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 في - وسیط كمتغیر -  الدیموجرافیة العوامل تأثیر على التعرف :البحث من الھدف
  .یفيالوظ واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة دراسة

 في التمریض ھیئة من بسیطة عشوائیة عینة على االعتماد تم :البحث منھجیة
 التحلیل إجراء ثم مفردة، ٣٨٤ حجمھا وبلغ الفرنساوي والقصر العیني القصر مستشفیات
  .الفروض الختبار اإلحصائي

 الوظیفي، االحتراق على العمل أماكن في لالستقواء معنوي تأثیر یوجد :البحث نتائج
 االستقواء بین العالقة في – وسیطة كمتغیرات - والنوع للسن معنوي تأثیر وجود إلى ضافةباإل
 عینة مفردات بین معنویة فروق وجود إلى باإلضافة الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في

 دالالتھا واستخالص النتائج ھذه وتفسیر مناقشة تم وقد ھذا االجتماعیة، للحالة بالنسبة البحث
  .المستقبلیة البحث آفاق تقدیم تم وكذلك والتطبیقي، النظري لصعیدینا على

 االستنزاف الوظیفي، االحتراق ،العمل أماكن في االستقواء 
 البحوث الخدمي، القطاع الشخصي، اإلنجاز تدني العالقات، في بالسلبیة الشعور العاطفي،

  .الكمیة
 

 والتنافسیة، بالدینامیكیة تتسم عمل بیئة ظل في الحاضر الوقت في المنظمات تعیش
 تؤثر التي الظروف من وغیرھا والتوتر اإلجھاد من الموظفین معاناة في ھاما دوًرا تلعب والتي
 حیث الصحیة، الرعایة كمؤسسات العمالة كثیفة الخدمات قطاع في وباألخص رفاھیتھم، على

 االحتراق یسبب مما العمالء، احتیاجات تلبیة بسبب لضغوط باستمرار الموظفون یتعرض
  .الوظیفي

 سلبي تأثیر من لھا لما فیھا مرغوب وغیر شائعة ظاھرة الوظیفي االحتراق یعد ولھذا 
 دوران معدل ارتفاع إلى المطاف نھایة في یؤدي بل اإلنتاجیة، مستوى تخفیض على فقط لیس

 ال متحمسین موظفین تتطلب الخدمي الطابع ذات فالوظائف ولھذا ،(Lin, et al., 2013) العمل
 ;Vaezi & Fallah, 2001) العمالء رضا تحقیق من لیتمكنوا إساءة أو ألم أي من یعانون

Ozor & Eze, 2018).  
 المھم فمن الخدمیة، القطاعات من للعدید قلق مصدر وعواقبھ الوظیفي فاالحتراق لذلك 

 أظھرت وقد الخدمة، موظفي بین الوظیفي االحتراق على ستؤثر التي العوامل أھم تحدید
 العمل بین الصراع تتضمن والتي الوظیفي االحتراق محددات من العدید السابقة الدراسات
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 Srivastava العمل أماكن في واالستقواء الزائد العمل وعبء األدوار في والغموض واألسرة،
& Dey,2020).(  

 من Workplace bullying"" لالعم أماكن في االستقواء یعتبر السبب ولھذا 
 یشكل ألنھ للغایة؛ ومھّما حاسما موضوعا أصبح والذي ،بالعمل المتعلقة النفسیة المشكالت

 وھذا ،عالميٍّ وباء حدوث إلى وصوال الدولي المستوى على العامة الصحة على خطیرا تھدیدا
 منتظم بشكل ما شخص یتعرض عندما یحدث والذي العدوان، أشكال من شكل بمثابة المفھوم

 دملع نتیجة ذاتھ عن الدفاع في صعوبة ویجد ،واإلحباط اآلالم من العدید لھ یسبب سلبي سلوكل
 العدید تنفیذ إلى المنظمات من العدید یسعى وبالتالي .(Einarsen, et al 2011) بینھم التكافؤ

 من العدید توصل قدو ،فیھا المرغوب العمالة على للحفاظ السلوكیات ھذه من للحد السیاسات من
 ھناك تزال وال الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین عالقة وجود إلى الدراسات

  .المصري القطاع مستوى على السیاق ھذا في ندرة
 الدیموجرافیة العوامل فأصبحت العاملة، القوى ھیكل على طرأ الذي للتغیر ونظًرا 

 الوظیفي، االحتراق على تأثیٌر لھا التي العوامل من )ةاالجتماعی الحالة – السن -  النوع(
 االحتراق على االجتماعیة الحالة تأثیر إلى )al.et,Nassar,2020( دراسة نتائج فتوصلت
 درسة أظھرت كما المطلقین، أو المتزوجین غیر األطباء في شیوًعا أكثر فاالحتراق الوظیفي،

)(Walburg,2014 الذكور من أكبر إلناثا لدى االحتراق مستویات أن.  
 وأثر الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء عالقة فإن تقدم، ما على وتأسیًسا 

 بؤرة یشكل ـــ العالقة ھذه في Moderatorوسیطة كمتغیرات الدیموجرافیة المتغیرات بعض
  .البحث لھذا الرئیسة االھتمام

  :البحث وعموض فى السابقة والدراسات النظري اإلطار :أوال
  :العمل أماكن في االستقواء -١

 Carroll النفسي الطبیب ھو العمل أماكن في االستقواء عن مبدئیة دراسة قدم من أول 
Brodsky االستقواء موضوع حظي الوقت، ذلك ومنذ األمریكیة المتحدة بالوالیات ١٩٧٦ عام 

 النرویجیین النفس علماء ِقبل من مرة ألول االستقواء مفھوم اقتراح وتم االھتمام، ببعض
  ).(Matthiesen et al., 1989 الثمانینیات منتصف في والسویدیین

  :العمل مكان في االستقواء تعریف - أ
 أو لشخص سلبیة لسلوكیات المتكرر التعرض بأنھ (Aryanne, 2009) عرفھ وقد 

 ِقبل من خریةوالس كاإلھانة المختلفة السلوكیات من العدید ویتضمن منتظمة، وبصورة أكثر،
 المسیئة األلفاظ وإطالق كالسخریة علیھ المستقَوى تجاه المستقوین من مجموعة أو المستقِوي،

 شكل بأنھ االستقواء (Salahieh,2015) عرف المنوال نفس وعلى .ذاتھ من والتحقیر لشخصھ
 للمستقَوى جھالمو واالنتقاد اللفظیة واإلھانة السخریة حول یدور الذي السلبي التفاعل أشكال من

 عن الدفاع في صعوبة علیھ المستقَوى ویواجھ اجتماعیة، عزلة في وضعھ أو )الضحیة( علیھ
  .علیھ والمستقوى المستقوي بین القوى توازن لعدم السلوكیات ھذه ضد ذاتھ

 الدراسات في واسع نطاق على )(Einarsen, et.al., 2011 تعریف استخدام تم وقد 
 أو السخریة أو المضایقات جمیع بأنھ عرفھ وقد العمل، أماكن في ستقواءباال المتعلقة السابقة

 إطالق أجل ومن ما، فرد عمل مھام على سلًبا التأثیر أو اجتماعیا شخصٍّ استبعاد أو اإلھانات
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 وعلى )أسبوّعیا( ومنتظم متكرر بشكل یتم أن یجب معین فعل أو نشاط على االستقواء اسم
  .علیھ والمستقَوى المستقوي بین القوى توازن اختالل مع )مثال أشھر ٦( زمنیة فترات

  :ومقاییسھا العمل مكان في االستقواء أبعاد -ب
 العمل أماكن فى االستقواء أبعاد:  

   :كالتالي بعدین إلى العمل أماكن فى االستقواء ) Hoel & Einarsen, 2001( صنف
 الشائعات بنشر تتعلق التى فاتالتصر كافة یمثل :الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء -١

  .الشخصیة حیاتھ وكذلك والسخریھ، منھ، والتحقیر علیھ، المستقوى عن
 مھمة معلومات وحجب زائدة، عمل أعباء بتحمل یختص :العمل نحو الموجة االستقواء -٢

 على مستمر بشكل والتركیز علیھ، المستقوي رأى بتجاھل والتعمد علیھ، المستقوي عن
  .ارتكبھا ىالت األخطاء

 أماكن فى لالستقواء أخر بُعد إضافة إلى )(Einarsen, et.al., 2011 دراسة قامت بینما 
  :العمل

 السلوكیات كافة بھ یقصد :Work-related bullying العمل نحو الموجھ االستقواء .١
 على إضافیة أعباء تحمیل وتتضمن علیھ المستقَوى أداء على للتأثیر المتكررة السلبیة

 رأي تجاھل یتم كما عملھ، على تؤثر قد ھامة معلومات وحجب )علیھ تقوىالمس(
 توقیتات لھا یحدد وأعمال مھام وإسناد بالعمل، المتعلقة األمور كافة في علیھ المستقوى

 .مفرطة رقابة تحت والعمل منطقیة غیر
 إلى یشیر :Person related bullying الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء .٢

 كتعرضھ علیھ، المستقوى شأن من التقلیل في بدورھا تساھم التي السلبیة تالسلوكیا
 ونشر عملھ، بمھام القیام أثناء في اآلخرین مع تعاملھ عند واإلذالل وللسخریة لإلھانات
 أو ألفكاره أو لشخصھ مھینة بتعلیقات علیھ والعدوان الشخصیة، حیاتة عن مسیئة شائعات

 وتذكیره العمل، بمھام للقیام صالح غیر بأنھ لھ والتلمیح لھ،عم مكان داخل الخاصة لحیاتھ
 .بأخطائھ باستمرار

 physically intimidating الجسدیة بالمضایقات المرتبط االستقواء / البدني اإلیذاء .٣
bullying:  

 كتھدید الجسدیة، صحتھ تھدد التي للسلوكیات علیھ المستقوى تعرض بھ یقصد 
  .العمل أماكن داخل فعلیا إیذائھ إلى وصوًال الجسدي اإلیذاء وأ بالعنف علیھ المستقوى

 العمل أماكن فى االستقواء مقاییس:  
 العمل، أماكن فى لالستقواء وأشكال محدد تعریف حول الباحثین إجماع من الرغم على 

 من مجموعة قیام ذلك على ویستدل الدراســـــة، تحت مازالت االســـــتقواء قیاس طرق أن إال
 الدراسة ھدف على بناًء المناسب المقیاس اختیار یتم حیث مقاییـــس، عدة بتطویر لباحثینا
)2006 ,Furlong & Greif ;2011 ,.al et Felix.(  

 استخدمت قد الدراسات من العدید أن )p ,2009, .al et Einarsen. 25( ذكر وقد 
 معروف وغیر أخرى صلیةأ مقاییس من مختصرة نسخ أو توسعات أو اشتقاقات سواء أدوات

 یصعب وبالتالى للغایة، طویلھ بأنھا تتسم المقاییس ھذه بعض أن كما موثوقیتھا، أو مصداقیتھ
 یجعل مما بینھما، اختالفات عدة تظھر الموجودة األدوات مختلف بین المقارنة وعند استخدامھا،
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 بعض ضیحتو ضرورة الباحث یرى وعلیھ .اآلراء فى توافق إلى التوصل الصعب من
  :المقاییس

 یعتبر )a1990,Leymann( أمــــــــــاكن فى لالســـتقواء مقیاًســــــا وضع من أول 
 Inventory of Psychological Terror استخداًما األدوات أكثر من وھو العمــــل

,)b1990 ,Leymann ;LIPT( عوامل ٥ إلى یصنف و ، ٤٦ أو ٤٥ من یتكون و ، 
tasks Frequent  الروتنیة المھام وتغییر ، isolation Socialعیةاالجتما العزلة وھي

changes، بالعنف التھدید أو العنف violence of Threats ، نزاھة على والھجمات 
 .المباشر ،والنقد integrity person’s the at Attacks االشخاص

 مقیاس ظھر ذلك بعد NAQ محل LIPT قبل من تطویره تم والذى )  Acts eNegativ
1997 ,Raknes& ,Einarsen ,NAQ( Questionnaire ، وقد ، األولیة نسختھ فى 
 المرتبط االستقواء( ھما بعدین خالل من عنصرا ٢٢ إلى تخفیضھا وتم بندا ٢٩ اقترح
  ).الضحیة شخص نحو الموجھ واالستقواء بالعمل

  كمقیاس تصمیمھ تم االستقواء لقیاس مقایس عده ظھرت كما Cisnerosیتمضن والذى 
en Psicológico Acoso de Cuestionario  وھو آخر ومقیاس ، عنصرا ٤٣ على

)CAPT ( Trabajo el ، مقیاس على االعتماد تم ذلك من الرغم وعلى NAQ وھو 
 والقطاعات الثقافات عبر المقارانات إجراء عملیھ تسھیل شأنھ من والذى ، استخداًما األكثر

 فى استخدامھ عنده أنھ اإل بالصالحیة المقیاس ھذا تمتع نم الرغم وعلي ، المختلفة
 إلى باإلضـــــــافة ، بترجمتـــــــــھ القیام عند ثقافي تحیز عن كشـــــــــف آخرى ثقافات
 الموجة االستقواء :ھما عاملین على العتمادھا ھیكلھا فى أخرى ضعف نقطھ على العثور

