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ممخص الدراسة:
السيشػي لػدػ االط ػا

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى عبلقة االجياد السيشي بػاالتت ار

العػػايمضؽ بالسؤسدػػة العسؾييػػة االستذػػئاةية بالسدػػضمة ويحاولػػو الخػػروو يتؾ ػػياد عدػػاعد عمػػى
االس ػػت رار السيش ػػي لؤلط ػػا وض ػػساف اس ػػتسرارىؼ داع ػػل ي ػػاف عسمي ػػؼ .وعز ػػسشت العضش ػػة 24
طبضػػت عػػؼ اعتيػػارىؼ ي ػ ي ارعػػا عايػػل الخبػػر والجػػش  ،وكانػػت أدواد ال ح ػ
اسػػتسارعضؽ يػػؽ اعػػداد ال ا ػ  ،وا ػػد عؿػػي
ع ار  ،والثانية عؿػي

االتتػ ار

السدػػتخدية ىػػي

االجيػػاد السيشػػي لػػدػ الظبضػػت ا تػػؾد عمػػى 18

السيشػي لػدػ الظبضػت عحتػؾؼ عمػى  20ع ػار  ،و ا تػؾد عمػى

أرب أبعاد ىي :البلىدؼ ،العجػ  ،تربػة الػااد ،والتذػاؤـ ،أيػا السػشي فاػاف الؾ ػئي عحمضمػي
ارع اطي .اعتسد ال ا

عمى يعايل االرع اط سبضرياف في عحمضل نتاة الستؾ ل الضيا.

 يؽ الشتاة الستؾ ل الضيا يؽ عبلؿ التحالضل اال راةية كانت كالتالي: -عؾجد عبلقو ارع اطية ضعيئة يضؽ االجياد السيشي واالتت ار

السيشي لدػ االط ا

 عؾجد عبلقو ارع اطية إيجايية قؾية يضؽ االجياد السيشي وال ىدؼ عؾجػػد عبلقػػة ارع اطيػػة إيجاييػػة يتؾسػػظة يػػضؽ عايػػل ايجػػاد السيشػػي وعايػػل العجػ لػػدػاالط ا
 عؾجد عبلقو ارع اطية إيجايية ضعيئة يضؽ االط ا وتربة الااد العبلقػػة ارع اطيػػة يػػضؽ االجيػػاد والسيشػػي والتذػػاؤـ لػػدػ االط ػػا ىػػي عبلقػػة ضػػعيئةعبلي

االنعداـ
الامساد السئتا ية :االجياد السيشي _االتت ار

السيشي
Study summary:

The study aimed to identify the relationship of occupational stress with
occupational alienation among doctors working in the public hospital institution in
M'sila and trying to come up with recommendations that help the professional stability
of doctors and ensure their continuity within their workplace. The sample included 24
doctors who were selected taking into account the factor of experience and gender,
and the research tools used were two forms prepared by the researcher, one measuring
the occupational stress of the doctor and containing 18 phrases, and the second
measuring the occupational alienation of the doctor containing 20 phrases, and it
contained four dimensions: : aimlessness, helplessness, self-estrangement, and

pessimism. As for the method, it was descriptive, analytical, and relational. The
researcher relied on the Spearman correlation coefficient in analyzing the results.
The results obtained through statistical analyzes were as follows:
There is a weak correlation between occupational stress and occupational
alienation among doctors
There is a strong positive correlation between occupational stress and no goal
- There is a medium positive correlation between the occupational finding factor
and the disability factor among doctors
There is a weak positive correlation between doctors and self-alienation
The correlation between occupational stress and pessimism among doctors is a
weak relationship that touches the absence
Keywords: occupational stress, occupational alienation
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احلمد هلل وكفى والصالة على احلبًب املصطفى وأهله ومن وفا
احلمد هلل الري وفكنا لتفنني هره اخلطىة يف مشريتنا الدزاسًة
مبركستنا هره مثسة اجلهد والنجاح بفضله تعاىل
مهداة للىالدين الكسميني حفظهم اهلل
لكل العائلة واألصدقاء والزمالء
وكل الشكس والتكديس لألستاذ املشسف
ولكل أساترتنا األفاضل بكشم علم النفص
وكل من ساهم يف هرا العمل..
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مقدمة
مقدمة:
إف العرر الاؼ نعيش ؼيو ىؾ العرر التظؾراد العمسية والتاشؾلؾجية  ،وىاه التظؾراد
انع دت بذ ل ايجايي عمى

يا الئرد و األيؼ في جسي السجاالد ،إال أنيا أفرزد

انع اساد سمبية نغ ار لمتع ضد وعدارع وعضر التغضر في جسي الجؾانت اإلقترادية و الث اؼية
وتضرىا ،وأدػ ىاا يدوره إلى عزاعف الزغؾط التي عتعرض ليا السشغساد و السؤسداد و
األفراد ،يسا جعل ىاا األعضر يرا
واإل اط ،ض

بجسمة يؽ اإلضظراباد ال مق و التؾعر و االد الخؾؼ

أشار العديد يؽ ال ا ثضؽ أف العرر الحالي ىؾ عرر اإلجياد و اإلتت ار

وتضرىا يؽ اإلضراباد األعرػ.
و الحؿي ة أف عاىرعي اإلجياد و اإلتت ار

يؾجؾدعاف يشا وجؾد اإلنداف فاإلتت ار

يؾجؾد يشا عمق اإلنداف فسيبلد أؼ طئل وعروجو يؽ ر ؼ أيو يداية لئلتت ار

فالؾجؾد

اإلنداني وجؾد يغتر  ،كسا اف اإلجياد إرع ط عؾاجده يتؾاجد اإلنداف ،وع ايد جؼ الزغؾط
التي ععترضو في ياعو ،وقد ا
في السعاجؼ و ال ؾايي  ،وأ

ح ىايؽ السرظمحضؽ اإلجياد و اإلتت ار

كل يشيسا يرػ

ح لغة ععارؼ عمضيا السخترضؽ في عمؼ الشئ

و الظت

والئض يؾلؾجيا.
وبالرتؼ يؽ أف ىايؽ الغاىرعضؽ يؾجؾدعضؽ يشا ال دـ إال أف السؾجة التي عرفيا
العرر الضؾـ يؽ إجياداد وإتت ار  ،لئتت األنغار إلضيا ياجعل ال ا ثضؽ يعظؾف عئدضراد
وق ار اد يختمئة ألس اييا ونتاةجيا وكاا إستراعجياد التعايل يعيا في يحاولة يشيؼ لمت مضل
يؽ آثارىا و إنع اساعيا عمى الئرد و السجتس .
وال عااد عخمؾ يا أؼ وا د يشا يؽ اإلجياد الشئدي الاؼ نتعرض إليو في يختمف
جؾانت الحيا يد ا باألسر والذارع وي ا ف العسل وجسي يؤسداد التشذئة االجتساعية التي
نحؽ عشرر يشيا ،و العايل بإعت اره فرد ىاـ في السجتس يعيش ىؾ اآلعر وسط إجياداد
نئدية عت ايؽ درجاعيا يؽ يشظ ة إلى يشظ ة ،ويؽ يؤسدة لسؤسدة ،ويؽ ييشة إلى ييشة،
يل يؽ فرد آلعر.
أ

مقدمة
وقد اكدد العديد يؽ الدراساد أف لئلجتياد آثار إيجايية و أعرػ سمبية عمى الئرد
ويشو السشغسة التي ي اوؿ ييا عسمو ،يا جعل يؾضؾع اإلجياد ولحد الداعة يم ى الاثضر يؽ
اإلىتساـ يؽ طرؼ با ثضؽ وعمسا يؽ إعترا اد يختمئة ،عمى رأسيؼ عمسا اإلدار
والدمؾؾ التشغيسي ،ولعل اإلجتياداد التي عبلزـ اإلنداف في ياعو الضؾيية أؼ كاف نؾعيا
ليي يداية اإلندبلخ الاؼ يسر بو اإلنداف عؽ أىدافو و أدواره وكاا عؽ ذاعو و التي عدفعو
يؾيا يا إلى اإلتت ار

باليجر الداةسة او السؤقتة إلى عارو السجتس الاؼ نذأ ؼيو.

وقد يداىؼ اإلجياد السيشي في فيؼ وعئدضر عاىر اإلتت ار
الاؼ نعيش ؼيو أ

السيشي ألف العرر

ح يسؾو بالعديد يؽ التشاقزاد و الرراعاد ،وكاا نتيجة عدـ عؾافق

اإلنداف ي ىاه الستغضراد ويتردد يرظمح االتت ار

السيشي لؾ ف ىاا الدمؾؾ بالذعؾر

بالع لة و العج و البلي اال و اليأس.
ويعاني العساؿ ييسا كاف يؾق عسميؼ يؽ أش اؿ يختمئة يؽ اإلجياد ،وييشة الظت
كغضرىا يؽ السيؽ عذيد يجسؾعة يؽ اإلجياداد التي عؤثر عمى يدتؾػ األدا لدػ الظبضت،
لاؽ الخظؾر عاسؽ في أف عسل الظبضت يتعمق بحيا اإلنداف و أف أؼ عرؼ يا يذغمو عؽ
عسمو قد ي مف السريض

ياعو بدبت سيؾ او ندياف يشت

عشو عظأ طبي ،ولعل واق

يدتذؽياع شا و الغروؼ التي يعيذيا ال ظاع الرحى في يمدنا الضؾـ جعمت الظبضت لي

في

تشى عؽ اإلجتياد في العسل وإف كانت يرادر ىاا اإلجتياد عختمف يؽ يدتذئى لسدتذئى
ويؽ طبضت آلعر وكاا يؽ إعتراص آلعر ،وبالػ فإف نتاةجو ىي األعرػ يت ايشة.
ونتيجة اإلجتياداد التي عبلزـ الظبضت و التي ععؾد لعؾايل عشغيسية و إجتساعية
عؤثر عأثض ار واضحا عمى عؾاف و السيشي ورضاه الؾضيئي وكاا عمى درجة شعؾره باإلتت ار
السيشي  ،يسا يشع

عمى يدتؾػ أداةو ويشو عمى واق السدتذئى الاؼ يعسل بو ،جعل

الاثضر يؽ السؤسداد اإلستذئاةة عحاوؿ ر دىا ويعرفة أس اييا و أعراضيا ونتاةجيا عمى
الئرد والسشغسة يؽ أجل وض اإلستراعجياد التشغيسية و اإلجتساعية التي يؽ شأنيا إف لؼ

ب
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ي ؽ ال زا عمضيا فسؽ أجميا الحد يؽ آثار ىاه الغاىر عمى الظبضت و السدتذئى ويشو
عمى

حة الئرد في السجتس .
وعمى الرتؼ يؽ ععدد الدراساد األجشبية و العربية التي عشاولت عاىرعي اإلجياد
السيشي ،فإف ىاه الدراساد عشاولت كل عاىر عمى

السيشي و اإلتت ار

دا أو ربظتيا

بغاىر أعرػ.
وبشا عمى ياسبق ونتيجة ألىسية ىاا السؾضؾع ن دـ ىاا ال ح
السيشي باإلتت ار

لئيؼ عبلقة اإلجياد

السيشي لدػ األط ا العايمؾف في السدتذؽياد العسؾيية.

ودراستشا ىاه قدست الى أربعة فرؾؿ:
 الفرل األول :ويذسل اإلطار العاـ لمدراسة وؼيو عرضشا اإلش الية ،فرضياد الدراسة،أىداؼ ال ح  ،أىسية ال ح  ،التحديد اإلجراةي لسرظمحاد الدراسة ،و الدراساد التي
س ت بحثشا في ىاا السجاؿ.
 الفرل الثاني  :عرص ىاا ا لئرل لئلجياد السيشي ،فبدأنا بسئيؾيو ،ثؼ عرشيئاعو،يرادره ،أعراضو ،آثاره ،وعتسشاه بإستراعيجياد التعايل يعو.
 -الفرل الثالث  :عظرقشا ؼيو الى اإلتت ار

السيشي ،وؼيو عرضشا يئيؾـ اإلتت ار

السيشي ،ونغرياعو ،ي ار مو ،يغاىره ،يرادره ،وفي االعضر نتاةجو.
 الفرل الرابع :وؼيو عست إج ار اد الدراسة السضدانية اإلطار السشيجي ،درسشا ؼيوالدراسة اإلستظبلعية ،عحديد السشي السدتعسل ،يجتس وعضشة الدراسة ،أداعيا ،الخراةص
الدي ؾيترية ،ويجاالعيا ،وعتسشاه باألدواد اإل راةية السدتخدية في الدراسة.
 الفرل الخامس :عظرقشا ؼيو إلى عرض نتاة الدراسة وعحمضميا،ثؼ عست السشاقذة عمىضؾ الئرضياد.
كسا عؼ اإلستعانة بسجسؾعة يؽ السراج إلنجاز ىاا ال ح .
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االطار العام للدراسة

الفصل األول

-1طرح اإلشكالية:
لد أ

ح اإلجياد السيشي و االتت ار

السيشي يذ ل ج ا يؽ يا الئرد نغ ار لاثر

التحدياد التي يؾاجييا في ىاا العرر ولالػ ،فيؾ يشتذر في يختمف السجتسعاد ،والبضئاد
وعا ة في يضئة األعساؿ التي عتظمت يؽ العايمضؽ فضيا التئاعل الس اشر ي يضئتو الخا ة
يثل قظاع الرحة وعا ة ييشة الظت التي عتظمت كغضرىا يؽ السيؽ جسمة يؽ الغروؼ
والذروط الخا ة يبضئة العسل والتي عختمف يؽ يدتذئى آلعر ذلػ أف لال يدتذئى
إي انياعو السادية وال ذرية التي يحتؾؼ عمضيا ،ويؽ يشظ ة ألعرػ العتبلؼ الغروؼ
السشاعية ،وكاا يؽ اعتراص آلعر لت ايؽ الؾساةل السدتخدية ،إضافة إلى قدراد اليد يؽ
عؾافرىا في الذخص ألداةيا وفق يا ىؾ يظمؾ يشو.
وععد ييشة الظت يؽ يضؽ السيؽ التي أ

ح

ا بيا يعيش جسمة يؽ الزغؾط

السيشية يسا يجعمو يحاوؿ التغمت عمضيا ،فظبيعة العسل الاؼ ي ؾـ بو باعت اره عسل إنداني
بالدرجة األولى ويتعمق بحيا اإلنداف بالخرؾص ،الذي الاؼ أل ى عمى عاعق الظبضت
الس يد يؽ السدؤولية ذلػ أف أؼ عظأ ولؾ بديط قد ي مف يا إنداف ،ولاي ي ؾف الظبضت
في يدتؾػ السدؤولية وجت عميو يؾاك ة السدتجداد السختمئة الحا مة في يضدانو الظبي
وكاا يجايية يختمف عروفو ألدا عسمو عمى أكسل وجو.
وأياـ األعظار الجدسية والشئدية السحدقة بالظبضت ج ار األعراض التي يعالجيا وا تساؿ
اإل ابة ييا ،وكاا الؾسط االستذئاةي الاؼ يعسل ؼيو ،والاؼ يتسض بجسمة يؽ العؿ اد
والحؾاج التي عرادؼ الظبضت وىؾ يؤدؼ ييشتو ،إضافة إلى األدواد الظبية السدتخدية
والتي عتظمت عشاية عا ة لاي عؤدؼ دورىا ،وكاا يدؤولياعو األعبلؾية التي عتسض ييا ىاه
السيشة والتي عمعت دور الرقضت الس اشر عمى الظبضت ،يزاؼ لالػ جسمة يؽ السذاكل
االجتساعية التي يعيذيا الظبضت كالش ل والد ؽ ،ويذاكل أعرػ عتعمق بحياعو الضؾيية
الخا ة بو ،يجعل الزغؾط السيشية التي ععترضو عذعره باإلجياد السيشي.
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ولعل عئاعميؼ السدتسر ي األشخاص وعروؼ العسل ليؾ أ د يدب اد اإلجياد
السيشي وىاا يا أشارد إليو دراسة دراسة،

(بذير،لعريط  ،2006ص)17

أف يغاىر الزغط

الشئدي عحتل ي اف الردار يؽ السغاىر الشئدية التي يتعرض ليا العايل في عل العسل
التشاوبي ،وذلػ ألنو يؤثر عمى اإلي اع البضؾلؾجي لدييؼ ض

أشار

(حسؽ بؽظريفة،1995،ص)43

أف الشغاـ دورؼ لؾعاةف الجدؼ عشذط في وقت يعضؽ وع ل فعالضتو في أوقاد أعرػ ،فتاؾف
يتيضئة لمعسل والشذاط عبلؿ فتراد زيشية يعضشة وعت اطأ وعخسل عبلؿ فتراد أعرػ ،كسا ىؾ
الحاؿ لدرجة رار الجدؼ دقاد ال مت ضغط الدـ ،ال دراد الاىشية ،والتي عاد يا عرعئ
وعشخئض ليبل ،ويختمف اإلي اع البضؾلؾجي يؽ ض
ساعة ،ض
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عؾ مت دراسة (عبد الرحسان ،بقادير،2006،ص )33أف ال در عمى العسل ع داد عبلؿ

ساعاد الر اح وعبمغ أعمى يدتؾياعيا يضؽ التاسعة

ا ا إلى الداعة الؾا د عي ار ثؼ عبدأ

في االنخئاض يايضؽ الداعة الثانية إلى الرابعة عر ار ثؼ عرعئ ير أعرػ يؽ الداعة الرابعة
إلى الداعة الثايشة يدا ا ثؼ عبدأ في االنخئاض أكبر ب ثضر يسا يتؾقعو العايل ،األير الاؼ
قد يجعل عساؿ الدورياد يذعروف يدرجاد يتئاوعة يؽ اإلجياد السيشي ،ض
عدكر،2222،ص)122

أنو

ي ؾؿ

(عمي

الة يؽ اإلنياؾ واالستش اؼ البدني واالنئعالي نتيجة التعرض

السدتسر لمزغؾط العالية ويتسثل في يجسؾعة يؽ السغاىر الدمبية كالتعت واإلرىاؽ في
العسل ويؾاجيؾف

عؾباد في عؾاف يؼ يسا قد يؤثر سم ا عمى دافعضتيؼ إلى االنجاز.

