الِملئلى خد هبحر بؼاغلي الًى

ائف  خالت مً الخُلٍ املظدبم ُلى ُىع الاجس، الري كد ٌؼِس به مً ٌؼغلىن الًى

  (Maslach & Jackson، 1981: 109).الرًً ًيىن ُملهم ُلى وجحرة واخدة أو ًدظم بامللل

 :البعذ الشاوي  

وهى الؼِىز بخدوي إلاهجاش الشخصخي، الري ًدظم باملُل هدى جلىٍم الراث 

ا، و ػِىز ألافساد مً زالله بالفؼل، و هرلً جدوي ئخظاطهم بالىفاءة في  ًُ جلىًٍما طلب

ً، و الِمل و إلاهجاش الىاج  أل  ٍددر ذلً ُىدما ٌؼِس ُمالهم أو جفاُلهم مّ  زٍس

ف بفلدان الا جخمشل أُساق هرا البِد في ُالكاث الِمل و  لتزام الشخصخي فياملًى

ف الري جىكّ به باطخمساز ُلىباث جأدًبُت مً زئِظه أو في الؼِىز هما لى  مؼاُس املًى

 1993 :623)وان الفسد في طفُىت حغسق بىطى البدس و جالهمها ألامىاط في ول اججاه 

Cords & Dougherty) . 

ِىـس الري كدمخه ول مً ماطالو  دٍ هرا ال ن و ظاهظىن ئال بالللُل لمً 

مً الاهخمام بحن الباخشحن. و لىً الدزاطاث املخِللت باالفخلاز ئلى الدوافّ في أداء الِمل 

جبحن أن الخاالث التي جسفم فيها مداوالث ألافساد باطخمساز في جلدًم هخائج اًجابُت، 
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ىدما ٌِخلد ألافساد أهه لً جيىن لجهىدهم  جإدي ئلى ًهىز أُساق للخىجس و الاهخئاب، ُو

 هدُجت فِالت، فانهم ًخسلىن ًُ جلً املداوالث.

 الذساظاث العابلت. 14

بِىىان : مـادز اللغىن  م(2444 –م 2443مذ الٍضىدي )مددساظت 

الكتها  ِلمي التربُت الخاؿت في مدافٌت الىسن ُو الىفظُت والاختراق الىفسخي لدي م

ً ً اهسة اللغى الىفسخي والاختراق ببِم املخغحراث ، وهدفذ الدزاطت ئلى الىؼفُ 

الكتها ببِم الخغحراث الدًمىغسافُت : )الجيع ،  الىفسخي لدي مِلمي التربُت الخاؿت ُو

م الجىىب في  الِمس ، الخالت الاظخماُُت ، الخبرة الخدَزظُت ، املإهل الِلمي( في ئكُل

لت ( مِلًما ومِل001اململىت ألازدهُت الهاػمُت، وجيىهذ ُُىت الدزاطت ُلى ) مت بوٍس

خمد ُلى ملُاض  ُؼىائُت مً مدازض الجىىب ، واطخسدم الباخض مىهج امللابلت ، وُا

 .( فلسة44ىفسخي مىشُت زالر أبِاد ))ماطالغ( ، لالختراق ال

  ً وأػازث هخائج الدزاطت ئلى أن املِلمحن ٌِاهىن مً مظخىٍاث مسخلفت م

خىطى ئلى الِالي، وهما اللغىن الىفظُت والاختراق الىفسخي، والتي جساوخذ مً امل

أػازث ئلى أن أهثر مـادز اللغىن هي املسجبوت بن)كلت الدزل الؼهسي ، البرهامج 

الث  الدزا خي املىخٍ ، املؼاول الظلىهُت ، الِالكاث مّ إلادازة ، فلدان الدظُه

ادة ُدد الوالب ، اوِدام الخىافص املادًت ، فلدان الخِاون بحن الصمالء ،  املدزطُت ، ٍش

سة املجخمّ املخدهُت ملهىت الخِلُم( ، وهما أػازث ئلى أن ال ِالكاث مّ الوالب ، ٌه

املِلمحن ٌِاهىن مً إلاظهاد الاهفِالي أهثر مً املِلماث ، وأػازث ئلى وظىد فسوق ذاث 

داللت ئخـائُت ؛ هدُجت ملخغحر طىىاث الخبرة ، وئلى وظىد فسوق ذاث داللت ئخـائُت ؛ 

 .لؼهسي في بِد هلف الؼِىز باتهجاشهدُجت ملخغحر الدزل ا

دزاطت بِىىان "دزظت  م(2412وأحشي ماحذ بً ظفش بً صالح العفُاوي )

مؼازهت املِلمحن في اجساذ اللسازاث املدزطُت" ، وتهدف الدزاطت ئلى الخِسف ُلى دزظت 

ا ج مؼازهت املِلمحن في اجساذ اللسازاث املدزطُت املخِللت بؼإون الوالب واملِلمحن واملى

وهسق جىفُرها واملجخمّ املدلي واملسافم املدزطُت وألامىز املالُت ، وهرلً تهدف ئلى 

الىؼف ًُ داللت الفسوق إلاخـائُت بحن مخىطواث جلدًس دزظت مؼازهت املِلمحن في 

اجساذ اللسازاث املدزطُت وفًلا ملخغحراث الدزاطت )املإهل الِلمي ، هَى املإهل الِلمي ، 