 .) al, et enEinars .,2009(,بالشخصیة والمرتبط العمل نحو
 مقیاس في االنتقادات لھذه نتیجة NAQ، قبل من الـــتعدیـــالت بعض إجراء تم 

)2001,Hoel& Einarsen ,2009,. al, et Einarsen( وھي أبعاد ثالثة لیتضمن: 
 الموجھ واالستقواء ،الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء العمل، نحو الموجھ االستقواء
 الســــــلبیة التصــــرفات اســـتقصـــاء علیھ وأطلق ، الجسدیة یقاتوالمضا بالتخویف

 فیھ وموثوقا وشامال صالحا یكون أنھ بھدف خصیصا إنشاؤه وتم ،)R-NAQ( المعدل
 تطویره وتم ، مـختلفــــــة مـھنیة بیئـــات فى لالســــــــــــــــــتخدام خصـــیصـــا ومصمما

 وبعد عنصرا ٢٩ شكل فى األمر بدایة فى ظھر وقد ، ــــــــلياألصـــ المقیاس على بناء
 وغیر المباشـــــرة الجوانب یستعرض وھو ، عنصرا ٢٢ من نسخھ اقتراح تم ذلك

 العمل نحو الموجھ االستقواء ( وھي أبعاد ثالثة على ویتضمن االستقواء فى المباشـــرة
 لم حیث ، التوالي على )يالجسد والتخویف الضحیة شخص نحو الموجھ واالستقواء

 للتحرش االستقواء موضوع تناولت التى الســــــــــــلوكیھ المصـــطلحات كافة تتضمن
 بإضافة )Cavanaugh&Arvey,1995( توصیات على االعتماد تم وقد ، الجسدي
 من االستخدام فى شیوعًا االستقصاءات أكثر من واحًدا ویعتبر . الجسدي التحرش

 .البحث ھذا فى علیھ االعتماد سیتم اولذ الباحثین،
  :الوظیفي االحتراق -٢

 العـالم إلى الوظیفي االحتراق لمفھوم المبكـرة األصول إرجاع یمكن 
(Freudenberger, 1974) الجسدي أو ،الذھني االستنزاف مـــن حالـــة" بأنھ عرفـــھ حیـــث 
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 تلبیة علــى القــدرة عــدم لىإ باإلضافة الضغوطات، من للعدید الشخص تعرض عن الناجم
 بانخفاض تتمیز مرحلة تلیھا االحتراق مرحلة أن )Liang, 2012( أوضح كما .العمل متطلبات
 القیام األفراد على یجب ما بین التوافق عدم إلى باإلضافة العمل، مھام أداء في واإلنجاز اإلنتاجیة

 عمًقا أكثر نظر وجھة من یحتویھ لما التعریف ھذا مع الباحث ویتفق بھ، القیام یرید وما بھ
  .وشموًال

   :الوظیفي االحتراق أبعاد -ب
  :ھي الوظیفي، لالحتراق أبعاد ثالثة ھناك ) Chapa-Lozano 2017(لدراسة وفقا 

  :Emotional Exhaustion العاطفي االستنزاف -١
 إرھاقا ثرأك الفرد یصبح فعندما الوظیفي، االحتراق لتحقیق واألساس الزاویة حجر ھو 

 كل الستنفاذ والعطاء المساھمة على نفسیا قادر غیر بأنھ بالشعور الفرد یبدأ عاطفّیا، وإنھاكا
 باإلحباط إحساس یصاحبھ الشعور وھذا العمل، متطلبات لتلبیة الالزمة والعقلیة العاطفیة طاقاتھ

 بنفس لیاتھومسؤو مھامھ أداء في االستمرار من الموظف یمنع مما واإلرھاق، واالكتئاب
   .السابق في یقدمھ كان الذي المستوى

  :Depersonalization العالقات في بالسلبیة الشعور -٢
 ونتیجة ،كبشر ولیس )مادیة( كأشیاء األفراد مع التعامل في اإلنساني العنصر فقدان ھو 

  .ممعھ املینالمتع وكافة العمل، في مزمالئھ مع والبرود والالمباالة ،بالقسوة األفراد یتصف لذلك
  :Lack of personal Accomplishmentالشخصي اإلنجاز بتدني الشعور -٣

 المھام إنجاز في كفاءتھ بعدم وشعوره ،سلبي بشكل ذاتھ تقییم إلى المیل بھ یقصد 
  .ذاتھ عن الرضا بعدم اشعوًر یولد مما إلیھ، الموكلة

  :السابقة الدراسات :ثانیا 
 ":الوظیفي االحتراق"و "العمل أماكن في تقواءاالس" بین المتوقعة العالقة -١

 العمل أماكن في االستقواء سلوكیات تأثیر على بالتعرف )Alkan et al., 2011( قام 
 الحكومیة المدارس في الریاضیة التربیة معلِمي من ٣٩ على بالتطبیق الوظیفي االحتراق على

 توصلت وقد تركیا، في الوطنیة التربیة وزارة إشراف تحت الخاصة المدارس معلمي من ٣١و
 باإلضافة الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین إیجابیة عالقة وجود إلى الدراسة

  .الوظیفي االحتراق مستوى زیادة في تأثًیرا األبعاد أكثر ھو بالشخصیة المرتبط االستقواء أن إلى
 )Gü, 2011( قام قد تركیا، يف الصحة وزارة مستشفیات في المدیرین على وبالتطبیق 
 توصلت وقد العمل، أماكن في واالستقواء الوظیفي االحتراق مستویات بین العالقة على بالتعرف

 واالستنزاف العمل أماكن في االستقواء أبعاد كل بین إیجابیة عالقة وجود إلى الدراسة نتائج
 في االستقواء أبعاد كل بین بیةسل عالقة توجد بینما العالقات، في بالسلبیة والشعور العاطفي

 لسلوكیات الممرضات تعرض أن الدراسة أظھرت وقد الشخصي، واإلنجاز العمل أماكن
 الوقایة أھمیة إلى االنتباه المسؤولین كافة على ویجب خطیر أمر الوظیفي واالحتراق االستقواء

  .المنظمة في السلبیة والسلوكیات االتجاھات ھذه حدوث لمنع منھ؛
 مكان في االستقواء بین العالقة على بالتعرف )Yildiz, 2015( قام سبق لما یًداوتأك 

 القدم كرة دوري في المحترفین القدم كرة العبي على بالتطبیق الوظیفي واالحتراق العمل
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 خالل من تطویره تم عباره ٢٢ خالل من العمل أماكن فى االستقواء قیاس وتم التركي،
(Einarsen et al., 2009)أماكن في لالستقواء معنوي تأثیر وجود إلى الدراسة توصلت قدو 

 العاطفي، االستنزاف الشخصي، اإلنجاز تدني( الوظیفي االحتراق أبعاد جمیع على العمل
 بسبب الوظیفي االحتراق من المرتفعة المستویات أدت وقد ،)العالقات في بالسلبیة الشعور

 الفریق أداء إلى باالضافة لالعب الفردي األداء وىمست تقلیل إلى العمل أماكن في االستقواء
 األندیة على یجب الالعبین بین لالستقواء السلبیة النواتج لتخفیض بأنھ الدراسة أوصت وقد ككل،

 الالزم الدعم وتقدیم االستقواء لسلوكیات المترتبة اآلثار لتخفیض وآلیات اجتماعیة شبكات تطویر
 َثمَّ ومن الدراسة، عینة انخفاض وھي القیود بعض من الدراسة ھذه عانت وقد علیھم، للمستقَوى

  . النتائج تعمیم صعوبة
 التفاعالت على بالتركیز نموذج تطویر إلى )Giorgi,2016( دراسة سعت وقد 
 وصحیة مناخیة عالقة إطار في الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین المتداخلة
 فى االستقواء قیاس ،وتم إیطالیا في المحلیة الصحیة المؤسسات في ممرًضا ٦٥٨ على بالتطبیق

 من یتكون والذى)Giorgi,2011( خالل من تطویره تم عباره ١٧ خالل من العمل أماكن
 إلى الدراسة نتائج وتشیر الضحیة شخص نحو الموجھ واالستقواء العمل نحو الموجھ االستقواء

 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء من حالة ودوج مع سيء تنظیمي مناخ وجود أھمیة مدى
 دور وجود إلى توصلت كما الممرضات، على سلبیة نفسیة صحیة بحالة التنبؤ في الوظیفي

 ال كما الوظیفي، واالحتراق التنظیمي المناخ بین العالقة في العمل أماكن في لالستقواء وسیط
 یوجد ولكن للممرضات النفسیة الصحة على العمل أماكن في االستقواء بین مباشر تأثیر یوجد
 أماكن في لالستقواء وھام معنوي تأثیر یوجد كما الوظیفي، االحتراق خالل من مباشر غیر تأثیر

  .الوظیفي االحتراق على العمل
 قام الوطنیة العاصمة منطقة في الفلبینیة الشرطة أفراد من ٤٤٧ على وبالتطبیق 

)2019,.al..et,Arcega ( االستقواء بین وسیط كمتغیر النفسي المال رأس تأثیر على فبالتعر 
 عباره ٢٢ خالل من العمل أماكن فى االستقواء قیاس وتم الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في
 رأس مستوى زیاده أن إلى النتائج وتشیر (Einarsen et al., 2009) خالل من تطویره تم

 العمل أماكن في االستقواء مستویات بانخفاض امرتبًط كان الشرطة ألفراد النفسي المال
 إیجابیًّا یرتبط العمل أماكن في االستقواء مستوى ارتفاع إلى باإلضافة الوظیفي، واالحتراق

 ارتباط لھا الخطة ومدة والرتبة العمر أن النتائج أظھرت وقد الوظیفي، االحتراق مستوى بزیادة
  .العمل أماكن في باالستقواء معنوي

 بین العالقة طبیعة على بالتعرف )(Livne & Goussinsky,2018 دراسة تواتجھ 
 منظمة في الصحیة الرعایة موظفي من ٣٠٩ بین الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء

 خالل من الصحیة النظم إدارة في البكالوریس مرحلة في ممرضة ١٠٥و العقلیة للصحة
 فى االستقواء قیاس وتم ،)المھنیة الذاتیة والكفاءة الوظیفي لاالستقال( الوظیفیة الموارد متطلبات

 )Notelaers & Einarsen, 2008( خالل من تطویره تم عبارات ٩ خالل من العمل أماكن
 االحتراق وأبعاد العمل أماكن في االستقواء بین إیجابي ارتباط وجود على الدراسة وتوصلت
 أھمیة الدراسة نتائج أكدت وقد المھنیة، الذاتیة والكفاءة الوظیفة استقاللیة وجود ظل في الوظیفي
 العمل أماكن في االستقواء من والسلبیة الضارة اآلثار من التخفیف في الوظیفیة الموارد متطلبات

  .الموظفین على
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 في االستقواء بین العالقة بفحص )Bakhshi &Gupta ,2018( دراسة قامت حین فى
 بالتطبیق وسیط كمتغیر واالحتراق النفسي المال رأس خالل من ظیمیةالتن والرفاھیة العمل أماكن
 العمل أماكن فى االستقواء قیاس وتم الھند، في اإلنسانیة الخدمات قطاع من موظًفا ٥٧٤ على
 الدراسة توصلت وقد Einarsen et al., 2009) ( خالل من تطویره تم عباره ٢٢ خالل من
 االحتراق ظل في التنظیمیة الرفاھیة على العمل أماكن في واءلالستق مباشر غیر تأثیر وجود إلى

 أماكن في االستقواء بین اإلیجابیة العالقة یضعف النفسي المال رأس أن أوضحت كما الوظیفي،
 بین المباشرة غیر السلبیة اآلثار من النفسي المال رأس یخفف كما الوظیفي، واالحتراق العمل

 آثار لھ العمل أماكن في فاالستقواء ھنا ومن التنظیمیة، الرفاھیة على العمل أماكن في االستقواء
 دوًرا النفسي المال رأس یلعب كما الوظیفي، االحتراق خالل من التنظیمیة الرفاھیة على ضارة

  .العمل أماكن في لالستقواء المباشرة وغیر المباشرة السلبیة اآلثار تخفیف في
 االستقواء تأثیر مدى على التعرف إلى )(Srivastava & Dey, 2020 دراسة وسعت 

 التفسیري الوسیط المتغیر دور على التعرف مع الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في
mediation والتفاعلي moderated الترتیب على الوظیفي واالحتراق العالقات صالبة وھما 

 مجاالت في وماتالمعل تكنولوجیا ITES-BPO قطاعات في متنوعة شركات على بالتطبیق
 خالل من تطویره تم عباره ٢٢ خالل من العمل أماكن فى االستقواء قیاس وتم بالھند، األعمال

(2001 ,Einarsen) الموجھ واالستقواء العمل نحو المجھ االستقواء ھما فقط بعدین خالل من 
 أماكن في لالستقواء طردیة ارتباط عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد ، الضحیة شخص نحو

 كما العالقات، بصالبة سلًبا یرتبط العمل أماكن في االستقواء وأن الوظیفي، االحتراق مع العمل
 بین ارتباطیة عالقة وجود وأخیًرا الوظیفي، باالحتراق سلًبا مرتبطة العالقات صالبة أن وجد

