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الاحتراق النفس ي لدى اساثذة جامعة كزميان
ابوبكز يوسف احمد
كسم العلوم التربوية والنفسية ،كلية التربية ،جامعة كزميان ،كالر ،اكليم كوردستان  -العزاق

ملخص البحث
َدفذ َرٍ الدزاطت الى مداولت الىؼف عً مظخىي مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي اطاجرة حامعت هسمُان للظىت الدزاطُت
(  ) 2019- 2018واعخمد الباخث ملُاض ماطالغ وشمالئها (  ) 1996والري جم جسحمخت الى العسبُت مً كبل العخُبي () 2003
وازسون و ًخيىن مً ( ) 22فلسة ميىهت زالر ابعاد اعخمد الباخث املىهج الىؿفي والاطلىب املظحي في البدث الحالي ملا ًخوابم مع
مؼيلت البدث  ،جمثل مجخمع البدث حمُع اطاجرة حامعت هسمُان  ،والبالغ عددَم ( )294للظىت الد زاطُت ( ) 2019 -2018
وبلغ عُىت البدث ( )218مً الاطاجرة ذوىز ( ) 76مً الاطاجرة الاهار  ،مىشعحن على ولُاث الجامعت امليىهت مً ( ولُت التربُت ،
ولُت العلىم  ،ولُت الت ربُت الاطاطُت  ،ولُت اللغاث والعلىم الاوظاهُت  ،ولُت الصزاعت ) وجم ازُازَم بالوسٍلت العؼىائُت مً
ولُاث الجامعت  .وجىؿل الب اخث الى عدة هخائج اَمها ان الاخت راق الىفس ي لدي اطاجرة الجامعت مسجفع ومخىطى ولِع له عالكت
بالعمس او الجيع  .وفي كىء هخائج َرٍ الدزاطت ًىص ي الباخث ان يهخم باطاجرٍ الجامعه للخللُل مً ػدة الاختراق الىفس ي.
الكلمات املفتاحية  :الاختراق الىفس ي  ،اطاجرة  ،الجامعت
امللدمة
أن الافساد في الحُاة املعاؿسة والتي ػهدث حغحراث عدة في ػتى املجاالث الحُاجُت هما وهىعا وؿاخبتها العدًد مً مـادز الللم
وجالهخئاب والخىجس واللغىن الىفظُت التي ًخعسق لها الافساد ًىمُا في مىاكع العمل واملهً التي ًمتهنها الافساد في وافت املج االث
الحُاجُت وعلى املظخىٍاث املسخلفت مً خُث الخوىز الاكخـادي والاحخماعي  ،مما حعل العلماء والدازطحن ان ًىلىن اَخماما هثحرا
بمىكىع اللغىن الىفظُت وذلً بظبب الازاز اللبُت على الصحت الىفظُت والجظدًت للفسد والتي جىعىع بدوزٍ على املجخمع
الري ٌعِؽ فُه وزبما باهثر ز وىزة وطلبُت  ( .الخسابؼت  ، 2005،ؾ )304:
ولعل اوعياض ازاز َرٍ الخغحراث والخوىزاث في مجاالث الخىىىلىحُا والعلىم املسخلفت وهلبعت الاعماٌ التي ًلىم بها الافساد في
املجاالث الحُاجُت املسخلفت حعلهم بعاهىن مً العدًد مً خاالث الخىجس الىفس ي والاهخئاب وغحرَا  ،مما ادي ذلً ان ًـف بعم
علماء والطُما املسخـىن في علم الىفع َرا العـس بعـس اللغىن والاشماث الىفظُت  ( .الخوُب  :2005ؾ )11
أن اللغىن الىفظُت جلعب دوزا هبحرا في اؿابت الافساد بالعدًد مً الامساق الىفظُت والجظدًت والًلف الفسد في َرٍ الحالت
مىكفا طلبُا ججاٍ َرٍ الاشماث واللغىن بل ًداوٌ حاَدا وبؼتى ال ظبل في مىاحهتها اوخلها او الخللُل مً ازازَا .
وٍجب ان الهيس ى باهه اًجاد الحلىٌ لهرٍ الاشماث هُف ما واهذ ٌعخمد في اهازَا املسحعي للظلىن على الخلفُت الثلافُت التي
ٌعخمدَا الفسد في مىاحهت وخلىٌ مؼاوله ومهازاجه في الخغلب عليها بما ًدىاطب مع اللغى الىفس ي .
ان شٍادٍ الجهىد ملىاحهت اللغىن الىفظُت كد جيىن في بعم الاخُان غحر مجدًت لرا كد ًخولب َرا مً الفسد في بعم الاخُان
الى حغحر مهىخه او العمل الري ًلىم به وذلً مً احل الىغلب على اللغىن الىفظُت باالكافت الى جدلُم اَدافه الصخـُت اي