ُت ُدد طىىاث الخب رة( وجيىن مجخمّ الدزاطت مً ظمُّ مِلمي املدازض الخيىم
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ت دازل مدافٌت الوائف ، والبالغ ُددهم  مِلًما، وكد اطخسدم  0130الشاهىٍت النهاٍز

 ً الباخض املىهج الىؿفي الخدلُلي في هره الدزاطت ، أداة الدزاطت : اطدباهت ميىهه م

لخدلُل بُاهاث الدزاطت أطخسدم طذ وازعِحن ُبازة جمدىزث خىٌ أهداف الدزاطت ، و 

ت ،  الاخـاء الىؿفي املخمشل في اطخسساط املخىطواث الخظابُت ، والاهدسافاث املُِاٍز

 واليظب املئىٍت ،وهرلً اطخسدم الاخـاء الخدلُلي املخمشل في جدلُل الخباًً ألاخادي 

  (ANOVA)وازخباز ػُفُه ،  

ملِلمحن في اجساذ اللسازاث وجخلخف أهم هخائج الدزاطت أن دزظت مؼازهت ا 

( 3.22املدزطُت )بمجاالتها الخمع( في مجملها واهذ مىسفلت بمخىطى خظاعي بلغ )

وأن دزظت مؼازهت املِلمحن في اجساذ اللسازاث املدزطُت املخِللت بؼإون الوالب واهذ 

بمجملها مخىطوت واخدة بدزظت مؼازهت مىسفلت والتي واهذ جلِع ئكساز بسهامج 

ازاث الِلمُت للوالب ، وأزحًرا وظىد فسوق ذاث دالت ئخـائُت بحن مخىطواث أفساد  الٍص

ِصي ئلى 
ُ
ُُىت املؼازهت في اجساذ اللسازاث املدزطُت املخِللت بمجاٌ ػإون الوالب ح

ً زمظت ُؼس طىت. ً زبراتهم ُ  مخغحر طىىاث الخبرة لـال  م

ا الباخشان بى وفشة مخخاس ومىصىسي مصؼفى ) اطت دز  م(2414وأحٍش

ُفي لدي أطاجرة الخِلُم الشاهىي"  بِىىان : "ُالكت الاختراق الىفسخي بالسكا الًى

وهدفذ الدزاطت ئلى جددًد مدي اهدؼاز ًاهسة الاختراق الىفسخي لدي أطاجرة الخِلُم 

ُفي ، وبُان مدي جأزحر الاختراق الىفسخي  الشاهىي ، ومِسفت دزظت ػِىزهم بالسكا الًى

ُفي م الشاهىي الِام ، ومِسفت مدي  ُلى مٌاهس السكا الًى الِام لدي أطاجرة الخُِل

أهمُت ُاملي الخبرة والجيع ُلى ئخدار الفىازق في الِالكت بحن الاختراق الىفسخي 

ُفي.  والسكاء الًى

أظٍسذ  -مجخمّ الدزاطت : ُُىت مً أطخاذة الخِلُم الشاهىي بىالًت مِظىس ، 

 333( زاهىٍت ػملذ )03الدزاطت ُلى )
ً
م الشاهىي ( أطخاذ واجبِذ الدزاطت  –ا مً الخُِل

 ً املىهج الىؿفي ملالئمخه مّ هبُِت الدزاطت مً خُض جدلُم أهدافها والخأهد م

ُاض ماطالغ لالختراق الىفسخي  فسكُتها والىؿىٌ ئلى هخائج دكُلت هبم ُليهم مل

ُفي، واُخمد الباخشان في املِالجت إلاخـائُت للبُاهاث ُلى ال ُاض السكا الًى يظبت ومل

ً  -املئىٍت ومِامل ازجبان بحرطىن ومِادلت داللت الفسق بحن مِامالث الازجبان ،  ووان م
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ُفي ًسظّ ئلى وىن ألاطاجرة  ا بالسكا الًى ًُ أهم الىخائج : أن ازجبان الاختراق الىفسخي طلب

ٌِاهىن مً كغىن ُمل هاػئت ًُ أُباء مهىت الخِلُم واملخمحزة بىثرة مخولباتها الىمُت 

ِلم الجظمُت والىى  ُُت وبخِدد مهامها وجىَى أدوازها وهره املوالب فىق ئمياهاث امل

واملهىُت والرهىُت والىفظُت وجخولب كىة جدمل هبحر ال ًلدز ُليها وئن اطخواَ وهى في 

دع باطخجزاف بدوي وازهاق ُاهفي ولما جلدم في  بداًت الخدَزع فظُنهاز أمامها ٍو

ُفي ًأحي في  –مت الِمل وشادث طىىاث الخبرة والخد ومً مٌاهس ُدم السكا الًى

( مً ألاطاجرة بأن ألاظس الؼهسي الري 13.5ملدمت الِىامل املإزسة )ألاظس( خُض ُبر )

 ًدـلىن ُلُه ال ًدىاطب مّ الجهد الري ًبرلىهه.