 كما یط،وس كمتغیر العالقات صالبة خالل من الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء
 الوظیفي، واالحتراق العالقات صالبة بین العالقة حدة من التخفیف في العاطفي الذكاء دور ظھر

 من الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في لالستقواء تأثیر وجود إلى الدراسة نتائج وتشیر
 الباحث رحاقت الدراسة نتائج على وبناء وسیط؛ كمتغیر العاطفي وبالذكاء العالقات صالبة خالل

 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء ظاھرة مع للتعامل إستراتیجیات بوضع المدیرون یقوم أن
 وزیادة للموظفین أفضل معنویات مع جیدة مناسبة عمل بیئة لتوفیر الموظفین لدى الوظیفي
 الدراسة ألن أكبر؛ عینة باستخدام مستقبلیة بحوث بإجراء الدراسة أوصت وقد ،اإلنتاجیة مستوى
 لفت إنھ حیث السكانیة، التركیبة االعتبار في یأخذ لم أنھ كما الھند، في فقط بجزء تتعلق الحالیة
 العمل إلى باإلضافة لالھتمام، مثیرة نتائج الدیموجرافیة المتغیرات لتأثیر یكون قد أنھ إلى االنتباه

  .مقارنة دراسة إلجراء أخرى قطاعات على
 الوجداني الذكاء أثر على بالتعرف )٢٠١٩ ، الزھیرى( دراسة قامت آخر جانب ومن

 ھیئة على بالتطبیق الوظیفي واالحتراق العمل أماكن داخل االستقواء سلوكیات بین العالقة فى
 بین معنویة اختالفات وجود عدم إلى الدراسة توصلت وقد العامة، بالمستشفیات التمریض
 الوجداني، الذكاء من لكلٍّ إدراكھم فى البحث محل المستشفیات فى التمریض بھیئة العاملین

 الدیموجرافیة المتغیرات حسب الوظیفي واالحتراق العمل أماكن داخل االستقواء وسلوكیات
 على الوجدانى للذكاء معنوي سلبي تأثیر یوجد كما ،)الخبرة سنوات التعلیمي، المستوى العمر،(

 إیجابي تأثیر لوجود توصل كما الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن داخل االستقواء سلوكیات
 تأثیر وجود إلى باإلضافة الوظیفي االحتراق على العمل أماكن داخل االستقواء لسلوكیات معنوي
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 سلوكیات تقلل حیث الوظیفي واالحتراق الوجداني الذكاء بین وسیط كمتغیر االستقواء لسلوكیات
  .الوظیفي االحتراق على الوجداني الذكاء أثر من االستقواء
 العالقة طبیعة على بالتعرف )٢٠١٩ ممدوح &حسانین( من كلٌّ قام السیاق نفس وفى 

 النتھاك الوسیط الدور خالل من للعاملین االبتكارى السلوك وبین العمل أماكن فى االستقواء بین
 ةمحافظ فى العاملة الغذائیة الصناعیة الشركات على بالتطبیق العالقة ھذه في النفسي العقد

 وقد الھدرجة، ومصنع التكاملیة، والصناعات السكر وشركة العلیا، مصر مطاحن وھي سوھاج
 السلوك وبین العمل أماكن في االستقواء بین سالبة ارتباط عالقة وجود إلى الدراسة توصلت

  .العالقة ھذه في وسیطا دورا لعب النفسي العقد انتھاك وأن للعاملین، االبتكاري
 إدارة ممارسات تأثیر درجة على بالتعرف )٢٠١٨ مرزوق،( قام آخر جانب من 

 من مفردة ٣٥٠ على بالتطبیق العمل، أماكن في االستقواء سلوكیات أبعاد على البشریة الموارد
 تقییم ممارسة بین معنویة عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد الحكومیة، بالمستشفیات العاملین

 معنویا تأثیًرا ھناك وأن العمل، أماكن في االستقواء سلوكیات وبین الفریق بروح والعمل األداء
 على األداء وتقییم الفریق بروح للعمل سالًبا معنویا وتأثیًرا واالتصاالت، الوظیفة لتصمیم موجًبا

 موجب معنوي تأثیر وجود إلى النتائج أشارت كما العمل، نحو الموجھ االستقواء سلوكیات
 سلوكیات على والتدریب الفریق بروح للعمل سالب معنوي وتأثیر صاالتواالت الوظیفة لتصمیم

 معنوي وتأثیر لالتصاالت موجب معنوي تأثیر یوجد كما العامل، شخص نحو الموجھ االستقواء
  .العامل جسد نحو الموجھ االستقواء سلوكیات على األداء وتقیم الفریق بروح للعمل سالب

 وأشكال التنظیمیة العدالة بین العالقة بدراسة )٢٠١٣ ریان،( قام المنوال نفس وعلى 
 على بالتطبیق أسیوط، جامعة مستشفیات ممرضات على بالتطبیق العمل أماكن داخل االستقواء

 داللة ذات سلبیة عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد الدراسة، ألھداف وتحقیقا ممرضة، ٣٢٩
 االستقواء مع والتعاملیة والتوزیعیة اإلجرائیة العدالة من لكل الممرضة إدراك بین إحصائیة

 إدراك بین إحصائیة داللة ذات سلبیة عالقة وجود إلى باإلضافة الضحیة، عمل نحو الموجھ
 الضحیة، شخص نحو الموجھ االستقواء مع والمعلوماتیة التعاملیة العدالة من لكل الممرضة

 اإلجرائیة العدالة من لكل الممرضة كإدرا بین إحصائیة داللة ذات سلبیة عالقھ وجود وعلى
  .للضحیة البدني اإلیذاء مع والتعاملیة

 أماكن في االستقواء بین العالقة في الدیموجرافیة المتغیرات دور تناولت التي الدراسات -٢
  :الوظیفي واالحتراق العمل

 العمل نأماك فى االستقواء على والسن النوع تأثیر تحدید إلى الدراسات من العدید یسعى 
 ووعیا إدراكا أكثر الذكور أن )(Duyan, 2020 دراسة أظھرت فقد الوظیفي، واالحتراق
 حذرًا األكثر للمعاملة ذلك یرجع وقد باإلناث، مقارنة العمل أماكن فى االستقواء لسلوكیات
 واالستقواء المھاجمة لسلوكیات وحساسیة حدة أكثر الشباب أن أوضح كما النساء، مع وحساسیة

  .السن بكبار ارنةمق
 من یعانون واإلناث الذكور أن Simpson & Cohen, 2004)( دراسة أكدت كما 
 أكبر بصورة االستقواء سلوكیات عن الذكور إلبالغ نتیجة مختلف، بشكل االستقواء سلوكیات

 ال وقد المساعدة، طلب أو المواقف ھذه تجنب أو التحمل، إلى اإلناث یمیل كما باإلناث، مقارنة
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 لالستقواء الذكور یتصدى أن المرجح من بینما االستقواء، سلوكیات تجاه فعل ردود بأي قمنی
   .المباشر االنتقام أو المواجھة خالل من

 عرضة أكثر اإلناث بأن دراستھ في )al.et,Molina Lucas ,2018(جاء كما 
 مقارنة االستقواء تسلوكیا عن الناتجة السلبیة اآلثار من یعانون وقد متكرر، بشكل لالستقواء
 الداخلیة، وعواطفھن ألفكارھن السلبیة الجوانب على التركیز إلى اإلناث لمیل نتیجة بالذكور،

 مستوى رفع فى یساھم مما بالذكور، مقارنة السلبیة بمشاعرھن االھتمام إلى النساء یدفع مما
   .بالذكور مقارنة لإلناث االكتئاب
 دراسة بھ ماجاء على بتأكید )al .et Hyde., 2008( دراسة قامت آخر جانب من 

)2018 ,al.et ,Molina ( مقارنة لالكتئاب عرضة أكثر اإلناث لجعل الرئیس السبب بإظھار 
 في اختالل حدوث إلى باإلضافة سلبیة، معرفیة أنماط لتطویر عرضة أكثر اإلناث بأن بالذكور،
 ما )McMurray et.al., 2000( دراسة نتائج أكدت وقد .الذكور من أكثر بصورة اإلدراك

 األطباء أن في األطباء، عمل حیاة علي تمت والتي (Hyde, et., al. 2008) دراسة في جاء
   .الذكور باألطباء بالمقارنة الوظیفي لالحتراق للتعرض %٦٠ بنسبة عرضة أكثر اإلناث

 فترةال خالل (Walburg, 2014) بھا قام تحلیلیة دراسة توصلت المنوال نفس وعلى 
 بالتطبیق الوظیفي االحتراق مستویات على النوع أثر مدى على للتعرف )٢٠١١/٢٠١٣( من

 االحتراق من یعاني الثانویة المرحلة في الفتیات معظم أن إلى ـــ الثانویة المدارس طالب على
 من أعلى لذكورا المراھقین انتحار معدالت أن من الرغم على الذكور، من أكبر بصورة الوظیفي

 مقارنة أكبر اإلناث للمراھقات االنتحار محاولي معدالت فإن المراھقة، مرحلة في اإلناث
  .الذكور بالمراھقین
Roskam&  قام ،)Walburg,2014( دراسة نتائج في جاء لما وتأكیدا 

)2020 ,Mikolajczak( والفرنسیة اإلنجلیزیة یتحدثون الذین الوالدین من ٨٧٤ على بالتطبیق 
 أن إلى الدراسة توصلت وقد للوالدین، الوظیفي االحتراق على النوع تأثیر مدى على بالتعرف
  .باآلباء مقارنة مرتفعة لألمھات الوظیفي االحتراق مستویات
 معلمي من ٢٥٦ على بالتطبیق ) (Gong et al. 2013دراسة قامت آخر اتجاه وفي 

 االحتراق على السن تأثیر مدى إلى المتحدة الوالیات جنوب ماریالند في الخاصة التربیة
 سنة )٣٠-  ٢٦( بین ما العمریة الفئات في للمعلمین تأثیر وجود عن الدراسة وأسفرت الوظیفي،

 ٣٠ أعمارھم تجاوزت التي العمریة الفئات من أكبر بدرجة العاطفي لإلرھاق التعرض على
 المعلمون نمابی مرتفعة، شخصیة إنجازات تحقیق على قادرات المعلمات أن أظھر كما سنة،

Feldman ,Ng دراسة نتائج مع اتفقت كما ،العالقات في بالسلبیة للشعور عرضة أكثر الذكور
 ویوجد الوظیفي، االحتراق من أقل مشكالت من یعانون سنا األكبر العمال أن في ),2010(

 في یةبالسلب والشعور الشخصي، اإلنجاز وتقلیل العاطفي، واالستنزاف العمر بین سلبي ارتباط
   .العالقات
 التعرف بمحاولة قام حیث )al.et, ZAREI )2012إلیھ التوصل تم مما النقیض وعلى 

 على )والنوع التعلیم مستوى االجتماعیة، الحالة السن،( الدیموجرافیة المتغیرات دور على
 قدو ،٢٠١٠ ربیع إلى ٢٠٠٩ شتاء من الفترة في إیرانیة شركة على بالتطبیق الوظیفي االحتراق
 قام السیاق نفس وفي .الوظیفي االحتراق على معنوي تأثیر وجود عدم إلى الدراسة توصلت
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)2015,Nassar( جامعة في األكادیمیین األطباء جمیع على بالتطبیق McMaster بكندا 
 الوظیفي االحتراق مستویات على )االجتماعیة والحالة والسن النوع( تأثیر مدى على للتعرف

 نظًرا الشباب األطباء عند شیوًعا أكثر الوظیفي االحتراق أن عن الدراسة كشفتو األطباء، بین
 أكثر الوظیفي االحتراق أن كما والمتدربین، المرضى مع تتم التي والعالقات التفاعالت لكثرة

   .عنھم المنفصلین أو المتزوجین غیر وباألخص شیوًعا
 على أجریت التي )al et.Ang.,6201( دراسة نتائج أشارت متصل سیاق وفي 

 التنبؤ على معنوي تأثیر لھا الدیموجرافیة العوامل أن إلى بسنغافورة، العام بالمستشفي ممرضات
 بالعالقات والشعور العاطفي االستنزاف مع مرتفع بمستوى تتنبأ حیث الوظیفي، االحتراق بأبعاد

 )al. et ,Wang 2017( قام بینما .الشخصي اإلنجاز مع منخفض بمستوى بینما السلبیة،
 اختیار تم ،٢٠١٥ لعام یولیو إلى یونیو من الفتره في الصین من الشمالیة المنطقة على بالتطبیق

 االحتراق وأبعاد العمر بین ارتباط وجود إلى الدراسة توصلت وقد ،)عامل١٥٠٠( مصنعا ٢٦
  ).والسخریة العاطفي، االستنزاف( الوظیفي

 موظفي من ٤٤٤ على بالتطبیق )al,.te ,Johnson 2017( قام المنوال نفس وعلى 
 الوظیفي، االحتراق على ضعیف معنوي تأثیر لھ العمر أن إلى توصل وقد ألمانیا، في الخدمة