الىؿىٌ اليها بوسق ازسي .او كد ًلوس الفسد الى حغحر الهدف التي ًومذ مً الىؿىٌ الُه (.العخُبي :2003،ؾ ) 351
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مدخلف َرٍ املداوالث التي ًخسرَا الفسد هي مً احل مىاحه اللغىن والىفظُت مً حاهب والجاهب الازس َى اعادة الازخالٌ في
جىاشهه الصخص ي والري ازخل بظبب جلً اللغىن مً زم الى اعادة الخىاشن مع البِئت الاحخماعُت التي ٌعِؽ فُه الفسد او بعبازة
ازسي اعادة الخىاشن الىفس ي والصخص ي مع البِئت املدُوت بالفسد (.البواًىت  :2004 ،ؾ )44
وكد اهدث العدًد مً الدزاطاث الىظ سٍت منها واملُداهُت العسبُت والاحىبُت والتى ػملذ مجاالتها التربُت والخعلُم اكافت الى
املجاالث الادازٍت الازسي الى ان العاملحن في املهً الاوظاهُت والطُما الخد زَظحن ومً كمنهم اطاجرة الجامعت ًخعسكىن الى العدًد
مً خاالث الخىجس والاختراق الىفس ي بظبب كغىن العمل الىفظُت واملهىُت والتي ًمسون بها مً زالٌ ممازطت وظائفهم ًىمُا .
خُث جلعب هبُعت العالكت بحن الصمالء في املهىه والطُما الخدزَظحن في الجامعت ػانها ػان اللواعاث الازسي في املجخمع دوزا
هبحرا في زلم اللغىن الىفظُت لرا هجد ان العالكت بحن اطاجرة الجامعت بعلهم مع البعم مً هاخُت وهبُعت عالكاتهم
الاحخماعُت مع الولبت واملىظفحن مً حهت ازسي  ،الى حعسق الاطاجرة في الجامعت ًىمُا زبما الى اللغىن الىفظُت  ( .الجمُلي ،
 : 2004ؾ )26
وكد اهد على َرٍ اللغىن العدًد مً علماء الىفع وزبرا علم الىفع الطُما جاهُدَم على ظاَسة الاختراق الىفس ي مً امثلتهم
العالم (ماطالغ ) وعملى على دزاطتها والبدث ف ًمواَسَا املسخلفه واطبابها وميىهاتها والوسق الىفظُت الالشمت لىكع خد
الزازَا او الخللُل مً زوىزتها وازازَا الظلبُت التي ًترهه على الفسد واملجخمع الري ٌعِؽ فُه .
ومً الدزاطاث التي جىاولذ الاختراق الىفس ي هي دزاطت (طلُمان واد زَع  )2007بعىىان الاختراق الىفس ي لدي معلماث زٍاق
الاهغاٌ في مدافظت هِىىي َدفذ ملعسفت مدي اهدؼاز الاختراق الىفس ي لدي معلماث زٍاق الاهفاٌ بلغذ عُىت البدث 76
معلمت مىشعحن على ( ) 13زوكت واظهسث هخائج الدزاطت ان اف ساد العُىت لِع لديهم انهان عاهفي وٍظهسون دزحاث عالُت مً
الخعام ل الاوظاوي  ،ودزحاث عالُت مً الاهجاش الصخص ي  ،مما ٌعني انهم الٌعاهىن مً الاختراق الىفس ي واهه الٌؼيل مؼيلت
باليظبت لهم .
ودزاطت ( الظلخي ،مدمىد حماٌ  )2013،بعىىان مظخىٍاث الاختراق اجلىفس ي لدي معلمي الت ربُت الاطالمُت العاملحن في املدا زض
الخاؿت في مدًىت عمان في كىء بعم املخغحراث وَدفذ الدزاطت في الخعسف على مظخىٍاث الاختراق اجلىفس ي لدي معلمي التربُت
الاطالمُت العاملحن في املدازض الخاؿت في مدًىت عمان في كىء بعم املخغحراث الجيع  ،املؤَل العلمي  ،عدد طىىاث الخبرة ،
والدزل الؼهسي  ،والعمس  ،والحالت الاحخماعُت واملسخلت التي ًدزطها املعلم  .وباغذ عُىت البدث  166معلما مً الجيظحن ذوىز
 ،اهار واظهسث هخائج الدزاطت ان مظخىي الاختراق الىفس ي لدي افساد العُىت وان معخدال .
ودزاطت (ال سافعي والللاة  ) 2010،بعىىان مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي اعلاء َُئت الخد زَع ف ًيلُت املعلمحن بابها في كىء
