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معخخلص البدث:

يهدف هرا البدث ئلى الحعسف على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في
القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها .اطحسدم الباخث املىهج
ً
الىؿفي الحدلُلي لحدقُق أغساق الدزاطة هظسا ملالءمحه ألهداف الدزاطة ،وقام
الباخث باطحسدام الاطخباهة كأداة لجمع املعلىمات .وبلغد عُىة الدزاطة ( )011فسدا
مً العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع ،وأطفست هحاةج الدزاطة ئلي أن
مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل
حاةدة كىزوها كان كبيرا ،وعدم وحىد فسوق ذات داللة ئخـاةُة عىد مظحىي داللة
) (α = 0.05في مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة
هابلع في ظل حاةدة كىزوها جعصي ملحغيرات (الىىع الاححماعي ،طىىات الخبرة ،املإهل
العلمي).
الكلماث اإلافخاخُت :الاختراق الىفس ي ،القواع الوبي ،حاةده كىزوها.

عماد الذًً خمِغ أخمذ شبيري
Abstract :
This research aims to identify the level of psychological burnout
among workers in the medical sector in Nablus Governorate in light
of the Corona pandemic. The researcher used the descriptive
analytical method to achieve the objectives of the study due to its
relevance to the objectives of the study, and the researcher used the
questionnaire as a tool for collecting information. The sample of the
study consisted of (100) individuals working in the medical sector in
Nablus governorate, the results showed that the level of
psychological burnout among workers in the medical sector in Nablus
governorate in light of the Corona pandemic was significant, and
there were no statistically significant differences at the level of
significance (α).= 0.05), in the level of psychological burnout among
workers in the medical sector in Nablus Governorate in light of the
Corona pandemic, due to the following variables :(gender, years of
experience, educational qualification).
Key words: Psychological Burnout, Medical Works, Corona
Pandemic