 العاطفي االستنزاف( الوظیفي االحتراق بأبعاد سلبي بشكل مرتبط العمر أن إلى باإلضافة
 تمت والتي )Shin & ,Park.,2020( دراسة نتائج جاءت ذلك من النقیض وعلى ).والسخریة

 وقد ،)٢٠١٨ – ١٩٨٣( عامي بین الخاصة التربیة لمعلمي الوظیفي لالحتراق تحلیلیة كدراسة
   .الوظیفي االحتراق مستویات على للعمر معنوي تأثیر یوجد ال أنھ إلى الدراسة توصلت

 مالعا ٢٠٧٥ على بالتطبیق ) Marchand ، 2020( دراسة قامت تقدم لما وامتداًدا 
 العاطفي االستنزاف تأثیر مدى بمعرفة الدراسة تقوم حیث عمل، مكان ٦٣ في یعملون كندا في

 سن بین معنویة فروق وجود عدم إلى الدراسة توصلت حیث الوظیفي، االحتراق مكونات كأحد
 مستویات ارتفاع على العثور تم النقیض وعلى العاطفي، االستنزاف ومستویات الذكور

  .السن حسب لإلناث بالنسبة اطفيالع االستنزاف
 أعضاء من ٣٢٦ على بالتطبیق )al.et,Nassar,2020( دراسة تناولت السیاق ھذا وفي

 الحالة تأثیر مدى على بالتعرف قامت حیث كندا، في ماكماستر جامعھ في التدریس ھیئة
 شیوًعا أكثر الوظیفي االحتراق أن إلى الدراسة توصلت وقد الوظیفي، االحتراق على االجتماعیة

 دراسة مع تماما مختلفة النتائج جاءت بینما .المطلقین أو المتزوجین غیر األطباء في
)2020,Wang( الحالة تأثیر على للتعرف بالصین، مستشفیات في ممرضات على تمت والتي 

 االجتماعیة الحالة أن إلى الدراسة توصلت وقد الوظیفي، االحتراق مستویات على االجتماعیة
  .الوظیفي باالحتراق وسلبي منخفض بشكل بطترت

 انقسمت فقد الدیموجرافیة، العوامل لتأثیر تناولھا في الدراسات نتائج الختالف ونتیجة 
 )االجتماعیة والحالة والعمر النوع( مثل الدیموجرافیة للعوامل تأثیر لوجود بینھا فیما الدراسات

 العمر،( الدیموجرافیة للمتغیرات أثیرت وجود عدم إلى أخرى دراسات توصلت النقیض وعلى
 تأثیر من التحقق ھو البحث لھذا الرئیسة األھداف أحد فإن ھنا ومن ،)االجتماعیة الحالة السن،

 مستویات حدة تخفیض في للمساعدة طریقة أفضل إیجاد أجل من الدیموجرافیة المتغیرات
  .العمل مكان في الوظیفي االحتراق
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 الوظیفي االحتراق أبعاد على العمل أماكن في االستقواء دراسة في النسبیة الندرة -١
 البحث أن إال ،)الشخصي اإلنجاز تدني العالقات، في بالسلبیة الشعور العاطفي، االستنزاف(

 عن یمیزه ما وھو الوظیفي االحتراق أبعاد على العمل أماكن في االستقواء أثر یتناول الحالي
  .السابقة الدراسات

 االحتراق عل العمل أماكن في االستقواء أبعاد أثر بین للتفرقة المطلوبة العنایة تول لم -٢
 واحدة دراسة فھناك ،الوظیفي االحتراق على اتأثیًر األبعاد أكثر على والتعرف الوظیفي

 )(Alkan ,et.,al 2011كدراسة العمل أماكن في االستقواء أبعاد أكثر على بالتعرف قامت
 التفكیر إلى تتطرق لم جمیعا ولكنھا المصریة، الثقافة عن تختلف وھي تركیا على بالتطبیق

 ھذا الھتمامات االساسیة المحاور أحد وھو التأثیر، ھذا یوضح نموذج بناء كیفیة في
  .البحث

 الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة تناولت التي الدراسات استبعاد -٣
 كما الدور ھذا على التعرف أھمیة من الرغم على وسیط كمتغیر الدیموجرافیة العوامل دور

 السكانیة، التركیبة االعتبار في یأخذ لم أنھ (Srivastava & Dey, 2020) دراسة أوضحت
 ،لالھتمام مثیرة نتائج الدیموجرافیة المتغیرات لتأثیر یكون قد أن إلى االنتباه لفت إنھ حیث

  .الدیموجرافیة المتغیرات دور على بالتعرف الحالي البحث وسیقوم
 أثبت الدراسات فبعض ،الدیموجرافیة العوامل تأثیر تناولت التي الدراسات نتائج اختالف -٤

 الزھیرى،( )Shin & ,Park.,2020( كدراسة الدیموجرافیة للمتغیرات تأثیر وجود عدم
Mikolajczak &Roskam,  أخرى دراسات قامت بینما )٢٠١٩مصطفى

)2020()2015 ,Nassar(, البحث سیقوم بینما الدیوجرافیة، للمتغیرات تأثیر باكتشاف 
 في االستقواء بین العالقة في - وسیط كمتغیر - والنوع السن تأثیر على بالتعرف الحالي
  .الوظیفي واالحتراق العمل أماكن

 مایستدعي وھو بینھما، تجمع عربیة ساتدرا أیة اآلن حتى توجد ال الباحث، علم حدود في -٥
 وھي واحدة دراسة عدا ما السابقة، الدراسات في الموجودة الفجوة لسد العالقة ھذه اختبار

 العمل أماكن فى االستقواء بین العالقة بتناول قامت حیث )٢٠١٩ مصطفى الزھیرى،(
 البحث عن یختلف ما وھو وسیط، كمتعیر الوجداني الذكاء خالل من الوظیفي واالحتراق

 بین العالقة في وسیط كمتغیر الدیموجرافیة العوامل دور على بالتعرف القیام في الحالي
  .الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء

 بأن الباحث لدى تبین :العمل أماكن فى االستقواء سلوك قیاس فى المستخدمة المقاییس -٦
 البحث توجھات مع یتوافق الذي السابقة والبحوث الدراسات فى استخداما األكثر المقیاس
 وھي فرعیة أبعاد ثالثة من یتكون والذي Einarsen et.al., 2009)( مقیاس ھو الحالي

 ویعتبر البدني، االیذاء الضحیة، شخص نحو الموجھ االستقواء العمل، نحو الموجھ االستقواء
  العمل أماكن فى االستقواء لقیاس المقاییس أدق من

 وبلوره بحثھ محل الموضوع فكرة بناء في السابقة للدراسات مراجعتھ خالل من البحث أفاد -٧
 المفاھیم أھم وتوضیح متغیراتھ، وتحدید للبحث المقترح النموذج وبناء البحث، مشكلة

  .للبحث النظري اإلطار تطویر في العلمیة األدبیات من أفاد كما لھ، اإلجرائیة
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 المقدمة الخدمات بمستوى االرتقاء -المستشفیات ومنھا – المنظمات كافة تستھدف 
 أھمیة وتنبع وطموحاتھم، حاجاتھم تشبع متمیزة خدمة تقدیم یمكنھا حتى المستفیدین؛ لجمھور

 ااقتصادی تنھض لن بدونھا والتي دولة، أیھ تمتلكھ ما أثمن ھي البشریة فالموارد منھا؛ المستفیدین
 القطاع فإن والداني القاصي یدركھا التي الحقیقة ھذه من وبالرغم ،حضاریا أو اجتماعیا أو

 الحدود تضاھي خدمة تقدیم على قدرتھ تعوق التى المشكالت من الكثیر یعاني مصر في الصحي
  ).٢٠١٥ الكرداوى،( عالمیًا المقبولة الدنیا

 ،٢٠١٩ لعام العالمي التنافسیة ؤشرم حول العالمي االقتصادي المنتدى لتقریر وفقاو 
 مســـتوى فـــي وتـــردیًا مســـتواھا فـــي اتراجـــًع للحكومـــة التابعـــة المستشــفیات تشــھد

 مقابل )١٠٣ (رقـم المركـز ٢٠١٩ عـام مصـر احتلـت حیـث للجمھـور، المقدمـــة الخدمـــة
 من األساسیة المتطلبات تحقیق في ةدول ١٤١ أصل من ٢٠١٨ السابق العام )٩٩( المركز
 یعــــاني الــــدواء في الحــــق لحمایــــة المصــــري المركــــز إلحصائیات وطبًقا ،الصحة

 للرعایـة األساسیة الطبیة الخـدمات إلى االفتقار من المصریة العامة المستشـفیات مــــن %٦٠
 إلى تصل تكاد أزمة حدوث إلى أدى امم التمریض، طاقم في واضح نقص وجود مع الصـحیة،

 األسباب متنوعة وقومیة وطنیة مشكلة فھي والعملیة، العلمیة الحلول إلى لالفتقار مسدود طریق
  .واالتجاھات

 إلى بحاجة شفیاتالمس فكافة COVID-19 جائحة النتشار ونتیجة ،أخرى ناحیة ومن 
 نسبة ألن عظیمة؛ بكارثة ینبئ دق الوضع األمر واقع وفي التمریض، ھیئة من كبیرة أعداد

 للتعبئة المركزي للجھاز وفقا( ٪٤٠ تتعدى ال التمریض ھیئة من مصر في الموجودة األعداد
 حد إلى المرضى حالة تدھور في تسببت خطیرة إعاقة وجود یعني مما ،)٢٠١٧ واإلحصاء

 النقص ھذا وبسبب ،العملیات وغرف المركزة العنایة وحدات من العدید تعلیق إلى ًضاوأی كبیر،
 أكده ما ھوو ،العجز ھذا نتیجة كاملة مستشفیات افتتاح في وتأجیل إغالق حد إلى الكارثة وصلت
 عدد إجمالي أن أوضح حیث عجز، بوجود ٢٠١٨ لعام للمحاسبات المركزي الجھاز تقریر

 حیث ٢٠١٧ بعام مقارنة ألفا ١٤٣٢٠ العام القطاع في بالعمل القائمین التمریض ھیئة أعضاء
 حوالي ٢٠١٨ عام في الخاص القطاع فى التمریض ھیئة عدد بلغ بینما ،١٩١،٤٠٠ بلغ

  .ألفا ٢٠٧١١ عدد بلغ ٢٠١٧ عام في بینما ألفا ٢٢٧٦٦
 معدالت أن )(Spector, et al, 2014 دراسة أوضحت قد ،العالمي المستوى وعلى 
 وھذه %٥٠-٣٠ بین ما تتراوح الصحیة الرعایة مجال في االستقواء لسلوكیات التعرض
 مما الوظیفي، االحتراق من عال مستوى إلى تؤدي والتي للممرضات تھدیدا تشكل الظاھرة

 التطبیق ضرورة في ساھم الذي األمر التمریض، طاقم في الحالي النقص تفاقم إلى بدوره یؤدي
  .القطاعات من غیره دون القطاع ھذا على

 المجتمع فى العمل بیئة داخل العمل أماكن يف االستقواء ظاھرة تناول حداثة وبسبب 
 المستشفیات قسم في أبعادھا على للتعرف استطالعیة دراسة الباحث أجرى فقد العربي،
  .الجامعیة
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 من مفردة ٣٠قوامھا میسرة عینة مع متعمقة مقابالت إجراء :الدراسة طریقة
 من المقابالت، ھذه إجراء وتم القاھرة، لجامعة التابعة المستشفیات في العامالت الممرضات

  .استقصاء قائمة خالل من والثانیة مفتوحة، استرشادیة أسئلة خالل من :األولى طریقتین خالل
   :التالي النحو على األسئلة ھذه توضیح ویمكن
  بالعمل؟ المتعلقة ومقترحاتك رأیك لتجاھل تتعرض ھل .١
  كبیر؟ بشكل بعملك القیام أثناء للرقابة تخضع ھل .٢
  الوظیفیة؟ بأعمالك القیام أثناء السخریة أو لإلھانة تتعرض ھل  .٣
 متعمد؟ بشكل واالستبعاد التجاھل من تعاني ھل .٤
 عملك؟ مكان في الجسدي االعتداء أو بالعنف تھدیدات تواجھ ھل .٥
 جدید؟ عمل یوم لمواجھة الصباح في تستیقظ حینما باالستنزاف تشعر ھل .٦
 اآلخرین؟ مشكالت مع جید بشكل تتعامل ھل .٧
 عملك؟ بمھام القیام أثناء والحیویة بالنشاط تشعر ھل  .٨
 اإلجھاد؟ لك یسبب الیوم طوال الناس مع التعامل ھل .٩

  :یلي عما االستطالعیة الدراسة نتائج كشفت وقد
  :مثل الممرضات، بین ظاھرة انتشار عن تعبر التي المظاھر بعض وجود -١

 بأخطائھم وتذكیرھم االنتقادات لكثرة التمریض ھیئة تعرض. 
 التركیز وعدم االرتباك من العدید لھم یسبب مما كبیر بشكل عملھم في للرقابة تعرضھم. 
 بالعمل المتعلقة ومقترحاتھم آرائھم تجاھل. 
 العمل زمالء بین المتعمد واالستبعاد التجاھل شیوع. 
 الوظیفیة بالمھام القیام أثناء العمل زمالء بین والسخریة اإلھانات تفشي. 
 بعد وباألخص الجمھور ِقبل من الجسدي واالعتداء بالعنف التھدیدات من للعدید التعرض 

 . (covid-19)جائحة انتشار
  :یلي كما البحث لعینة الوظیفي االحتراق مستوى ارتفاع مظاھر بعض وجود -٢

  انتشار بعد وباألخص للعمل الذھاب في الرغبة وعدم الغیاب معدالت ارتفاع (Covide -
 اإلصابة حاالت من %١٣حوالي تمثل والتي الطبي بالقطاع إلصابةا نسبة الرتفاع ،(19

 القومي بالمعھد الطبي الفریق من عضًوا ١٧ إصابھ وباألخص مصر، في كورونا بفیروس
 بعد التمریض صفوف من المئة في ١٠ من یقرب ما توفي اآلن وحتى األورام، لعالج

 احتمالیة من الرعب سبب مما ریض،التم مھنة نقابة أعلنتھ لما وفقا بالفیروس، إصابتھم
  .بینھم المرض تفشي

  العمل في واإلرھاق بالملل الشعور.  
  اآلخرین مع التعامل في الرغبة عدم.  
  المستفیدین جمھور مع التعامل عند باإلجھاد الشعور. 