بعم املخغحراث خُث َدفذ الدزاطت في الخغسف على مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي اعلاء َُئت الخدزَع ف ًيلُت املعلمحن
في كىء بعم املخغحراث وبلغذ العُىت  77علىا مً مجخمع الدزاطت الري بلغ  92علىا في ولُت املعلمحن  .واظهسث الىخائج ان
افساد العُىت ًخمخعىن بمظخىي اختراق هفس ي مخىطى على امللُاض الىلي .
ومً الدزاطاث التي اكُمذ في جسهُا َدفذ كُاض مظخىي الاختراق الىفس ي لدي املعلمحن ( طفس وىلى ً ،لدًص ً ،ىطل ) 2014
خُث بلغذ عُىت واظهسث هخائج البدث ام مظخىي الاختراق الىفس ي لدي العُىت عاٌ وان لبعم املخغحراث لها دوز في جددًد
مظخىي الاختراق الىفس ي لدي املعلمحن  .وفلا ملا جم ذهسٍ والَمُه البدث الحالىت وعلى خد علم الباخث لم ًجد بدث جىاوٌ َرا
املخغحر مع عُىت ومجخمع البدث لرا َد\ف البدث الى كُاض مظخىي الاختراق الىفس ي لدي اطاجرة حامعت هسمُان للظىت
الدزاطُتة ()2019- 2018
ودزاطت (  )Olorunsola,2013اكُمذ في هُجحرًا بعىىان كُاض مظخىي الاختراق الىفس ي لدي اطاجرة الجامعت وػملذ عُىت البدث
 80مدزض بلغ عدد الروىز  52والاهار  28واػازث الىخائج الى ان مظخىي الاختراق الىفس ي بحن الاطاجرة مسحع ولم جيىن َىان
فسوق في مظخىٍاث الالختراق الىفس ي باليظبت ملخغحر العمس والجيع .
وبىاء على ماجم ذهسٍ يهدف البدث الى معسفت مظخىي الاختراق الىفس ي لدي اطاجرة حامعت هسمُان للظىت الدزاطُت ( - 2018
 ) 2019واعخمد الباخث ملُاض ماطالغ .
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منهجية البحث :
اعخمد الباخث املىهج الىؿفي والاطلىب املظحي في البدث الحالي ملا ًخوابم مع مؼيلت البدث  ،وػمل مجخمع البدث حمُ ع
اطاجرة حامعت هسمُان والتي جاطظذ ( )2010والبالغ عددَم ( )294للظىت الد زاطُت (  )2019 - 2018وبلغ عُىت البدث ( ) 218
مً الاطاجرة ذوىز ( ) 76مً الاطاجرة الاهار  ،مىشعحن على ولُاث الجامعت امليىهت مً ( واًت التربُت  ،ولُت العلىم  ،ولُت التربُت
الاطاطُت  ،ولُت اللغاث والعلىم الاوظاهُت  ،ولُت الصزاعت ) وجم ازُازَم بالوسٍلت العؼىائُت مً ولُاث الجامعت .
باليظىت الداة البدث الحالي اعخمد الباخث على اليسخت الثالثت مً ملُاض ماطالغ لالختراق الىفس ي Maslash Burnout
) Inventort (MBIواملعسوف ب  ) HSS ( Human Services Survryملاطالغ وشمالئها (  )1996والري جم جسحمخت الى الع سبُت مً
كبل العخُبي ( ( . )2003العخُبي ، 2003 ،ؾ  .) 358وكد كام عدد ازس مً الباخثحن بترحمت َرا امللُاض الى العسبُت في وسخت
ازسي لُالئم بِئتهم املدلُت وعُىت ومجخمع البدث التي ًخم فُه جوبُم امللُاض ومنهم (ملابلت والسػدان  : 1993،والوداًىت،
 : 1995والوىالبت  : 1998،والفسح  : 2001،علُان وابى شٍد 2002،ؾ:334الخسابؼت وعسبُاث :2005،ؾ.) 313
و ٌعد ملُاض ماطالغ مً امللاًِع العاملُت املعخمد عليها مً كبل الباخثحن في حمع البُاهاث زالٌ اعدادَم زطائل
املاحظخحر واهازٍذ الدهخىزة ً ،خيىن بىىدٍ مً  22فلسة مىشعت على زالر مداو زهي الاحهاد الاهفعالي وجبلد املؼاعس والؼعىز
باالهجاش  .واعلى دزحت ًدـل عليها املفدىؾ هي الاحهاد الاهفعالي زم الخبلد في املؼاعس وهلف الؼعىز باالهجاش جـىف دزحت
الاختراق الىفس ي ل دًت عالُت او معخدلت او مىسفلت .