ملذمت
 بكل جعككدي ذل ك،ال ػك فككي ان مىككىع فيككروض كىزوهكا لككِع أشمككة لكتُة فقككى
طككُيحج عاهكا ثككداعُات اقحـكادًة وئححماعُككة،لُـكبذ أشمككة ئوظكاهُة علككى حمُكع يؿعدة
) خُث جعحبر يشمة إلاوظاهُة التالُة املحمثلة في الاهخؼاز التاد للىباء (كىزوها، دون ػ
،م حمعك ك ك ككات، مىظم ك ك ككات،م ك ك ككً يخ ك ك ككداذ اليامك ك ك ككة وامل ك ك ككإرسة ف ك ك ككي خُك ك ك ككاة الؼ ك ك ككعى (أفساد
.)وخكىمة،ودول
ئذ جعكد هكر، وثمثل حاةده كىزوها التالُة جعبير واضح عً وحكىد اشمكة خقُقُكة
،  ثحعل ككق بمـ ككير ال ككدول ال ككي ثف ك ك ي ف ه ككا الفي ككروض،الجاةد ككة مسخل ككة خسح ككة وخاط ككمة
َ
ً
وأؿبدد حصءامسثبواًدُاة الىاض وذل لـعىبة الحـدي ليا بظكة الاهخؼكاز الظكسَع
فم ككا ك ككان م ككً حي ككات الازحـ ككاؾ ف ككي وشاز ال ككتة الفلظ ككوُيُة باثس ككاذ قك ككسازات.للىباء
خاطمه وطسَعه بالصام حمُع العاملين في وشاز ال ته الالحداق بعمليم ومىع الاحكاشات
زكالل فتكر الحعامككل مكع الجاةدككه الامكس الككي اركس باالث كا الظككلبي علكى العككاملين فكي الككىشاز
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وزاؿه الواقم الوبي لوىل فتر الدوام  ،والحجس ملً ثثةد ئؿكابحه بكالفيروض  ،يمكس
الككري أدي ئلككى هقككف فككي أعككداد الوككاقم الوبككي  ،ممككا اكككوس الككتا القككساز فككي ال ككىشاز
بصٍكاد طكاعات عمكل الوككاقم فكي كافكه ازحككاء الكىشاز  ،وهكرا مككً ػكأهه أن ٌؼكعس الوككاقم
بأعباء كبير ثقع على عاثقه هاهُ عً عدم الحىاؿل مع أهل بِحه أًام كثيرة .
لرل ثمثل ظاهسة الاختراق الىفس ي أخد أهم الظىاهس الظُكىلىحُة ال ي خظُد
باهحم ككام العدً ككد م ككً الب ككاخثين ز ككالل الظك ككىىات يزي ككرة وثىاولي ككا ال ثي ككر م ككاهم بالبدك ككث
والدزاطككة ،وذل ك هرازهككا الظككلبُة كظككاهسة ط ككُكىلىحُة مصمىككة علككى املككىزد الةؼككسي ف ككي
م كال العمككل ،خُككث جؼكككل هككر الظككاهسة معىقكا كبيككرا ًدككىل دون قُككام الفككسد العامككل
بكدوز بؼككل كامكل اهوالقكا مكً أنهككا ثيكحج كعكسق اطكح ااي لللكغىن الىفظكُة وامليىُككة
املصمىكة ،ولعكل أك ككر يوطكان امليىُكة ال ككي ث كر هككا أعكساق ومإػكسات هككر الظكاهسة ككي
مسحلككا امليككً الخدماثُ ككة وإلاوظككاهُة كميى ككة الحعلككُم والحمككسٍم ،والوك ك  ،هككر الف ككة
يزيكرة مكً امليكً ال كي ٌعح بككر ف هكا الوبِك أخكد السككاةص يطاطككُة ،مكا ً علكه فكي كثيكر مككً
يخُكان ثدككد وهككأة أخككداذ ككاغوة محأشمككة قككد ثككإرس علكى لككتحه الىفظككُة والجظككمُة
ومً رم ازحالل الحىاشن في ثأدًحه مليامه على أخظً وحه (كلثىم.)8105 ،
وقد ظيس مفيىم الاختراق الىفس ي في آلاوهة يزيرة ،بعد أن ثم التركيز على دزاطة
اللكغىن الفسدًكة ،ودزاطكة محغيكرات بِ كة العمككل وزـاةـكيا وماهُكة العكىالم ال كي قككد
جؼكككل ط ككةبا لظي ككىز أخككد أػ كككال الاخت ككراق الىفسك ك ي ،واعككد أن ث ككم ئدزا زو ككىزة ه ككر
املؼكلة ثسث على ذل شٍادة اهحمام ال ثير مً الباخثين ها ،خُث قامىا باحساء العدًد
مً الدزاطات ل قُاض مظحىٍات هر املؼكلة ،ومعسفة أطبا ها وأعساككيا وعالقههكا بككل
ظسوف وعىامل امليىة (حساز.)8100 ،
ومؼكلة الاختراق الىفس ي ثقىم على أطاض هبُعة امليىة ،ملا ثحلمىه مً جعامل
مع املساحعين ،أو املىحفعين مً الخدمات بؼكل عام ،وثتركص هر املؼكلة في العدًد مً
امليً ،وزاؿة امليً إلاوظاهُة كميىة الو  ،بظة ثىافس العىامل املظكاعدة لظيىزهكا،
كىحككىد الاثـككال املباػككس مككع املىحفعككين واجككم اللككغىهات الياةلككة ال ككي ًحعسكككىن ليككا
لفترات هىٍلة ،ثإدي ئلى ثدوي أداء املىظفين كىخُ ة أو اوعكاض ملؼكلة الاختراق الىفس ي
عل هم.
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واؼكل عام فكل املمسك ين والعكاملين فكي امل كال الوبكي ،داةمكا مكا ٌعملكىن ثدكد
وهأة اللغىهات املحعددة والؼدًدة ،ألنهم ًحىاؿلىن بؼكل داةم ،ومباػس ّ
وفعكال مكع
املسض ى بكافة خاالتهم وأعمازهم ،وألنهم ًحعاملىن مع كل ف ات مقدمي الساعُة ال تُة
م ككً أهبك ككاء وؿك ككُادلة وفىعك ككي أقظك ككام يػك ككعة واملسحب ككرات ،وكك ككل هك ككرا قك ككد ٌعسكك ككيم ئلك ككى
الاطحنزاف العقلي والجظدي ،كما أن جعسكيم للعدًد مكً املىاقكا الـكعبة والـكادمة
كاؿابات التىادذ البالغة والنزف الؼدًد ،أو خ ى جعسكيم في بعم املىاقا لإلطاءة
البدهُكة أو اللفظُككة مككً الككصواز واملكسافقين أو خ ككى املسض ك ى ،كككل هكر الظككسوف ثككإرس علككى
عالقة املمسكين بالتُاة امليىُة وزكاهم عً ميىة الحمسٍم (هةُة.)8102 ،
وعلُه جعحبر دزاطة الاختراق الىفس ي مً الدزاطات ال ي جعىد بيحاةج اً ابُة على
الوبِ ك وميىككة الوك ك  ،ئذ ًم ككً ثفككادي آلار ككاز الظككلبُة ومظككاعدة الوبِك ك علككى ئػ ككباع
خاحاثككه وزغباث ككه وثدقُ ككق يداء ال ككىظُفي املول ككى وكك كرل ثدقُ ككق ق ككدز م ككً الحىاف ككق
الىفس ي والاححماعي والحمحع بال تة الىفظُة (خمصة.)8102 ،
وبالحكالي فككان املككىازد الةؼككسٍة جعحبككر مككً يؿككىل فككي املىظمككات ،لككرا فككان فعالُككة
يداء الىظُفي ثددد في الغال ب ىدة هر املىازد وميازاتها في أدائها ،يمكس الكري ًكإدي