 احشاءاث الذساظت.11

 الذساظت : مىهج 1.11

لُُم مدي جدلم جم اطخسدام املىهج الىؿفي الخدلُلي والري ًداٌو وؿف وج

داٌو املىهج الىؿفي الخدلُلي ان  ُفي ٍو الكتها باالختراق الًى اهداف إلادازة املدزطُت ُو

 ً ٍصد بها زؿُد املِسفت ُ لُم أمال في اجىؿل الى حِمُماث ذاث مِجى ٍو فظس ٍو ًلازن ٍو

 َ  هرا املىكى

ً أطاطحن للمِلىماث  :وكد اطخسدمذ الباخشه مـدٍز

 :ت سي للبدض ئلي خُض  املصادس الشاهٍى اججه الباخض في مِالجت إلاهاز الٌى

مـادز البُاهناث الشاهىٍت والتي جخمشل في الىخب واملساظّ الِسبُت وألاظىبُت ذاث 

س، وألابدار والدزاطاث الظابلت التي  الِالكت، والدوزٍاث وامللاالث والخلاٍز

ّ إلاهترهذ املس َ الدازطت، والبدض واملوالِت في مىاك  خلفت.جىاولذ مىكى

 :ملِالجت الجىاهب الخدلُلُت ملىكَى البدض لجأ الباخض ئلي  املصادس ألاولُت

ظمّن البُاهناث ألاولُت مً زالٌ الاطدباهت هأداة زئِظُت للبدض، ؿممذ 

نذ ُلى املِلمحن واملِلماث في مدازض الخِلُم  ـُـا ًلهرا الغنسق، ووُش ز

 الِام في مدافٌت ُىحزة

 : الذساظت وعُىتها 2.11

م الِام في ً خمشل مجخمّ الدزاطت مً املِلمحن واملِلماث في مدازض الخُِل

ِلم ومِلم(151للدزاطت ) يمدافٌت ُىحزة وبلغ حجم املجخمّ ألاؿل وبلغ حجم  تم
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لت ُؼىائُت وفما ًلي  051الُِىت  ِلم ومِلمت مً مدازض الخِلُم الِام ازخحروا بوٍس م

ٌ جىشَّ زـائف الُِىت  وفم مخغحر الجيع ظدو

 ( جىصَع افشاد العُىت خعب الجيغ1حذول سكم )

 الجيغ العذد اليعبت

 رهش 81 54.0

 أهثى 69 46.0

 املجمىع 150 100.0

 املصذس: جم اعذاده مً بُاهاث العُىت

نننندٌو ) ن نننناث 0الجن ن ن ننننً املِلمن ن ننننازهه من ن ن ننننبه مؼن ن ننننى وظن ن ننننروىز( أُلن ن ن نننحن )الن ن ن ننننى أن املِلمن ن ن نننحر ئلن ن ن ( ٌؼن

 .(52.1)إلاهار(وواهذ )

 ت : الذساظ واثأد3.11

  اظدباهت مذي جدلم أهذاف الاداسة املذسظُت 

 : ما هكظمحن جخيىن مً ، و  مً هسف الباخشخانجم ئُداد اطدباهت 

ُفُت وألاوادًمُت ًُ املظخجُب اللعم ألاول   : وهى ُبازة ًُ الظماث الشخـُت والًى

َ املإهل(-الجيع  -املإهل -)املسخلتواملخمشلت في   هى

َ الى الدزاط اللعم الشاوي: َ أهداف إلادازة املدزطُت بسظى ٌ مىكى اث الظابلت خى

 ببعذاد اظخبُان ٌشخمل على زالر ابعاد سئِعُه : خانكامذ الباخش

 .متى أهداف املىٌ -:البعذ ألاول 

 .أهداف الفسد -:البعذ الشاوي 

 .أهداف اظخماُُت -:البعذ الشالث

 ( فلشه جىصعذ واالحي:23اشخمل الاظخبُان على )و 

 ( فلساث 3مت )ى اف املىٌأهد-البِد ألاٌو 

 ( فلساث  2أهداف الفسد)-البِد الشاوي 

 ( فلساث 9أهداف اظخماُُت ) -البِد الشالض

( ٌ ( اطخجاباث وهي )أوافم ، مداًد ،ال 3وجم إلاظابت ُلى أطئلت الاطخبُان مً زال

  (0م )ال أواف  (           4)مداًد         (3)أوافم  وجم جسـُف الدزظت   أوافم (
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ـبذ أُلى دزظه ًدـل ُليها الفسد في الاطدباهت ) ( وأكل دزظه 93بدُض ج

سق الاطدباهت ُلى مجمىُه مً املدىمحن للمىافلت ُلى البىىد 43)  (دزظه وكد جمُ 

م وملساث ُملهم في وئظساء الخِدًالث الالشمت *مسفم كائمه بأطماء املدىمحن ومإهالته

  ت.مالخم الدزاط

 لُىشث الشالسي ( دسحاث ملُاط 2 حذول )
 غير مىافم مداًذ مىافم الاظخجابت

 0 4 3 الذسحت

 ًلـد بـدق الاطدباهت أن جلِع أطئلت الاطدباهت ما وكِذ  :تاهصذق الاظدب

لخحن ً ؿدق الاطدباهت بوٍس   :للُاطه، وكامذ الباخشت بالخأهند من

 صذق املدىمين:  