ويدعى الظبضت في ياعو إلى عح ضق أىداؼ يعضشة يحاوؿ الؾ ؾؿ إلضيا لتح ضق ذاعو،
ىاه األىداؼ ال ري ة أو ال عضد والتي قد يح ق الظبضت بعزيا دوف ال عض اآلعر وقد عحؾؿ
الزغؾط السيشية يضشو وبضشيا األير الاؼ يؤثر عمى يدتؾػ عحؿي و لياه األىداؼ يسا يجعمو
يح

يشؾع يؽ عدـ الرضا عؽ العسل باعت اره أ د أس ا

إعئاقو في عح ضق أىدافو  ،وقد

يشسي ذلػ لديو شعؾ ار ب ره العسل الاؼ يؤديو بدبت الت اياعو عا ة األعبلؾية يشيا ال تضر،
ويشت عؽ ذلػ أف يجد الظبضت نئدو تري ا عؽ عسمو نتيجة إ داسو يشؾع يؽ االنئراؿ عؽ
عسمو .ولعل كثر ىاه السذاكل يخمق لدػ الظبضت نؾع يؽ التاير إ از األوضاع التي يعيذيا
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في السدتذئى ،لاا عجد الظبضت في

راع يضؽ يتظم اد الدور السؾكل إليو ويتظم اد

السدتذئى أو األشخاص الايؽ يعسمؾف يعو ،و تى السرضى الايؽ يذرؼ عمى عبلجيؼ ،
نتيجة ؾيايو بعد أدوار في يختمف السؾاقف التي يؾاجييا ،األير الاؼ يؾقعو في
الدور ،بدبت جسمة الزغؾط التي عرادفو والتي عجعمو أ يانا يح
ونتيجة شعؾر الظبضت باإلجياد السيشي واالتت ار

راع

يشؾع يؽ االتت ار .

السيشي في السدتذئى ،عاثر غياباعو

يدوف يبرر ،ويتأعر عؽ العسل ،وي ل رضاه الؾعيئي ،وعؾاف و السيشي ،وع داد األعظا
الظبية التي يرعابيا ،وىؾ يا يجعمو يحل يدا لة داةسة عؽ ىاعو األعظا يؽ طرؼ لجاف
السراؾ ة عمى يدتؾػ يديرية الرحة ،األير الاؼ يدفعو إلى التئاضر في عغضضر عسمو نحؾ
ال ظاع الخاص أو ال يجر نحؾ الخارو ،وقد يرل األير في بعض األ ياف إلى فرمو نياةيا
عؽ عسمو أو شظت اسسو يؽ الةحة األط ا ويشعو يؽ يسارسة ىاه السيشة عشديا يتعمق
األير ب زايا عس

بأعبلؾية السيشة ،كسا يشع

ولتحديد عبلقة اإلجياد السيشي باالتت ار

ذلػ ي اشر عمى

سمؾكو.

السيشي لدػ األط ا العايمؾف في السدتذؽياد

العسؾيية ،ارعأيشا الؿياـ يياه الدراسة عمى األط ا العايؾف يؽ يشظمق أىسية العسل الاؼ
ي ؾيؾف بو باعت ار أف الظت العاـ ىؾ شرياف أؼ يدتذئى ،وكاا العتبلؼ عروؼ أدا
العسل يؽ الظبضت العاـ إلى الظبضت السختص ،كسا أف التاؾيؽ الاؼ عم اه كل وا د يشيسا
ويياـ كل وا د في السدتذئى عختمف  ،كسا أف يد عسل الظبضت العاـ أكبر يؽ يد
السختص ،يسا يجعل بظبيعة الحاؿ شعؾرىؼ باإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي يختمف.

وانظبلقا يسا سبق يس ؽ عحديد اإلش الية في الدؤاؿ التالي:
 -ىل ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي لدػ األط ا العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية؟

 -1التداؤالت الفرعية:
-

ىل ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والبلىدؼ لدػ األط ا العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية؟
5
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ىل ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والعج

لدػ األط ا العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية؟
-

ىل ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي وتربة الااد لدػ األط ا العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية؟
 ىل ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والتذاؤـ لدػ األط ا العايؾف العايمؾف فيالسدتذؽياد العسؾيية؟

-2فرضيات البحث:
أ-

الفرضية العامة:
-

ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي لدػ األط ا العايؾف العايمؾف

بالسدتذؽياد العسؾيية.
ب -الفرضيات اإلجرائية:
-

ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والبلىدؼ لدػ األط ا

العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية.
-

ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والعج

لدػ األط ا

العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية.
-

ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي وتربة الااد لدػ األط ا العايؾف العايمؾف في
السدتذؽياد العسؾيية.

-

ىشاؾ عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي والتذاؤـ لدػ األط ا

العايؾف العايمؾف في

السدتذؽياد العسؾيية.

-3أىسية الدراسة:
 التردؼ لسؾضؾعضؽ أساسضضؽ يتردراف الدا ة الحالية فسغاىر اإلجياد السيشيواالتت ار

السيشي عذ ل نتاة كثضر عمى الئرد والسشغسة عمى د الدؾا .
6

االطار العام للدراسة

الفصل األول

 عمى الرتؼ يؽ ععدد الدراساد العربية واألجشبية التي عشاولت الغاىرعضؽ إال أنيا لؼ عربطيضشيسا يسا يجعل ىاا ال ح

يشظم ا ألبحاث قادية.

 -يحاولة ع ديؼ يعالجة وفيؼ وعئدضر لعبلقة اإلجياد السيشي باالتت ار

السيشي لدػ األط ا

العايؾف.
 اإلطبلع عمى واق يدتذؽياعشا وعروؼ أدا الظبضت لعسمو. -التعرؼ أكثر عمى ييشة الظت والسذاكل التي ععترضيا.

-4أىداف البحث:
 يعرفة عبلقة اإلجياد السيشي لدػ الظبضت العاـ بذعؾره باالتت ار اكتذاؼ عاىر االتت ار -اكتذاؼ األس ا

السيشي.

السيشي وعأثضرىا عمى عسل الظبضت العاـ.

السؤدية لئلجياد السيشي لدػ الظبضت العاـ.

 -يحاولة الؾ ؾؿ إلى اقت ار اد قد ع مل يؽ آثار اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي لدػ

األط ا العايؾف العايمؾف بالسدتذؽياد العسؾيية.

-5تحديد السرطمحات الدراسة:
اإلجياد السيشي :ي رد بو

الة يؽ التؾعر يتعرض لو الئرد داعل عسمو نتيجة عروؼ

ععترضو بالسشغسة التي يتؾاجد ييا ،وعداىؼ عد يرادر يختمئة في عيؾره والتي عؤدؼ في
األعضر إلى شعؾره باإلجياد الاؼ يشع

عمى الئرد والسشغسة يعا.

االغتراب السيشي :ىؾ شعؾر العايل باالنئراؿ عؽ عسمو عمى الرتؼ يؽ وجؾده الجدسي
داعل السشغسة ،ويؤدؼ بو إلى الذعؾر بالعج والسمل والروعضشية في أدا العسل وبغربة الااد
يسا يشع

عمى عؾاف و السيشي ويدتؾػ أداةو.
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األطباء العامؽن :ي رد بو يجسؾعة يؽ األطبػا الايؽ عاؾنؾا في الظت العاـ ،ض

ي ؾف

عذخيريؼ لمسرض عاـ ،فيؼ تضر يخترضؽ في أؼ اعتراص يعضؽ ،ب در يا ي ؾيؾف
بالاذف العاـ لمجسي يدوف استثشا .
السدتذفيات العسؽمية :ىي عمػ السؤسداد اإلستذئاةية التابعة لم ظاع العاـ ،ض

عاؾف

عابعة لمدولة ،إذ ع دـ يجسؾعة يؽ الخدياد الظبية لمسرضى يدوف أؼ عسضض يضشيؼ عمى
أساس أف لال وا د يشيؼ الحق في العبلو فضيا باعت ارىا يمػ لمدولة.

 -6الدراسات الدابقة:
يؽ أجل عحديد اإلطار العاـ لمدراسة ،وكاا ي ارنة ىاه الدراسة بالدراساد األعرػ
عا ة التي س تيا وكاا االستئاد يشيا عبلؿ ىاه الدراسة التي قسشا ييا ،سشحاوؿ عرض
بعض ىاه الدراساد ،وىاا بػية التعرؼ عمى األبحاث الداب ة ،وسشتشاوؿ الدراساد الخا ة
باإلجياد والتي ستاؾف أتمبيا لدػ األط ا باعت ار أف األط ا ىؼ عضشة الدراسة السضدانية
التي سش ؾـ ييا ،في ضؽ أف دراساد االتت ار

ستاؾف تضر عا ة باألط ا  ،وذلػ نغ ار

ألف الدراساد التي أعيحت لشا الئر ة لئلطبلع عمضيا لؼ عاؽ عا ة ل مة السراج والسرادر
الستا ة لشا ،كسا ععار لشا العثؾر عمى دراساد ؾؿ عبلقة اإلجياد السيشي باالتت ار
السيشػي سؾا لدػ األط ا أو لدػ فئاد ييشية أعرػ.
ج -الدراسات الخاصة باإلجياد:
-1دراسة كؽبر ()Cary cooper

()1987

اإلجياد بيؼ أطباء األسشان.

وعأعي ىاه الدراسة ضسؽ يجسؾعة يؽ الدراساد التي أجراىا كارؼ كؾبر ()Cary cooper
يؽ يعيد العمؾـ الت شية التاب لجايعة يانذدتر ،ؾؿ اإلجياد لدػ األط ا  ،وشسمت ىاه
الدراسة

484

يؽ أط ا األسشاف بسا يسثل  %85يؽ إجسالي االستبياناد السؾزعة ،وقد عػؼ

استخداـ يؿياس اإلجياد السعروؼ يؤشر اإلجياد

العسميStress indiator

 ،Occupationalوالاؼ

أسيؼ كؾبر في إعداده ييدؼ ؾياس الستغضراد التالية :الرضا الؾعيئي ،الرحة الع مية،

22

االطار العام للدراسة

الفصل األول
يرادر اإلجياد ،ونسط الذخرية (أ) ،وقد كاف السشي

السدتعسل في ىاه الدراسة ىؾ

السشي الؾ ئي "السدحي".
وقد وجدد بعض االعتبلفاد في عرعضت ىاه السرادر وف ا ألىسضتيا يضؽ األط ا يؽ
الجشدضؽ ،كسا وجدد عبلقة يضؽ ىاه السرادر ونسط الذخرية (أ) ي يدتؾػ الرحة
الع مية ألفراد

العضشة (.حشان عبد الرحيػ األحسدي،2222،ص)66-63

إف نتاة ىاه الدراسة تضر قايمة لمتعسيؼ وىاا ألنيا عشاولت يجتس أط ا األسشاف ،ولي
األط ا بسختمف اعترا اعيؼ ،وىاا ألف لال طبضت يجسؾعة يؽ السرادر التي عختمف
دت االعتراص وكاا السشظ ة ،فسرادر اإلجياد لدػ األط ا العايؾف يؾضؾع دراستشا
عختمف بالظ

عؽ يرادر أط ا األسشاف ذلػ أف لال يشيسا وساةمو وطري ة عسمو

واعترا و ،كسا أف يرادر اإلجياد لدػ األط ا اإلنجمض عختمف عؽ يرادره ىشا في
الج اةر ،لبلعتبلؼ الؾاضح في يضئة العسل وكاا األجي الستؾفر عمى يدتؾػ ي اف العسل.
 -2دراسة ريتذاردسؽن وبيؽرك

()1992

إجياد العسل والرضا الؽظيفي بيؼ األطباء.

قاـ يياه الدراسة كل يؽ ريتذاردسؾف وبضؾرؾ يدراسة الئروؽ يضؽ الجشدضؽ ،ؼيسا يتعمق
بسرادر اإلجياد السرع ظة بسسارسة ييشة الظت ،وقد شسمت الدراسة عضشة ي ؾنة يؽ
طبض ا يضؽ الجشدضؽ ،وقد عؼ إع اع السشي
يرادر اإلجياد ،إذ عزسؽ

13

2584

الؾ ئي "يدحي" ،وعؼ االعتساد عمى يؿياس

ع ار عتؼ االستجابة عمضيا باستخداـ يؿياس لي رد

الخساسي.
وعؾ مت ىاه الدراسة إلى أف ىشاؾ عذاييا في العؾايل السدب ة لئلجياد لدػ الجشدضؽ
إال أنيا وجدد فروؽ جؾىرية في عرعضت ىاه العؾايل وف ا ألىسية كل يشيا ،ف د وجد أف
األط ا يؽ كبل الجشدضؽ يعانؾف يؽ اإلجياد الذديد في عسميؼ ،إال أنيؼ في الؾقت ذاعو
يذعروف يدرجة ال بأس ييا يؽ الرضا الؾعيئي وعشخئض يعدالد الرضا الؾعيئي ي زياد
الذعؾر باإلجياد.

( حشان عبد الرحيػ األحسدي،2222،ص)69

 -3د ارسة وفية ىشداوي

()1994

إستراتيجيات التعامل مع ضغؽط العسل.
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قاـ يياه الدراسة وؼية ىشداوؼ وشسمت العايمضؽ في ال ظاع الرحي بسديشة الرياض
بالسسماة العربية الدعؾدية يؽ أط ا ويسرضضؽ وإداريضؽ ،وعزسشت العضشة
في السجاؿ الرحي ،وكانت أدا ال ح

ىي االستسار  ،أيا السشي

276

يؽ العايمضؽ

فااف يدحي ،وقد

عزسشت االستسار ؾياس عدد يؽ الستغضراد ىي :عت العسل ،طبيعة العسل ،سياساد
وأسالضت التشغيؼ ،ع ضيؼ األدا  ،ععارض الدور.
وعؾ مت الدراسة إلى أف إدراؾ األفراد لجسي يدب اد الزغؾط يحل الدراسة يختمف
باعتبلؼ الجشدية والعسر ،وطبيعة الؾعيئة ،كسا وجد أف تضر الدعؾديضؽ يذعروف يدرجة
أكبر يؽ الزغؾط السرع ظة يياه السدب اد ي ارنة بالدعؾديضؽ ،وبس ارنة الئئاد الؾعيؽية
وجد أف األط ا يذعروف يدرجة أكبر يؽ الزغؾط ،ي ارنة بالعايمضؽ في وعاةف إدارية ،إال
أنيؼ يؾاجيؾف درجة أقل يؽ الزغؾط ي ارنة ي يبلةيؼ العايمضؽ يؾعاةف التسريض.