ئلى زفع مظحىي يداء لدي املىظفين ،وبالحالي فان على أي مىظمة أو مإطظة أن ثداف
على العاملين لديها مً زالل ئػباع خاحاتهم وثلبُة زغباتهم عً هسٍق ئً اد مىار عمل
حُد ومسٍذ (ث اوي.)8181 ،
 .2مشكلت الذساظت
مم ككا ال ػك ك فُك ككه ان حاةد ككة كىزوه ككا ثسكك ككد ار ككازا هفظ ككُه طك ككِ ه عل ككى امل حمك ككع
الفلظككوُ ني هخُ ككه لاتالككه الوازةككه والتككدذ الجدً ككد ال ككي مككست بككه املىوقككه مككً ط ككسعه
اهخؼ ككازفيروض كىزوه ككا وم ككا زافك ككق ذلك ك م ككً حيك ككد كبي ككر قام ككد بك ككه الو ككىاقم الوبُ ككة فك ككي
املظخؼك ككفُات واملساك ك ككص ال ك ككتُة ومساك ك ككص الفك ككسش الفلظ ك ككوُيُة ،وهظ ك ككسا لتال ك ككة الو ك ككىازب
املىحىدة ،واطحمساز الاهباء في دواميم دون اهقواع لفترات هىٍلة ،والحجس املنزلكي ملكدة
ً 02ىم زالل احاشتهم دون الحفاعل مع عاةالتهم  ،كل ذلك مكً املم كً أن بٌظكة ليكم
اختراقا هفظُا ًإرس على ادائهم الىظُفي ،وعلُه ﻓكﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤكث ًثير ﻤكﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴكﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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" ما معخىي الاختراق الىفس ي لذي العاملين في اللطاع الطبي في مدافظت هابلغ في
ظل حائدت كىسوها "؟
و ًىبثم عً العؤال الشئِس ي ألاظئلت الفشعُت آلاجُت:
 م ككا مظ ككحىي الاختك ككراق الىفسك ك ي ل ككدي العك ككاملين ف ككي القو ككاع الوبك ككي ف ككي مدافظك ككة
هابلع؟
 مكا ثككأرير ككغى العمككل فكي ظككل حاةدكة كىزوهككا علكى واقككع الاختكراق الىفس ك ي لككدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع؟
 ه ككل ًسحل ككا مظك ككحىي الاخت ككراق الىفس ك ك ي ل ككدي العك ككاملين ف ككي القوك ككاع الوب ككي فك ككي
مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها بازحالف الجيع؟
 ه ككل ًسحل ككا مظك ككحىي الاخت ككراق الىفس ك ك ي ل ككدي العك ككاملين ف ككي القوك ككاع الوب ككي فك ككي
مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها بازحالف املإهل العلمي؟
 ه ككل ًسحل ككا مظك ككحىي الاخت ككراق الىفس ك ك ي ل ككدي العك ككاملين ف ككي القوك ككاع الوب ككي فك ككي
مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها بازحالف طىىات الخبرة؟
 .3أهذاف الذساظت:
تهدف الدزاطة ئلى ثدقُق ما ًلي:
 الحعسف على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة
هابلع في ظل حاةدة كىزوها.
 دزاطة ثأرير محغير الجيع على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع
الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها .
 دزاطة ثأرير محغير طىىات الخبرة على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في
القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها.
 دزاطة ثأرير محغير املإهل العلمي على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في
القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها.
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.4أهمُت الذساظت
ثحمثل أهمُة الدزاطة فُما ًلي- :
 ثلقي الدزاطة اللىء على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع
الوبي مما ٌظاهم في الحعسف على اللغىن الىفظُة ال ي ًىاحيىنها وجعمل
على معسفه مـادز الاختراق الىفس ي لديهم وبالحالي مداولة الخسوج باقتراخات
ثسفا مً ثل اللغىن.
 جظاهم هر الدزاطة كﻓﻲ ئلقاء اللىء على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها ،مما ًفحذ
امل ال أمام الباخثين واملسحـين إلحساء املصٍد مً الدزاطات.
 جعحبر هر الدزاطة مً الدزاطات الجدًدة ال ي ثخىاول مظحىي الاختراق
الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة
كىزوها خظ علم الباخث.
.5ألاطاس الىظشي
1.5مصطلحاث الذساظت:
 الاختراق الىفس ي:
خالك ككة هفظك ككُة ثحميك ككز بم مىعك ككة م ك ككً الـك ككفات الظك ككلبُة مثك ككل الحك ككىثس ،وع ك ككدم
الاط ككحقساز ،واملُ ككل للعصلك ككة ،وأًل ككا باالث اهك ككات الظ ككالبة هد ككى العمك ككل وال ككصمالء (م بك ككر،
.)8105
 وَعشف الباخث الاختراق الىفس ي احشائُا:
ي الدزحة ال ي ًدـل عل ها املظح ُ على مقُاض الاختراق الىفس ي الري
اعد زـُـا لير الدزاطة.
 اللطاع الطبي وَعشفه الباخث احشائُا:
باهه كل شخف ًدمل مإهل علمي ًقع كمً ثســات الوبُة وفي هفع
الىقد ٌعمل وٍقدم الخدمة الوبُة ملسض ى مدافظة هابلع.
 حائده كىسوها ٌ -:عسفيا الباخث احساةُا بانها الفتر ال ي اهخؼس ف ها فيروض
كىزوها واملعسوف (كىفُد .)06
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 .6الذساظاث العابلت:
دساظت خابي ()2119
خىل الاختراق الىفس ي ومحغير الجيع لدي يهباء املسحـين في القواع الـحي
لىالًة ثُازت في الجصاةس وثم اثباع املىهج املحمثل في دزاطة وؿفُة ثدلُلُة ملسحلا
الفسوقات املدددة لدزحة الازحالف بين الجيظين .وث صن م حمع الدزاطة مً الاهباء في
والًة ثُازت والبالغ عددهم  811مسحف ،وثم ازحُاز عُىة مكىهة مً  012مسحف،
وزسحد الدزاطة بعدة هحاةج ابسشها :ال ثىحد فسوق ذات داللة اخـاةُة في مظحىي