ـُم في مىوله جم ُسق الاطدباهت ُلى مجمىُت مً املدىمحن مً ظامِت الل

مخســحن في الادزة التربىٍت ،وكد اطخجابذ الباخشت آلزاء ) 9اللـُم جألفنذ منً )

 ً ًلصم مً خرف وحِدًل في كىء امللترخاث امللدمنت، وبرل املدىمحن وكامذ باظساء ما 

  -زسط الاطخبُان في ؿىزجه النهائُت 

  الاحعاق الذاخلي  صذق 

اق ول فلسة مً فلساث الاطدباهت مّ ًلـد بـدق الاحظاق الدازلي مدي احظ

املجاٌ النري جيخمني ئلُه هره الفلسة، وكد كامذ الباخشت بدظاب الاحظاق الدازلي 

لالطدباهت وذلً منً زنالٌ خنظاب مِامالث الازجبان بحن ول فلسة مً فلساث مجاالث 

 .الاطدباهت والدزظت اليلُت للمجاٌ هفظه

 الصذق البىائي : 

ًلِع مدي جدلم ٌِخبر الـدق البىا ئي أخد ملاًِع ؿدق ألاداة الري 

ٍبحن مدي ازجبان ول مجاٌ مً مجناالث  ند ألاداة الىؿىٌ ئليها، و ألاهداف الخني جٍس

  .الدزاطنت بالدزظنت اليلُنت لفلنساث الاطدباهت

 :زباث الاظدباهت 

جىشَّ ًلـد بصباث إلاطدباهت أن حِوي هره إلاطدباهت هفع الىدُجت لى جم ئُادة       

إلاطدباهت أهثر منً مسة جدذ هفع الٌسوف والؼسون، أو بِبازة أزسي أن زباث 
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دم حغُحرها بؼيل هبحر فُما لى جم ئُادة  إلاطدباهت ٌِجي الاطخلساز في هخنائج إلاطدباهت ُو

ٌ فتراث شمىُت مُِىت  .جىشَِها ُلى أفساد الُِىت ُدة مساث زنال

  ختراق الىظُفيملُاط الا 

ً و   ُ ُفي أُدجأداة للُهى ُبازة و طىشان  غماطال ه اض الاختراق الًى

ُفي "  غكائمت ماطال   "(، و املِسوفنت ب0320ظاهظىن هرا امللُاض ُام ) لالختراق الًى

خيىن مً  3خُض ًىلظم امللُاض ئلى  ُنت :هني إلاظهناد الاهفِالي ٍو  -فلساث  3مجاالث فُس

ٍخيىن مً  ٍخيىن مً إلاهجناش الش -فلساث  5ُدم إلاوظاهُت و ً  1خنصخي و فلساث و برل

ُاض مً ) ( فلسة40ًيىن مجمَى الفلساث ) ٌ 40ًخيىن املل ( ُبازة، ًجاب ُنها مً زال

 ٌ بِدًً، ألاٌو بِد الخىساز، و ٌِجي ُدد مساث جىساز ئخظاض الفسد بالؼِىز، الري جد

 بِد الؼدة،(، و البِد الشاوي 9( ئلى )0ُلُه الِبازة التي ًلسأها، و ذلً ُلى مخـل مً )

(.حؼيل 1( ئلى)0و ٌِجي دزظت كىة ػدة إلاخظاض، و ًجاب ُنها مً زالٌ مخـل مً )

ُت التي  ُفي اللاُدة ألاطاط ٌاهس الدالت ُلى الاختراق الًى الاطخجاباث الظلىهُت وامل

ٌِخمد ُليها الباخشىن في جـمُم أدواث حظاُدهم ُلى إلاظابت ُلى الدظاٌؤ فُما ئذا 

ُفُا وفي الِادة ًلىم املظخجُب باتظابت ُلى ُبازاث وان الفسد بسحر أ و مدترق ًو

جي ُلى  ت باملىافلت أو ُدم املىافلت ُليها، أو إلاظابت هفظها مً بِد مىٌىز جدٍز جلدًٍس

ملُاض ًخفاوث مً زالزت ئلى ئخدي ُؼس زُازا. وفُما ًلي أمشلت مللمىن الِبازاث التي 

 جخلمنها هره ألادواث: 

 لخِب وإلازهاق.مدي الؼِىز با 

 .ً  أطلىب املِاملت مّ  زٍس

 .مدي الؼِىز باأللم زغم غُاب ألامساق البدهُت 

  .ً ً  زٍس ً. -مدي الِصلت أو اللسب م ٌ مّ ألازٍس  اطلىب الاجـا

 .الىٌسة الشخـُت للِمل 

 .دزظت الخداٌو أو الدؼاؤم في الىٌسة الشخـُت للِمل 

 ُت للخُاة.دزظت الخفاٌؤ أو الدؼاؤم في الىٌسة الشخـ 

 .مدي املؼازهت في ألاوؼوت الاظخماُُت 

 .ً  مدی السغبت في مظاُدة  زٍس
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 ( 042-041، ؾ4113غُاب أو غمىق ألاهداف في خُاة الفسد )ُظىس 