( حشان عبد

الرحيػ األحسدي،2222،ص)76

ويا يس ؽ أعاه عمى ىاه الدراسة أنيا اشتسمت عمى ثبلث فئاد ييشية يختمئة أط ا ،
يسرضؾف ،إداريضؽ ،رتؼ عمسشا السدبق أف لال فئة يسض اعيا وعراةريا ،يسا يجعميا عختمف
عؽ بعزيا ،لاا فإف ععسيؼ نتاة الدراسة تضر يس ؽ كسا أف ررىا في فئة تضر يس ؽ
أيزا.
 -4دراسة سعاد مخمؽف

()2226

الزغط الشفدي ومدى تأثيره عمى سمؽك األطباء العامميؼ

بالسراكز الرحية.
أجرد الدراسة سعاد يخمؾؼ يؽ قدؼ عمؼ الشئ

وعمؾـ التربية واألرطئؾنيا بجايعة يشتؾرؼ

ب دشظضشة -الج اةر -وشسمت ىاه الدراسة عذر يؽ األط ا يؽ والية السدضمة ،وعؼ استخداـ
عد وساةل لجس

البياناد أىسيا السبل غة واعت ار ىؾلس  ،الس ايمة اإلكمضشي ية ،وكاف

السشي السدتخدـ ىؾ السشي العيادؼ ،وانحررد نتاة ال ح

ؼيسا يمي:

 أفراد العضشة يعانؾف يدرجة عالية يؽ ن ص األعراض الشئدية والدمؾكية و تى الجدسيةالسرع ظة بالزغؾط.
20
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 -ععضضؽ بعض يرادر ضغؾط العسل لدػ األط ا .

(سعاد مخمؽف،2226،رسالة ماجيدتير)

د -الدراسات الخاصة باالغتراب السيشي:
-1

دراسة

فؽسيمؽ)1995( Fusillo

االغتراب عؼ العسل وعالقتو بالرضا السيشي لدى

أعزاء ىيئة التدريس.
قاـ يياه الدراسة إدي

ؾؿ دراسة االتت ار

فؾسضمؾ  Fusilloودار ىاا ال ح

االقترادؼ (عؽ العسل) والرضا السيشي لدػ أعزا ىضئة التدري

في جايعة جؾرجيا

األيري ية ،وعاؾنت العضشة يؽ العايمضؽ تضر األكاديسضضؽ في ثبلثة يعاىد في جايعة جؾرجيا،
وعؼ إنذا استب ياف لؿياس عشا ر الرضا السيشي واالتت ار
والسعمؾياد الديسؾتراؼية ،وأوضحت الشتاة أف االتت ار

عؽ العسل وأ داث العسل

عؽ العسل وأ داث العسل والعسر

ىي أفزل يشبئاد الرضا السيشي ،كسا أف السؾعئضؽ يحتاجؾف إلى يا يخئض اتت ار

العسل

لدييؼ يثل الترقي الرأسي ،وكئاية الرواعت وفرص استسرار ععميسيؼ وعحدضؽ العبلقاد يضشيؼ
وبضؽ رؤساةيؼ.

(سشاء حامد زىران،2224،ص)151

دراسة بحري صابر ( )2228اإلجياد السيشي وعالقتو باالغتراب السيشي لدى األطباء
العامؽن.
ىدفت ىاه الدراسة إلى يعرفة عبلقة اإلجياد السيشي باالتت ار

السيشي لدػ األط ا

بالسدتذؽياد الح ؾيية ،وعزسشت العضشة  50طبض ا عايا يؾزعضؽ عمى ثبلث يدتذؽياد عؼ
اعتيارىؼ باستخداـ العضشة الظ ؿية التشاسمية ،وكانت أدا السدتخدـ ىي االستبياف ي استخداـ
السشي الؾ ئي التحمضمي لمؾ ؾؿ لمشتاة .
عؾ مت الدراسة إلى وجؾد عبلقة ارع اطية قؾية يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي

وكانت العبلقة يضؽ الدور واإلجياد السيشي يتؾسظة أيا العبلقة اإلجياد السيشي وتربة الااد
فاانت عمى تضر ارع اطية ضعيئة وعبلقة اإلجياد السيشي وا تراـ الااد فاانت عبلقة
ضعيئة وأف يرادر اإلجياد السيشي ليؤال األط ا ىي يرادر اجتساعية وعشغيسية.
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تسييد :

يعتبر يؾضؾع اإلجياد السيشي يؽ السؾضؾعاد السحؾرية داعل أؼ يشغسة  ،وىاا
لسا لو يؽ عأثضراد عمى الئرد والسشغسة يعا ،ف د باعت عذ ل ج ا يؽ

يا األفراد

والسجتسعاد لاثر عحدياد ىاا العرر وزياد يتظم اعو  ،كسا ال يتؾقف عأثضر اإلجياد عمى
الجؾانت الذخرية لؤلفراد والبضئة يل يرافق األشخاص في يضئة العسل ،وعشع

أثارىا سم ا

في الجؾانت الرحية والشئدية وكاا األسرية لؤلفراد ،وىي إ دػ الغؾاىر التي عؾاجو العايمضؽ
ب ل ال ظاعاد السيشية بسدتؾياد يت ايشة  ،وىاا يا سضتؼ عرضو بذ ل يئرل عبلؿ ىاا
الئرل.
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 -1مفيؽم اإلجياد السيشي:

إف ىشاؾ يجسؾعة يؽ التعاريف السختمئة التي أشارد إلى يئيؾـ اإلجياد  ،ض
عشاوؿ ىاا السرظمح العديد يؽ ال ا ثضؽ انظبلقا يؽ عخرراعيؼ وي ارباعيؼ السعرؼية ،
األير الاؼ يدا واضحا في آراةيؼ ؾؿ يئيؾـ اإلجياد وسشذضر ؼيسا يأعي ألىؼ ىاه التعاريف
السختمئة لئلجياد:
-

يذضر ويميامز ( )Williamsإلى أف يرظمح الزغؾط يؽ أكثر السرظمحاد

عرضة لدؾ االستخداـ يؽ قبل ال ا ثضؽ  ،فغال ا يا يدتخدـ لمتعبضر عؽ الدبت والشتيجة في
آف وا د  ،وذلػ نتيجة الخمط ال اةؼ يضؽ العؾايل السدب ة لمزغؾط ( )Pressureوبضؽ
الشتيجة وىي الذعؾر بالزغط (.)Stress
-

يرػ بيير ( )Beehrأف

ل ىاا االعتبلؼ الاؼ يرل إلى درجة التشاقض في

استخداـ يرظمح الزغؾط ،ىؾ عدـ استخداـ ىاا السرظمح نياةيا ضسؽ السرظمحاد
العمسية الستعم ة يياا السؾضؾع ألف ىاا السرظمح يؽ وجية نغره ىؾ أساس السذ مة وي ترح
استبدالو بالسرظمحضؽ المايؽ أوردىسا كانؾف ()Cannonوىسا يدب اد الزغؾط واإلجياد
واالكتئا باستخداـ يرظمح الزغؾط ( ) Stressلئلشار إلى

ل أو يجاؿ الدراسة.

(حشان عبد الرحيػ األحسدي ،2222،ص )32
-

ويعرؼ فاروق الديد عثسان اإلجياد ب ؾلو "ىؾ عمػ الغروؼ السرع ظة بالزغط

والتؾعر والذد الشاعجة عؽ الستظم اد التي عدتم ـ نؾعا يؽ إعاد عؾافق عشد الئرد ويا يشت
عؽ ذلػ يؽ آثار جدسية ونئدية وقد يشت اإلجياد كالػ يؽ الرداع واإل اط والحرياف
وال مق ،وعرشف األنساط السختمئة لئلجياد عاد ط ا لعايل اإلجياد وآثره إلى إجياد ناجؼ
عؽ كثر السعمؾياد وإجياد انئعالي"( .فاروق الديد عثسان ،2221،ص)96
وى اا يعتبر اإلجياد يحرمة عئاعل يضؽ الئرد والبضئة يغير عمى ش ل الة يؽ التؾعر
العاطئي والشئدي عؤثر في األفراد

حيا و يعشؾيا ،ويحدث اإلجياد بئعل عؾايل يتعدد

عتزسؽ يتغضراد فردية و عشغيسية و اجتساعية و يضئية يترابظة كالسذ بلد الذخرية و
24
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االجتساعية و ضعف السذاركة وقمة الؾقت الستغضراد السئاجئة وتضرىا ( ،لؽكيا الياشسي،
،2006ص )14،13
 -2ترشيفات اإلجياد:
أ

ح اإلجياد يذ ل يؾضؾع إىتساـ لدػ الاثضر يؽ ال ا ثضؽ في يختمف السجاالد،

وقد أنت ذلػ العديد يؽ الترانيف لئلجياد ،التي اعتمئت نغضر اعتبلؼ التخرص الاؼ
يشتسي إليو كل با

 ،وسشتشاوؿ بعض ىاه الترشيئاد ؼيسا يأعي:

ترشيف ىانز سيمي  :1956نغ ار ألف اإلجياد ىؾ نتيجة لتراكؼ األ داث الزاتظة في
يا الئرد سؾا كانت يرتؾ

فضيا كالحرؾؿ عمى عسل أو تضر يرتؾ

فضيا كؾفا أ د

أفراد األسر  .وعتئق األبحاث والدراساد عمى أف اإلجياد يغظي وضعضتضؽ يختمئتضؽ إ داىسا
إيجايية واألعرػ سمبية ،وعميو يس ؽ عرشيف اإلجياد إلى نؾعضؽ يؽ يشغؾر سيمي ىسا :
 -1اإلجياد السفيد :عتزح في السؾاقف الدار  ،التي عؤدؼ بالئرد إلى العسل بذ ل يشت
وعحرؾ ؼيو الدواف أو يا يعرؼ باالستثار يؽ عبلؿ يا عئرزه الغدد يؽ ىريؾناد وعتسثل
األ داث الدار التي عؾاجو الئرد في عدد يؽ يشا ي الحيا والتي عاؾف يئضد لئلنداف يؽ
أجل التايف ي الؾسط الخارجي( .فاروق الديد عثسان ،2221 ،ص)96
 -2اإلجياد السزر :ويتعمق يتمػ األ داث الخظضر التي عيدد اإلنداف وعدبت لو عؾع ار نئديا
وععي و عمى إش اع اجاعو وأىدافو وععؾؽ قدرعو عمى التايف وعتسثل في يذاعر الح ف
والتي عشت عؽ أ داث سمبية كاإلفبلس السالي أو التدريح يؽ العسل ،وتضرىا يؽ األ داث
الدمبية التي عرع ط باأليؾر الذخرية أو السدرسية أو السيشية أو االجتساعية( ،عبد الرحسؼ
سميسان الطريري ، 1994 ،ص)15
ترشيف جؽرج كؽىمريز) :(Georges Kohlriserقدـ كؽىمريز ستة عؾايل يس ؽ
عرشيف اإلجياد ييا وىي:
 -0الفقدان :وىؾ العايل األكثر أىسية عشد كؾىمري فالحيا السيشية نجدىا يسمؾ بالئ داف
كئ داف نغاـ عدضضر اإلطاراد.
25
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 -2اليدف السرتقب والكيػ :عسثل ىدؼ يعشؾؼ يتعارض ي األىداؼ التي يجت إع اعيا في
الحيا السيشية.
 -3العالقات الرعبة مع اآلخريؼ :يثل يذاكل االعراؿ وسؾ الئيؼ بدبت اإلجياد.
 -4التؽحد وغياب العالقات :يثل عدـ االشتراؾ ي اآلعريؽ في الؾسط الجساعي.
 -5السذاكل اليؽمية :كعدـ وجؾد يدتؾدع لمدياراد أو التأعراد الضؾيية.
 -6وتيرة الحياة الدريعة :بدبت ضضق الؾقت في السدف الابرػ كالاىا

إلى العسل بدرعة

وعشاوؿ األكل بدرعة واالستجابة لمستظم اد بدرعة.
ترشيف جروس  :1970قاـ جروس يترشيف اإلجياد وف ا لسغاىره إلى نؾعضؽ ىسا:
 اإلجياد الئدضؾلؾجي :الاؼ ي ترف بالتغضراد الجدسية والايساوية. اإلجياد الشئدي :الاؼ يتعمق باضظراباد وجدانية ونئدية. -3أعراض اإلجياد السيشي:
عشديا يئذل الئرد في التح ؼ في السرادر التي عدبت لو إجيادا فإف جدسو يسر بخبر أو
الة ععرؼ بالسؾاجية أو اليرو  ،وعمى إثر ذلػ ع داد ضرباد ال مت ،وع داد األعراض
السدب ة لمزضق واإلجياد  ،وسشعرض أىؼ ىاعو األعراض ؼيسا يأعي:
األعراض الجددية :عتسثل في:
 عغضراد في أنساط الشؾـ (األرؽ ،الشؾـ ال اةد.)... عغضراد في اليزؼ (الغثياف وال ي واإلسياؿ وعدر اليزؼ). الرداع بأنؾاعو (نرئي ،دورؼ ،عؾعرؼ) والتؾعر العالي. الدوار واإلتسا والتعرؽ واالرععاش والعرؽ ال اةد. آ الـ وأوجاع في أياكؽ يختمئة يؽ الجدؼ (ألؼ في العزبلد بخا ة في الرؾ ة والاتف،وآالـ الغير وبخا ة في الج الدئمي) ( .سسير شيخاني ،2223،ص) 19 – 18
األعراض االنفعالية :عتسثل في:
 سرعة االنئعاؿ وع مت في الس او وسرعة الغزت.26
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 العربية ،العدوانية والمجؾ إلى العشف. -االكتئا

وسرعة ال ا .

 الذعؾر باال تراؽ الشئدي الاؼ يتؾلد نتيجة التعرض السدتسر لمزغط( ،عمي عدكر، ،2222ص )46-45
األعراض العقمية :وعتسثل في:
 ف داف التركض وانحظاط في قؾ الااكر و عؾبة اعخاذ ال ارراد. االرع اؾ ونؾباد اليم واالنحراؼ يؽ الؾض الدؾؼ والشدياف. -ع ايد عدد األعظا

وانخئاض في اإلنتاجية ودافعية يشخئزة ( .سسير

شيخاني ،2223،ص) 19
األعراض الدمؽكية :وعتسثل في:
-

عغضراد في الذيية (األكل كثض ار أو قميبل).

 اضظراباد في األكل (ف داف الذيؾ إلى الظعاـ ،الذره لمسرضى). اإلفراط في التدعضؽ وزياد في عشاوؿ الاحؾؿ وساةر الع اقضر. قزؼ األعافر ( .سسير شيخاني ،2223،ص) 19األعراض الخاصة بالعالقات الذخرية :وعتسثل في:
 عدـ الث ة تضر السبرر باآلعريؽ ولؾييؼ. التي ؼ والدخرية يؽ اآلعريؽ وعبشي اعجاه دفاعي في العبلقاد ي اآلعريؽ. -التئاعل ي اآلعريؽ بذ ل آلي (غيا

االىتساـ الذخري)( .عمي عدكر،2222 ،

ص)46
 -4آثار اإلجياد السيشي :سشحاوؿ ؼيسا يأعي التظرؽ ألىؼ آثار اإلجياد عمى الئرد وعمى
السشغسة:
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 -1عمى مدتؽى الفرد:
تأثيرات سمؽكية :يؽ أىؼ عمػ التغضراد اإلفراط في التدعضؽ ،اضظ ار

الؾزف ،التغضر في

عاداد الشؾـ ،العدوانية وعدـ ا تراـ أنغسة وقؾانضؽ يشغسة .وىشاؾ نسظاف سمؾكياف يرع ظاف
بالزغط عا ة في األوساط األكاديسية واإلدارية ىسا :إدياف الخسؾر ،والسخدراد ،فإدياف
السخدراد والاحؾؿ يزعف نذاط الئرد في العسل ويس ؽ يعرفة ىاا السرض يؽ يبل غة
السدير لعد أعراض كال ط في العسل والتغضت الستارر وسؾ الت دير والسغير الس رؼ
والتؾعر العربي( ،أندرو س يزالقي ،1991،ص . )179
تأثيرات نفدية :يؤدؼ اإلجياد إلى اضظراباد سي ؾلؾجية ناعجة عؽ إ داس الئرد يت ايد
الزغط عميو في العسل كالذعؾر بال مق والتررؼ بعربية شديد  ،وعدـ االع اف االنئعالي،
وكاا االضظراباد الشئ

جددية كال ر ة السعدية ،ارعئاع ضغط الدـ( ،إبراليػ عبد الدتار،

 ،1998ص . )131
تأثيرات صحية أو بدنية :عذضر الاثضر يؽ ال حؾث إلى وجؾد عبلقة يضؽ الزغؾط
والسذ بلد أو االضظراباد الرحية وعشحرر في رعذاد البرد ،الحسى ،ويذ بلد عغير
في ش ل إ اط وقمق  ،سرعة ضرباد ال مت ،ضغط الدـ( ،أندرو س يزالقي ،1991،ص
.)189
 -2عمى السشعسة:
عتاؾف السشغساد يؽ يجسؾعة يؽ األفراد وىؼ يعرضضؽ لمذعؾر باإلجياد الاؼ يؤثر عمى
حتيؼ البدنية والشئدية وكاا سمؾكاعيؼ الضؾيية ،وىاا التأثضر يستد ليرل إلى السشغسة ،نغ ار
ألف السشاخ التشغيسي الاؼ يتؾاجد ؼيو الئرد يتأثر باإلجياد وعاسؽ نتاة
السشغسة في:
 عداةر يالية ناعجة عؽ ؾادث العسل أو كثر العظل السرضية... .
 عدني يدتؾػ الرضا الؾعيئي وديشايية السشغسة وبالتالي اإلنتاو.