- 1الاحهاد الاهفعالي وٍخلمً الفلساث  9 - 1والري ًلِع ػعىز الفسد باالحهاد العاهفي واطخجزافه في عمله .
- 2فلدان الخعامل الاوظاوي والصخص ي وٍخلمً الفلساث  14- 10والتي جلِع عدم ػعىز اللفسد الخدزَس ي باالوظاهُت في حعاملت
مع الازسًٍ
- 3الاهجاش الصخص ي وٍخلمً الفثلساث  32 – 15والتي جلِع اخظاض الصخف بالىفاءة والاهجاش ف ٌعمله وهجاخه في الخعامل
مع الازسًٍ (.) Faraci, 2018
وكد بىِذ الفلساث على ػيل عبازاث حظاٌ عً ػعىز الفسد هحخى مهىخه .حي زُولب مً املفدىؾ الاطخجابت مسجحن ليل فلسة
مً فلساث امللُاض وجدٌ املسة الاوٌ على جىساز الؼعىز بخدزج ًتراوح مً (ؿفس  )6-دزحاث  ،وازسي جدٌ على ػدة الؼعىز بخدزج
ًتراوح مً (ؿفس  )7-دزحاث  ( .الخسابؼت وعسبُاث ، 2005،ؾ .)313
وجدظب دزحاث ول ملُاض فسعى على اطاض كسب عدد عبازاجه × عدد اوشان امللُاض (ؿفس  . )6-وبرلً ًتراوح دزحاث الاختراق
الىفس ي على ول ملُاض فسعي وفلا ملاًلي:
- 1الانهان العاهفي  :مً(ؿفس .)54-
- 2فلدان الخعامل الاوظاوي والصخص ي :مً (ؿفس .)30 -
 - 3الاهمجاش الصخص ي  :مً ( ؿفس .)48-
وؿىفذ ماطالغ وشمالئها ( ) 1996مظخىٍاث الاختراق الىفس ي على امللُاض الى زالر فئاث على الىدى الاحي:
- 1دزحت عالُت مً الاختراق الىفس ي  :وجخمثل في خالت خـىٌ الفسد على دزحاث عالُت في ول مً ملُاض الانهان العاهفي ،
وملُاض فلدان الخعامل الاوظاوي او الصخص ي  ،ودزحاث مىسفلت على ملُاض الاهجاش الصخص ي .
 - 2دزحت مخىطوت في الاختراق الىمفس ي  :وجددر عىد خـىٌ الفسد على دزحاث مخىطوت في امللاًِع الثالزت .
- 3دزحت مىسفلت في الاختراق الىفس ي :عىد خـىٌ الفسد على دزحاث مىسفلت في ول مً ملاًِع الانهان العاهفي ،فلدان
الخعامل الاوظاوي او الصخص ي  ،ودزحاث عالُت على ملُاض الاهجاش الصخص ي ( العخُبي :2003،ؾ36
هظسا ملا ًخمع به ملُاض ماطالغ الاؿلي بمظخىي حُد مً الـدق  ،وكد اظهسث دالالث مً كدزجه على الخمحز بحن فئاث مسخلفه
مً العاملحن في بِئاث مسخلفت ٌعاهىن مً الاختراق الىفس ي وبمظخىٍاث مسخلفه طىاء واهذ عالُت ام مخدهُت وذلً مً زالٌ
الدزاطاث الالعسبُت ام الاحىبُت  ،وبما ان البدث اعخمد اليسخت الع سبُت الثالثت مً امللُاض  ،لرا اهخفى الباخث بالـدق
الظاَسي وذلً مً زالٌ عسق فلساث امللُاض على مجمىعت مً زبراء التربت وعلم الىفع  .جم خظاب الثباث باطخسدام معادلت
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هسوهبار الفا لالحظاق الدازلي ليل ملُاض فسعي مً فسوع امللُاض وواهذ دزحت الثباث عالُت ( طلُمان وادزَع 2007 ،
ؾ.)218:
اما باليظبت للىطائل الاخـائُت اطخسدم الباخث الازخباز الخائي لعُىت واخدة  ،وجدلُل الخباًً الاخادي  ANOVAوازخباز جىوى
للملازهت البعدًت.
هخائج البدث :
جدلُلا الَداف البدث الحالي كام الباخث بخوبُم ملُاض ماطالغ في حامعت هسمُان وذلً ملعسفت مظخىي الاختراق الىفس ي
لدي اطاجرة الجامعت املىشعحن على اليلُاث الخمظت ( )107جدزَس ي هعُىت للبدث الحالي والري ًبلغ مخىطى الحظابي العمازَم
 4226والاهدساف املعُازي  . 9287وبلغ عدد املؼازهحن باليظبت للروىز  %68اماالاهار . % 12
حدوٌ( )1مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي افساد عُىت البدث
اختراق عالي
اختراق مخىطى
اختراق مىسفم
املخغحر