الاختراق الىفس ي لدي الاهباء املسحـين جعصي ملحغير الجيع.
دساظت بً دسف ()2119
خىل عالقة الاختراق الىفس ي بحقدیس الرات لدي املمسكين :دزاطة میداهیة
بمإطظات ال تة العمىمیة لىالیة مظحغاهم في الجصاةس خُث أطحسدم الباخث املىهج
الىؿفي إلاخـاتي ،وبلغد عُىة الدزاطة  882مً املمسكين العاملين بمإطظات
ال تة العمىمُة لىالًة مظحغاهم ( 085ذكىز ،و 64ئهاذ) أزروا بوسٍقة عؼىاةُة
بظُوة ،ومً أحل ثدقُق أهداف الدزاطة ثم اطحسدام مقُاض الاختراق الىفس ي لك
"ماطالغ" ومقُاض ثقدًس الرات ل ك "كىبس طمُث" ،فسلـد الدزاطة التالُة ئلى الىحاةج
الحالُة - :للممسكين العاملين بمإطظات ال تة العمىمُة مظحىي مسثفع مً الاختراق
الىفس ي - .للممسكين العاملين بمإطظات ال تة العمىمُة مظحىي مىسفم مً
ثقدًس الرات - .ثىحد عالقة ازثباهُة ع ظُة بين الاختراق الىفس ي وثقدًس الرات لدي
املمسكين العاملين بمإطظات ال تة العمىمُة.
دساظت وخشت ()2118
فيدفد الى دزاطة مظحىي الاختراق الىفس ي لدي معلمات التربُة الخاؿة في
مدافظة عجلىن في الازدن وقد ثكىن م حمع الدزاطة وعُىهها مً حمُع معلمات التربُة
الخاؿة في مدافظة عجلىن للفـل الدزاس ي الثاوي مً العام الدزاس ي (– 8104
 ) 8105والبالغ عددهً ( ) 52معلمة .وثم اثباع املىهج الىؿفي الحدلُلي ،وهبق مقُاض
ماطالجؽ ( ) Maslachكأداة للدزاطة مكىهة مً ( ) 88فقسة ألبعاد الاختراق الىفس ي
الثالذ الحالُة :بعد إلاحياد الاهفعالي ،واعد ثبلد املؼاعس ،واعد هقف الؼعىز باإله اش.
وأظيست الدزاطة الىحاةج الحالُة  -:ئن مظحىي الاختراق الىفس ي لدي معلمات التربُة
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ً
الخاؿة في مدافظة عجلىن حاء مسثفعا- ،وحىد فسوق ذات داللة ئخـاةُة ()α≤0.05
جعصي ألرس الخبرة الحدزَظُة في حمُع يبعاد وفي الدزحة الكلُة ،وحاءت الفسوق لـالح
ف ة الخبرة " 2طىىات فأك ر" – .عدم وحىد فسوق ذات داللة ئخـاةُة ( )α≤0.05جعصي
ألرس املإهل العلمي في حمُع يبعاد وفي الدزحة الكلُة– .وحىد فسوق ذات داللة
ئخـاةُة ( ) α≤0.05جعصي ألرس التالة الاححماعُة في حمُع يبعاد وفي الدزحة الكلُة،
وحاءت الفسوق لـالح ف ة التالة الاححماعُة "متزوحة".
دساظت اولُفيرا ()Oliveira, 2016
ف يدفد هر الدزاطة الى ثقدًس مدي اهخؼاز ظاهسة الاختراق الىظُفي لدي
يهباء الرًً ٌعملىن مع ال باز والـغاز في وخدات العىاًة املسكصة لخمع عىاؿم
بساشٍلُة ،باطحسدام املىهج الىؿفي باطحسدام العُىة العؼىاةُة والوبقُة الزحُاز 051
هبِ مً زمع عىاؿم ثمثل املىاهق الجغسافُة البراشٍلُة ،ثم اطحسدام مقُاض
ماطال لالختراق الىظُفي بأبعاد الثالذ .وثىؿلد الدزاطة الى م مىعة مً الىحاةج
أهميا :اهخؼاز ظاهسة الاختراق الىظُفي لدي يهباء في العىاؿم البراشٍلُة بدزحة عالُة
لدي بعد واخد مً أبعاد الاختراق على يقل ووظبة قلُلة حدا ث مع بين يبعاد الثالذ
لدي الوبِ  ،ازثفاع دزحة الاختراق لدي يهباء الرًً ثسثفع لديهم وظبة ع ء العمل
يطبىعي ،وثسثفع لدي مً لديهم مسض ى أقاز أو مع ئمكاهُة خدوذ ملاعفات في
زعاًة املسض ى ،ازثفاع وظبة الاختراق لدي بعد إلاحياد الاهفعالي خُث كان البعد يك ر
ثلسزا في الحأرير على يهباء.
دساظت فُثاهاحا ()Vithanage, 2015
هدفد الى دزاطة اهخؼاز ظاهسة الاختراق الىظُفي بين يهباء في املظخؼفُات
الحعلُمُة ،وذل بعد ظيىز هرا املىكىع في الظىىات يزيرة بعد هحاةج العدًد مً
الدزاطات ال ي أظيست وحىد ظاهسة الاختراق ،واظة عدم وحىد هحاةج دزاطة ميؼىزة
خىل الاختراق في طسي الهكا ،بدأت التاحة بحقُُم هر القلُة في البالدً ،حكىن
م حمع الدزاطة مً حمُع امليىُين العاملين في املظخؼفُات الحعلُمُة ،باطحسدام
الاطحةُان ،ثم ازحُاز عُىة بالغ عددها  022هبِ مً الرًً أثمىا ثدزٍ الظد أػيس
دازل املظخؼفُات الحعلُمُة ،وثىؿلد هحاةج الدزاطة أن هىا ازثفاع ملعدل اهخؼاز
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ظاهسة الاختراق بين يهباء ،وثبين أًلا أن بعم يهباء ًىاحيىن الاختراق ببعد
الاحياد هىال خُاتهم امليىُة ،وثصاًد الول على العمل في امل ال الوبي طُإدي الى
ازثفاع وظبة الاختراق لدي يهباء ،وحىد عالقات مسكُة بين يهباء وزؤطائهم مً
حية ،ومع شمالئهم آلازسًٍ مً حية أزسي.
بعد ثقدًم هرا العسق ألهم الدزاطات الظابقة ال ي ثىاولد مىكىع الاختراق
الىفس يً ،م ً القىل بأن الدزاطات ثىاولد حىاه ميمة في قلُة الاختراق الىفس ي
لدي قواعات مسحلفة كقواع الو والحعلُم وغيرهم.
 .7مىهج البدث و إحشاءاجه:
ً
أوال :مىهج الذساظت:جعحمد الدزاطة التالُة على اطحسدام املىهج الىؿفي الحدلُلي
القاةم على حمع البُاهات مً م حمع الدزاطة ملعسفة مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها وذل ملإامة هرا
املىهج مع أغساق الدزاطة.
ً
ثاهُا :مجخمع الذساظتً :حمثل امل حمع الدزاطة في العاملين في القواع الوبي في مدافظة
هابلع في ظل حاةدة كىزوها.
ً
ثالثا :عُىت الذساظت :ثكىهد عُىة الدزاطة التالُة مً ( ) 011مً العاملين في مظخؼفى
زفُدًا في مدافظة هابلع ،خُث ثم ازحُاز العُىة بالوسٍقة العؼىاةُة ،و الجدول الحالي
ًبين ثىشَع عُىة الدزاطة خظ محغيراتها.
الجذول ( )1جىصَع عُىت الذساظت خعب مخغيراتها اإلاعخللت
اإلاخغير
الىىع الاحخماعي
اإلاؤهل العلمي