 .نهاًت ًىم ُملي ّ  أػِس بأن هاكاحي مظخجزفت م

 ن الخِامل املباػس مّ الجمهىز ٌظبب لي كغىها هفظُت ػدًدة.ا 

 الىىم ملىاظهت ًىم ُمل ظدًد.أػِس باتزهاق ُىدما أط ً  دُلٍ م

 .( 76-75: ص2444)بؼاًىت و الجىاسهت، أػِس باتخبان بظبب ممازطتي ملهىتي 

 ً و ٌِخبر الاختراق مىسفلا ئذا خـل الفسد ُلى دزظاث مىسفلت ُلى البِدً

يىن الاختراق مخىطوا ُىدما  ألاٌو و الشاوي، و دزظت مسجفِت ُلى البِد الشالض، وً 

فسد ُلى دزظاث مخىطوت ُلى ألابِاد الشالزت، بِىما ًيىن الاختراق مسجفِا، ئذا ًدـل ال

، و الشاوي و مىسفلت ُلى البِد  خـل الفسد ُلى دزظاث مسجفِت ُلى البِدًً ألاٌو

ّ 0الشالض. وذلً مً زالٌ الاطخجابت مللُاض مً طبِت دزظاث ) ؿفس = أبدا،  = بل

= مسة ول اطبَى 2= بلّ مساث في الؼهس، 3كل، =مسة في الؼهس أو أ4مساث في الظىت،  

 ،5  ، با (. و ًبحن الجدٌو ) 9= بلّ مساث في ألاطبَى ( جىشَّ مظخىٍاث  0=ول ًىم جلٍس

الاختراق الري وؿلذ الُه ماطالن للمهً املسخلفت بِد جوبُم ملُاطها ُلى أهثر مً 

  ( 15-14: ص  2444) اللشوي ،  مظخجُب. 00111) 

 ف دسحاث ملُاط ماظالن خعب معخىٍاث الاختراق   ( جصي3ُحذول )
 مىخفع مخىظؽ عالي البعذ

 فأكل 09 49-01 فأهثر 41 إلاحهاد الاهفعالي 

 فأكل9 04-1 فأهثر 03 الخبلذ إلاخعاس ي

 فأهثر33 32-34 فأكل 30 إلاهجاص الشخص ي

 (2444 املصذس: )اللشوي،علي،

ُفي ُف ملُاض وخُض أن هره الدزاطت هي ًُ الاختراق الًى ِخم جًى ، فظ

لخوبُله ُلى ُُىت الدزاطت خُض ٌِد  Maslach Burnout Inventoryماطالن لالختراق 

هرا امللُاض مً أكدز امللاًِع التي جلِع دزظت الاختراق و الري جم اطخسدامه مً كبل 

ُدد هبحر مً الباخشحن واملإطظاث واملىٌماث في مظعى للخِسف ُلى الخبراث التي 

ِد امللُاض مىزىكا خُض ًلىم بخلدًس حجم  جىلدث لدي املؼخغلحن جلً الجهاث، َو

اللدزاث واملؼازهت ومدي املؼازهت و الاهجاش للِاملحن في املإطظاث والؼسواث والهُئاث. 

ُاض. الوبِت ألاولى مســت للمهً املِىُت بخلدًم  وجىظد زالر هبِاث لهرا املل
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الخســاث الصخُت ، والشاهُت هي مِدلت الخدماث إلاوظاهُت مشل الخمٍسم وغحره مً 

ظصئُا ومِىُت بالخِلُم واللواُاث الشلافُت ، وكد جبيذ الدزاطت الخالُت هره الوبِت ، 

ُت  ف بالِمل ولِع بالِالكاث الخدم و الشالشت هبِت ُامت مســت للُاض ُالكت املًى

ف ، خُض وؿفذ الدزمان  ُاض بأهه  Aldermanالتي ًلدمها املًى ألاهثر هرا املل

ُفه في اهثر مً  دزاطت مىر  021اطخسداما للُاض اللغىن املهىُت ، خُض جم جًى

ً كبل هسطخِىا ماطالن ُام   ( 05: ؾ  4111م . ) اللسوي ، 0320وكِه م

 املعالجت إلاخصائُت .12

ملِالجت اطخجاباث أفساد الُِىت والطخسساط دالالتها إلاخـائُت جم اطخسدام 

ُاض لىسث الشالسي ،ومِامل بحرطىن لالزجبان (خُض جم   spssبسامج ) خماد ُلى مل الُا

 .الخوي، وأًلا جدلُل الخباًً الشىائي

  :الىخائججدلُل عشض و .13

 :الفشطُت ألاولىعشض وجدلُل هخائج 1.13

ُىد مظخىي الداللت ذاث داللت اخـائُت ازجباهُت جىظد ُالكت :  والتي مفادها 

ىمت( دازة املدزطُتجدلم اهداف الا  مظخىي بحن ≤&( 1.15) ومظخىي الاختراق  )أهداف املٌى

ُفي لدي مِل  .مي الخِلُم الِام بمدافٌت ُىحزةالًى

لإلظابت ًُ هرا الدظاٌؤ جم اطخسدام مِامل بحرطىن لالزجبان الخوي لدزاطت و  

ٌ الاحيالِالكت بح ً هما في الجدو  :ن املخغحًر

لت الاخصائُت للعالكت  بين مذي ( كُمت معامل الاسجباغ بيرظىن والذال4حذول سكم )

معخىي الاختراق الىظُفي خعب اظخجاباث و جدلم أهذاف املىظىمت في إلاداسة املذسظُت 

 عُىت الذاسظت

كُمت معامل  )ن( املخغيراث

 بيرظىن 

   معخىي 

 املعىىٍت

         الذاللت 

 إلاخصائُت

 العالكت بين مذي جدلم اهذاف 

 املىظىمت في الاداسة املذسظُت 

 ومعخىي الاختراق الىظُفي

150 

 

 دال  004. -**234.