الانهان العاهفي
فلدان الخعامل
والصخص ي
الاهجاش الصخص ي

الخىساز

اليظبت
املئىٍت
%0
%0

26
0

0

%0

106

0
الاوظاوي 0

الخىساز

اليظبت
املئىٍت
%6323
%8326

الخىساز

اليظبت
املئىٍت
%2023
%0

81
107

%028

%8228

1

وفلا للجدوٌ ( )1الًىحد اختراق هفس ي مىسفم لدي عُىت البدث حمُعها مخىطوه او عالُت  .واهبرَا في الخعامل الاوظاوي
والصخص ي زم الانهان العاهفي زم ًلُه الاهجاش الصخص ي .بعد الحلُل الىخائج جم اطخس ساج الىطى الحظابي والاهدساف املعُازي
لعُىت البدث بامللازهت بحن الجيظحن لدي افساد العُىت هما َى مبحن في الجدوٌ (. )2
الجدوٌ زكم ً 2ىضح الىطى الحظابي والاهدساف املعُازي لعُىت البدث
الروىز
الاهار
املخغحر
الاهدساف املعُازي
الىطى الحظابي الاهدساف املعُازي الىطى الحظابي
الانهان العاهفي
الخعامل
فلدان
والصخص ي
الاهجاش الصخص ي

31220
الاوظاوي 19280

2233
1223

30293
20202

2281
1221

37220

1254

36296

1293

املجمىع

88220

3244

87291

3284

هظسا للجدوٌ ( )2بـىزة عامت اليظاء وظبت الاختراق الىفس ي لديهم اهثرمً السحاٌ  ،لرا كام الباخث بملازهت الىخائج بو سٍلت
اعادة الاخخباز هما َى مبحن في الجدوٌ (. )3
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الجدوٌ (ً )3ىضح الفسوق بحن الجيظحن في مظخىي الاختراق لدي عُىت البدث باطخسدام الازخباز الخائي
Sig
Df
T
املخغحر
0،693
105
396 ، 0
الانهان العاهفي
0،461
105
0،740
فلدان الخعامل الاوظاوي
0،493
105
0،688
الاهجاش الصخص ي
0،765
105
0،299
املجمىع
وفلا لىخائج الجدوٌ ( ) 3بالسغم مً ان اليظاء خـلى على دزحاث اهثر في الاحابت على حىاهب امللُاض لالخت راق الىفس ي الااهه
الًىحد اي فسوق دالت اخـائُا بحن عُىت البدث ذوىز اهار في حىاهب امللُاض(.)p>0.05
جم اخدظاب الفسوق في مظخىي الاختراق الىفس ي الى ازبع مجامُع خظب العمس~ْ } واالحي ( ) 60-51 ، 50- 41 ، 40- 30طىت
بوسٍلت جدلُل الخباًً الاخادي  ANOVAللفسوق على ملاًِع الاختراق الىفس ي
الجدوٌ ( ) 4هخائج الخدلُل الاخادي للفسوق في مظخىي الاختراق الىفس ي خظب مخغحر العمس
Mean
Df
هىزاوةوان
Square
Sum of Squares
2.688
4
10.751
الانهان عاجُفي Between Groups
7.620
102
777.211
Within Groups
106
787.963
Total
2.887
4
11.546
فلدان حعامل Between Groups
اوظاوي
1.416
102
144.416
Within Groups
Total
الىجاش الصخص ي Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
همسةي هؼتي
Within Groups
Total