راعاد يضؽ ال يبل وفي كل السدتؾياد .
02
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االجتهاد املهين

الفصل الثا ين
 التغضت ،است االد وإضراباد .
 عدـ ال در عمى يؾاجية عحدياد السيشة ويتظم اعيا .
 -5إستراتيجيات التعامل مع اإلجياد السيشي:

إف يعالجة اإلجياد ويؾاجيتو عمى يدتؾػ الئرد والسشغسة ،عتؼ يؽ عبلؿ طرؽ
وأسالضت يتعدد  ،وقد اعتمئت ىاه الظرؽ العتبلؼ في آثار اإلجياد عشد الئرد والسشغسة،
ويؽ أىؼ االستراعيجياد السدتخدية لمت مضل يؽ اإلجياد:
اإلستراتيجيات الذخرية الفردية:
 -0الدمؽكية :التخطيط السدبق وتحديد األىداف :عشديا عاؾف ىشاؾ أىداؼ واضحة ويحدد
لعسل األفراد وعاؾف عمػ األىداؼ قايمة لمتشئضا ،باإلضافة إلى التخظيط السدبق وذلػ يتجيض
الئرد نئدو لمتعايل ي األ داث( ،محسؽد سمسان العسيان ،2225 ،ص .)169
السداعدة االجتساعية :ععتبر يؽ يضؽ أىؼ االستراعيجياد لمتعايل ي اإلجياد ،وىي الظري ة
األكثر استعساال الضؾـ في السشغساد ،لالػ نبل ع في كل يؤسدة عؾاجد يرمحة الخدياد
االجتساعية التي ع دـ الدعؼ وعد عدياد لؤلط ا (،فاروق الديد عثسان ،2221 ،ص)117
معرفة الذات والؽقؽف عمى قدرات الذخص :وىي ع ار عؽ إدراؾ الئرد لمظري ة التي يغير
ييا سمؾكو أياـ اآلعريؽ ،كسا أف السبل غة الااعية الدؾي ة يؽ الئرد لدمؾكو يس ؽ أف عرف
يدقة رد فعمو عجاه سمؾكياد اآلعريؽ ،والتعرؼ عمى سمؾؾ الئرد ويدػ قدرعو عمى عحسل
الزغؾط واالستجابة ليا ،يؽ شأنو التخؽيف يؽ د اإلجياد يؽ عبلؿ يعرفة الئرد لظري ة
يجاييتيا( ،فاروق الديد عثسان ،2221 ،ص)117
الرحة البدنية :يعتبر عب ار المياقة البدنية يسارسة نؾع يؽ الشذاط الرياضي برئة يشتغسة
إ دػ الظرؽ الديمة واألكثر فاةد لمحرؾؿ عمى عغضضراد إيجايية في يا الئرد .فسسارسة
الرياضة عؤدؼ إلى رف فعالية أعزا الجدؼ بالذ ل الاؼ يؤدؼ إلى ي اويتيا لئلجياد ،إف
الذخص السرا

بإرىاؽ عاؾف قدرعو يشخئزة في عحسل أؼ أع ا جدسانية أو نئدية
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االجتهاد املهين

الفصل الثا ين

لمعسل ،وبالػ فالتسريشاد الرياضية ععتبر يؽ يضؽ الؾساةل التي يس ؽ لمئرد االعتساد عمضيا
لسجايية شعؾره باإلجياد( .عمي عدكر ،2222 ،ص)189
 -2االستراتيجيات التشعيسية:
فتح قشؽات االترال بيؼ اإلدارة والعسال :وىاا بإعبلـ الئرد ب ل يا يجرؼ داعل السؤسدة،
فعشديا يح

العايل بأف ش ؾاه ويذ بلعو السيشية عا ة قد أثارد اىتساـ السدؤوؿ فإف

يعاناعو يؽ اإلجياد ع ل ،ويؽ يضؽ أىؼ الؾساةل التي عدتعسل ىشا ىي عبليا اإل غا في
السشغسة والتي عسثل عمية استساع النذغاالد وكل يا يشغص

يا العايل ويختمف

اإلجياداد التي عؤثر ؼيو( ،عسار الطيب كذرود ،1995،ص )346
ترسيػ الييكل التشعيسي :يس ؽ إعاد عرسيؼ اليي ل التشغيسي بعد طرؽ لعبلو يذاكل
الزغؾط ،كإضافة يدتؾػ عشغيسي جديد أو عخؽيض يدتؾػ اإلشراؼ أو دي الؾعاةف،
يزاؼ إلى ذلػ إي انية عؾعيف العبلقاد التشغيسية يضؽ اإلداراد واألقداـ( ،محسؽد سمسان
العسيان ،2225،ص )170
التطبيق الجيد لسبادئ اإلدارة والتشعيػ :إف السخالئاد التي ي

فضيا كثضر يؽ اإلداريضؽ في

يسارساعيؼ الضؾيية بدبت عدـ إع اعيؼ الس ادغ الستعارؼ عمضيا في اإلدار والتشغيؼ عدبت
الاثضر يؽ الزغؾط الشئدية لسرؤوسضيؼ لالػ يتعضؽ عمى السدتؾياد اإلدارية العميا يسارسة
ي ادغ اإلدار والتشغيؼ بذ ل جضد ،وىاا يدوره يس ؽ أف يذي جؾا يؽ االنز اط اإلدارؼ
والتشغيسي يضؽ السدتؾياد اإلدارية األدنى( ،محسؽد سمسان العسيان ،2225،ص .)170
تحميل الؽظائف :والتي عيدؼ إلى يعرفة درجة الزغؾط في األعساؿ السختمئة وبالتالي
إسشادىا لؤلفراد السشاسبضؽ فتحمضل الؾعاةف يس ششا يؽ وض نغاـ لت ؾيؼ األدا يتدؼ بالعدالة
والسشظؿية ي إدراؾ نغاـ الحؾاف بالسشغسة فض وؿ اإلجياد السرع ط يياه العؾايل.
التدريب السيشي :ىي عسمية عداعد الئرد عمى ععمؼ يعمؾياد واكتدا

يياراد جديد عس شو

يؽ يسارسة وعيئتو برؾر أكثر فعالية ويدتؾياد أقل يؽ اإلجياد وععسل بعض البراي

00
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الفصل الثا ين

التدريبية عمى عؾعية السؾعف بسا يس ؽ أف يرادفو يؽ يذ بلد في العسل كاإلجياد.
(عسار الطيب كذرود ،1995،ص .)346
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الفصل الثا ين
خالصة الفرل:

اولشا يؽ عبلؿ ىاا الئرل اإللساـ بسختمف العشا ر في يؾضؾع اإلجياد السيشي
،الاؼ يعتبر يؾضؾع العرر ،لسا لو يؽ آثار عغير برؾر واضحة لدػ الئرد و السشغسة
يعا ،كسا أنو يؤثر عمى يختمف جؾانت يا الئرد ،يد ا باألسر  ،البضت ،ي اف العسل ،إلى
يختمف السؤسداد  ،فأيشسا يحل الئرد يتعرض لسجسؾعة يؽ الزغؾط السختمئة ،وألف الئرد
العايل ي زي وقتا يعضشا في ي اف عسمو الذي الاؼ جعل شعؾره باإلجياد الشاجؼ عؽ
العسل عستد نتاةجو لتذسل يا الئرد بأكسميا باعت ار الئرد كل يتاايل ،وأ

حت نتاة

اإلجياد عغير لمئرد والسشغسة عمى د سؾا  ،ذلػ أف الئرد السجيد ييشيا داعل السشغسة
سضتأثر أداؤه بالدرجة األولى ويشو أدا السشغسة بالدرجة الثانية ،ألنو عشرر يؽ العشا ر
الئاعمة في السشغسة ،لاا اوؿ الئرد أف يتأقمؼ ويتايف ي يختمف السجيداد التي يتعرض
ليا في يحاولة يشو لمحد يؽ آثار اإلجياد عميو ،يؽ أجل عمق عؾافق يضشو وبضؽ ييشتو وبضشو
وبضؽ أسرعو وبضئتو التي يعيش فضيا  ،وذلػ عؽ طريق استراعيجياد ووساةل عبلجية لمتخؽيف
يؽ آثار اإلجياد السيشي.
.

02

الفصل الثالث
تسييد
 -2مفيؽم االغتراب السيشي.
 -0نعريات االغتراب السيشي.
 -1مراحل االغتراب السيشي.
 -2معاىر االغتراب السيشي.
 -3مرادر االغتراب السيشي.
 -4نتائج االغتراب السيشي.
خالصة.
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الفصل الثالث

تسييد
يعد يؾضؾع االتت ار
يمع و االتت ار

السيشي يؽ يضؽ السؾاضي السيسة التي يازالت قضد الدراسة لسا

يؽ عأثضر عمى الئرد والسشغسة التي يعسل ييا ،عا ة أف عاىر االتت ار

عؤثر عأثض ار واضحا عمى عايف العشرر ال ذرؼ في السشغسة التي يعسل ييا وكاا عمى عساسػ
الجساعاد االجتساعية داعل التشغيساد االجتساعية ،يا جعل ىاا السرظمح ي ى قضد
الدراسة إلى تاية الضؾـ ،وانظبلقا يؽ ذلػ اولشا يؽ عبلؿ ىاا الئرل عبياف عظؾر يئيؾـ
االتت ار

وعرض بعض ععاريئو ،وكاا نغرياعو وعراةرو ،إضافة إلى ي ار ل االتت ار

السيشي وأىؼ يرادره وأنؾاعو ،عاعسضؽ الئرل يشتاةجو.
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الفصل الثالث

 -1مفيؽم االغتراب السيشي:
قبل التظرؽ إلى يئيؾـ االتت ار

الؾعيئي عمضشا أف نحدد يئيؾـ االتت ار

أوال.

 -1-2مفيؽم االغتراب في المغة العربية:
استخديت كمسة االتت ار
الذعر واألد

في المغة العربية ضسؽ سياقاد عديد ويتشؾعة يدا يؽ

و ؾال لمترؾؼ ،إف كمسة االتت ار

أو الغربة ععشي كسا ع ؾؿ يعاجؼ المغة

العربية "الش وح عؽ الؾطؽ" أو "ال عد والشؾػ" أو االنئراؿ عؽ اآلعريؽ وىؾ يعشى اجتساعي
ببل جدؿ تضر أف الاؼ ال جدؿ ؼيو ىؾ أف يثل ىاا االنئراؿ ال يس ؽ أف يتؼ دوف يذاعر
نئدية ،كالخؾؼ أو ال مق أو الحشضؽ

(الحديدي فايز،1992،ص .)37

 -2-2تعريف االغتراب اصطالحا:
يعرؼ "اريغ فروم" االتت ار

بأنو يا يعانيو الئرد يؽ عبر االنئراؿ عؽ وجؾده

اإلنداني ،وعؽ يجتسعو ،وعؽ األفعاؿ التي عردر عشو ،ؼيئ د سيظرعو عمضيا وعر ح
يتح سة ؼيو فبل يذعر بأنو يرك لعالسو ويتح ؼ في عررفاعو

(يؽندي كريسة ،2211 ،ص)28

 -3-2تعريف االغتراب نفديا:
ي ؾؿ" فرويد " أف الحزار في يظالبيا الستعدد التي ال ي ؾػ الئرد عمى عحؿي يا عشتيي
بو إلى ضر يؽ االتت ار وكره الحيا التي يحياىا،
كسا يرػ " أريكدؽن " أف االتت ار
عؽ ذاعو ،ض

(الخطيب ،1998 ،ص.)22

يحدث عبلؿ أزية اليؾية التي ي ح

فضيا السراىق

يحدث العدا يضؽ عظؾر األنا وعذتت األنا الاؼ يسثل االتت ار

أساسي لتظؾر رية األنا

كسعؾؽ

(عثسان ، 2001 ،ص .)137

 -4-2تعريف االغتراب السيشي:
"ىؾ شعؾر الئرد بالؾ د والتئاػ وعدـ االنتسا لمؾعيئة أو جساعة العسل ،وىشاؾ ثبلث
يؽ السذ بلد الرةيدية يؾاجييا العايل قبل أف ي

فريدة لبلتت ار  ،ير ح عسمو أقل

يعشى ،ويشخئض السعشى االجتساعي لمؾعيئة والتئاضر الستدمط
)5
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االغرتاب املهين

الفصل الثالث
كسا يرػ " بمؽنر " ( )1970بأف االتت ار

يؾجد عشديا ي ؾف العساؿ تضر قادريؽ عمى

الديظر عمى عسمياد عسميؼ الس اشر وتضر قادريؽ عمى عظؾير الذعؾر بالغرض وبعبلقة
وعاةئيؼ ب ل إنتاو التشغيؼ وتضر قادريؽ عمى االنتسا لمسجتسعاد الرشاعية الستاايمة
وعشديا يئذمؾف في أف يرضروا يشيس ضؽ في نذاط عسميؼ كأسمؾ لمتعبضر الااعي

(بحري صابر،

 ،2009ص.)75

ويؽ عبلؿ التعريئاد الداب ة يس ششا ال ؾؿ أف االتت ار

السيشي ىؾ شعؾر الئرد بعدـ

االنتسا والع لة وف داف الث ة ورفض الؿيؼ في يضئة عسمو وإ داسو بعدـ الئاعمية داعل
السشغسة وبأنيا ي اف تضر يشاست لو.