   الممرضات بین العمل أماكن في االستقواء خطورة تتضح :سبق ما على بناًء 
   دول بین التنافسي مصر مركز على تأثیرھا خالل من مصر، يف الطبي القطاع داخل
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 التساؤل حول تدور البحث مشكلة فإن ،للمرضى المقدمة الصحیة الخدمات مستوى في العالم
  :التالي

 العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في الدیموجرافیة العوامل تأثیر مدى ما 
 منھ وینبثق القاھرة؟ لجامعة التابعة الجامعیة تالمستشفیا في للممرضات الوظیفي واالحتراق

  :فرعیة تساؤالت عدة
  الوظیفي؟ االحتراق على العمل أماكن في االستقواء أثر ھو ما -١
 بین العالقة في الوسیطة المتغیرات بعض یلعبھ أن یمكن الذي الدور طبیعة ھي ما -٢

  البحث؟ موضع بالمستشفیات الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء
 

 محل الجامعیة المستشفیات قبل من یوجد العمل أماكن في االستقواء أبعاد من أي معرفة  -أ 
  .البحث

 االستقواء العمل، نحو الموجھ االستقواء( العمل أماكن في االستقواء أبعاد من أي استجالء  - ب 
 .الوظیفي االحتراق ىعل أكبر بدرجة تؤثر )البدني اإلیذاء الشخص، نحو الموجھ

 في بالسلبیة والشعور العاطفي االستنزاف( الوظیفي االحتراق أبعاد من أى على التعرف  -ج 
 .العمل أماكن في باالستقواء أكبر بدرجة یتأثر )الشخصي اإلنجاز وتدني العالقات

 .الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین المباشر التأثیر وتحلیل تحدید  -د 
 أماكن في االستقواء بین العالقة في والسن النوع یلعبھ الذي التفاعلیة الوساطة دور قیاس  -ه 

 .الجامعیة بالمستشفیات التمریض لھیئة الوظیفي واالحتراق العمل
 .االجتماعیة بالحالة یتعلق فیما البحث متغیرات بین معنویة فروق وجود على التعرف  - و 
 على تقوم إیجابیة عمل بیئة خلق في سھمت أن یمكن والتي التوصیات من مجموعة تقدیم  -ز 

 في الوظیفي االحتراق حدة تخفیض إلى باإلضافة السلبیة، والسلوكیات العنف نبذ
 .البحث محل المستشفیات

 

  :العلمیة األھمیة -١
 )الوظیفي االحتراق العمل، أماكن في االستقواء( المتغیرات أھمیة من البحث أھمیة تنبع  -أ 

 یعتبر الذي البشري بالعنصر وارتباطھا اإلداري، الفكر في ھامة ووسیلة أداة عتبارھابا
 .منظمة ألي جوھریًّا محوًرا

 أماكن في االستقواء مفھوم تناولت التي العربیة والدراسات األبحاث في النسبیة الندرة  - ب 
 .بینھم المتبادلة والعالقات الوظیفي واالحتراق العمل

 في االستقواء بین العالقة على –التفاعلیة– الوسیطة المتغیرات ضبع أثر قیاس تستھدف  -ج 
 اختالف إلى السابقة الدراسات معظم نتائج تشیر حیث الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن
 المتغیرات نوعیة باختالف الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في االستقواء تأثیر

 .العالقة تتضمنھا التى الوسیطة
 الدراسات قبل من المختبرة غیر النماذج من البحث، لھذا المقترح النظري جالنموذ یعد  -د 

 من علیھ واالطالع الحصول للباحث تیسر ما ضوء في وذلك – األجنبیة وكذلك العربیة
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 مایشكل وھو النموذج ھذا اختیار سبب مایبرر وھو – البحث بموضوع مرتبطة دراسات
 .خاصة بصفة العربیة المكتبة إثراء في ویساھم عامة بصفة علمیة إضافة بدوره

 بعض وھناك ببعض، بعضھا مرتبطة متعددة أبعاد لھ متغیر ھو العمل أماكن في االستقواء  -ه 
 ھذا یھدف ثم ومن األبعاد، لھذه التعرض دون عام بشكل بقیاسھ اكتفت التي الدراسات

 باإلضافة البحث، محل التابعة المتغیرات على منھا بعد كل تأثیر مدى استجالء إلى البحث
 َأولى أنھ البحث لھذا قیمة یضیف ومما الدیموجرافیة، العوامل تأثیر مدى استجالء إلى

 .بالًغا اھتماًما األبعاد ھذه قیاس
  :العملیة األھمیة -٢

 أھم أحد الصحیة الرعایة قطاع یعتبر حیث التطبیق، مجال أھمیة من البحث أھمیة تنبع .أ
  .إلیھ اإلشارة سبقت كما مصر في االقتصاد ركائز

 سلوكیات تقلیل مشكلة لحل فعالھ حلول لتقدیم أھمیتھ من للبحث العملیة األھمیة تأتي .ب
 یساھم والذي الوظیفي، االحتراق مستویات انخفاض على بدورھا تؤثر والتي االستقواء

 في التمریض ھیئة قبل من المقدمة الصحیة الرعایة جودة مستوى تحسین في بدوره
 .البحث موضع الجامعیة تشفیاتالمس

 والخدمات الصحیة الرعایة جودة وتطویر تحسین في تسھم قد جادة محاولة البحث یعتبر .ج
 على تؤثر العمل أماكن فى االستقواء سلوكیات أبعاد أي على التعرف خالل من المقدمة

 .التأثیر ھذا تخفیض لمحاولة بالمستشفیات، الوظیفي االحتراق مستویات
 سلوكیات بخطورة الجامعیة بالمستشفیات التمریض ھیئة وعي وتحسین زیادة على عملال .د

 وھو الوظیفي االحتراق حدوث في وتتمثل علیھم وسلبیة ضارة آثاره من لھ لما االستقواء
 .للمرضى المقدمة الخدمات مستوى وتدني تخفیض على النھایة في یؤثر ما

 وتطویر وضع في فرصھم تحسین من بشریةال الموارد متخصصي البحث ھذا سیمّكن .ه
  .الوظیفي االحتراق من الموظفین لحمایة وقایة برامج وتنفیذ

 

  :وفروضھ البحث نموذج - أ
 مراجعة على بناء )١( رقم الشكل في والمبین للبحث المقترح النموذج بناء تم 
 من اختباره سیتم ما وھو بینھا، التأثیر واتجاھات البحث متغیرات نع لیعبر السابقة؛ الدراسات

 تأثیر اختبار إلى سیھدف البحث أن إلى المشار الشكل من ویتضح المیداني، البحث خالل
 على الحسبان في أبعاده أخذ سیتم والذي )المستقل المتغیر( العمل أماكن في االستقواء
  ).التابع المتغیر( الوظیفي االحتراق

 توضیحھا یمكن المتغیرات من أساسیة مجموعات ثالث من البحث نموذج ویتكون
  :كالتالي

  .العمل أماكن في االستقواء في المتغیر ھذا ویتمثل :المستقل المتغیر -١
 .الوظیفي االحتراق في المتغیر ھذا یتمثل :التابع المتغیر -٢
  موجرافیةالدی المتغیرات في یتمثل :Moderating Variableالوسیط المتغیر -٣
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  للبحث المقترح النموذج ) ١ ( رقم شكل

  )الباحث إعداد من( :المصدر
   :البحث فروض -ب

 النحو على أعاله سابقة دراسات من عرضھ تم ما على بناًء البحث فروض صیاغة یتم سوف
  :التالي

 العمل اكنأم في االستقواء بین إیجابیة عالقة وجود السابقة الدراسات بعض أكد )١(
 ،) Goussinsky & Livne,2018(دراسات في ورد كما وھذا ،الوظیفي واالحتراق

)2018, Bakhshi &Gupta()2020 ,Dey & Srivastava( یمكن علیھ، وبناء 
   صیاغة

 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :األول الرئیسي الفرض 
  .الوظیفي
  :وھما فرعیان فرضان الفرض ھذا من وینبثق

 العمل أماكن في االستقواء أبعاد بین معنوي تأثیر یوجد :األول الفرعي الفرض
 )البدني اإلیذاء الضحیة، شخص نحو الموجھ االستقواء العمل، نحو الموجھ االستقواء(

  .الوظیفي واالحتراق
 وأبعاد العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :الثاني الفرعي الفرض

 اإلنجاز بتدني الشعور العالقات، في بالسلبیة الشعور العاطفي، اإلستنزاف( الوظیفي االحتراق
  ).الشخصي

  :وھي فرعیة فروض ثالثة الفرعي الفرض ھذا من وینبثق 
  .العاطفي واإلستنزاف العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :أ١ف
  .العالقات فى بالسلبیة والشعور العمل أماكن في واءاالستق بین معنوي تأثیر یوجد :ب١ف
 اإلنجاز بتدني والشعور العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :ج١ف

  .الشخصي

  التابعالمتغير
االحتراق الوظيفي 

 العاطفي االستنزاف . 
 فى بالسلبية الشعور 

 . العالقات
 اإلنجاز تدني 

  .الشخصي
 

 أماكن في ستقواءاال
  العمل

 نحـو  الموجه االستقواء 
  .العمل

 نحـو  الموجه االستقواء 
  .الضحية شخص

 البدني اإليذاء.   
 

  الديموجرافية العوامل
 )والنوع السن(

 المتغير المستقل
H1  

H2 

+ 
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 االستقواء بین العالقة في الدیموجرافیة للعوامل تأثیر وجود السابقة الدراسات بعض أكد )٢(
)al. et,Wang ( دراسات في ورد ماك وھذا الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في

)2020 2017 ، Marchand ()2015 ,Nassar( الفرض صیاغة یمكن علیھ، وبناء 
 تأثیرا -وسیط كمتغیر- )السن ، النوع( الدیموجرافیة العوامل تؤثر : الثاني الرئیسي

 المستشفیات داخل الوظیفي واالحتراق العمل مكان في االستقواء بین العالقة في معنویا
  .البحث موضع

  :وھما فرعیان فرضان الفرض ھذا من وینبثق
 العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في - وسیط كمتغیر - للنوع معنوي تأثیر یوجد :أ٢ف

  .الوظیفي واالحتراق
 أماكن في االستقواء بین العالقة في– وسیط كمتغیر – للسن معنوي تأثیر یوجد :ب٢ف

  .الوظیفي واالحتراق العمل
  :البحث متغیرات مقاییس -ج

  :البحث متغیرات مقاییس )١( رقم جدول

  المتغیر
  نوع

  المتغیر
 سیتم التي المتغیر أبعاد

  المقیاس  القیاس في استخدامھا

االستقواء
 

في
 

أماكن
 

العمل
  

مستقل
  

 
 .العمل نحو الموجھ الستقواء

 
 شخص نحو الموجھ الستقواء
 .الضحیة
  .البدني اإلیذاء

 على اعتمادًا بعد كل قیاسب الباحث وسیقوم
 باستخدام العمل مكان في االستقواء مقیاس

 السلبیة األفعال استبیان من عنصرًا ٢٢
 The Negative Acts المنقح

Questionnaire-Revised تم والذي 
 ,.Einarsen et.al) بواسطة تطویره
2009) 
  :وھي فرعیة أبعاد ثالثة من یتكون والذي

  .العمل نحو الموجھ االستقواء لبعد عبارات ٨
 نحو الموجھ االستقواء لبعد عباره ١١

  الضحیة شخص
   .البدني اإلیذاء لبعد عبارات ٣

االحتراق
 

الوظیفي
  

تابع
  

 
   العاطفي إلستنزاف

 
 العالقات في بالسلبیة لشعور

 
  الشخصي اإلنجاز بتدني لشعور

 The Maslach Burnout مقیاس
Inventory General Survey 

(Maslach & Jackson, 1981)  
 ٢١خالل من الوظیفي االحتراق قیاس سیتم

 المستقصي إجابة خالل من تعكس عبارة
 لالحتراق تعرضھم مدى عن منھ

   .الوظیفي
   .العاطفي االستنزاف لقیاس عبارات ٨
 في بالسلبیة للشعور لقیاس عبارات ٥

   .العالقات
  .الشخصي اإلنجاز لتدني لقیاس عبارات ٨

  ).الباحث إعداد من( :المصدر
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 ومصادر المطلوبة البیانات وأنواع البحث، ھذا فى المتبع المنھج الجزء ھذا یتضمن 
  .وقیاسھ متغیراتھ دراسة وأسلوب البحث مجتمع وتوصیف علیھا، الحصول