155.963
.806
198.185
198.991
40.035
1458.881
1498.916

106
4
102
106
4
102
106

F
.353

Sig.
.842

2.039

.094

.201
1.943

.104

.981

10.009
14.303

.700

.594

ٌؼحر الىخائج الى ان الاختراق الىفس ي ًصٍد عىد الافساد مع الخلدم في العمس وباليظبت لعُىت البدث بالسغم مً الازخالف في العمس
جبحن اهه لديهم مظخىي مخىطى او عاٌ مً الاختراق الىفس ي الا اهه غحر دالت اخـائُا .
ثفسير النتائج :
َدف البدث الحالي في الخعسف على مظخىي الاختراق الىفس ي لدي اطاجرة حامعت هسمُان للظىت الد زاطُت (  )2019-2018وػملذ
عُىت البدث مً ( )107جدزَس ي مً اطاجرة الجامعت مً هال الجيظحن ( ذوىز  ،اهار) مً ولُاث الجامعت املسخلفت وجم الاطخجابت
مً كبل افساد العُىت على فلساث ملُاض ماطالغ لالختراق الىفس ي  ،واظهسث هخائج الدزاطت ان افساد العُىت الًىحد لديهم
مظخىي مىسفم في مجاالث ملُاض الاختراق الىفس ي بل واهذ مظخىٍاتهم مخىطوت او عالُت زاؿت في الخعامل الاوظاوي
والصخص ي زم ًلُه الانه ان العاهفي زم الاهجاش الصخص ي .
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وبملازهت هخائج الد زاطت مع الدزاطاث الظابلت اظهسث بانها جخفم مع هخائج ول مً و دزاطت (السافعي والللاة  ( ) 2010،الظلخي
 ،مدمىد حماٌ  ) 2013و( دزاطت طفس وىلى  ( )2014 ،ودزاطت  )Olorunsola 2013وٌکنٌا ثرثٌف مع نثائج (دزاضة
طلُمان وادزَع . )2007
وٍسجح الباخث الظبب في مظخىي الاختراق الىفع لدي عُىت البدث الى الظسوف الاكخـادًت والظُاطُت والاحخماعُت الطُما
الظىىاث الازحر والتي ػهدث العدًد مً الخغحراث في مسخلف الجىاهب الطُما العالكاث الاحخماعُت خُث حؼهد الىثحر مً
الخغح راث زغم هثرتها وجىىعها خُث هجد ان الافساد ٌعاهىن مً املؼاول والاكوساباث الىفظُت او الصخـُت والىخدة الىفظُت
بالسغم مً عالكاتهم الاحخماعُت وكد جىؿل العدًد مً الباخثحن الى اطخيخاج بان الاختراق الىفس ي ٌعد مؼيلت جىظُمُت وشخـُت
في أن واخد ولها جازحراث طلبُت على الفسد وهرلً ذاث جازُؤاث طلبُت على ادائه املنهي اكافه الى الاكوساباث الىفظُت والجظمُت
التي ًترهها ) )Picrce C. and Molley , G . 1990 , P . 114هما دلذ العدًد مً الدزاطاث على ذلً فمثال دزاطت ( الىىزي)2011 ،
الىطى الجامعي الُىم وفي العدًد مً الجامعاث هجد ان الهُئاث الخدزَظُت كد ججد هفظها جدذ جازحراث العدًد مً اللغىن
املسخلفت زبما جيىن كظظما منها زازج الجامعت والاطخاذ الجامعي في غنى عنها الا اهه بظبب البِئت الاحخماعُت وهبُعت العالكاث
ًجد الفسد هفظه امام هرا مً املؼاول والـساعاث َرا باالكافه الى املىافظه بحن الاطاجرٍ اهفظهم او املؼاول مع الولبت في
الىثحر مً الاوكاث َرٍ الامىز وغحرَا ادث الى ان جيىن مظخىي الاختراق الىفس ي لدي عُىت البدث م سجفعت ملازهت مع عُىاث
الدزاطاث الازسي .
وبملازهت هخائج الدزاطت مع الدزاطاث الظابلت وفم مخغحر الجيع وباليظبت ملىاكؼت هخائج الدزاطت الحالُت مع الظابلت اظهسث
بانها جخفم مع هخائج ول مً و دزاطت (السافعي والللاة  ( ) 2010،الظلخي  ،مدمىد حماٌ  ( ، ) 2013ودزاطت طفس وىلى ) 2014 ،
( ودزاطت  )Olorunsola 2013وٌکنٌا ثرثٌف مع نثائج (دزاضة ضٌيمان وادزيض .)2007
باليظبت ملخغحر الجيع ًسي الباخث ان عمل املسأة في الظىىاث الازحرة ػأنها ػأن السحل وبظبب كغىن العمل املسخلفه التي