ظىىاث الخبرة

الخكشاس
54
35
58
20
04
22
82
51
111

الخصيُف
ذكس
اهثى
دبلىم فأقل
بكالىزٍىض
ماحظحير فأعلى
اقل مً  2طىىات
مً 01 - 2طىىات
أك ر مً  01طىىات

اإلاجمىع
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مً الجدول الظابق ًحضح لىا الحالي:
 ان وظبة إلاهاذ كاهد أعلى مً وظبة الركىز ،فبلغد وظبة الركىز ،%54
بِىما بلغد وظبة الاهاذ  %35مً العُىة ال ي ػملهها الدزاطة.
 اما فُما ًحعلق بمحغير املإهل العلمي فكاهد اليظبة يكبر مً العُىة مً خملة
ػيادة (البكالىزٍىض) خُث وؿلد وظبههم الى  %20مً العُىة ،ثالها املإهل
العلمي (دبلىم فأقل) بيظبة وؿلد الى  %58مً العُىة ،وأقليا كان للمإهل
العلمي (ماحظحير فأعلى) بيظبة وؿلد الى  %04مً العُىة ال ي ػملهها
الدزاطة.
 اما فُما ًحعلق بمحغير طىىات الخبرة فكاهد اليظبة الاكبر مً العُىة ال ي
مثلهها الدزاطة لديها طىىات زدمة (أقل مً  2طىىات) خُث وؿلد وظبههم
الى  %22مً عُىة الدزاطة ،ثالها طىىات الخبرة (أك ر مً  01طىىات) بيظبة
 ،%51وأقليا كان لديهم طىىات الخبرة (مً  01– 2طىىات) بيظبة  %82مً
عُىة الدزاطة.
.8أداة الذساظت:
قككام الباخككث باعككداد أداة الدزاطككة (الاط ككخباهة) بعككد مساحعككة الدزاطككات الظ ككابقة
ذات العالقة باملىكىع ،ومً رم ثـمُميا وثوىٍسها كأداة لجمع البُاهات بدُث قظمد
الى قظمين وهما:
 .0اللعم ألاول :املعلىمات الشخـُة وثلمىد كل مً الىىع الاححماعي ،املإهل
العلمي ،طىىات الخبرة.
 .2اللعم الثاوي :وثلمً فقسات الاطخباهة وال ي بلغ عددها الاطخباهة ( )85فقسة،
وقد ؿممد الاطخباهة على أطاض مقُاض لُ ست الخماس ي يبعاد ،وقد
بىِد الفقسات باالث ا إلاً ااي ،وأعوُد يوشان للفقسات كما ًلي :بدزحة
مىافق بؼدة ،مىافق ،مداًد ،معازق ،معازق بؼدة (ماتق زقم )0
(دزاطة الصبير.)8102 ،
.9صذق ألاداة:
مً احل الحأكد مً ؿدق يداة ثم اطحسدام ؿدق املدحىي الري يهدف الى
الحأكد مً مالةمة مدحىي الاطخباهة واط لهها ملؼكلة الدزاطة ،والحأكد مً ان اط لة
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الدزاطة ثىع ع على فسكُاتها ال ي ثداول الدزاطة الاحابة عاها ،وثم الحأكد مً ذل
عً هسٍق عسكيا على م مىعة مً املد مين ذوي الازحـاؾ والخبرة العالُة في م ال
البدث(ماتق زقم  )8وهل ماهم ئبداء السأي خىل فقسات الدزاطة وذل بالحعدًل
وئلغاء بعم الفقسات وخرفياً ،
وبىاء على مالخظات املد مين ثم جعدًل أداة الدزاطة
لحـبذ بـىزتها الاهاًة ال ي ثم ثىشَعيا على افساد العُىة.
.11ثباث ألاداة:
ثم الحدقق مً ربات يداة عً هسٍق اطحسدام معادلة ألفا كسوهبار خُث
خـلد يداة على  ،%55.8وجعحبر هر اليظبة حُدة حدا وثفي بغسق الدزاطة.
.11مخغيراث أداة الذساظت:
ثلمىد الدزاطة املحغيرات الحالُة:
1.11اإلاخغيراث اإلاعخللت ):)Independent Variables
 الىىع الاححماعي :وله مظحىٍان وهما( :ذكس ،اهثى).
 املإهل العلمي :وليا رالذ مظحىٍات و ي( :دبلىم فأقل ،بكالىزٍىض ،ماحظحير
فأعلى).
 طىىات الخبرة :وله رالذ مظحىٍات و ي( :أقل مً  2طىىات ،مً 01 -2
طىىات ،أك ر مً  01طىىات).
2.11اإلاخغيراث الخابعت ()Dependent Variables
وجؼحمل الاحابة عً فقسات الدزاطة املركىزة ع ً هسٍق اطحسدام الاطخباهة
وثأرير محغيرات الدزاطة عل ها ،واػحملد الدزاطة على ( )85فقسة لإلحابة عً اط لة
الدزاطة.
.12إحشاءاث الذساظت:
ً
لقد ثم ئحساء هر الدزاطة وفقا لاخوىات الحالُة:
 قساءة ومساحعة الادبُات املؼا هة ملىكىع الدزاطة.
 ئعداد أداة الدزاطة (الاطخباهة) بـىزتها الاهاةُة بعد الحعدًل.
 ثددًد أفساد م حمع الدزاطة.
 ثىشَع الاطخباهة ال تروهُا.
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 ثفسَغ البُاهات وادزاليا الى التاطى ومً رم معالجهها اخـاةُا باطحسدام
البرهامج الاخـاتي للعلىم الاححماعُة (.)SPSS
 اطحسساج الىحاةج وثدلُليا ومىاقؼهها.
 .13اإلاعالجت ؤلاخصائُت:
مً أحل معالجة البُاهات اطحسدم الباخث بسهامج السشم إلاخـاةُة للعلىم
الاححماعُة( )SPSSوذل باطحسدام املعالجات إلاخـاةُة الحالُة:
 الح سازات واليظ امل ىٍة.
 يوطان التظابُة والاهدسافات املعُازٍة.
 معامل ألفا كسوهبار.
 ازحباز (ت) للمحغيرات املظحقلة (.)Independent Sample T-Test
 ازحباز ثدلُل الحباًً يخادي ).(One Way ANOVA
 .14هخائج الذساظت
الىخائج اإلاخعللت بأظئلت الذساظت:
ما معخىي الاختراق الىفس ي لذي العاملين في اللطاع الطبي في مدافظت
هابلغ في ظل حائدت كىسوها؟
خُث ثم اطحسساج املحىطوات التظابُة واليظ امل ىٍة ألط لة وعىامل
الدزاطة ،وثم اعحماد املظحىٍات آلاثُة للمىافقة:
:)%51- %011( .0كبيرة حدا.
:)%31- %46.6( .8كبيرة.
:)%21- %26.6( .5محىطوة.
 %56.6( .2فاقل):قلُلة.
وٍبين الجدول زقم ( ) 8الىحاةج املحعلقة بفقسات الاطخباهة و ي كالحالي:
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حذول سكم ( )2ألاوظاط الحعابُت ،والاهدشافاث اإلاعُاسٍت واليعب اإلائىٍت
لفلشاث الاظدباهت
الترجِب

الفلشة

اإلاخىظط
الحعابي

الاهدشاف
اإلاعُاسي

اليعبت
اإلائىٍت

دسحت
اإلاىافلت

0

أػع ككس أن عملي ٌظخىفرهك ككي اهكفكعكالُا هكحكُ ة عملي
الوبي.
أػع ككس أن هاقحك ككي مظحكىكفرة مع نهاًكة الكدوام.
أػع ككس باإلنها خُىما اطحكُقك في الـككباح وأعككسف
أن على مىاحية عمل حدًد.
مً الظيل معسفة مؼاعس املسض ى املساحعين.
أػعس أهني أجعامل مع بعم املسض ى بوسٍقة غير
ئوظاهُة هخُ ة إلازهاق واللغى
ئن الحعامل مع املسض ى هىال ًىم العمل ٌظة لي
إلاحياد.
أجعامل بفعالُة عالُة مع مؼاكل املسض ى
ومساحعاتهم.
أػعس باالختراق الىفس ي مً عملي.
أػعس أن لي ثأريرا ئً ابُا في خُاة كثير مً الىاض
مً زالل عملي.
أ ؿبدد أك ر قظىة مع الىاض هخُ ة عملي
بالقواع الوبي.
أػعس باإلشعاج والقلق ألن ميى ي ثصٍد مً قظىة
عىاهفي.
أػعس بالتُىٍة واليؼان.
أػعس باإلخبان مً ممازط ي مليىة الو .
أػعس أهني أعمل في هر امليىة باحياد كبير.
خقُقة ال أهحم بما ًددذ مع املساحعين مً
مؼاكل.
الىقف في عدد يهباء في خاالت الوىازب ٌظة
لي ئزهاقا وكغوا ملاعفا.

4.05

0.989

%81

كبيرة حدا

4.25
3.78

0.845
1.160

%85
%75.6

كبيرة حدا
كبيرة

3.73
2.85

1.043
1.209

%74.6
%57

كبيرة
محىطوة

3.76

1.026

%75.2

كبيرة

4.03

0.881

%80.6

كبيرة حدا

3.54
4.18

1.167
0.845

%70.8
%83.6

كبيرة
كبيرة حدا

3.10

1.267

%62

كبيرة

3.23

1.205

%64.6

كبيرة

3.80
3.05
3.83
2.93

0.995
1.234
0.965
1.241

%76
%61
%76.6
%58.6

كبيرة
كبيرة
كبيرة
محىطوة

4.07

0.891

%81.4

كبيرة حدا

8
5
2
2
3
4
5
6
01
00
08
05
02
02
03
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04

أطحوُع بظيىلة زلق حى هفس ي مسٍذ مع
املساحعين.
أػعس بالظعادة والساخة بعد اهههاء مىاوب ي.

06

أه صت أػُاء كثيرة ذات قُمة وأهمُة في ممازط ي
لير امليىة

3.97

81

أػعس وكأهني أػسفد على الاهاًة هخُ ة ممازط ي
لير امليىة.

3.42

1.199

80

أجعامل بكل هدوء مع املؼاكل الاهفعالُة
والعاهفُة في أرىاء ممازط ي لير امليىة.