 -2نعريات االغتراب السيشي:
ل د أنتجت الدراساد الستعدد

ؾؿ عاىر االتت ار

عد نغرياد اولت عئدضر ىاه

الغاىر كل يؽ زاوية يعضشة ،ويؽ ىاه الشغرياد (الجازية كبران ،1998 ،ص :)55-52
 -1-3الشعرية األنطؽلؽجية:
يعتبر ىشا االتت ار

عا ية باطشية لمؾجؾد اإلنداني وقد ارع ط ىاا االعجاه بالتئاضر

الديشي الؾجؾدؼ  ،ويرػ ىؤال أف االتت ار

"يتؼ وجؾده بدبت السعركة البلنياةية يضؽ اإليداع

والتعبضر عؽ الااد ،ي ايل ضغط السؤسداد االجتساعية التي عز الئرد داةسا في ي انة
ثانؾية ي أنو يظسح إلى أف ي ؾف كمية يدت مة" ،فاالتت ار
الداعمية التي أ

حت ج

يحدث نتيجة لمرراع يضؽ الدمظة

يؽ الئرد والرغ ة في أف ي ؾف الئرد را ،وىاه الئار عتزسؽ

يحاولة الربط يضؽ نغرية التحمضل الشئدي والساركدية باعت ار األولى ضغؾطا داعمية يؽ
الظئؾلة والثانية يؽ طبيعة العسل والشغاـ االجتساعي.
 -2-3الشعرية الشفدية الطبية:
يعتبر ىشا االتت ار

عسمية ولي

يشية والاؼ يس ؽ أف ير ح قؾ ذاعية عؤكد ذاعيا

وعغير ىشا تربة الااد بأييى األش اؿ ،أؼ أف الئرد يير عبلؿ الدشضؽ يؽ ذاعو الحؿيؿية
وي ؾناعيا األساسية ،فالئرد ىشا تضر قادر عمى عح ضق ذاعو يااعو ؼيح
06
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الفصل الثالث
ويرج أ حا

التحمضل الشئدي ىاه الحالة االتترايية إلى الخبراد األولى في الظئؾلة

والتي عراكست عمى ير األياـ عبر التئاعبلد ي أعزا األسر والسجتس عبر ي ار ل الشسؾ
السختمئة ،وفي نغرىؼ عخمق ىاه التئاعبلد أنؾاعا يختمئة يؽ ال مق األساسي وعاؾف يحاولة
الظئل االتترايي عشظمق وعرعد إلى ياؿ جيؾد اإلن اص والذعؾر بال مق ،وعميو يردر عؽ
الظئل يختمف أنؾاع االستجاباد كاالندحا

والعدواف ،وباعترار عدد يؽ آلياد الدفاع عؽ

الشئ .
 -3-3الشعرية الدؽسيؽلؽجية:
والتي عؤكد أف االتت ار
لبلتت ار

ىؾ نتاو لمغروؼ البضئية ،فاالتت ار

الدؾسضؾلؾجي يعد ال ا

الشئدي الظبي ،ألنو يرع ط أ بل بالعسل ،وعروفو في السجتس

وبالعبلقاد االجتساعية التي ي ؾنيا السر بعد أف ي بر ندبيا ،ض
السجتس قد أس

الرشاعي

يرػ فروم "أف ـي ل

عمى نحؾ يجعل يعو األفراد يغتربضؽ بظرؽ يختمئة أؼ أنو أرج اتت ار

اإلنداف إلى اليي ل االقترادؼ الدياسي السعا ر وأف قير االتت ار

ي ؾف يؽ عبلؿ إج ار

التغضضراد البلزية في جؾانت الشغاـ"
 -4-3نعرية االغتراب بيؼ األشخاص:
عرعا

ىاه الشغرية عمى عظؾر الئرد بأنو يشغؾية كالع ل اإللاتروني ،فيي عم ؽ

السعمؾياد وعبري  ،ثؼ يردر عشيا استجاباد عتئق ي الؾقت ،أؼ أف السعمؾياد الخارجية
عتدق إلى د يا ي السعمؾياد الداعمية ،فاألشخاص يختمئؾف دت يؾقعيؼ في البشية
االجتساعية يشؾع يا يداعميؼ ،ويؽ ثؼ يا يخرو يشيؼ.

 -3مراحل االغتراب السيشي:
يسر الئرد بسجسؾعة يؽ الس ار ل ليرل إلى درجة يعضشة يؽ االتت ار

الامي ،وعختمف

ىاه الس ار ل عؽ بعزيا ال عض ،كسا عختمف نتاةجيا عمى السشغسة دت درجة عظؾرعيا،
وسشذضر ألىؼ ىاه الس ار ل ؼيسا يمي(الذؽاف سعد عمي ،2003،ص : )14 -13
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 -2-3مرحمة االغتراب الشفدي:

عتسض ىاه السر مة بذعؾر السؾعف بأف العبلقة يضشو وبضؽ السؤسدة التي يعسل ييا لؼ
ععد طبيعية وأنو أ
يؽ ي ؾيؾف يتسثضميا أ

ح يدؾدىا شي يؽ التؾعر ويع و السؾعف ذلػ إلى أف السؤسدة أو
ح لدييا يؾقف سمبي اعجاىو وأنو لؼ يعد لو نئ

الؾعيؽية لدييا ،ثؼ يذعر السؾعف بعد ذلػ بأنو أ

ال در يؽ األىسية

ح داعل داةر الشدياف واإلىساؿ في

السؤسدة.
ويدتسر السؾعف في عاؾيؽ السذاعر الدمبية عجاه السؤسدة ،فتر ح يضئة العسل في
السؤسدة يضئة تضر يشتجة وعتدنى اإلنتاجية.
 -0-3مرحمة االغتراب الذىشي:
وععتبر ىاه السر مة ايتداد لسر مة االتت ار

الشئدي ،لاشيا أكثر عظ ار ،ض

عتسض

بالذرود الاىشي وعدـ ال در عمى التركض لدػ العايمضؽ ،وعبدوا عمى العايمضؽ يغاىر الح ف
واالكتئا

وعاثر أعظا األدا الؾعيئي إلى د يمحؾظ ،وعتدنى لدػ العايمضؽ ال در عمى

التعمؼ ويئ دوف الرغ ة في التدريت عمى أؼ يياراد جديد  ،وي ثر الظمت عمى اإلجازاد
وال ح

عؽ أؼ سبت يس ؽ أف يعظي لمسؾعف يبر ار لبليتعاد عؽ جؾ السؤسدة.

 -1-3مرحمة االغتراب الجددي:
ير ح فضيا االتت ار

السيشي اتترابا كميا

ض

ي ثر الػيا

والتأعر عؽ الدواـ،

والخروو أثشا الدواـ و االنرراؼ قبل نياية الدواـ ،وعاثر االنت االد الجساعية في السؤسدة
وعر ح التذاجراد يضؽ العايمضؽ والسذرفضؽ واضحة ويئ د الرؤسا الس اشروف ال در عمى
الديظر عمى األيؾر.

 -4مرادر االغتراب السيشي:
عداىؼ عد عؾايل أو يرادر في

دوث عاىر االتت ار

السيشي وقد ععؾد ىاه

السرادر إلى الئرد ذاعو ،كسا قد عرج لمسشغسة التي يعسل فضيا ،وناكر يشيا يا يمي:
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 -2-4السرادر التشعيسية:
 -1-1-6مرادر خاصة ببيئة العسل:
 العسل في يؾاق السشئرمة بسؤسدة وا د . ع ديؼ العسل والتخرص. الحؾاف . الخمل في ع ارير كئاية األدا . ضعف الئعالية اإلدارية. ضعف يدتؾػ التدريت. اال تئاظ بالسعمؾياد والخبراد. -عدـ وجؾد فرص الترؾية

(بحري صابر ،2229 ،ص .)125-122

 -2 -6مرادر شخرية:
 نقص الكفاءة: وجؾد وقت الئراغ طؾيل لدػ العايمضؽ بالسشغسة. سؾ التؾافق وعدـ عايف العساؿ بالسشغسة. -عدـ يبلةسة ؾيؼ العسل وضؾابظو وأىدافو ي عؾجياد الئرد

(بحري صابر ،2229 ،ص -125

.)127

 -3-6مرادر نفدية:
-

الابت والبلوعي الاؼ يعضق العايل عمى أدا العسل بحضؾية ونذاط.

-

االنظؾاةية واالنع الية لدػ العايل ع يد يؽ ند ة شعؾره بالغربة داعل السؤسدة.

-

اليأس واالستدبلـ لمئذل

(بحري صابر ،2229 ،ص .)129-128

إف يعغؼ السرادر التي عؼ التظرؽ ليا عداىؼ يدرجاد يختمئة في
االتت ار

دوث عاىر

السيشي ،وقد عجتس ىاه السرادر ،كسا قد عؾجد يشئرمة دت كل يشغسة ،وقد
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عؤدؼ إلى اتت ار

االغرتاب املهين
كمي عشد ال عض ،أو إلى اتت ار

نئدي أو ذىشي ،عمى دت درجة

استجابة الئرد ويدػ عأثره يياه العؾايل.

 -5أبعاد االغتراب الشفدي:
أ -العزلة االجتساعية:
يعرفيا الدمظاف عمى أنيا ش ل يتظرؼ يؽ االضظراباد في العبلقاد،

ض

يشئرل الظئل عؽ رفاقو وي ى يشئردا يعغؼ الؾقت وال يذارؾ في الشذاطاد االجتساعياد
السختمئة

(الدمطان ،2229 ،ص.)145.

وي رد ييا شعؾر الئرد بالؾ د والئراغ الشئدي واالفت اد إلى األيؽ والعبلقاد
االجتساعية الحسيسة وال عد عؽ اآلعريؽ تى واف وجد يضشيؼ ،كسا قد يرا ت الع لة الذعؾر
بالرفض االجتساعي واالنع اؿ عؽ األىداؼ الث اؼية لمسجتس  ،واالنئراؿ يضؽ أىداؼ الئرد
وبضؽ ؾيؼ السجتس ويعايضره

(عتيقة ،2216 ،ص.)74 .

ب -الالمعيارية:
وععشي عدـ وجؾد يعايضر عح ؼ سمؾؾ الئرد وعز ظو ،فالئرد يذعر بعدـ وجؾد ؾيؼ أو
يعايضر أعبلؾية وا د لمسؾضؾع الؾا د ،يس ؽ أف عؾجد الؿيسة ونؿيزيا لمسؾضؾع نئدو.
ج -الالمعشى:
وي رد ييا إ داس الئرد بأف ياعو أ

حت ال يعشى ليا وأف األ داث والؾاق السحيط

بو قد ف دد داللتيا ويع ؾلضتيا.
د -الذعؽر بالعجز
وىؾ ع ار عؽ عدـ قدر الئرد عمى التح ؼ والتأثضر في يجرياد األيؾر الخا ة بو أو في
يجتسعو ،كسا أنو يذعر بال ير وسمت اإلراد وال ي در عمى االعتيار.
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ه -التسرد

ع ار عؽ إ داس الئرد باإل اط والدخط والتذاؤـ والرفض لال يؽ يحيط في السجتس ،
سؾا كانؾا أفراد أـ جساعاد ويا يرع ط يالػ يؽ رغ ة جايعة في عديضر أو إعبلؼ كل يا
ىؾ قاةؼ في الؾض الراىؽ

(غانػ ،خالد ،مطر ،2211 ،ص)449.

11

االغرتاب املهين

الفصل الثالث

خالصة الفرل:
ل د عس شا يؽ عبلؿ عرض ىاا الئرل التعرؼ أكثر عمى يئيؾـ االتت ار
عميو االتت ار

ويا يظمق

السيشي والاؼ ععددد يرادره وأس ابو والتي عختمف يؽ يؤسدة ألعرػ ويؽ

فرد آلعر ،وقد ي

االتت ار

يختمف جؾانت يا اإلنداف يد ا بحياعو الذخرية إلى ياعو

العسمية الذي الاؼ أثر عمى يدتؾػ أداةو في العسل ،ىاا يا جعل الاثضر يؽ السؤسداد
الضؾـ عتخا عد إج ار اد في يحاولة يشيا لم زا عمى ىاه الغاىر التي كانت بعضد كل
ال عد عمى يجتسعشا لاؽ االتت ار

الضؾـ يدأ يس

بعض السيؽ ،وذلػ نتيجة لمتظؾراد

الحا مة في السجتس  ،ويا يس ؽ اإلشار إليو أف إ داس الئرد باالتت ار
يجاالد

ياعو قد يشع

برؾر يا عمى السجاالد األعرػ في

في أؼ يجاؿ يؽ
ياعو وقد ييدد أيشو

الشئدي ،وىاا يا جعل الاثضر يؽ الدراساد عشظمق الضؾـ لر د ىاه الغاىر والتعرؼ عمضيا
أكثر ،وكاا التؾ ل إلى نتاة عدتئضد يشيا دراساد أعرػ.

.
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تسييد:
ي ؾـ ىاا الئرل عمى الؾ ف السئرل إلج ار اد إلى عؼ إع اعيا في عشئضا الدراسة،
يؽ عبلؿ عرض الدراسة االستظبلعية وععريف بالسؤسدة التي عست فضيا الدراسة وذكر
السجاؿ ال يشي لمدراسة وعرض السشي الست
السؾضؾع.
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 -1الدراسة االستطالعية:
ل د عؼ الؿياـ بجؾاالد في السؤسدة والتي ىي يحل يؾضؾع دراستشا وىاا ي ؾف كسشؾاؿ
يشيجي عؼ ؼيو الؾقؾؼ عمى الؾاق الئعمي لمدراسة وذلػ بالتعرؼ عمى العديد يؽ األيؾر
الستعم ة بالسؤسدة ويعرفة األعساؿ التي ي ؾـ ييا السؾعف والتعبضر عؽ األدا الئعمي لو وعؼ
عجريت استسار االستبياف ليي ل الاؼ يتساشى يعو واق دراسة ال ح  ،عؼ عؾزي نسؾذو
االستبياف عمى األط ا العايمضؽ ييا والاؼ عؼ عحديدىؼ بظري ة عذؾاةية يمغ عددىؼ ()15
فردا يؽ السجتس الاؼ يتاؾف يؽ ( )80عايل يياه السؤسدة ،ويؽ عبلؿ يا سبق يس ؽ
ذكر أىداؼ الدراسة والتي كانت كاآلعي:
 االطبلع عمى عروؼ الدراسة األساسية تى يس ؽ التعايل ي يراعت التي يس ؽواجيتيا والتي كانت في فتره انتذار وبا (الاؾرونا) وعمى اعت ار إدار السؤسدة عذ ل عظر
عمى ال ا ثضؽ لمؿياـ بخظؾاد الدراسة عمى أكسل وجو.
 -يعرفة يدػ

بل ية أدا جس البياناد وذلػ يؽ ض

الؾضؾح يؾضؾع ع اراد األدا

ويدػ قدرعيا عمى ؾياس يا يراد ؾياسو يؽ يتغضراد.
 -ؾياس الخراةص الدي ؾيترية لؤلدا .

 -2مشيج الدراسة:
اعتسدنا في الدراسة الشياةية عمى السشي الؾ ئي اإلرع اطي الاؼ يعتسد عمى دراسة
الؾاق و الغاىر كسا ىي في الؾاق وييتؼ يؾ ئيا و ئا دؾي ا ويعبر عشيا ععبض ار كيؽيا
يؾ ئيا وعؾضيح عراةريا ،وععبض ار كسيا يؾ ئيا رقسيا بسا يؾضح جسيا أو درجاد
ارع اطيا ي الغاىر األعرػ وىاا السشي ييدؼ إلى الؾ ؾؿ إلى استشتاجاد عداىؼ في فيؼ
ىاا الؾاق وعظؾيره في ضؾ طبيعة الدراسة واألىداؼ التي عدعى إلى عحؿي يا إليراز العبلقة
يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي.
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 -3مجتسع وعيشة الدراسة:
إف العدد اإلجسالي لمئئاد الئاعمة في واق يجاؿ الدراسة يتاؾف يؽ أط ا عايضؽ وآعروف
يخترضؽ يمغ عددىؼ اإلجسالي  80طبضت ،وقد قسشا بإج ار دراسة األساسية لبلستبياف عمى
عضشة عزسشت  24فرداً نغ ار لرعؾبة االعراؿ باألط ا وضضق الؾقت والغروؼ الرحية
الرع ة التي كاف يسر ييا السدتذئى (وبا الاؾرونا) ،ثؼ عؼ إعزاع نتاة

إجاباعيؼ

العت ارؼ الردؽ ) دؽ االعداؽ الداعمي لع اراد االستبياف والردؽ البشاةي لسحاور
االستبياف).
وعست الدراسة في الئرل الثاني يؽ الدشة الجايعية ،2021/2020
الحرؾؿ عمى السؾاف ة السبدةية إلج ار ال ح

يؽ طرؼ رةي

قدؼ عمؼ الشئ

ض

وبعد
بجايعة

السدضمة ،عؼ عؾزي استبياف الدراسة عمى عضشة يؽ األط ا العايمؾف بسدتذئى ال ىراوؼ
العسؾيي بالسدضمة وكاف اليدؼ يشيا ىؾ عجريت األدا ويعرفة يدػ

بل ضتيا لؿياس

يتغضراد الدراسة.