 اخصائُا
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 ٌ ىمت جم كُاض الِالكت  ( 2 )ظدو ُفي  واهداف املٌى ًىح  الِالكت بحن الاختراق الًى

باطخسدام مِامل بحرطىن لالزجبان الخوي البظُى  خُض بلغذ كُمه مِامل بحرطىن 

ُف1432) دٌ ُلى ان الِالكت كُِفت بحن الاختراق الًى ي ومدي جدلم أهداف املىٌىمت (ٍو

.( ًدٌ ُلى ان الِالكت ذاث داللت ئخـائُت )مِىىٍه(ُىد 112وبلغذ كُمت مظخىي املِىىٍت )

لُه ًخم كبىٌ الفسق باهه جىظد ُالكت ذاث داللت اخـائُت بحن 1.15مظخىي الداللت ) ( . ُو

ُفي للمِل ىمت ) املإطظت ( ومظخىي الاختراق الًى محن واملِلماث وجسي مدي جدلم اهداف املٌى

ً التي اطفس ُنها جدٌ ُلى اهه ولما شاد مظخىي جدلم  الباخشت ان الِالكت الِىظُت بحن املخغحًر

ُفي لدًه فيلما ُملذ  اهداف املإطظت التي ٌِمل بها املِلم ولما اهسفلذ دزظت الاختراق الًى

امليافاث ولما اهسفم ادازة املدزطت وازخُاز الاشخاؾ املىاطبحن والخىشَّ الِادٌ لألظىز و 

ُفي لدي ميظىبيها ، ووفلا الطخجاباث ُُىت الدزاطت مً املِلمحن فلد  مظخىي الاختراق الًى

خـل البىد الري ًدىاٌو  ُمل الادازة املدزطُت ُلى ظرب اللدزاث والخبراث املىاطبت للمان 

اث افساد الُِىت واكل جباًً بحن اطخجاب 2.90 الىفاءة والفاُلُت ُلى اُلى مخىطى خظاب بلغ 

ٌ ادهاه . 0,362ًهس في اكل مظخىي لالهدساف املُِازي بلغ  . هما ًخا  ذلً في الجدو

( ًىضح املخىظؽ الحعابي والاهدشاف املعُاسي للبىىد الخاصت ببعذ  5حذول سكم ) 

 اهذاف املىظىمت لرداسة املذسظُت

 املخىظؽ  البىذ  م

 (mean  ) 

 الاهدشاف املعُاسي 

 (sd  ) 

حعمل إلاداسة املذسظُت على اهدشاف وحزب اللذساث والخبراث  0

 لظمان الىفاءة والفاعلُت

2.90 362 

حعجى إلاداسة املذسظُت باخخُاس ألاشخاص املىاظبين لخعُنهم في  4

 الىظائف املخخلفت

2.31 569 

حشجع إلاداسة املذسظُت املعلمين على بزل الجهذ والخفاوي في العمل  3

 غ بُنهموجدلُم الخجاو

2.42 797 

حعمل إلاداسة املذسظُت بالخىصَع العادل لألحىس وامليافآث للعاملين  2

 لظمان خعً أدائهم  

2.48 693 

جلذم إلاداسة املذسظُت طماهاث مالُت واحخماعُه عىذ الخلاعذ أو  5

 املشض لخدلُم الاظخلشاس

2.50 622 

ت عً ػ 9 م جذسبها حعخفُذ إلاداسة املذسظُت مً الجهىد البشٍش  653. 2.50ٍش
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 وجؼىٍشها

 668. 2.41 حععى إلاداسة املذسظُت الى جىىًٍ كىي عامله معخلشة ومىخجه 1

تهخم إلاداسة املذسظُت ببىاء عالكاث مهىُت مشمشة مع حمُع  2

 العاملين

2.53 .611 

جيخهج إلاداسة املذسظُت ظُاظاث مىطىعُت جدذ مً اظخنزاف  3

ت لذيها  الؼاكاث البشٍش

2.33 .690 

وجخفم هره الىدُجت مّ هخائج دزاطت ًدحى  ُبدهللا السافعي وا مدمد فسخان 

م ( وكد جىؿلذ هخائج الدزاطت الى أن مظخىي الاختراق الىفسخي لدي 4101الللاة ُام) 

أُلاء هُئت الخدَزع في ولُت املِلمحن بأبها واهذ بدزظه مخىطوت ُلى امللُاض الىلي 

لى بِد اهسفاق مظخىي ا ت . ُو  ملظاهدة الاداٍز

 عشض وجدلُل هخائج الفشطُت الشاهُت 2.13

≤&( 1.15ُىد مظخىي الداللت )فسوق ذاث داللت اخـائُت جىظد والتي مفادها :  