3.90

0.916

%78

88

أػعس باللغى الىفس ي ال بير هخُ ة خالة الوىازب
والعمل لظاعات هىٍلة محىاؿلة في ظل كىزوها.

3.91

0.933

%78.2

كبيرة

85

أػيس في بعم يخُان باالنهُاز الجظدي والىفس ي
هخُ ة العمل ألًام مححالُة في ظل حاةدة كىزوها.

3.96

0.942

%79.2

كبيرة

3.70

0.482

%74.07

05

الذسحت الكلُت

3.83

0.900

%76.6

كبيرة

4.01

0.980

%80.2

كبيرة حدا

1.000

%79.4

كبيرة

%68.4

كبيرة

كبيرة

ًخبين مً الجدول الظابق الىحاةج املسثبوة بفقسات الاطخباهة وهالخ مً زالله
الىقان الحالُة:
ً
أ -اػحملد فقسات الاطخباهة على ( ) 3فقسات كان مظحىي الداللة ف ها كبيرا
ً
ً
حدا ،و( ) 02فقسة كان مظحىي الداللة ف ها كبيرا ،بِىما كان عدد الفقسات ال ي
ً
كان مظحىي الداللة ف ها محىطوا قد بلغ ( ) 8فقسة ،مما ًدل على ان وظبة
املىافقة على حمُع الفقسات ال ي ػمليا هرا املدىز وال ي ثحعلق بمظحىي
الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل
حاةدة كىزوها كاهد كبيرة.
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 ان أعلى فقسة مً فقسات الاطخباهة ي الفقسة زقم ( )8وبيظبة م ىٍة وؿلدالى ( )%52وال ي ثىف على:
 أػع ككس أن هاقحك ككي مظحكىكفرة مع نهاًكة الكدوام.
ومً وحية هظس الباخث ان هاقة العاملين بالواقم الوبي ثيحهي مع نهاًة
الدوام وذل مً كغى العمل وهظسا لألوكاع في ظل الاشمة.
ج  -ان أقل فقسة مً فقسات الاطخباهة ي الفقسة زقم ( ) 2وبيظبة م ىٍة وؿلد
الى ( )%24وال ي ثىف على:
 أػعس أهني أجعامل مع بعم املسض ى بوسٍقة غير ئوظاهُة هخُ ة إلازهاق
واللغى.
ومً وحية هظس الباخث عىد وحىد كغى في العمل ال ًىحد عالقة للمسض ى
املحىاحدًً بازهاق وكغى الواقم الوبي .
د -ان الدزحة الكلُة الث اهات عُىة الدزاطة هدى مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها قد بلغد
( )%42.14وهرا ًدل على ان وظبة املىافقة كاهد كبيرة على فقسات الاطخباهة،
وبالحالي فان مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في
ً
مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها كان كبيرا بداللة املحىطى التظااي
ً
اعحمادا على وحية هظس العُىة الرًً ػملههم الدزاطة.
1.14الىخائج اإلاخعللت بفشطُاث الذساظت
أ  -هخائج الفشطُت ألاولى
مً أحل دزاطة لتة الفسكُة القاةلة بأهه ال ثىحد فسوق ذات داللة
ئخـاةُة عىد مظحىي داللة ( ،)0.05≤αمً خُث ان مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها جعصي ملحغير الىىع
الاححماعي ،اطحسدم ازحباز (ت) للمحغيرات املظحقلة وكاهد الىحاةج كما هى مبين في
الجدول زقم ( )5الحالي:
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الجذول ( :)3هخائج اخخباس(ث) لذاللت الفشوق مً خُث ان معخىي الاختراق الىفس ي
لذي العاملين في اللطاع الطبُ في ظل حائدت كىسوها حعضي إلاخغير الىىع الاحخماعي

ركش

37

الىظط
الحعابي
3.7944

الىىع الاحخماعي

العذد

اهثى

63

3.6501

الاهدشاف دسحت
اإلاعُاسي الحشٍت
98 0.4866
0
0.4754
8

كُمت(ث)
0.001

معخىي
الذاللت ((sig
0.969

*دال ئخـاةُا عىد مظحىي الداللة (.)α≤0.05
ثبين مً الجدول زقم ( )5الظابق أن قُمة مظحىي الداللة .1.636وهر القُمة
أكبر مً القُمة املدددة في الفسكُة و ي ( ،)0.05ولرل فاهىا هقبل الفسكُة وهقىل
بأهه ال ثىحد فسوق ذات داللة ئخـاةُة عىد مظحىي داللة( ،)0.05≤αمً خُث ان
مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل
حاةدة كىزوها جعصي ملحغير الىىع الاححماعي.
 هخائج الفشطُت الثاهُتمً أحل دزاطة لتة الفسكُة القاةلة بأهه ال ثىحد فسوق ذات داللة
ئخـاةُة عىد مظحىي داللة ( ،) 1.12≤αمً خُث ان مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها جعصي ملحغير طىىات
الخبرة.
اطحسدام املحىطوات التظابُة وازحباز الحباًً يخادي ( )One Way ANOVAللعُىات
املظحقلة وكاهد الىحاةج كما هى مبين في الجدولين زقم ( )2 ،2الحالُين:
حذول( )4اإلاخىظطاث والاهدشاف اإلاعُاسي مً خُث ان معخىي الاختراق الىفس ي
لذي العاملين في اللطاع الطبي في ظل حائدت كىسوها حعضي إلاخغير ظىىاث الخبرة
ظىىاث الخبرة
اكل مً  5ظىىاث
مً  11 - 5ظىىاث
 11ظىت فأكثر
اإلاجمىع

العذد
45
25
30
100

اإلاخىظط الحعابي
3.67
3.75
3.61
3.70
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الجذول ( )5هخائج اخخباس الخباًً ألاخادي لذاللت الفشوق مً خُث ان معخىي
الاختراق الىفس ي لذي العاملين في اللطاع الطبي في ظل حائدت كىسوها حعضي إلاخغير
ظىىاث الخبرة
مصذس الخباًً
املساعات بين الف ات
املساعات الدازلُة
امل مىع ال لي