 -4أداة الدراسة:
ععتبر االستسار يؽ يضؽ أىؼ الؾساةل التي اعتسدنا عمضيا في جس البياناد عبلؿ الدراسة
يؽ األط ا بدبت األعساؿ التي ي ؾيؾف ييا

التي قسشا ييا ،وىي األكثر يبلةسة لعضشو ال ح

والتي عجعميؼ ال يسماؾف الؾقت الاافي لس ايمتشا ،وىاا يا وقئشا عميو عبلؿ الدراسة
االستظبلعية إضافة ،إلى أف ال عحسل اسؼ السدتجؾ

األير الاؼ يحئ ه عمى إعظا

يعمؾياد يؾثؾقة و حيحة ،كسا أنيا الؾسضمة التي عس ششا يؽ الحرؾؿ عمى يياناد عدد
كبضر يؽ العضشة وعؾفر عمضشا الجيد والؾقت.
بعد التذاور ي األستاذ السذرفة ،عست الرياتة الشياةية لبلستسار والتي عاؾنت يؽ
( )38ع ار  ،ض
( )20ع ار لبلتت ار

يزؼ السحؾر األوؿ ( )18ع ار لئلجياد السيشي ويزؼ السحؾر الثاني
السيشي.
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أيا نؾع االستسارعضؽ فااف يؽ االستساراد السغم ة والتي عؼ فضيا عحديد إجاباد
يثبلث عياراد ىي :داةسا،أ يانا،يظم ا ،وكاف ذلػ بدبت عدـ قدر األط ا عمى

السدتجؾ

اإلجابة عمى األسئمة السئتؾ ة الرع اطاعيؼ السيشية ،كسا أنيا ععظي السدتجؾ الدرعة والدقة
في اإلجابة عمى األسئمة السظرو ة إضافة إلى سيؾلو عحمضل نتاةجيا.
ل د عؼ يشا استسارعضؽ لم ح
باالتت ار

اإلجياد السيشي لدػ الظبضت والثانية عا ة

إ داىسا عؿي

السيشي ،وعؼ إعداد ععميساد عا ة باالستسارعضؽ التي ععرؼ السئحؾص بظبيعة

السؾضؾع ،وعدد ع اراد االستسار  ،وطري و اإلجابة.
وعؼ عظبضق االستسارعضؽ بظري و فردية أيا عؾزي االستسارعضؽ فتؼ ي اشر يضؽ ال ا
واألط ا كسا عؼ يشح الؾقت الاافي لؤلط ا لئلجابة عمى األسئمة قبل استرجاع االستسارعضؽ.

 -5الخرائص الديكؽمترية لمدراسة:
أ -الردق العاىري( :السحكسيؼ):

وي ؾـ ىاا الشؾع يؽ الردؽ الغاىرؼ عمى فاره يدػ يشاس ة استبياف اإلجياد السيشي
وعبلقتو باالتت ار

السيشي لسا يؿي

ولسؽ يظبق عمضيؼ ،ولمتأكد يؽ ذلػ عؼ عرضو عمى

يجسؾعة يؽ السح سضؽ السخترضؽ في يجاؿ عمؼ الشئ

وعددىؼ  4أساعا  ،يمحق رقؼ

( )1عمى اعت ارىؼ يسماؾف الخمؽية العمسية التي عأىميؼ ألف يعظؾا ع ضيسا لع اراد
االستبياف السؾضؾعة في أدا الدراسة والتأكد يؽ أنيا عؿي

يا وضعت لؿياسو ويدػ

سبلية األدا  ،وقد قديت الرؾر األولية الس ؾنة يؽ ( )38ع ار .
ض

عست السؾاف ة عمضيا ي بعض االقت ار اد والسبل غاد ض

االعت ار لتر ح أدا في

عؼ أعاىا بعضؽ

ؾرعيا الشياةية ،السمحق رقؼ (.)3

كسا قسشا يتؾزي االستبياف عمى عضشو الدراسة االستظبلعية وال الغ عددىا ( )15فرد
وعؼ إعزاع نتاة إجايتيؼ لمردؽ والث اد.
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ب -صدق االتداق الداخمي لعبارات االستبيان :وفقا لسعامل االرتباط بيرسؽن.
 ارتباط عبارات السحؽر األول (اإلجياد السيشي) بدرجتو الكمية:العبارات

Corrélation
de Pearson

Sig.
)(bilatérale

الشتيجة

العبارات

Corrélation
de Pearson

Sig.
)(bilatérale

الشتيجة

العبارة 21

**0,534

0,007

داؿ

العبارة 12

**0,520

0,009

داؿ

العبارة 22

**0,549

0,005

داؿ

العبارة 11

0,402

0,051

داؿ

العبارة 23

0,349

0,094

داؿ

العبارة 12

0,376

0,070

داؿ

العبارة 24

**0,621

0,001

داؿ

العبارة 13

*0,491

0,015

داؿ

العبارة 25

0,363

0,082

داؿ

العبارة 14

0,087

0,686

داؿ

العبارة 26

0,162

0,450

داؿ

العبارة 15

0,284

0,179

داؿ

العبارة 27

0,199

0,352

داؿ

العبارة 16

*0,416

0,043

داؿ

العبارة 28

0,346

0,098

داؿ

العبارة 17

*0,484

0,016

داؿ

العبارة 29

0,352

0,092

داؿ

العبارة 18

**0,574

0,003

داؿ

الجدول رقػ ( )1يبيؼ ارتباط عبارات السحؽر األول (اإلجياد السيشي)

 ارتباط عبارات السحؽر الثاني (االغتراب السيشي) بدرجتو الكمية:العبارات

Corrélation
de Pearson

Sig.
)(bilatérale

الشتيجة

العبارات

Corrélation
de Pearson

Sig.
)(bilatérale

الشتيجة

العبارة 21

**0,533

0,004

داؿ

العبارة 11

0,203

0,170

داؿ

العبارة 22

**0,510

0,005

داؿ

العبارة 12

*0,411

0,023

داؿ

العبارة 23

**0,528

0,004

داؿ

العبارة 13

*0,463

0,011

داؿ

العبارة 24

**0,604

0,001

داؿ

العبارة 14

0,227

0,143

داؿ

العبارة 25

*0,394

0,028

داؿ

العبارة 15

**0,601

0,001

داؿ

العبارة 26

*0,416

0,022

داؿ

العبارة 16

0,186

0,192

داؿ

العبارة 27

*0,368

0,038

داؿ

العبارة 17

**0,776

0,000

داؿ

العبارة 28

**0,512

0,005

داؿ

العبارة 18

**0,675

0,000

داؿ

العبارة 29

**0,651

0,000

داؿ

العبارة 19

0,337

0,054

داؿ

العبارة 12

**0,643

0,000

داؿ

العبارة 22

*0,377

0,035

داؿ

الجدول رقػ ( )2يبيؼ ارتباط عبارات السحؽر األول (االغتراب السيشي)
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اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل الرابع
ج -ثبات االستبيان:

ي رد يث اد االستبياف انو يعظي الشتاة إذا يا أعضد عمى نئ

السجسؾعة في نئ

الغروؼ أؼ أف الث اد ي ؾف االعت ار قاد ار عمى أف يح ق داةسا الشتاة نئديا في الو
عظبي و يرعضؽ عمى نئ

السجسؾعة.

ألفا كرونباخ:
عؼ دا

ىاا االستبياف بظري ة التشاسق الداعمي باستخداـ ألئا كرون اخ ض

قدرد ؾيستو

( )0.75ويشو يس ؽ ال ؾؿ أف ىاا االستبياف يتست يث اد ي بؾؿ ،كسا ىؾ يؾضح في الجدوؿ
التالي:
االستبياف ك ل

معامل ألفا كرونباخ

عدد العبارات

0.75

38

الرؽرة الشيائية لالستبيان :بعد السذاور في االستبياف وط عا يذاور السذرؼ وع ديؼ
السبل غاد يؽ طرؼ األساعا عير االستبياف في

ؾرعو الشياةية يؽ األج ا الس دسة كسا

يمي:
أبعاد ويحاور االستبياف

عدد الع اراد

السحؾر األوؿ :اإلجياد السيشي

18

السيشي

20

السحؾر الثاني :االتت ار
ال عد  :1البلىدؼ

08

ال عد :2العج

05

ال عد :3تربة الااد

04

ال عد :4التذاؤـ

03

جسي ف راد االستبياف

38

الجدوؿ رقؼ ( )3يبضؽ أبعاد ويحاور االستبياف
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اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل الرابع
عبارات االستبيان لكل بعد:
الع اراد

أبعاد االستبياف
البلىدؼ

.19-18-17-16-15-12-5-4

العج

.20-11-10-9-2

تربة الااد

.7-6-3-1

التذاؤـ

.14-13-8
الجدوؿ رقؼ ( )4يبضؽ ع اراد االستبياف لال بعد.

 -6مجاالت الدراسة:
أ -السجال السكاني:
عؼ إج ار ىاه الدراسة بالسؤسدة العسؾيية اإلستذئاةية ال ىراوؼ التي ع

بظريق يرو

يؾعريري الجية الذسالية بسديشة السدضمة.
ب -السجال الزماني:
عؼ إج ار ىاه الدراسة عبلؿ الئرل الثاني يؽ الدشة الجايعية 2021/2020ـ ،وذلػ
ايتدا يؽ  17أفريل 2021ـ إلى تاية  15ياؼ 2021ـ.

 -7األدوات اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة:

إف جس البياناد عؽ طريق االستبياف دوف عبؾيبيا وعحمضميا ع ى نتاة يبيسة وتضر دالة،

وعميو ف د عؼ يعالجة البياناد باستخداـ البرناي اإل راةي ).(SPSS : V22
وعؼ االعتساد عمى بعض األسالضت اإل راةية كسا يمي:
 التا ارراد والشدت السئؾية. االنحراؼ السعيارؼ. -الستؾسط الحدايي.

 يعايل االرع اط يضرسؾف. يعايل ألئا كرون اخ. اعت ار  –t-لعضشتضؽ يدت متضؽ ).(T test20

اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل الرابع
خالصة:

بعد ع ديؼ اإلج ار اد السشيجية التي عؼ إع اعيا في الدراسة ،يداية يؽ الدراسة

االستظبلعية لمتعرؼ عمى يضداف الدراسة والخراةص الدي ؾيترية لؤلدا واعتسدد عمى
السشي الؾ ئي االرع اطي الاؼ ييتؼ يؾ ف وعحمضل وعئدضر الغاىر ثؼ إلى العضشة وكيؽية
عحديدىا يؽ السجتس األ مي وانتيا باألسالضت اإل راةية السعتسد في الشتاة
عرضيا وعحمضميا وعئدضرىا في الئرل السؾالي.
.

21

لتديضل

الفصل اخلامس
-

تسييد

 -1عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الرئيدية
 -2عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية األولى
 -3عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الثانية
 -4عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة
 -5عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة
 -6تؽصيات

عرض ومناقشة النتائج

الفصل اخلامس

تسييد:

إف الئرؾؿ الداب ة عشاولت الاثضر يؽ األيؾر الستعم ة باإلجياد السيشي وعبلقتو

باالتت ار

السيشي فئي نياية الدراسة يجت عحمضل الشتاة التي عغير عمى أساسيا الئرضياد

السظرو ة ف سشا في ىاا الئرل األعضر بعرض وعحمضل ويشاقذو نتاة فرضياد يؾضؾع

الدراسة وع ديؼ عؾ ياد لمدراسة.
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عرض ومناقشة النتائج

الفصل اخلامس
 -1عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الرئيدية:
-

عرض الفرضية الرئيدية:

يئادىا" :عؾجد عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي لدػ األط ا العايؾف العايمؾف

بالسدتذؽياد العسؾيية"

الجدول رقػ :5يبيؼ قيسة االرتباط سبيرمان ومدتؽى الداللة ).(Sig
الؽسط

االنحراف

قيسة

الحدابي

السعياري

االرتباط

اإلجياد السيشي

35.42

3.19

االغتراب السيشي

49.25

5.65

الستغيرات

0.62

قيسة Sig

0.77

مدتؽى الداللة

0.05

يؽ عبلؿ الجدوؿ ( )5نبل ع أف ؾيسة الؾسط الحدايي لستغضر اإلجياد السيشي يمغت
 35.42بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،49.25كسا يمغت ؾيسة الؾسط الحدايي لبلتت ار

السيشي

 49.25بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،5.65في ضؽ يمغت ؾيسة االرع اط ال ديط سبضرياف يضؽ
الستغضريؽ  0.62بسدتؾػ داللة  0.77وىؾ أكبر يؽ  ،0.05وبالتالي عؾجد عبلقة ارع اطية
ضعيئة يضؽ الستغضريؽ.
يؽ عبلؿ نتاة السحرل عمضيا عمى الئرضية العاية لمدراسة السضدانية لعضشة ال ح
يتبضؽ لشا أف ىشاؾ عبلقة ضعيئة يضؽ اإلجياد السيشي واالتت ار

السيشي ض

انو كمسا زاد

يعدؿ إجياد السيشي لدػ األط ا العايمضؽ بالسدتذؽياد وىؾ يا يؤكد أف اإلجياد لو عأثضر
واضح في شعؾر األط ا يشؾع يؽ االتت ار  ،ويا يس ؽ يبل غتو أيزا أف ىشاؾ إجياد
ييشي لدػ األط ا عختمف درجاعو يؽ طبضت آلعر ويعؾد ذلػ لمئروؽ الئردية وكاا لعايل
الخبر والتاؾيؽ الاؼ عم اه كل طبضت وعربراد التي يذارؾ فضيا كل طبضت ،كسا أف ع بل
عروؼ العسل يختمف يؽ طبضت آلعر ؼ عض األط ا ععؾدوا عمى ي اف عسميؼ وزيبلةيؼ
وفريق العسل وكاا عمى طري و عدضضر السدتذؽياد ،لاا عجدىؼ أقل عرضة لبلتت ار

يؽ

أولئػ الايؽ ي اويؾف ىاه الغروؼ ويحاولؾف عغضضرىا والايؽ تال ا يا نجدىؼ يتايروف يؽ
24

عرض ومناقشة النتائج

الفصل اخلامس

عسميؼ الاؼ يؤدونو ،فعشا ر البضئة التي يتعرض ليا الئرد عسثل يرادر االتت ار

واإلجياد

عميو والتي عؤدؼ في الو استسرارىا إلى اعتبلؿ التؾازف في الرحة الجدسية والشئدية لمئرد،
إذا فاف يرادر اإلجياد السيشي عختمف ىي األعرػ يؽ طبضت آلعر.
كسا يتبضؽ لشا يؽ عبلؿ نتاة الئرضية العاية أف ىشاؾ اتت ار
يا يؤكد عؾالد يؾضؾع ال ح

في السضداف لاؽ االتت ار

ييشي لدػ األط ا وىؾ

السيشي يختمف يؽ طبضت آلعر،

كسا اعتمئت استجاباد األط ا يؽ يحؾر آلعر رتؼ كؾف الشتاة العاية يت اربة ،ض

كانت

استجابة األط ا ؼيسا يخص البلىدؼ أعمى ي ارنة بالسحاور األعرػ وىاا يعشي أف االط ا
قد يذعروف بالبلىدؼ في ي اف عسميؼ لاؽ ىاا ال يعشي نئ

الدرجة في شعؾرىؼ بالسحاور

االعرػ الست ؿية عسايا ،وىاا يا ال غشا لدػ بعض وقد ي ؾف ذلػ نتيجة الئروؽ الئردية يضؽ
االط ا

ض

يرل بعض االتت ار

الجددؼ العسل والخروو اثشا العسل واالنت اؿ يؽ

ال ظاع العاـ لمخاص ،وقد اعتمئت درجاد االتت ار

السيشي الاؼ يتعرض لو الظبضت التغمت

عمى الزغؾط التي ععترضو يسا يؤدؼ بو الى يدؿ جيد اضافي االير الاؼ يؾقعو في اجياد
السيشي يسا يشسي لديو الذعؾر يشؾع يؽ االتت ار

في ي اف العسل

 -2عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية األولى:
الجدول رقػ :6.يبيؼ قيسة االرتباط بيرسؽن ومدتؽى الداللة ).(Sig
الؽسط

االنحراف

قيسة

الحدابي

السعياري

االرتباط

اإلجياد السيشي

35.42

3.19

الالىدف

11.79

2.86

0.71

قيسة Sig

0.56

مدتؽى الداللة

0.05

يؽ عبلؿ الجدوؿ ( )6نبل ع أف ؾيسة الؾسط الحدايي لستغضر اإلجياد السيشي يمغت
 35.42بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،49.25كسا يمغت ؾيسة الؾسط الحدايي لم عد البلىدؼ
 11.79بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،5.65في ضؽ يمغت ؾيسة االرع اط يضرسؾف يضؽ الستغضريؽ
25
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الفصل اخلامس

 0.71بسدتؾػ داللة  0.77وىي عبلقة ارع اطية ايجايية قؾية ،ويعشى ذلػ انو كل يا زاد
اإلجياد السيشي لؤلط ا العايضؽ كل يا اشتد شعؾرىؼ بالبلىدؼ داعل العسل،

ض

أف

اإلجياد السيشي يداىؼ يدرجة كبضر في رف يدتؾػ شعؾر الظبضت بالبلىدؼ ،وععرض
الظبضت لسجسؾعة يؽ الزغؾط في ي اف العسل يحؾؿ يضشو وبضؽ عح ضق أىدافو التي يدؼ ليا
ؼيستماو شعؾر بالعج نتيجة التعرض الداةؼ لئلجياد واالستدبلـ أياـ ىاه الزغؾط يجعمو
عاج عؽ عح ضق األىداؼ التي رسسيا عبلؿ يذؾاره السيشي وبالػ ي ؾف لو ىدؼ بدبت
اآلعر الاؼ يذعر بالبلىدؼ في عسمو وبشا عمى

قشاعتو بالعسل الاؼ يؤدؼ عمى ع

ذلػ فاف الئرضية الئرعية األولى عح ت.