ُفي لدي مِلمي الخِلُم الِام بمدافٌت ُىحزة في صي ملخغحر  مظخىي الاختراق الًى ِح

  .واملإهل الِلمي الجيع

ًً الشىائي لذساظت جؤزير العىامل املخخلفت على ( ًىضح جدلُل الخبا 6الجذول )

 الىظُفي قالاخترا
ت  اخخباس الخباًً ت  1دسحت الحٍش  معخىي املعىىٍت 2دسحت الحٍش

1.029 6 143 .409 

الجنندٌو أُننناله )ازخبنناز ججننناوع الخبنناًً ( ًىحننن  ُنندم جبننناًً بننحن املجمىُننناث 

ًىحن  جنأزحر ونل مننً خُنض  ئي املسخلفنت وهنرا ػنسن كنسوزي لإلًجناد جدلُنل الخبنناًً الشىنا

ُفالاختراق ا ي مظخى  ىُل الجيع واملإهل وجفاُل الجيع مّ املإهل املؼاز  وألازكامي لًى

ُفيالاختراق ال ي مظخى  ىخلُلي ُلأو املإهل لِع له جأزحر مِىىي  أن ىجدٌ  ُل  ئليها  ًى

ى مخىطنن أن( وهننرا ٌِجنني 0.05( وهنني اهبنر مننً كُمننت)0.102خُنض بلغننذ كُمننت املِىىٍننت)

ُفالاختنراق النن ت والازننخالف املىظننىد لننِع ذاث ًى ي للنندزظاث املسخلفننت للمإهننل مدظنناٍو

ننننت  ن نننائُتداللن ن ن ن نننا.ئخـن ن ن ننننت) أمن ن ن ننننت املِىىٍن ن ننننذ كُمن ن ن ننننيع فبلغن ن ننننبت للجن ن ن ننننل 0.004باليظن ن ن نننني اكن ن ( وهن

ٌ ُل0.05مً) الاختراق الىفسخي وجىظد فسوق ذاث  ي مظخى  ىالجيع ًىزس ُل أن ى(مما ًد
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بنننحن الننروىز وإلاهننار. أمنننا ُىنند جفاُننل جنننأزحر ملخىطنننى الاختننراق الىفسننخي  ئخـننائُتداللننت 

مظننخىي الاختنراق الىفسننخي خُنض بلغننذ  ىجفناُلهم ًننإزس ُلن أنالجنيع منّن املإهنل ًخانن  

ن0.05( وهنني اكننل مننً)0.028كُمننت املِىىٍننت) مخىطننى الاختننراق بنننحن  أن ى( وهننرا ًنندٌ ُلن

ت وهرا الازخالف ذاث داللت ئخـائُت.  دزظاث املإهل خظب الىَى غحر مدظاٍو

 خاجمت.14

ً التي اطفس ُنها جدٌ ُلى اهه  أنجسي الباخشت                  الِالكت الِىظُت بحن املخغحًر

املإطظت التي ٌِمل بها املِلم ولما اهسفلذ دزظت  أهدافمظخىي جدلم  ولما شاد

ُفي لدًه فيلما ُملذ ادازة املدزطت وازخُاز الاشخاؾ املىاطبحن والخىشَّ  الاختراق الًى

ُفي لدي ميظىبيها ألظىز وامليافاث ولما اهسفم مظخىي الاختالِادٌ ل  .راق الًى

 كائمت املشاحع . 15

(، 95البرامج واملساخل ، وؼسة دوزٍت جـدزها ئدازة البرامج والبدىر التربىٍت ، الِدد ) -

 (.4102مازض 

ُام) - ُت 4111الخاًً: ه (مظخىٍاث الاختراق لدي مِلمي الخاطىب في املدازض الخيىم

 زطالت ماظظخحر ،ألازدن –زدهُت ألا 

الكخه ببِم طماث 4111الصهساوي :هىاٌ ُشمان أخمد ) - (الاختراق الىفسخي ُو

زطالت ماظظخحر )غحر –الشخـُت لدي الِامالث مّ ذوي الاخخُاظاث الخاؿت 

 الظِىدًت–ميؼىزه(ظامِت أم اللسي 

الكخه ببِم طما4112الصهساوي، هىاٌ. ) - ث الشخـُت، زطالت (: الاختراق الىفسخي ُو

 ماظظخحر غحر ميؼىزة، كظم الازػاد الىفسخي، ظامِت أم اللسي. الظِىدًت.

ىد، فهمي. ) - جُاث الخِامل مّ اللغىن الىفظُت واملهىُت، مجلت 4111الٍص (. اطتراُج

 (. كوس..34(، الِدد )41الخلُج الِسعي، املجلد )

ىدي، مدمد خمصة. ) - والاختراق الىفسخي لدي  (. مـادز اللغىن الىفظُت4111الٍص

الكتها ببِم املخغحراث ، كظم إلازػاد  مِلمي التربُت الخاؿت في مدافٌت الىسن ُو



الكتها باالختراق الىظُفي لذي معلمي الخعلُم جدلم أهذاف إلاداسة املذسظُت )أهذاف املىظىمت ( وع

العام بمدافظت عىيزة  
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ُت الخاؿت ، ولُت الِلىم التربىٍت، ظامِت مىجت ، مجلت ظامِت دمؼم ، املجلد  والترب

 (، الِدد )الشاوي(. طىزٍا.43)

لدي مدًسي املدازض في ( ، الاختراق الىفسخي  4105 –م 4102الظسخان ، زالد )  -

الكخه بىفاءتهم الراجُت مً وظهت هٌسهم، كظم إلادازة التربىٍت وألؿىٌ، ولُت  ألازدن ُو

 الِلىم التربىٍت ، الجامِت ألازدهُت، ألازدن .