  :البحث ھذا في المتبع المنھج -أ 
 ھو المتبع المنھج فإن وضھوفر البحث یسعى التي واألھداف البحث مشكلة ضوء في 

 كما المشكلة دراسة على یقوم حیث البحث لھذا المناسب المنھج ویعتبر التحلیلي الوصفي المنھج
 وتوضیح بوصفھا، كیفي بشكل عنھا ویعبر دقیق، بشكل بوصفھا ویھتم العملي الواقع في

 األخرى، تالمشكال من غیرھا مع ارتباطھا ودرجة كمي شكل في عنھا یعبر كما خصائصھا،
 في تساھم استنتاجات عدة إلى للوصول إعدادھا بل فقط المشكالت بوصف یقوم ال المنھج وھذا
  .وتطویره الواقع فھم
  :ومصادرھا البحث في المطلوبة البیانات أنوع -ب
  :وھما البحث أھداف تحقیق بغرض علیھا الحصول المطلوب البیانات من نوعان ھناك 

 في باالستقواء المتعلقة المفاھیم وكافة النظري اإلطار تحدید في تتمثل :ثانویة بیانات -١
 العربیة سواء الكتب كافة من البیانات تلك على الحصول ویتم الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن

 باإلضافة العلمیة، والمؤتمرات والدوریات، اإللكترونیة، والمواقع العلمیة والمقاالت األجنبیة أو
  .القاھرة لجامعة التابعة الجامعیة مستشفیات من علیھا الحصول تم تيال البیانات إلى

 أماكن في االستقواء من بكل المرتبطة واالتجاھات اآلراء في تتمثل :أولیة بیانات -٢
 لجامعة التابعة الجامعیة بالمستشفیات التدریس ھیئة أعضاء لدى الوظیفي واالحتراق العمل

 عملھم مواقع في معھم شخصیة مقابالت إجراء خالل من ھاعلی الحصول أمكن والتي القاھرة،
  .الغرض لھذا أعدت استقصاء قائمة الستیفاء

  :البیانات جمع وطریقة أداة -ج
 محل المتغیرات لقیاس عبارات من تتكون استقصاء قائمة بتصمیم الباحث یقوم سوف 

  .الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء لقیاس وھي البحث
  :البحث وعینة مجتمع -د

 المستشفیات في بالعمل القائمین التمریض ھیئة إجمالي من البحث مجتمع یتكون 
 ھیئة تعرض االستطالعیة الدراسة أثناء الباحث وجد حیث القاھرة، لجامعة التابعة الجامعیة

 والتعرض بأخطائھم وتذكیرھم االنتقادات من للعدید البحث محل المستشفیات في التمریض
   .االستقالة لتقدیم بتلمیحات واإلشارة واإلھانة لسخریةل

 مفردة، ٥٨٨١١ القاھرة جامعة في بالعمل القائمین التمریض ھیئة أعضاء عدد بلغ وقد 
 التوالي على بلغ والفرنساوي القدیم العیني القصر مستشفي في التمریض ھیئة ألن ونظًرا
 من %٩٠ حوالي على یستحوذ ما وھو ،٥٢٧٥ مًعا مجموعھم فإن وبالتالي ،٢ ٣٠٠ ،٣٩٧٥
 البحث مجتمع یكون فسوف ذلك وعلى القاھرة، جامعة مستشفیات في التمریض ھیئة إجمالي

                                                
  .مقابلة مع المسئول عن ھیئة التمریض في المستشفیات موضع البحث. 1
  .  لمستشفى القصر العیني على شبكة اإلنترنتالموقع الرسمي. 2
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 وعددھم الفرنساوي والقصر القدیم العیني القصر مستشفى في التمریض ھیئة أعضاء في ممثال
  .مفردة ٥٢٧٥

  لقاھرةا جامعة بمستشفیات العاملین إجمالي یوضح ) ٢( رقم جدول
  التمریض ھیئة عدد  الجامعیة المستشفیات

  ٣٩٧٥  )والقبلي البحري( القدیم القصر
  ١٣٠٠  الفرنساوي القصر

  :العینة ونوع حجم 
 مع البحث مجتمع مفردات لتجانس نظًرا بسیطة عشوائیة عینة على الدراسة اعتمدت 

 حجم بلغ والتي العینة حجم حدیدلت التالیة المعادلة وبتطبیق مفرداتھ، وعناوین بأسماء إطار وجود
  ).٢٠٠٣ ثابت إدریس،( البحث محل المستشفیات على توزیعھا یتم وسوف مفردة، ٣٨٤ العینة
  :یلي كما للدراسة المطلوبة العینة حجم لتحدید التالیة المعادلة استخدمت وقد

   ×المعیاریة الدرجة = بھ المسموح الخطأ
  
   مفردة ٣٨٤ =× ١٫٩٦ = %٥±

   :إن حیث
   العینة حجم = ن
   . %٥٠ أنھا یفترض ما وعادة البحث مجتمع في الخصائص توافر نسبة : ق

 %٩٥ وھو النتائج بھ یعمم الذي الثقة لمعامل المقابلة الدرجة وھي :المعیاریة الدرجة
  . ١،٩٦ المعیاریة الدرجة تكون وبذلك

  البحث وعینة مجتمع )٣( رقم جدول
  العینة حجم  النسبي زنالو  المجتمع حجم  البحث مجتمع

  ٢٨٩  %٧٥،٣  ٣٩٧٥  القدیم العیني القصر
  ٩٥  %٢٤،٦  ١٣٠٠  الفرنساوي القصر

  ٣٨٤  %١٠٠  ٥٢٧٥  اإلجمالي
  الباحث إعداد من :المصدر

   :البیانات تحلیل :تاسعا
  :البحث لمتغیرات الوصفي التحلیل -١

   .العمل أماكن في لالستقواء الوصفي التحلیل - أ

 ق)١ – ق(

 ن
)٠،٥ × ٥( 

 ن
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  العمل أماكن في لالستقواء الوصفي حصاءاإل )٤( رقم جدول

 
العدد

 

الوزن
 

المرجح
 

األھمیة
 

النسبیة
 

المتوسط
 

العام
 

ف
االنحرا

 
المعیاري

 

معامل
 

ف
االختال

 

الترتیب
 

 في االستقواء
 العمل أماكن

١٧ ٠،٥٢٥٠٦  ٣،٠٧ %٦١٫٥  ٩٢١،٨٨ ٣٠٠%    

 الموجھ االستقواء
 العمل نحو

٢ %٢٠،٩ ٠،٦٦٠٧٩ ٣،١٦  %٦٣٫٤  ٩٥٠،٣٨ ٣٠٠ 

 الموجھ االستقواء
 شخص نحو

 الضحیة

١ %١٥،١ ٠،٥١٥٩٤  ٣،٤  %٦٨ ١٠٢٠،٢٧ ٣٠٠ 

 ٣ %٣٠،٦ ٠٫٨١١٥٣  ٢،٦٥  %٥٣ ٧٩٥،٠٠ ٣٠٠  البدني اإلیذاء

  .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
  :السابق الجدول نتائج تشیر

 ةدرج إلى اتجھ فقد العمل، أماكن في االستقواء نحو البحث عینة مفردات آراء اتجاه 
 بین نسبیة أھمیة على حصلت كما ،%١٧ اختالف بمعامل ٣،٠٧ العام المتوسط بلغ حیث القبول

 سلبیة لسلوكیات البحث عینة مفردات تعرض على یدل ما وھو ،%٦١،٥ البحث عینة مفردات
 األلفاظ وإطالق والسخریة كاإلھانة المختلفة السلوكیات من العدید وتتضمن ومستمرة، متكررة
  .ذاتھ من والتحقیر شخصھل المسیئة

   .الوظیفي لالحتراق الوصفي التحلیل -ب
  الوظیفي لالحتراق الوصفي اإلحصاء )٥( جدولرقم

 الوزن العدد 
 المرجح

 األھمیة
  النسبیة

  المتوسط
  مالعا 

 االنحراف
 المعیاري

 معامل
  الترتیب االختالف

 االحتراق
    %٢٠  ٠،٦٥٢٥٥  ٣٫٢٤٧  %٦٥  ٩٧٤،٣٨ ٣٠٠ الوظیفي

 االستنزاف
  ٢ %٢٣،٢ ٠،٨٢٤٦١  ٣٫٥٥٨  %٧١،١ ١٠٦٦،٧٥  ٣٠٠ العاطفي

 الشعور
 في بالسلبیة

 العالقات
٣  %٢٦  ٠،٧٨٠٠٧ ٣٫٠٠٠ %٦٠ ٩٠٠٫٠٠ ٣٠٠  

 اإلنجاز تدني
  ١  %٢٠٫٦  ٠،٦٥٦٩٦  ٣٫١٨٧  %٦٣،٨  ٩٥٦،٣٨ ٣٠٠  *الشخصي

  معكوس مقیاس * اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
 اتجھ فقد الوظیفي، االحتراق نحو البحث عینة مفردات آراء اهاتج :السابق الجدول من یتضح 

 االتجاه حول اتفاق بنسبة أي %١٧ اختالف بمعامل ٣،٢٤٧ العام المتوسط بلغ حیث القبول درجة إلى
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 نتیجة الوظیفي االحتراق من مرتفعة لمستویات البحث عینة معاناة یعني ما وھو ،% ٦١،٥ العام
  .العمل متطلبات تلبیة على القدرة عدم إلى باإلضافة الضغوط، من للعدید التعرض

  :البحث أداة ثبات اختبار -٢
 االحتراق( البحث متغیرات ثبات الختبار ألفا كرونباخ الثبات معامل استخدام تم 
 وفًقا باالعتمادیة اتسمت وقد ،)وأبعاده العمل أماكن في واالستقواء وأبعاده الوظیفي

  ..Cronbach's alphaلمعیار
  البحث أداة ثبات اختبار )٦( رقم جدول

  ألفا كرونباخ  عددالبنود  البحث متغیرات
 ٠٫٧٢٢  ٨  العمل نحو الموجھ االستقواء
  ٠٫٧٣٨  ١١  الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء

  ٠٫٧٨  ٣  البدني اإلیذاء
  ٠٫٨٦٢  ٨   العاطفي االستنزاف

  ٠،٦٦٧  ٥  العالقات في بالسلبیة الشعور
  ٠٫٧٨٧  ٨  شخصيال اإلنجاز تدني

  .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر

  .البحث متغیرات بین االرتباط مصفوفة -  ٣
   :) الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء أبعاد (االرتباط مصفوفة - أ

  :مبین ھو كما النتائج وكانت البحث متغیرات بین العالقة إلثبات االرتباط تحلیل إجراء تم
  الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء ألبعاد االرتباط صفوفةم )٧( رقم دولج

 االرتباط مصفوفة

 االحتراق  
 الوظیفي

 االستقواء
 الموجھ

 العمل نحو

 االستقواء
 نحو الموجھ

 الشخص

 اإلیذاء
 البدني

 الوظیفي االحتراق ٠،٣٩٥ ٠،٣٩٣ ٠،٥٧٨ ١ االرتباط معامل
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المعنویة مستوى
 نحو الموجھ ستقواءاال  ٠،٤٨٤ ٠،٤٠٩ ١ ٠،٥٧٨ االرتباط معامل

  ٠٠٠ ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى العمل
 نحو الموجھ االستقواء  ٠،٣٨٥ ١ ٠،٤٠٩ ٠٫٣٩٣ االرتباط معامل

 ٠٠٠    ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى الضحیة شخص
 البدني اإلیذاء ١  ٠،٣٨٥  ٠،٤٨٤  ٠،٣٩٥ االرتباط معامل
   ٠٠٠  ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ العدد 

 دالة *٠،٠١ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا دالة**اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
  ٠،٠٥ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا

 عند البحث متغیرات بین طردیة ارتباط عالقة جودو :السابق الجدول من یتضح
 یظھر حیث للبحث، المقترح النموذج وجود على یبرھن ما وھو ،بھ المسموح الداللة مستوى

 الموجھ االستقواء العمل، نحو الموجھ االستقواء( االستقواء أبعاد بین طردیة ارتباط عالقة وجود
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 االرتباط معامل قیمة تتراوح حیث الوظیفي واالحتراق )البدني اإلیذاء الضحیة، شخص نحو
   . ٠،٠١ من أقل المعنویة ستوىم عند التوالي على ٠٫٣٩٥ ،٠،٣٩٣ ،٠،٥٧٨

  :) الوظیفي االحتراق وأبعاد العمل أماكن في االستقواء (االرتباط مصفوفة -ب
  :مبین ھو كما النتائج وكانت البحث متغیرات بین العالقة إلثبات االرتباط تحلیل إجراء تم كما