 -3عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الثانية:
الجدول رقػ :7يبيؼ قيسة االرتباط بيرسؽن ومدتؽى الداللة ).(Sig
الؽسط

االنحراف

قيسة

الحدابي

السعياري

االرتباط

اإلجياد السيشي

35.42

3.19

العجز

7.92

1.95

0.55

قيسة Sig

0.89

مدتؽى الداللة

0.05

يؽ عبلؿ الجدوؿ ( )7نبل ع أف ؾيسة الؾسط الحدايي لستغضر اإلجياد السيشي

يمغت  35.42بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،49.25كسا يمغت ؾيسة الؾسط الحدايي لمعج

 7.92بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،1.95في ضؽ يمغت ؾيسة االرع اط يضرسؾف يضؽ الستغضريؽ

 0.55بسدتؾػ داللة  ،0.89وىي عبلقة ارع اطية ايجايية يتؾسظة يضؽ عايل اإلجياد
السيشي وعايل العج لدػ األ ط ا

ض

انو كمسا زاد يعدؿ اإلجياد السيشي زاد يعدؿ العج

برؾر يتؾسظة ،وذلػ راج الف شعؾر الظبضت باإلجياد السيشي يؤثر عمى يدتؾػ أدا
لمعسل الس مف بو ،ويغير ذلػ في عدـ ي دره الظبضت عمى عحديد ي دار العسل الاؼ يؤدؼ
كل يؾـ وإيجادىؼ

عؾبة في إعساـ أؼ عسل ي ؾيؾف بو ،كسا أف عدـ يذاركو األط ا في

اعخاذ ق ارراد في العسل يجعميؼ يحدؾف بعج ىؼ .كسا أف عدـ وضؾح عشا ر العسل وعدـ
26
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الفصل اخلامس

عأكد الئرد يؽ اعترا اعو وعدـ يعرفتو بسا يجت أف يؤديو وكالػ افت اره إلى السعمؾياد
التي يحتاجيا في أدا دوره في السشغسة وتضرىا يترعت عميو ارع اؾ الئرد في عسمو وشعؾر

بالزغط وعدـ الرضا عؽ العسل والسضل لتركو وىؾ يا جعمشا نرػ عداعبل كبض ار في

بل ياد

يضؽ السسرضضؽ واألط ا عبلؿ ال ياراد التي قسشا ييا وقد ي ؾف ذلػ نتيجتو في عسمو أو
بدبت عبره السسرض ونئؾذه.
ويؽ عبلؿ يا سبق يتبضؽ لشا أف الئرضية اإلجراةية الثانية عح ت إذ أنو ىشاؾ عبلقة
ارع اطية ايجايية يتؾسظة يضؽ اإلجياد السيشي والعج لدػ األط ا .

 -4عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة:
الجدول رقػ :8يبيؼ قيسة االرتباط بيرسؽن ومدتؽى الداللة ).(Sig
الؽسط

االنحراف

قيسة

الحدابي

السعياري

االرتباط

اإلجياد السيشي

35.42

3.19

غربة الذات

6.83

1.63

0.34

قيسة Sig
0.42

مدتؽى الداللة
0.05

يؽ عبلؿ الجدوؿ ( )8نبل ع أف ؾيسة الؾسط الحدايي لستغضر اإلجياد السيشي
يمغت  35.42بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،49.25كسا يمغت ؾيسة الؾسط الحدايي لمعج
 6.83بانح ارؼ يعيارؼ قدره  ،1.63في ضؽ يمغت ؾيسة االرع اط يضرسؾف يضؽ الستغضريؽ
 0.34بسدتؾػ داللة  0.42وىي عبلقة ارع اطية ايجايية ضعيئة يضؽ األط ا العايضؽ
وتربو الااد ،ض

انو كمسا زاد يعدؿ اإلجياد السيشي لدػ األط ا اشتد يعدؿ تربة الااد

لدييؼ لاؽ يدرجة ضعيئة ،وشعؾر الظبضت باالنئراؿ عؽ السدتذئى الاؼ يعسل بو يشسي
شعؾره بغربو الااد ض

يجد نئدو تري ا يعسل وسط يجسؾعة يؽ الغربا وعر ح الااد

يغتربة ال ععرؼ ياذا عريد وير ح الئرد تضر قادر عمى التؾا ل ي

نئدو ويذعر

باالنئراؿ عسا يرتت أف ي ؾف عميو ،وقد ي ؾف ذلػ بدبت ععرضو لدرجة يعضشة يؽ
اإلجياد ،كسا أف أدا الظبضت لشئ
الاؼ يئ ده

العسل يؾييا ولداعاد طؾيمة يذعره بالسمل والروعضؽ

ضؾيتو ونذاطو يسا يجعل العسل عشده تضر يثضر ؼير ح يؤدؼ عسمو ف ط
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اض ار بالجدد تاة ا بالروح ،إضافة إلى أف عروؼ العسل السحيظة بالظبضت يؽ
عبلؿ الؾاق العاـ لمس دتذئى وكاا وضعية بعض األجي الظبية وعدـ التشدضق يضؽ األط ا
والسرالح السختمئة في السدتذئى عجعل الظبضت يدضر يؽ طرؼ ىاه العؾايل ،وألنو ال
يتح ؼ في ىاه الغروؼ وال يدتظي عغضضرىا يشسي لديو شعؾ ار ب ره العسل الاؼ يؤدؼ إلى
إ داسو بغربة الااد وعدـ الرضا عؽ عسمو.
ويؽ عبلؿ يا سبق يتبضؽ لشا أف الئرضية اإلجراةية الثالثة عح ت ض

أف ىشاؾ

عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي وتربو الااد لدػ األط ا .

 -5عرض وتحميل ومشاقذة وتفدير نتائج الفرضية الفرعية الرابعة:
الجدول رقػ :9يبيؼ قيسة االرتباط بيرسؽن ومدتؽى الداللة ).(Sig
الؽسط

االنحراف

قيسة

الحدابي

السعياري

االرتباط

اإلجياد السيشي

35.42

3.19

التذاؤم

4.42

1.21

0.03

قيسة Sig

مدتؽى الداللة

0.86

0.05

يؽ عبلؿ الجدوؿ ( )9نبل ع أف ؾيسة الؾسط الحدايي لستغضر اإلجياد السيشي يمغت
 35.42بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،49.25كسا يمغت ؾيسة الؾسط الحدايي لتذاؤـ 4.42
بانحراؼ يعيارؼ قدره  ،1.21في ضؽ يمغت ؾيسة االرع اط يضرسؾف يضؽ الستغضريؽ 0.03
بسدتؾػ داللة  ،0.86يغير لشا يؽ عبلؿ نتاة الئرضية اإلجراةية الرابعة لعضشة ال ح

أف

ىشاؾ عبلقة ارع اطية يضؽ اإلجياد السيشي والتذاؤـ لدػ األط ا وىي عبلقة الزعيئة
عبلي

االنعداـ ،بسعشى أف اإلجياد السيشي ال يؤدؼ داةسا إلى عذاؤـ األط ا وىاا راج

لعده عؾايل عختمف يؽ طبضت لآلعر ،قد ععؾد بعزيا ل شاعة الظبضت بسا ي ؾـ بو ورتبتو
في أدا عسمو وشعؾره بأىسية السيشة التي ي اوليا ،كسا أف التذجي الاؼ يتم ى يؽ طرؼ
السحيظضؽ بو يعظيو نؾع يؽ الدعؼ والث ة لبلستسرار قديا في أدا ييشتو كسا أف الذ ر
وااليتشاف يؽ طرؼ السرضى يذ ل دافعا قؾيا لمظبضت لمعسل اإلنداني الاؼ ي ديو ،لاؽ ىاا
32
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ال يعشي أف جسي األط ا ال يذعروف بالتذاؤـ ذلػ أف درجاد التذاؤـ عختمف يؽ طبضت
آلعر ويرج ذلػ لذعؾر ىؤال األط ا بالتاير وعدـ اال تراـ يؽ طرؼ بعض السرضى
وال يبل والسدؤولضؽ ،إضافة إلى السذاكل االجتساعية التي عؤثر في درجو التذاؤـ لديو.
ويمعت األجر أيزا دو ار بار از في عذاؤـ الظبضت،

ض

في

الة عدـ إش اع الظبضت

لحاجاعو يؾاسظة أجره يدعؼ لو لاره العسل والتذاؤـ يسا يجعمو يئار في عغضضر ي اف عسمو
نحؾ قظاع الخاص أو ببلد أجشبية.
ويؽ عبلؿ يا سبق يتبضؽ لشا أف الئرضية اإلجراةية الرابعة عح ت ض

أف ىشاؾ

عبلقة يضؽ اإلجياد السيشي وا تراـ الااد لدػ األط ا العايمؾف في السدتذؽياد.

 -6التؽصيات:
يؽ عبلؿ استعراض أىؼ يا جا في ىاه الدراسة اليد يؽ الخروو ي عض االقت ار اد
والتؾ ياد السداعد عمى االست رار السيشي لؤلط ا وضساف استسرارىؼ داعل ي اف عسميؼ
وذلػ يؽ عبلؿ:
 الؿياـ يدراساد يدت بميو لمتعسق اكثر في الستغضراد السدب ة االجياد السيشي لتجشتانع اساعيا الدمبية
 عؾعيو الجياد السخترة بغاىر االجياد السيشي يسا يذ ل يؽ عظر وعيديد عمى و دهوعساسػ السشغساد.
 -اشراؾ الظبضت في عسمياد

ش ال ارراد التشغيسية وال ارراد التي عاؾف عمى يدتؾػ

السدتذئى ىاا يؽ يع ز الذعؾر باالنتسا لديو
 العسل عمى عحدضؽ يياراد التؾا ل والتعايل يضؽ ال يبل يؽ طرؼ اداره السدتذئى عؽطريق اج ار اد يعضشو.
 عؾعيو االط ا بزرور زؾر االجتساعاد والدساح ليؼ بإيدا آراةيؼ السشاقذة.ضرور االىتساـ بالدراساد التي عتعمق بالسؾارد ال ذرية وكيؽيو عحئض ىا ياديا ويعشؾيا.
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الخاتسة:
ععد الدراسة الحالية إضافة إلى عمػ الدراساد التي عشاولت يؾضؾع اإلجياد
السيشي و اإلتت ار  ،يؽ زاوية يختمئة وكااعمى عضشاد يختمئة ،لاا جا د ىاه الدراسة
لمتعرؼ والاذف عؽ اىؼ السرادر و اآلثار السترع ة عؽ اإلجياد السيشي وعبلقتو باإلتت ار
السيشي لدػ األط ا العايمؾف بالسدتذئى العسؾيي يؾالية السدضمة ،وقد راعضشا عشد
الئرضية العاية أف عاؾف الئرضية

ياتة

ئرية لتؾقعاعشا السبدةية يؽ أ د اإل تسالضؽ:

األوؿ وجؾد عبلقة إيجايية يضؽ اإلجياد السيشي و اإلتت ار
العايمؾف بالسدتذؽياد العسؾيية ،أؼ أف زياد
ي اف العسل يؤدؼ إلى زياد شعؾره باإلتت ار

جؼ اإلجيادالاؼ يتعرض لو الظبضت في

السيشي في عسمو.

والثاني وجؾد عبلقة سمبية يضؽ اإلجياد السيشي و اإلتت ار
العايمؾف بالسدتذؽياد العسؾيية ،أؼ اف زياد
يؤدؼ إلى ن ص شعؾر الظبضت باإلتت ار

السيشي لدػ األط ا

السيشي لدػ األط ا

جؼ اإلجياد الاؼ يتعرض لو الظبضت العاـ

السيشي.

وفي عمػ الحالتضؽ ثسة عبلقة ديشايية يضؽ اإلجياد السيشي و اإلتت ار

السيشي لدػ

األط ا العايمؾف بالسدتذؽياد العسؾيية.
وقد دلت الشتاة الستؾ ل إلضيا يؽ عبلؿ عرضيا وعحمضميا أف ىشاؾ عبلقة إرع اطية
إيجايية يضؽ اإلجتياد السيشي و اإلتت ار
اإلجتياد السيشي لدػ األط ا

السيشي  ،ويعشى ذالػ أنو كمسا زادد درجاد

العايؾف كمسا إشتدد إتتراييؼ السيشي في السدتذؽياد

العسؾيية التي يعسمؾف ييا.
وىاه الشتاة

عبضؽ أف األط ا العايؾف يذعروف بإجياد ييشي وىؼ يؤدوف عسميؼ

داعل السدتذؽياد العسؾيية التي يعسمؾف ييا ،ىاا اإلجياد الاؼ ععددد أس ابو التشغيسية و
اإلجتساعية التي أدد لحدوثو ،ساىؼ يدرجة يا في شعؾرىؼ باإلتت ار

السيشي ،الاؼ عبمؾر

في عد يغاىر كالؤلىداؼ ،وتسؾض الدور ،وتربة الااد ،وعدـ إ تراـ الااد ،وقد أنت
ذلػ عد نتاة كالػيا  ،والتأعر عؽ العسل ،ودوراف العسل ،واألعظا الظبية ،و ؾادث
31

خامتة
العسل ،وعدـ الرضصا عؽ العسل ،الذرود في ي اف العسل ،العداةية في العسل ،اإل اط،
ال مق.
العايؾف العايمؾف في

ونتيجة ع ايد اإلجياد السيشي الاؼ يتعرض لو األط ا
السدتذؽياد العسؾيية ف دو اليدؼ يؽ وجؾدىؼ في العسل ،ض

أف ال عض يشيؼ أ

ح

يتؾاجد في ي اف عسمو دوف أف يؤدؼ الدور الاؼ ىؾ ي مف بأداةو ،وتال ا يايغادر يشرت
عسمو يا إف عتاح لو الئر ة ،فتؾاجده يرع ط بالسراؾ ة و اإلشراؼ الدقضق ف ط ،األير الاؼ
نت عشو تسؾضا في الدورؼ عض األط ا ال يعرفؾف يياييؼ والربل ياد ال انؾنية السؾكمة
إلضيؼ ،يسا جعميؼ يتشازلؾف عؽ بعض يدؤولياعيؼ لمسسرضضؽ سؾا عؽ قرد أو عؽ تضر
قرد ،ويذعروف أنيؼ عاج يؽ عؽ أدا جسي يياييؼ ،وواج اعيؼ ،كسا أ
األط ا

العايؾف العايمؾف بالسدتذؽياد العسؾيية يغتربة العدرؼ ياعئعل ،فأ

حت ذاد
حؾ ال

يدتظيعؾف التؾا ل ي أنئديؼ ويذعروف باإلنئراؿ عؽ العسل وعدـ اإلنتسا لمسدتذؽياد
العسؾيية التي يستمايا وبشئدو يسا جعمو اليعظي أؼ إ تراـ لعسمو وذاعو.
لاا عمى السدتذؽياد العسؾيية أف ععسل عمى عؾفضر الغروؼ السشاس ة لبلط ا
العايؾف ألدا عسميؼ وفق ياىؾ يظمؾ
األط ا العايؾف ،ويشو شعؾرىؼ باإلتت ار

يشيؼ ،وىؾ يا ي مل يؽ اإلجياد السيشي لدػ
السيشي ،األير الاؼ سضشع

العايؾف وعمى يدتذؽياعشا ،والاؼ يؽ شأنو عحدضؽ الرحة لمسؾاطؽ.
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قائمة املصادر واملراجع
قائسة السراجع:
 -1بذضر ،لعريط)  ، ( 2006االنع اساد الشئدية والدمؾكية لشغاـ العسل بالسشاوبة
( ،)8/3جايعة قدشظضشة.
-2

سؾ ،يؾعريئة)  ، ( 1995الداعة البيؽلؽجية ،ط ، 1الج اةر :دار األية.