ّ ’( إلادازة التربىٍت 4115-0249الوسِع:ئبساهُم ُبدهللا ) - ً طِىاء لليؼس والخىَش  داز اب

دي امخالن مدًسي املدازض الشاهىٍت ملهازاث اللُادة التربىٍت م45، 4119زكىان ولُد ،  -

 محن ،زطالت ماظظخحر ،ظامِتفي مدافٌتي بِذ لخم والخلُل مً ظهت هٌس املِل

 ،فلظوحن  اللدض

الظلىن إلادازي :  39، 4111ػمع الدًً  مدمد ُلى و الفلُه  ئطماُُل مدمد ،  -

 الفىس لليؼس والخىشَّ ،ُمان ،ألازدن   داز  0مدزل هفسخي اظخماعي لألدزة التربىٍت  ن

ت وحظُحر املِازف في زدمت الىفاءاث ( املهازاث ،  - ؿال  مفخاح ،ئدازة املىازد البؼٍس

سفت  ت وفسؾ الاهدماط في اكخـاد امِل امللخلى الدولي ألاٌو خىٌ الخىمُت البؼٍس

ت ،ولُت الخلىق ولِلىم الاكخـادًت ، ظامِت وزكلت ، مازض  01_3 والىفاءاث البؼٍس

 .04، ؾ  4112

ت وحظُحر املِازف في زدمت الىفاءاث ( املهازاث ،  - ؿال  مفخاح ،ئدازة املىازد البؼٍس

سفت  ت وفسؾ الاهدماط في اكخـاد امِل امللخلى الدولي ألاٌو خىٌ الخىمُت البؼٍس

ت ،ولُت الخلىق ولِلىم الاكخـادًت ، ظامِت وزكلت ،  مازض  01_3والىفاءاث البؼٍس

 .04، ؾ  4112

ت وحظُحر املِازف في زدمت الىفاءاث ( املهازاث ،  - ؿال  مفخاح ،ئدازة املىازد البؼٍس

سفت  ت وفسؾ الاهدماط في اكخـاد امِل امللخلى الدولي ألاٌو خىٌ الخىمُت البؼٍس
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ت ،ولُت الخلىق ولِلىم الاكخـادًت ، ظامِت وزكلت ،  مازض  01_3والىفاءاث البؼٍس

 .04، ؾ  4112

 والخىشَّ ، ػساف التربىي ،داز املظحرة لليؼس،  ،جوبُلاث في الا 4112ٌؽ اخمد ، ُا -

 . 39ُمان ،ألازدن 

الكتها بأطالُب مىاظهت أشمت (’0334ُبد السخمً :مدمد  الظُد ) - طماث الشخـُت ُو

الهىٍت لدي املسخلت الشاهىٍت والجامُِت )دزاطت في الصخت الىفظُت واملهازاث الاظخماُُت 

ٌ الىفسخي لالطخ  .داز كباء لليؼس’اللاهسة ’لال

فج  -  .داز الفىس لليؼس والخىشَّ –( إلادازة التربىٍت املِاؿسة 4111طامي طلوي )’ٍُس

ُفي ُلى الىالء الخىٌُمي لدي الِاملحن في 4112ُىٍلت، ئ هاب: ) - (. أزس السكا الًى

 –، ولُت الخجازة. غصة املىٌماث ألاهلُت في مدافٌت غصة، زطالت ماظظخحر في ئدازة أُماٌ

 فلظوحن.

( ، ألاهداف التربىٍت ومظخىٍاث الخسوُى التربىي جالشم أم 4105ُُد ، طِاد مدمد )  -

م ، الِدد ) ( ، 23خللاث مفلىدة ، دزاطاث جسبىٍت وهفظُت ، مجلت ولُت التربت بالصكاٍش

ٌ ، أهخىبس   ( .4105الجصء ألاو

ت والخىىىلىظُت املِاؿسة أزسها ُلى ئُاكت غادة ؿال  خظحن: جددًاث الشىزة الِلمُ -

ت بدوله الامازاث الِسبُت املخددة  زطالت ماظظخحر غحر ميؼىزة: اللاهسة –املىازد البؼٍس

 .4113ظامِه ُحن ػمع :ولُه الخجازة 

، املهام اللُادًت ملدًسي ومدًساث مدازض مسخلت الخِلُم 4115ُاٌؽ اخمد ظمُل، -

 ألازدهُت ، ًمازطىنها أهفظهم ،مىخبه الجامِتألازدن هما ألاطا خي في ووالت الغىر في 

 .ُمان 

م )  - ٍص  داز غُداء لليؼس والخىشَّ’( دزاطاث في إلادازة التربىٍت 049-045ؾ 4112مٍس

 