  الوظیفي راقاالحت وأبعاد العمل أماكن في لالستقواء االرتباط مصفوفة )٨( رقم دولج
 االرتباط مصفوفة

 في االستقواء  
 العمل أماكن

 االستنزاف
 العاطفي

 بالسلبیة الشعور
  العالقات في

 اإلنجاز تدني
  الشخصي

 في االستقواء ٠،٤١٣ ٠،٤٧٨ ٠،٥٨٣ ١ االرتباط معامل
 مستوى العمل أماكن

 المعنویة
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ العدد 

 دالة *٠،٠١ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا دالة** اإلحصائي لیلالتح نتائج :المصدر
  ٠،٠٥ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا
 عند البحث متغیرات بین طردیة ارتباط عالقة جودو :السابق الجدول من یتضح 

 یظھر حیث للبحث، المقترح النموذج وجود على یبرھن ما وھو بھ المسموح الداللة مستوى
 االستنزاف( الوظیفي االحتراق وأبعاد العمل أماكن في االستقواء بین طردیة ارتباط قةعال وجود

 معامل قیمة تتراوح حیث ،)الشخصي اإلنجاز تدني العالقات، في بالسلبیة الشعور العاطفي،
   . ٠،٠١ من أقل المعنویة مستوى عند التوالي على٠٫٤١٣ ،٠،٤٧٨ ،٠،٥٨٣ االرتباط

  ) الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء وبین والنوع السن )نبی ارتباط مصفوفة -ج
  الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في واالستقواء الدیموجرافیة للمتغیرات االرتباط فةضض

 االرتباط مصفوفة

 االحتراق   
 الوظیفي

 في االستقواء
 السن النوع العمل أماكن

 االحتراق ٠،٧٥٧- ٠،٣٠٤ ٠،٥٧٨ ١ االرتباط معامل
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  المعنویة مستوى الوظیفي

 في االستقواء  ٠،٤٤٠- ٠،١٠٦- ١ ٠،٥٧٨ االرتباط معامل
  ٠٠٠ ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى العمل أماكن

  )١( النوع  ٠،٠٤٩- ١ ٠،١٠٦- ٠٫٣٠٤ االرتباط معامل
 ٠،١    ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى
  السن ١  ٠،٠٤٩-  ٠،٤٤٠-  ٠،٥٧٧- االرتباط معامل
   ٠،١  ٠٠٠  ٠٠٠ المعنویة مستوى

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ العدد 

 دالة *٠،٠١ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا دالة ** اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
  ٠،٠٥ من أقل معنویة مستوى عند إحصائیا

                                                
م   ١ من خالل إعطاء الذكور برقم Nominal scale)وھو متغیر اسمي (تم إدخال النوع . 1  واإلناث برقم صفر، وت

  .إدخالھ لمعرفة درجة العالقة بینھم
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  :السابق الجدول من یتضح 
 أماكن في واالستقواء )أنثي – كرذ( النوع متغیر بین ومعنویة موجبة ارتباط عالقة وجود -١

  .الوظیفي واالحتراق العمل
 أماكن في واالستقواء )أنثى – ذكر( النوع متغیر بین ومعنویة موجبة ارتباط عالقة وجود 

 مقارنة العمل أماكن في االستقواء لممارسات عرضة أكثر الذكور بأن یفید مما ،العمل
 تأثیر وجود أوضحت والتي )(Duyan,2020 دراسة نتائج مع تتفق النتیجة وھذه باإلناث،

Lucas  دراسة نتائج مع تختلف كما العمل، أماكن في االستقواء على النوع لمتغیر
)2018, al.et,Molina( بشكل لالستقواء عرضة أكثر اإلناث أن إلى توصلت والتي 

 .الذكورب مقارنة االستقواء سلوكیات من الناتجة السلبیة اآلثار من یعانین وقد متكرر،
 الوظیفي، واالحتراق )أنثى – ذكر( النوع متغیر بین ومعنویة موجبة ارتباط عالقة وجود 

 مع تختلف النتیجة وھذه باإلناث، مقارنة الوظیفي لالحتراق عرضھ أكثر الذكور بأن یفید مما
 اإلناث أن أثبتت حیث )McMurray et. al., 2000; Walburg,2014( دراسة نتائج
 .بالذكور مقارنة الوظیفي الحتراقل تعرضا أكثر

 والوعي اإلدراك قل السن زاد فكلما البحث، ومتغیرات السن بین سالبة ارتباط عالقة وجود -٢
 عرضة أكثر الشباب أن أي الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بسلوكیات
 النتیجة وھذه السن، بكبار مقارنة وظیفیا احتراًقا وأكثر العمل أماكن في االستقواء لسلوكیات

 لھذه وحساسیة حدة أكثر الشباب أن أظھرت والتي )(Duyan,2020 دراسة مع تتفق
 العمال أن في )Feldman ,Ng ,2010( دراسة مع تتفق كما السن، بكبار مقارنة السلوكیھ

  .سنا األصغر العمال من أقل بشكل الوظیفي االحتراق من یعانون سنا األكبر
  :الفروض اختبار -٤

 قام النتائج، من والتثبت الفروض اختبار لعملیة المصداقیة من أكبر قدر إلعطاء 
  :ھما مرحلتین على الفروض اختبار عملیة بإجراء الباحث
  الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء أبعاد أن باعتبار البحث فروض اختبار 

  .أبعاد عدة من یتكون
  متغیر ھو الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء أن باعتبار الفروض اختبار 

 .واحد
 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :األول الرئیسي الفرض اختبار

  الوظیفي،
  الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین البسیط الخطي االنحدار ) ١٠ ( رقم جدول

 الوظیفي االحتراق التابع لمتغیرا

 t. test  F. test R2  المستقل المتغیر 

 مستوى القیمة 
 مستوى القیمة المعنویة

   المعنویة
R 

 في االستقواء
  ٠،٣٢٨ ٠٫٣٣٠ **٠،٠٠٠  ١٤٦،٨٦٣ **٠،٠٠٠  ١٢،١١٩ ٠،٥٧٥  العمل أماكن

  )٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند دالة ** اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر 



 

 ٨٠  
 

 

 
 

  :السابق الجدول من یتضح
 یفسر )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد ):R2( التحدید معامل

 عوامل إلى یرجع النسبة وباقي ،)الوظیفي االحتراق( التابع المتغیر في الكلي التغیر من %)٣٣(
   .قیاسھا یتم لم أخرى

 لھ )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد :المستقل المتغیر معنویة اختبار
 عند )١٢،١١٩( "ت" قیمة بلغت حیث ؛)الوظیفي االحتراق( التابع المتغیر على معنوي تأثیر

 واحد بمقدار العمل أماكن في االستقواء( تغیر اذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى
 االستقواء تأثیر یكون وبذلك ٠،٥٧٥ بمقدار )الوظیفي االحتراق( في تغیر إلى ذلك أدى واحدة

  .إیجابي تأثیر لھ الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في
 ؛(F-test) اختبار على االعتماد سیتم :االنحدار نموذج توفیق جودة معنویة اختبار 

 جودة على یدل مما ،)٠٫٠١( من أقل مستوى عند معنویة وھي )١٤٦،٨٦٣( قیمتھ وبلغت
  .االنحدار نموذج

 العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :األول الرئیسي الفرض قبول ویتم
 االستقواء لسلوكیات البحث عینة مفردات تعرضت كلما أنھ یؤكد ما وھو الوظیفي، واالحتراق

 سیساھم العمل وأیضا والشخصیة بالجسد المرتبط السلوكیات في تتمثل والتي العمل أماكن في
 ،الذھني االستنزاف مـــن حالـــة من الفرد سیعاني أي الوظیفي االحتراق مستویات ارتفاع في
  .العمل متطلبات تلبیة علــى القــدرة عــدم إلى باإلضافة الجسدي،أو

  :األول الفرعي الفرض اختبار
   :األول الفرعي الفرض الختبار المتعدد االنحدار تحلیل على االعتماد سیتم

 نحو الموجھ االستقواء( العمل مكان في االستقواء عادألب مباشر معنوي تأثیر یوجد
  .الوظیفي واالحتراق )البدني اإلیذاء الضحیة، شخص نحو الموجھ االستقواء العمل،

 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء أبعاد بین المتعدد الخطي االنحدار )١١( رقم جدول
  الوظیفي

 الوظیفي االحتراق التابع المتغیر
  t. test  F. test R2  المستقل المتغیر  
 مستوى القیمة 

 مستوى القیمة المعنویة
   المعنویة

R 

 الموجھ االستقواء
 **٠،٠٠٠  ٨،٣٥٠ ٠،٤٥٧ العمل نحو

 الموجھ االستقواء
 شخص نحو

  الضحیة
٠،٠٢  ٣،١٥٠  ٠،١٦٣ 

  ٠،٠٤  ٢،٠٥٠  ٠،١١١  البدني اإلیذاء

٠٫٣٧ **٠،٠٠٠  ٥٨،٤٧٩
٠،٣٦٦ ٢ 

  )٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند دالة * اإلحصائي التحلیل نتائج :رالمصد 



 

 ٨١  
 

––  

 
 

  :السابق الجدول من یتضح
 یفسر )العمل أماكن في االستقواء أبعاد( المستقل المتغیر أن نجد ):R2( التحدید معامل 

 عوامل إلى یرجع النسبة وباقي )الوظیفي االحتراق( التابع المتغیر في الكلي التغیر من %)٣٧(
   .قیاسھا یتم لم أخرى

 االستقواء أبعاد( المستقل للمتغیر معنوي تأثیر یوجد :المستقل المتغیر معنویة اختبار 
  ).الوظیفي االحتراق( التابع المتغیر على )العمل أماكن في

 حیث الوظیفي، االحتراق على تأثیرا األبعاد أكثر العمل نحو الموجھ االستقواء یعتبر 
 تغیر إذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند )٨،٣٥٠( "ت" قیمة بلغت

 )الوظیفي االحتراق( في تغیر إلى ذلك أدى واحدة واحد بمقدار العمل نحو الموجھ االستقواء(
 الموجھ االستقواء ھو العمل أماكن في االستقواء ألبعاد تأثیر أعلى یكون وبذلك ٠،٤٥٧ بمقدار

   .وظیفيال االحتراق على العمل نحو
 "ت" قیمة بلغت حیث الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء الترتیب في یلیھ 

 نحو الموجھ االستقواء( تغیر إذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند )٣،١٥٠(
 وبذلك ٠،١٦٣ بمقدار )الوظیفي االحتراق( في تغیر إلى ذلك أدى واحد بمقدار الضحیة شخص

  .الوظیفي االحتراق على الضحیة شخص نحو الموجھ قواءاالست تأثیر یكون
 مع یختلف ما وھو البدني اإلیذاء ھو الوظیفي االحتراق على تأثیرا األبعاد أقل وأخیرا

 شخص نحو الموجھ االستقواء أن إلى توصلت والتي )(Alkan ,et.,al 2011 دراسة نتائج
  .الوظیفي االحتراق على تأثًیرا األبعاد أكثر الضحیة

 ؛(F-test) اختبار على االعتماد سیتم :االنحدار نموذج توفیق جودة معنویة اختبار 
 جودة على یدل مما ،)٠٫٠١( من أقل مستوى عند معنویة وھي )١٤٦،٨٦٣( قیمتھ وبلغت
  .االنحدار نموذج

 أماكن في االستقواء أبعاد بین معنوي تأثیر یوجد :األول الفرعي الفرض قبول وتم 
 )البدني اإلیذاء الضحیة، شخص نحو الموجھ االستقواء العمل، نحو الموجھ تقواءاالس( العمل

 كما الوظیفي، االحتراق مستوى على تؤثر االستقواء أبعاد أن یؤكد ما وھو الوظیفي، واالحتراق
 السلوكیات زادت كلما أنھ أي العمل، نحو الموجھ االستقواء ھو تأثًیرا األبعاد أكثر أن أظھرت
 معلومات وحجب )علیھ المستقوى( على إضافیة أعباء تحمیل تتضمن والتي المتكررة السلبیة

 المتعلقة األمور كافة في علیھ المستقوى رأي تجاھل إلى باإلضافة عملھ، على تؤثر قد ھامة
 وأعباء مفرطة، رقابة تحت والعمل منطقیة غیر توقیتات لھا یحدد وأعمال مھام وإسناد بالعمل،

  .الوظیفي االحتراق مستویات زیادة إلى أدى كلما علیھا لسیطرةا یمكن ال عمل
 أماكن في االستقواء أبعاد تأثیر لمدى تفصیال أكثر بشكل للتعرف التالي التحلیل إجراء وسیتم
  .الوظیفي االحتراق أبعاد على العمل
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  الوظیفي االحتراق أبعاد على العمل أماكن في االستقواء أبعاد تأثیر اختبار )١٢( رقم جدول

  B T مستوى 
  النتیجة  المعنویة

 االستنزاف العمل نحو الموجھ االستقواء
  قبول  ٠،٠٠٠ ٨،١١٢  ٠،٤٤٣  العاطفي

 الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء
  العاطفي االستنزاف

  قبول  ٠،٠٠١  ٣،٢٦٩  ٠،١٦٩

  قبول  ٠،٠١٦  ٢،٤١٦  ٠،١٣٠ العاطفي االستنزاف البدني اإلیذاء
 بالسلبیة الشعور العمل نحو جھالمو االستقواء