مجمىع اإلاشبعاث

دسحاث
الحشٍت
2
97
99

.290
22.736
23.026

مخىظط
اإلاشبعاث
.145
.234

كُمت(ف)
اإلادعىبت
0.618

معخىي
الذاللت()P
0.541

*دال ئخـاةُا عىد مظحىي الداللة (.)α≥0.05
ثبين مً الجدول زقم ( )2ئن قُمة مظحىي الداللة  .220وهر القُمة أكبر مً
القُمة املدددة في الفسكُة و ي( ،)0.05ولرل فاهىا هقبل الفسكُة وهقىل بأهه ال ثىحد
فسوق ذات داللة ئخـاةُة عىد مظحىي داللة ( ،)0.05≤αمً خُث ان مظحىي الاختراق
الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها جعصي
ملحغير طىىات الخبرة.
ج  -هخائج الفشطُت الثالثت
مً أحل دزاطة لتة الفسكُة القاةلة بأهه ال ثىحد فسوق ذات داللة
ئخـاةُة عىد مظحىي داللة ( ،)0.05≤αمً خُث أن مظحىي الاختراق الىفس ي لدي
العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها جعصي ملحغير املإهل
العلمي.
ثم اطحسدام املحىطوات التظابُة وازحباز الحباًً يخادي ()One Way ANOVA
للعُىات املظحقلة وكاهد الىحاةج كما هى مبين في الجدولين زقم ( )4 ،3الحالُين:
حذول( )6اإلاخىظطاث والاهدشاف اإلاعُاسي مً خُث ان معخىي الاختراق الىفس ي
لذي العاملين في اللطاع الطبي في ظل حائدت كىسوها حعضي إلاخغير اإلاؤهل العلمي
اإلاؤهل العلمي
دبلىم فأكل
بكالىسٍىط
ماحعخير فأعلى
اإلاجمىع

اإلاخىظط الحعابي
3.74
3.64
3.68
3.70

العذد
32
51
17
100
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الجذول ( )7هخائج اخخباس الخباًً ألاخادي لذاللت الفشوق مً خُث ان معخىي الاختراق
الىفس ي لذي العاملين في اللطاع الطبي في ظل حائدت كىسوها حعضي إلاخغيراإلاؤهل العلمي
مصذس الخباًً
املساعات بين الف ات
املساعات الدازلُة
امل مىع ال لي

مجمىع اإلاشبعاث

دسحاث
الحشٍت

0.189
22.837
23.026

مخىظط
اإلاشبعاث
2
97
99

0.094
0.235

كُمت(ف)
اإلادعىبت

معخىي
الذاللت()P

0.400

0.671

*دال ئخـاةُا عىد مظحىي الداللة (.)α0.05
ثبين مً الجدول زقم ( )4ئن قُمة مظحىي الداللة ) ) 0.671وهر القُمة أكبر
مً القُمة املدددة في الفسكُة و ي( ،)0.05ولرل فاهىا هقبل الفسكُة وهقىل بأهه ال
ثىحد فسوق ذات داللة ئخـاةُة عىد مظحىي داللة ( ،)0.05≤αمً خُث ان مظحىي
الاختراق الىفس ي لدي العاملين في القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة
كىزوها جعصي ملحغير املإهل العلمي.
د  -مىاكشت الىخائج:
هدفد هر الدزاطة الى الحعسف على مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في
القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها ،وذل مً زالل الحعسف على
دوز محغيرات الدزاطة ومداوزها ،ولحدقُق ذل ثم ثوىٍس اداة الدزاطة (الاطخباهة) وثم
الحأكد مً ؿدقيا ومعامل رباتها ،واعد ذل ثمد عملُة ثىشَع وحمع الاطخباهات رم
ثسميزها وئدزاليا لاتاطى ومعالجهها ئخـاةُا باطحسدام السشمة إلاخـاةُة للعلىم
الاححماعُة ( ،)SPSSوثبين مً زالل الىحاةج ما ًلي:
 معخىي الاختراق الىفس ي لذي العاملين في اللطاع الطبي في مدافظت هابلغ
في ظل حائدت كىسوها كان كبيرا.
وَعصو الباخث ثل الىخُ ة الى اللغىن ال بيرة ال ي ًىاحييا العاملين في
القواع الوبي في ظل الجاةدة هخُ ة العمل بدالة الوىازب والدوام ألك ر مً أًاما
بؼكل مححالي ،وبالحالي اوع ع ذل على مظحىي الاختراق الىفس ي لديهم.
 ال جىحذ فشوق راث داللت إخصائُت عىذ معخىي داللت ) ،)α≤0.05مً خُـث
ان معـخىي الاختــراق الىفس ـ ي لـذي العــاملين فــي اللطـاع الطبــي فــي مدافظــت
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هــابلغ ف ــي ظ ــل حائد ــت كىسوه ــا حعــضي اإلاخغي ــراث (الى ــىع الاحخم ــاعي ،ظ ــىىاث
الخبرة ،اإلاؤهل العلمي)
ٌعصو الباخث ثل الىخُ ة الى أن العاملين في القواع الوبي ًىاحيىن هفع
ظسوف العمل وهفع اللغىهات في ظل الجاةدة ،وبالحالي فان مظحىاهم الحعلُمي او
طىىات الخبرة لديهم أو خ ى حيظيم ال ًإرس على مظحىي الاختراق لديهم كىنهم ٌعاٌؼىن
هفع الظسوف املدُوة هم.
 .15الخىصُاث
ًىص ي الباخث بما ًلي:
 ئعادة الىظس في يهظمة واللىاةذ إلادازٍة وكسوزة جغُيرها وثوىٍسها وفق زغبات
العاملين مما ًإدي ئلى الحسلف مً أطبا الاختراق الىفس ي مثل :ئعادة ثددًد
طاعات العمل ،وئعواء خىافص مادًة ومعىىٍة للمىظفين ،وئعواء ئحاشات كافُة
للعاملين ثم اهم مً قلاء وقد اك بر مع أطستهم ومىديم أوقات للساخة أرىاء
عمليم.
 العمل على عقد دوزات وثىشَع وؼسات ثثقُفُة خىل ظاهسة الاختراق الىفس ي
وكُفُة الحعامل مع كغىن العمل لحالفي الؼعىز باالختراق.
 العمل على ثسفُا الع ء امللقى على عاثق العاملين وذل ألهه كلما قل الع ء قل
الاختراق لديه م ،وبرل ًكىن اه اش يداء أفلل وأقل أزواء ،وٍحم ذل مً زالل
العمل على ثىفير كادز هبي ًحالةم مع اجم العمل.
 العمل على ئوؼاء فسٍق وهني مسحف في مكافده الاشمات ال تُه والحعامل معيا.
 .16اإلاشاحع:
.0بالتاج ،عفاف (.)2019مظاهس الاختراق الىفس ي وآراز على معلمات مسخلة الحعلُم
يطاس ي ،مجلت التربىي ،عدد ،14ؾ89-104.
.8بً دزف ،طماعين (.)2019عالقة الاختراق الىفس ي بحقدیس الرات لدي املمسكين:
دزاطة میداهیة بمإطظات ال تة العمىمیة لىالیة مظحغاهم ،مجلت دساظاث هفعُت
وجشبىٍت ،مج ,12ع ،3ؾ164-187.
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.5ث ككاوي ،مىـ ككىز( .)2020الاداء ال ــىظُفي وعالكخ ــه ب ــااللتتام الخىظُم ــي ل ــذي عم ــال
اإلاؤظعت الجضائشٍت دزاطة مُداهُة :عمال ال تة العمىمُة بىالًة الجلفة.
.2حككساز ،طككىابل ( .)2011الجذًــت فــي العمــل وعالكالهــا بــاالختراق الىفس ـ ي لــذي مــذًشي
اإلاـذاسط الحكىمُـت الثاهىٍـت فــي مدافظـاث شـمال الظــفت الغشبُـت ،زطكالة ماحظككحير،
حامعة الى اح :هابلع ،فلظوين.
.2حساز ،طىابل ( .)8100الجذًت في العمل وعالكالها باالختراق الىفس ي لذي مذًشي
اإلاذاسط الحكىمُت الثاهىٍت في مدافظاث شمال الظفت الغشبُت ،زطالة ماحظحير غير
ميؼىزة ،حامعة الى اح ،فلظوين.
.3خااي ،زيرة ( .)2019الاختراق الىفس ي ومحغير الجيع لدي يهباء املسحـين في القواع
الـحي لىالًة ثُازت ،دساظاث هفعُت ،مسكص البـيرة للبدىذ والاطخؼازات والخدمات
الحعلمُة161 - 145 /)16( ،
.4خمصة ،بىفسة ( .)2014عالقة الاختراق الىفس ي بالسكا الىظُفي لدي أطاثرة الحعلُم
الثاهىي ،مجلت الباخث في العلىم ؤلاوعاهُت و ؤلاحخماعُت ،امل لد  ،6العدد ،17
الـفدة 81-92
.5كلثىم ،العاً ( .)2018عالقة الاختراق الىفس ي بال تة الىفظُة لدي معلمي الحعلُم
املحىطى .مجلت اإلاششــذ ،العدد  ،1امل لد  ،7ؾ 5.- 0
.6م بر ،اًد( .)2018الاختراق الىفس ي وعالقحه بفاعلُة الرات لدي املمسكين -دزاطة
مُداهُة بمظخؼفى طوُا  -مجلت اإلاششــذ ,،العدد  ،1امل لد 7.
.01هاكسً ،مُىة ( .)2018دزاطة ظاهسة الاختراق الىفس ي املنهي عىد مساي يهفال ذوي
الاخحُاحات الخاؿة :ثوبُق مقُاض ماطالغ ،مجلت اإلاىاسة للبدىث والذساظاث،
مج ،24ع ،1ؾ 483. – 445
.00هةُكة ،خبككازة ( .)2015الاختــراق الىفسـ ي عىــذ الاطبــاء العـاملين :دساظــت مُذاهُــت فــي
معدش ــفس مع ــخغاهم ،زط ككالة ماحظك ككحير ،حامع ككة عب ككد التمُك ككد ب ككً ب ككادٌع :مظك ككحغاهم،
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اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الاظدباهت
يزىة ويزىات ..
ثدُة هُبة و بعد ،،،،
ًقىم الباخث باحساء دزاطة خىل " مظحىي الاختراق الىفس ي لدي العاملين في
القواع الوبي في مدافظة هابلع في ظل حاةدة كىزوها" .
لرا أزحى مً خلسث م الح سم باإلحابة على فقسات الاطخباهة الخاؿة هر
ً
الدزاطة بدقة و مىكىعُة  ،مإكدا ل م بأن حمُع املعلىمات ال ي طِحم التـىل عل ها
مى م طحعامل بظسٍة ثامة ،وطىف جظحسدم لغاًات البدث العلمي فقى .
وجفظلىا بلبىل فائم الخلذًش والاخترام
أوال :البُاهات الشخـُة:
الىىع الاححماعي:
أهثى ( )
ذكس ( )
طىىات الخبرة:
أقل مً  2طىىات ( )