 -3عبد الر ساف ،ب ادير)  ، ( 2006العسل الميمي وآثاره الفيديؽلؽجية عمى العامل،
جايعة الج اةر.
 -4عمي ،عد ر)  ، ( 2000الزغؽط وأساليب مؽاجيتيا الرحة الشفدية والبدنية في
عرر التؽتر والقمق ،ط  ، 2الاؾيت :دار الئار الحدي .
-5

شاف عبد الر يؼ األ سدؼ :ضغؾط العسل لدػ األط ا ( السرادر و األعراض) ،

إدار الظ اعة والشذر بسعيد اإلدار العاية  ،الرياض  ،السسماة العربية الدعؾدية .2002 ،
 -6سعاد يخمؾؼ :الزغط الشئدي ويدػ عأثضره عمى سمؾؾ األط ا العايمضؽ بالسراك
الرحية،رسالة ي دية لشضل شياد ياجدتضر في عمؼ الشئ

العيادؼ ،قدؼ عمؼ الشئ  ،جايعة

يشتؾرؼ  ،قدشظضشة  ،الج اةر  .2006 ،غ.يشذؾر
 -7سشا

ايد زىراف :إرشاد الرحة الشئدية لترحيح يذاعر ويعت داد اإلتت ار  ،ط،1

عالؼ الاتا  ،ال اىر  ،يرر،2004 ،
 -8فاروؽ الدضد عثساف  :ال مق وإدار الزغؾط الشئدية  ،ط ،1دار الئار العربي ،ال اىر ،
يرر.2001 ،
 -9لؾكيا الياشسي  ،يؽ زرواؿ فتيحة  -اإلجيػػاد  -يخبر التظبي اد الشئدية و التربؾية -
دار اليدػ لمظ اعة و الشذر والتؾزي  -عضؽ يمضمة  -الج اةر.2006 -
 -10عبد الر سؽ سميساف الظريرؼ  :الزغط الشئدي  ،ط ،1يظاب شرآ الرئحاد الاىبية،
السسماة العربية الدعؾدية.1994 ،
 -11سسضر شيخاني :الزغط الشئدي  ،ط ،1دار الئار العربي  ،يضرود  ،لبشاف .2003 ،
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 -12أندرو سض القي.و.د.و.والس  :الدمؾؾ التشغيسي و األدا  ،عرجسة جعئر أيؾ قاسؼ ،
يعيد اإلدار العاية  ،الرياض  ،السسماة العربية الدعؾدية .1991،
 -13إيراـيؼ عبد الدتار:اإليداع واالضظ ار

الشئدي والسجتس  ،الح سة الزاةعة  ،يظاب

الدياسة ،الاؾيت،أفريل.2002
 -14يحسؾد سمساف العسياف :الدمؾؾ التشغيسي في يشغساد األعساؿ ،ط ،3دار واةل لمشذر
والتؾزي  ،عساف ،األردف2005 ،
 -15عسار الظضت كذرود :عمؼ الشئ

الرشاعي والتشغيسي الحدي  ،ط ،1ـ ،2يشذؾراد

قار يؾن  ،يشغازؼ ،لضبيا1995 ،
 -16الحديدؼ فاي

دمحم :يغاىر اإلتت ار

وعؾايمو لدػ طم ة الجايعة األردنية ،رسالة

دكتؾراه تضر يشذؾر  ،جايعة عضؽ شس  ،يرر،1990 ،
 -17بحرؼ
في عمؼ الشئ

اير ( :)2009االجياد السيشي وعبلقتو باالتت ار

السيشي ،رسالة ياجدتضر

العسل والتشغيؼ ،كمية العمؾـ االندانية واالجتساعية،جايعة يشتؾرؼ-

قدشيظضشة ، -الج اةر.
 -18الجازية كبراف :اإلتت ار

العسالي في يشذأ

شاعية ج اةرية ،عؾايمو ونتاةجو ،رسالة

ي دية لشضل دكتؾراه في عمؼ االجتساع ،جايعة الج اةر،1988 ،
 -11الذؾاؼ سعد عمي :جريد ع اظ ،ع ،13521السسماة العربية الدعؾدية،2003،
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جامعة دمحم بوضياف ابملسيلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس
ختصص :علم النفس العمل والتنظيم
استمارة حبث

اإلجياد السيشي وعبلقتو باالتت ار السيشي
لدػ األط ا
-دراسة مٍدانٍة علىأطباءالعاملىنبمستشفىوالٌةالمسٍلة-



من أجل إعداد مشروع حبث يف علم النفس ختصص علم النفس العمل والتنظيم.
يشرفين أن أضع بٌن أيديكم ىذه االستمارة راجيا منكم التكرم بتعبئتها ،وذلك بوضع عالمة
( )Xيف اخلانة املناسبة لكل إجابة حسب تقديركم.
علما أبن إجاابتكم ستعامل بسرية اتمة ،وأهنا لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقل
وتتوقف على دقتها صحة النتائج ،اليت ستتوصل إليها الدراسة.
السنة اجلامعية2021/2020 :
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احملور األول :البياانت الشخصية:
-1

اجلنس:

 -2اخلربة املهنية :

أنثى

ذكر

أقل من  5سنوات

 10 -6سنوات

 15 – 11سنة

أكثر من 16

استبٍاناإلجهاد المهنً8

الرقم
1

دائما

العبارات
أجد صعىبت في أداء عملي لطبيب

2

أؤدي عملي بكل جدًت

3

أشعس بعدم الثقت في عالقتي مع شمالئي في العمل

4

أجد صعىبت في جىظيم الىقذ بين عملي وأسسحي

5
6
7
8
9
11
11

أشعس أن عملي لطبيب ٌسدىفر مل طاقتي
أواجه صعىبت في الىصىل ئلى مكان عملي
وقذ العمل ٌستهلك مل جهدي
ً
أعاوي دائما من ؤلازهاق داخل مكان عملي
أحعب لثيرا عىد نهاًت العمل
أجد صعىبت في اجخاذ القسازاث التي جخص العمل
شمالئي في العمل ال ًثقىن في قدزاحي

12

أهصعج عىدما ًخم اهخقادي حىل العمل

13

أشعس بأن آلاخسٍن ال ًفهمىهني

14

أها مخفائل بشأن مسخقبلي اإلانهي

15

أشعس بفقدان السيطسة على ألامىز التي جخص
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أحياان

مطلقا
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العمل
16
17
18

أشعس بحماست ألداء عملي
أشعس بالضيق الشدًد عىد ئهجاش عملي
أشعس بالتهاون في ئهجاش العمل

استبٍاناالغتراب المهنً 8

الرقم

العبارات

دائما

1

ال أجلقى العىن من شمالئي باإلاقداز الري أجمىاه

2

ال أسخطيع أن أشازك في اجخاذ القسازاث في العمل
ال معنى للىفاء وؤلاخالص في العمل
ال أبالي بالىظام الداخلي للمإسست
الاجتهاد في العمل مضيعت للىقذ
أصبحذ عالقتي اإلاهىيت قليلت
مشازلتي في أوشطت اإلاإسست محدود جدا
حياحي اإلاهىيت ليس فيها ما ًجعلني مخفائل
ال أسخطيع الاسخمساز في عملي
أجد صعىبت في ئجمام أي عمل أقىم به
ال أسخطيع ئًجاد حلىل للمشامل التي حعترضني في
عملي
ال أهخم بما ًجسي في عملي
ال مسخقبل لي في هره اإلاإسست
وضعي اإلاهـني سىف لن ًخحسن أبدا
مل ما أقىم به في عملي ال ًجدي هفعا
أشعس أهني ال أعامل مثل شمالئي من طسف زئيس ي
اإلاباشس
ال أشعس بأي اهخماء للمإسست التي أعمل فيها

3
4
5
6
7
8
9
11
11

12
13
14
15
16

17
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أحياان

مطلقا
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18
19
21

ال أجد زاحتي وسط شمالئي في العمل
ظسوف العمل التي أعمل فيها ليسذ جيدة
أجد صعىبت شدًدة في مىاقشت مىضىع ما مع شمالئي
في العمل
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جامعة دمحم بوضياف ابملسيلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس
ختصص :علم النفس العمل والتنظيم
استمارة حبث

اإلجياد السيشي وعبلقتو باالتت ار السيشي
لدػ األط ا
-دراسة مٍدانٍة علىأطباءالعاملىنبمستشفىوالٌةالمسٍلة-


أستاذي الفاضل 
يف إطار إعداد مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس يف علم النفس ،ختصص علم النفس العمل والتنظيم
أتقدم إىل سيادتكم بطلب حتكيم ،ىذا االستبيان ومدى مالءمة العبارات وما إذا كانت تقيس ما
وضعت ألجلو .ويف األخًن تقبلوا منا فائق الشكر و العرفان على تعاونكم.
اجلامعة

التخصص

اسم ولقب احملكم

الدرجة العلمية

واضحالعمري

استاذ يحاضر

جامعة المسيلة

بىجاللالسعٍد  استاذ يحاضر

جايعة السدضمة

مامعىاطف 

استاذ يحاضر

جايعة السدضمة

براخلٍةعبد
الغنً 

استاذ يحاضر

جايعة السدضمة

السنة اجلامعية2021/2020 :
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إمضاء احملكم

املالحق

احملور األول :البياانت الشخصية:
اجلنس:

-1

 -2السن:

ذكر

أقل من  30سنة

من  31إىل  40سنة

من  41إىل  50سنة

اخلربة املهنية :

أنثى

 50سنة فأكثر

أقل من  5سنوات

 10 -6سنوات

 15 – 11سنة

أكثر من 16


استبٍاناإلجهاد المهنً8
العبارات

الرقم

1

أجد صعوبة يف أداء عملي كطبيب

2

أؤدي عملي بكل جدية

3

أشعر بعدم الثقة يف عالقيت مع زمالئي يف

بدرجة

عالية جدا

العمل
4

عرقلت عملي تزعجين

5

أحس ابلتعب أثناء القيام بعملي

6

أجد صعوبة يف تنظيم الوقت بٌن عملي
42

بدرجة
عالية

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة
جدا

املالحق
وأسريت
7

أشعر أن عملي كطبيب يستنفذ كل طاقايت

8

أواجو صعوبة يف الوصول إىل مكان عملي

9

وقت العمل يستهلك كل جهدي

11

أعاين دائماً من اإلرىاق داخل مكان عملي

11

أجد صعوبة يف الرتكيز أثناء عملي

12

أتعب كثًنا عند هناية العمل

13

أجد صعوبة يف اختاذ القرارات اليت ختص
العمل

14

زمالئي يف العمل ال يثقون يف قدرايت

15

أتزعج عندما يتم انتقادي حول العمل

16

أشعر أبن اآلخرين ال يفهمونين

17

أان متفائل بشأن مستقبلي املهين

18

أشعر بفقدان السيطرة على األمور اليت
ختص العمل

19

أشعر حبماسة ألداء عملي

21

أشعر ابلضيق الشديد عند إجناز عملي

21

أشعر ابلتهاون يف إجناز العمل

استبٍاناالغتراب المهنً 8
الرقم

العبارات

1

ال أتلقى العون من زمالئي ابملقدار الذي أدتناه

2

أشعر أنين غريب يف عملي

3

ال أستطيع أن أشارك يف اختاذ القرارات يف
العمل

4

ال معىن للوفاء واإلخالص يف العمل

بدرجة
عالية

جدا
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بدرجة
عالية

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة
جدا
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5

أشعر ابلعجز وأان يف عملي

6

ال أابيل ابلنظام الداخلي للمؤسسة

7

مستقبلي املهين يبدو غامضا

8

االجتهاد يف العمل مضيعة للوقت

9

أصبحت عالقيت املهنية قليلة

11

مشاركيت يف أنشطة املؤسسة حمدود جدا

11

حيايت املهنية ليس فيها ما جيعلين متفائل

12

ال أستطيع االستمرار يف عملي

13

أجد صعوبة يف إدتام أي عمل أقوم بو

14

ال أستطيع إجياد حلول للمشاكل اليت تعرتضين
يف عملي

15

ال أىتم مبا جيري يف عملي

16

ال مستقبل يل يف ىذه املؤسسة

17

وضعي املهين سوف لن يتحسن أبدا

18

كل ما أقوم بو يف عملي ال جيدي نفعا

19

ال أتوقع أنين سوف أرقى يف عملي

21

أشعر أنين ال أعامل مثل زمالئي من طرف
رئيسي املباشر

21

ال أشعر أبي انتماء للمؤسسة اليت أعمل فيها

22

ال أجد راحيت وسط زمالئي يف العمل

23

ال أستطيع أن أقدر نسبة العمل الذي أود
القيام بو

24

أحسن وسيلة للرتقية املهنية الوساطة واحملسوبة

25

ظروف العمل اليت أعمل فيها ليست جيدة

26

أجد صعوبة شديدة يف مناقشة موضوع ما مع
زمالئي يف العمل
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Frequencies
Statistics
الجنس
N

Valid

الخبرة المهنية
24

24

0

0

Missing
Mean

2,0833

Median

2,0000

Std. Deviation

1,17646

Sum

50,00

Frequency Table
الجنس
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

ذكر

10

41,7

41,7

41,7

أنثى

14

58,3

58,3

100,0

Total

24

100,0

100,0

الخبرة المهنية
Cumulative
Frequency
Valid

 سنوات5 أقل من

Percent

Valid Percent

Percent

10

41,7

41,7

41,7

سنوات01  الى6 من

7

29,2

29,2

70,8

 سنة05 الى00 من

2

8,3

8,3

79,2

06 أكثر من

5

20,8

20,8

100,0

24

100,0

100,0

Total

/VARIABLES=
المهني.
االغتراباالجهادالمهني

Nonparametric Correlations
Correlations
االجهادالمهني
Spearman's rho

االجهادالمهني

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

45

المهني.االغتراب

1,000

,062

.

,774

24

24
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المهني.االغتراب

Correlation Coefficient

,062

1,000

Sig. (2-tailed)

,774

.

24

24

N

/VARIABLES=
الالهدفاالجهادالمهني

Correlations
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

االجهادالمهني

35,4167

3,18852

24

الالهدف

11,7917

2,85869

24

Correlations
االجهادالمهني
االجهادالمهني

Pearson Correlation

الالهدف

1

-,124

Sig. (2-tailed)

,565

N
الالهدف

Pearson Correlation

24

24

-,124

1

Sig. (2-tailed)

,565

N

24

24

Nonparametric Correlations
CORRELATIONS
/VARIABLES=
العجزاالجهادالمهني

Correlations
Descriptive Statistics
Mean
االجهادالمهني
العجز

Std. Deviation

N

35,4167

3,18852

24

7,9167

1,95419

24

Correlations
االجهادالمهني
االجهادالمهني

Pearson Correlation

العجز

1

-,029

Sig. (2-tailed)
N
العجز

Pearson Correlation

,893
24

24

-,029

1
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Sig. (2-tailed)

,893

N

24

24

Nonparametric Correlations
/VARIABLES=
الذات.
غربةاالجهادالمهني

Correlations
Descriptive Statistics
Mean
االجهادالمهني
الذات.غربة

Std. Deviation

N

35,4167

3,18852

24

6,8333

1,63299

24

Correlations
االجهادالمهني
االجهادالمهني

Pearson Correlation

الذات.غربة

1

,173

Sig. (2-tailed)

,420

N
الذات.غربة

24

24

Pearson Correlation

,173

1

Sig. (2-tailed)

,420

N

24

24

Nonparametric Correlations
/VARIABLES=
التشاؤماالجهادالمهني

Correlations
Descriptive Statistics
Mean
االجهادالمهني
التشاؤم

Std. Deviation

N

35,4167

3,18852

24

4,4167

1,21285

24

Correlations
االجهادالمهني
االجهادالمهني

Pearson Correlation

التشاؤم

1

-,036

Sig. (2-tailed)
N
التشاؤم

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

,869
24

24

-,036

1

,869
24

24
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52
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