ًخعسق لها ازىاء ممازطت عملها زازج املجزٌ ادث الى َرٍ الىخائج خُث ان الؼعىز باالختراق الىفس ي لِظذ املؼيلت الىخُدة التي
حعاوي منها املسأة في الىكذ الحاكس بل اؿبدذ حعاوي مً العدًد مً الاكوساباث الىفظُت هدُجت كغىن العمل في حمُع الجاالث
لِع باليظبت لالطاجرة وَرا ما اهدجه دزاطت (اللِس ي  )201،خُث اظهسث هخائج عالُت لالخت راق الىفس ي لعُىت الدزاطت والتي
ػملذ مؼسفحن جسبىٍحن مً هال الجيظحن َرا باليظبت للغىن العمل اما ب اليظبت للسعاًت باالطسة وج سبُت الابىاء مً الجاهب الازس
الطُما في البِئاث الاحخماعُت التي ًخعسق فيها املسأة ػأنها ػأن السحل خُث ان َرٍ اللغىن ػهدتها الىثحر مً املجخمعاث في
بلدان مسخلفه بظبب الخ غحراث الاحخماعُت التي ػهدتها والاختراق الىفس ي جمثل اخداَا  ،والحسوب التي ػهدتها الىثحر مً
الؼعىب والخهجحر للىثحر مً العىائل وعملُاث اللخل التي ادث الى شٍادة عدد الازامل في املجخمع وؿعىبت الاوكاع الاكخـادًت
والاحخماعُت ادث الى الازخالٌ في الاوكاع الاطسٍت واليظم الاحخماعي لالطسة  ،وكد اظهسث هخائج دزاطاث ازسي ان هال الجيظحن
ًخعسكىن لالخترافم الىفس ي خاٌ حعسكهم للغىن العمل منها دزاطت ( زدًجت ) 2017 ،
اما باليظبت ملخغحر العمس اظهسث هخائج الد زاطت بانها جخفم مع هخائج ول مً دزاطت (ال سافعي والللاة  ( ) 2010،الظلخي ،
مدمىد حماٌ  ) 2013و( دزاطت طفس وىلى  ( )2014 ،ودزاطت  )2013 Olorunsolaوٌکنٌا ثرثٌف مع نث ائج (دزاضة
طلُمان وادزَع .)2007
وٍسي الباخث ان الظبب في شٍادة مظخىي الاختراق الىفس ي بظبب جصاًد الع مس ًاحي مً املظؤلُاث الىبحرة التي ًلع على عاجم الفسد
بظع الخلدم في العمس و اوؼغاله بمخولباث الحُاة الُىمُت وغحرَا َرا ٌعني ان الافساد الاهبر طىا اهثر عسكت مً الاؿغس طىا
للخعسق لالختراق الىفس ي .
واحهت الباخث زالٌ كُامه بالبدث بظظب كُم الىكذ عدد مً الـعىباث خاٌ دون كدزجت بامللازهت بحن مخغحر البدث
ومخغحراث ازسي مثل الخسـف العلمي والحالت الاحخماعُت .لرا ًىص ي الباخث العمل على تهُئت بِئت عمل مىاطبت حظهم في
مظاعدة الاطخاذ الجامعي على ججاوش مؼىالجه والتي حظبب له الاختراق الىفس ي .اوؼاء مساهص للخىمُت املهى ُت في الجامعت لخبادٌ
الخبراث ووكع خلىٌ للمؼاول التي كد ًىاحهها الاطاجرٍ ازىاء ممازطه مهامهم الُىمُت.
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امللترحات
 - 1احساء دزاطاث ازسي جدىاوٌ العالكت بحن الاختراق االىفس ي مع مخغحراث ازسي مثل الصحت الىفظُت وعحرَا مً
املخغحراث
 - 2اكامت دوزاث او هدواث حظاعد الاطاجرة ملىاحهت كغىن العمل ازىا ممازطت مهىت الخدزَع
 - 3فخذ فلاءاث الترفيهُه لالطاجرٍ في الىطى الجامعي .
 - 4احساء الدزاطت مؼابهه على عُىاث ازسي مً العاملحن في املجاالث املسخلفت ملعسفت اطباب الاختراق الىفس ي .
وزخام البدث الحالي ًىحهه الباخث ػىسٍ الى ول مً مد ًد العىن الجمام َرا العمل املخىاكع وازف الدهخىزة بياٍ علي مسدان
والدهخىز زاماٌ اخمد مـوفى .
املصادر :
- 1الخسابؼت،عمس مدمد عبداللت وع سبُاث  ،اخمد عبدالحلُم ( ) 2005الاختراق الىفس ي لدي العاملحن مع الولبت ذوي ؿعىباث
الخعلم في غسف املـادز ،مجلت حامعت ام اللسي للعلىم الت ربىٍت والاحخماعُت والاوظاهُت ،املجلد ، 17العدد الثثاوي ،حمادي الاوٌ
ً،،ىلُى،ؾ .331- 290
 - 2الخوُب ،فسٍد مـوفى واللسٍىوى ،ابساَُم امحن  .) 2005(.الاختراق الىفس ي لدي الولبت العادًحن واملىَىبحن وذوي ؿعىباث