مً  01- 2طىىات ( )

املإهل العلمي:
دبلىم فأقل ( ) بكالىزٍىض ( )

أك ر مً  01طىىات ( )

ماحظحير فأعلى ( )
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ثاهُا :فلشاث الاظدباهت
ًشجى وطع إشاسة "  " Xفي اإلاعخىي الزي جشاه مىاظبا للىاعاجك الشخصُت.
الشكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

أوافم
ً
حذا

الفلشة
أػع ككس أن عملي ٌظخىفرهك ككي اهكفكعكالُا ه كح كُ ة عملي الوبي.

أػع ككس أن هاقحك ككي مظحكىكفرة مع نهاً كة الكدوام.
أػع ككس باإلنها خُىما اطحكُقك في الـككباح وأعككسف أن
علي مىاحية عمل حدًد.
مً الظيل معسفة مؼاعس املسض ى املساحعين.
أػك ككعس أهنك ككي أجعامك ككل مك ككع بعك ككم املسض ك ك ى بوسٍقك ككة غي ك ككر
ئوظاهُة هخُ ة إلازهاق واللغى
ئها الحعامل مع املسض ى هىال ًىم العملي طةبا إلحياد.
أجعامل بفعالُة عالُة مع مؼاكل املسض ى ومساحعاتهم.
أػعس باالختراق الىفس ي مً عملي.
أػكعس أن لكي ثكأرير اً ابُككا فكي خُكاة كثيككر مكً الىكاض مككً
زالل عملي.
أؿكبدد أك ككر قظكىة مككع الىكاض هخُ ككة عملكي بالقوككاع
الوبي.
أػك ككعس باإلشعك ككاج والقلك ككق ألن ميى ك ككي ثصٍك ككد مك ككً قظ ك ككىة
عىاهفي.
أػعس بالتُىٍة واليؼان.
أػعس باإلخبان مً ممازط ي مليىة الو .
أػعس أهني أعمل في هر امليىة باحياد كبير.
خقُقة ال أهحم بما ًددذ مع املساحعين مً مؼاكل.
الكىقف فككي عكدد يهبككاء فكي خككاالت الوكىازب ٌظككة لككي
ئزهاقا وكغوا ملاعفا.
أطحوُع بظيىلة زلق حى هفس ي مسٍذ معا ملساحعين.
أػعس بالظعادة والساخة بعد اهههاء مىاوب ي.
أه ككصت أػ ككُاء كثي ككرة ذات قُمككة وأهمُ ككة ف ككي ممازطك ك ي
لير امليىة
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الشكم
20
21
22
23

أوافم
ً
حذا

الفلشة
أػعس وكأهني أػسفد على الاهاًة هخُ ة ممازط ي لير
امليىة.
أجعامكل بككل هككدوء مكع املؼككاكل الاهفعالُكة والعاهفُككة
في أرىاء ممازط ي لير امليىة.
أػككعس بالل ككغى الىفسك ك ي ال بيككر هخُ ككة خال ككة الو ككىازب
والعمل لظاعات هىٍلة مح ىاؿلة في ظل كىزوها.
أػ ككيس ف ككي بع ككم يخُ ككان باالنهُ ككاز الجظ ككدي والىفسك ك ي
هخُ ة العمل ألًام مححالُة في ظل حاةدة كىزوها.
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