الخعلم والاعاكاث الؼدًدة  ،املىجمس العلمي السابع لسعاًت املىَىبحن واملخفىكحن  ،للفترة مً  ، 7/17- 16عمان ،الازدن .
 - 3الجمُلي  ،زىلت خظحن  .) 2004 (.اليظم اللُمي وعالكخه باالختراق الىفس ي لدي مدزس ي املسخلت الثاهىٍت في هسوىن  (،زطالت
ماحظخحر غحر ميؼىزة) ،حامعت املىؿل  ،ولُت التربُت .
 - 4العخُبي  ،ادم غاشي  .) 2003(،الاختراق الىظُفي لدي العاملحن في كواع الخدمت املدهُت اليىٍتي وعالكخه بىمى الصخـُت أ
والسغبت في جسن العمل  ،مجلت العلىم الاحخماعُت  ،مجلد  ، 31العدد، 2ؾ .390 - 347
 - 5البواًىت  ،أطامت والجىزاهت  ،املعخـم باهلل  . ) 2004(.مظىىٍاث الاختراق الىفس ي لدي معلمي ومعلماث التربُت الخاؿت في
مدخفظت ازبد  ،مجلت اجداد الجامعاث العسبُت للتربُت وعلم الىفع ،مجلد ، 2العدد ، 2ؾ. 76- 48
 - 6ال سافعي ً ،ديى عبدهللا و الللاة  ،مدمد فسخان  ) 2010 (.مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي اعلاء َُئت الخد زَع في ولُت
املعلمحن بابها في كىء بعم املخغحراث  ،مجلت حامعت ام اللسي للعلىم التربىٍت والىفظُت  ،مجلد  ، 2العدد ً ،2ىلى، 2010
ؾ. 351- 298
 - 7زالد ،الغبش ي وطلُم  ،اللِس ي ( ) 2015الاختراق الىفس ي وعالكخه باطتراجُجُ اث الخىُف مع املىاكف اللاغوت لدي اطاجرة
الخج ربُت البدهُت وال سٍاكُت  ،دزاطت مُداهُت  ،زطالت ماحظخحر ميؼىزة  ’،حامعت كاؿدي مسباح  ،معهد العلىم والخلىُاث  ،كظم
اليؼان البدوي والسٍاض ي التربىي .
 - 8طلُمان  ،عباض طلُمان و ادزَع ،عائؼت (  )2007الاختراق الىفس ي لدي معلماث زٍاق الاهفاٌ في مدافظت هِىىي  ،مجلت
ابدار ولُت التربُت الاطاطُت  ،مجلد  ، 4العدد  ، 1ؾ .224 - 205
 - 9الظلخي حماٌ مدمىد ( )2013مظخىٍاث الاختراق اجلىفس ي لدي معلمي الت ربُت الاطالمُت العاملحن في املدا زض الخاؿت في مدًىت
عمان في كىء بعم املخغحراث
 - 10زدًجت معسوف (  ) 2017الاختراق الىفس ي لدي الاهباء الجساخحن دزاطت مُداهُت  ،حامعت كاؿدي مسباح وزكلت  ،زطالت
ماحظخحر غحر ميؼىزة .
 - 11اللِس ي  ،لمى ماحد ( )2010دزحت الاختراق الىغفس ي لدي املسػدًً التربىٍحن في مدازض مدافظت الوفُلت  ،مجلت الجامعت
الاطالمُت للدزاطاث الخالبىٍت والىفظُت  ،العدد251- 231 ، 1
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 - 12الفسح  ،عدهان (  ) 2001الاختراق الىفس ي لدي العاملحن مع الاشخاؾ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت في دولت كوس ،مجلت دزاطاث
جسبىٍت  ،مجلد  ، 28العدد ، 2ؾ .271- 247
 - 13هىالبت  ،مدمد عبدالسخمً ( )1999م ظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي معلمي الحاطىب في املدازض الىخابعت ملدافظاث ازبد
واملفسق وعجلىن وحسغ  ،مجلت مؤجت للبدىر والدزاطاث طلظلت العلىم الاوظاهُت والاحخماعُت  ،املجلد  ، 14الععد  ، 2ؾ
.195 - 169
 - 14الود اًىت ،شٍاد لوفي وعِس ى  ،طهى ادًب ( )1996مظخىٍاث الاختراق الىفس ي لدي معلمي التربُت ال سٍاكُت في الازدن وعالكتها
ببعم املخغحراث  ،مجلت دزاطاث العلىم التربىٍت ،مجلد ، 23العدد، 1ؾ .148- 131
 - 15علُان ،زبحي وابى شٍد ،مدمد زحر ( ) 2002كغىن العمل لدي العاملحن في املىخباث الجامعُت الحيىمُت والخاؿت في الازدن
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