 قبول  ٠،٠٠٠  ٦،٥٦٨  ٠،٣٩٠ العالقات فى

 الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء
 العالقات فى بالسلبیة الشعور

  قبول  ٠،٠١٥ ٢،٤٤٦  ٠،١٣٨

  قبول  ٠،١٦٩  ١،٣٨٠  ٠،٠٨١ العالقات فى بالسلبیة الشعور البدني اإلیذاء
 ازاإلنج تدني العمل نحو الموجھ االستقواء
  قبول  ٠،٠٠٠  ٦،٥٦٨  ٠٫٣٤٣ الشخصي

 تدني الضحیة شخص نحو الموجھ االستقواء
 الشخصي اإلنجاز

  رفض  ٠،٠٥٩ ٢،٤٤٦  ٠،١١١

  رفض  ٠،٢٤٩  ١،٣٨٠ ٠،٠٧١ الشخصي اإلنجاز تدني البدني اإلیذاء

 ** ٠،٠٠١ من أقل معنویة مستوى عند دالةإحصائیا ***اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
 أقل معنویة مستوى عند إحصائیا دالة * ٠،١ من أقل معنویة مستوى عند ائیاإحص دالة
  ٠،٠٥ من

  :السابق الجدول من یتضح
 ھو ككل، الوظیفي االحتراق مستوى على تأثیرا العمل أماكن في االستقواء أبعاد أكثر 
   ،)١١( رقم جدول فى یظھر كما العمل نحو الموجھ االستقواء
 بشكل الوظیفي االحتراق أبعاد على االستقواء أبعاد بتحلیل صةالخا النتائج أكدت كما 

 أبعاد على تأثیرا األبعاد أكثر باعتباره العمل نحو الموجھ االستقواء تأثیر مدى تفصیال أكثر
 اإلنجاز تدني العالقات، في بالسلبیة والشعور العاطفي االستنزاف( الوظیفي االحتراق
 من الحد أھمیة إلى االنتباه یلفت ما وھو ،)١٢( رقم بقالسا الجدول في یظھر كما )الشخصي

 )علیھ المستقوى( على إضافیة أعباء تحمیل یتضمن والتي العمل نحو الموجھ االستقواء تأثیر
 كافة في علیھ المستقوى رأي تجاھل إلى باإلضافة عملھ، على تؤثر قد ھامة معلومات وحجب
  .لھا یحدد مالوأع مھام وإسناد بالعمل، المتعلقة األمور
  :الثاني الفرعي الفرض اختبار
 العاطفي، اإلرھاق( الوظیفي االحتراق وأبعاد العمل مكان في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد

  . )الشخصي .اإلنجاز تدنى العالقات، في بالسلبیة الشعور
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  :وھي فرعیة فروض ثالثة الفرعي الفرض ھذا من وینبثق
  .العاطفي واإلستنزاف العمل أماكن في االستقواء ینب معنوي تأثیر یوجد :٢أ١ف
  .العالقات فى بالسلبیة والشعور العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :٢ب١ف
 اإلنجاز بتدني والشعور العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :٢ج١ف

  .الشخصي
   :البسیط االنحدار یلتحل على االعتماد سیتم الفرعي الفرض والختبار 

  العاطفي واالستنزاف العمل أماكن في االستقواء تأثیر اختبار )١٣( رقم جدول
 العاطفي االستنزاف التابع المتغیر

 المقدرة
 المتغیر  t. test  F. test R2  المعلمات

 المستقل
 مستوى القیمة 

 مستوى القیمة المعنویة
  المعنویة

 معامل
 ارتباط

R 

تقواء  االس
اكن يف  أم

  العمل
٠٫٥٨٣  ٠٫٣٤٠  ٠٫٠٠٠  ١٥٣،٧٩٩ ٠٫٠٠٠  ١٢٫٤٠٢  ٠٫٥٨٣  

  )٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند دالة * اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر 
  :السابق الجدول من یتضح

 %)٠٣٤٠( یفسر )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر ):R2( التحدید معامل
 أخرى عوامل إلى یرجع النسبة وباقي ،)العاطفي االستنزاف( التابع المتغیر في الكلي التغیر من
   .قیاسھا یتم لم

 )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد :المستقل المتغیر معنویة اختبار
 )١٢،٤٠٢( "ت" قیمة بلغت حیث ؛)العاطفي االستنزاف( التابع المتغیر على معنوي تأثیر لھ

 بمقدار العمل أماكن في االستقواء( تغیر إذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند
 تأثیر یكون وبذلك ٠٫٩١٦ بمقدار )العاطفي االستنزاف( في تغیر إلى ذلك أدى واحدة واحد

   .قوي تأثیر لھ العاطفي االستنزاف على العمل أماكن في االستقواء
 ؛(F-test) اختبار على االعتماد یتمس :االنحدار نموذج توفیق جودة معنویة اختبار

 جودة على یدل مما ،)٠٫٠١( من أقل مستوى عند معنویة وھي )١٥٣٫٧٩٩( تھقیم وبلغت
  .االنحدار نموذج

 العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :٢أ١ف الفرض قبول وتم
 مشاعر تولد في العمل أماكن في لالستقواء تأثیر وجود على یدل ما وھو العاطفي، واالستنزاف

 والعقلیة العاطفیة طاقاتھ كل الستنفاذ والعطاء المساھمة على نفسیا قادر غیر بأنھ الفرد لدى
 واإلرھاق، واالكتئاب باإلحباط إحساس یصاحبھ الشعور وھذا العمل، متطلبات لتلبیة الالزمة

 في یقدمھ كان الذي توىالمس بنفس ومسؤولیاتھ مھامھ أداء في االستمرار من الموظف یمنع مما
   .السابق
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  :الثاني الفرعي الفرض اختبار
  .العالقات في بالسلبیة والشعور العمل مكان في لالستقواء معنوي تأثیر یوجد :٢ب١ف

  العالقات في بالسلبیة والشعور العمل أماكن في االستقواء تأثیر اختبار )١٤( رقم جدول
 العالقات في بالسلبیة الشعور :التابع المتغیر

  t. test  F. test R2  المتغیر 
 المستقل

 مستوى القیمة 
 مستوى القیمة المعنویة

  المعنویة
R 

 في االستقواء
  ٠٫٢٢٨  ٠٫٢٦٦  ٠٫٠٠٠  ٨٨،٠٧٨ ٠٫٠٠  ٩٫٣٨٥  ٠,٤٧٨  العمل أماكن

  اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
  :السابق الجدول من یتضح

 یفسر )العمل أماكن في االستقواء( لمستقلا المتغیر أن نجد ):R2( التحدید معامل 
 یرجع النسبة وباقي )العالقات في بالسلبیة الشعور( التابع المتغیر في الكلي التغیر من %)٢٣(

  .قیاسھا یتم لم أخرى عوامل إلى
 )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد :المستقل المتغیر معنویة اختبار 

 "ت" قیمة بلغت حیث ؛)العالقات في بالسلبیة الشعور( التابع المتغیر لىع معنوي تأثیر لھ
 أماكن في االستقواء( تغیر إذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى عند )٩٫٣٨٥(

 ٠،٤٧٨ بمقدار )العالقات في بالسلبیة الشعور( في تغیر إلى ذلك أدى واحدة واحد بمقدار العمل
  .العالقات في بالسلبیة الشعور على العمل أماكن في ستقواءاال تأثیر یكون وبذلك

 ؛(F-test) اختبار على االعتماد سیتم :االنحدار نموذج توفیق جودة معنویة اختبار 
 مما ،)٠٫٠١( من أقل مستوى عند معنویة وھي )١٤٦،٨٦٣( ھي (F-test) اختبار قیمة وبلغت

 .االنحدار نموذج جودة على یدل
 العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :٢ب١ف ضالفر قبول وتم 
 ھیئة تعرض عن مترتبة سلبیة آثار وجود على یدل ما وھو العالقات، في بالسلبیة والشعور
 األفراد مع التعامل في اإلنساني العنصر فقدانك العمل أماكن في سلبیة لسلوكیات التمریض

 زمالئھ مع والبرود والالمباالة بالقسوة، فونیتص فراداأل یجعل مما ،كبشر ولیس )مادیة( كأشیاء
  .معھ المتعاملین وكافة العمل، في

  :الثالث الفرعي الفرض اختبار
  .الشخصي اإلنجاز وتدنى العمل مكان في لالستقواء معنوي تأثیر یوجد :٢ج١ف

  الشخصي اإلنجاز وتدني العمل أماكن في االستقواء تأثیر اختبار )١٥( رقم جدول
 الشخصي اإلنجاز تدني :التابع المتغیر

  t. test  F. test R2  المستقل تغیرالم 
 مستوى القیمة 

 مستوى القیمة المعنویة
  المعنویة

R 

 في االستقواء
  ٠٫١٦٨ ٠٫١٧٠  ٠٫٠٠٠  ٦١٫١٦١  ٠٫٠٠٠  ٧٫٨٢١  ٠٫٤١٣  العمل أماكن

  اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر 
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  السابق الجدول من ویتضح
 یفسر )العمل أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد ):R2( تحدیدال معامل

 إلى یرجع النسبة وباقي )الشخصي اإلنجاز تدني( التابع المتغیر في الكلي التغیر من %)٣٣(
   .قیاسھا یتم لم أخرى عوامل

 لھ )لالعم أماكن في االستقواء( المستقل المتغیر أن نجد :المستقل المتغیر معنویة اختبار
 عند )٧٫٨٢١( "ت" قیمة بلغت حیث ؛)الشخصي اإلنجاز تدني( التابع المتغیر على معنوي تأثیر

 واحد بمقدار العمل أماكن في االستقواء( تغیر إذا أنھ یعني مما ،)٠٫٠١( من أقل معنویة مستوى
 في تقواءاالس تأثیر یكون وبذلك ٠٤١٣ بمقدار )الوظیفي االحتراق( في تغیر إلى ذلك أدى واحدة
 .الشخصي اإلنجاز تدني على العمل أماكن

 ؛(F-test) اختبار على االعتماد سیتم :االنحدار نموذج توفیق جودة معنویة اختبار
 مما ،)٠٫٠١( من أقل مستوى عند معنویة وھي )٦١،١٦١(ھي (F-test) اختبار قیمة وبلغت

  .االنحدار نموذج جودة على یدل
 وتدني العمل أماكن في االستقواء بین معنوي أثیرت یوجد :٢ج١ف الفرض قبول وتم

 على تأثًیرا أكثر العمل أماكن في االستقواء أن إلى التوصل تم ھنا ومن ،الشخصي اإلنجاز
 یظھر كما الشخصي اإلنجاز تدني وأخیرا العالقات في بالسلبیة الشعور یلیھ العاطفي اإلستنزاف

 سلوكیات تأثیر مدى على یدل وھذا توالي،ال علي )٠،٤١٣ ، ٠،٤٧٨ ٠،٥٨٣( Betaقیمة من
 بعدم وشعوره ،سلبي بشكل ذاتھ تقییم إلى المیل في التمریض ھیئة لھا یتعرض التي االستقواء

  .ذاتھ عن الرضا بعد شعورا یولد مما إلیھ الموكلة المھام إنجاز في كفاءتھ
   :الثاني الفرض االختبار

 بین العالقة في معنویا تأثیرا - وسیط كمتغیر -  )السن النوع،( الدیموجرافیة العوامل تؤثر
  .البحث موضع المستشفیات داخل الوظیفي واالحتراق العمل مكان في االستقواء

  :وھما رئیسان فرضان الفرض ھذا من وینبثق
 العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في معنویا تأثیرا - وسیط كمتغیر - النوع یؤثر :أ٢ف

  .فيالوظی واالحتراق
 أماكن في االستقواء بین العالقة في معنویا تأثیًرا –وسیط كمتغیر - السن یؤثر :ب٢ف

  .الوظیفي واالحتراق العمل
 hierarchical regression analysesالھرمي المتعدد االنحدار تحلیل على االعتماد سیتم 

 في االستقواء بین العالقة في )والنوع السن( الدیموجرافیة العوامل تلعبھ الذي الوسیط الدور قیاس بھدف
  :خطوتین على القیاس ذاھ تم وقد الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن

 متغیر وكأنھ الدیموجرافیة والمتغیرات العمل أماكن في االستقواء إدخال تم :األولى الخطوة
  .الوظیفي االحتراق على ذلك أثر وقیاس بینھما التفاعلیة العالقات تجاھل مع مستقل،

 إلى باإلضافة العمل، أماكن في االستقواء مع الدیموجرافیة المتغیرات إدخال :الثانیة خطوةال
 التغیر مقدار على للتعرف االنحدار، معادلة ضمن وذلك البعض بعضھما في المتغیرین ضرب حاصل

 العمل أماكن في االستقواء بین التفاعلیة العالقة وجود بسبب االنحدار لنموذج التفسیریة القدرة في
  .الدیموجرافیة واالمتغیرات
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  الوظیفي االحتراق على االستقواء أثر الختبار المتدرج االنحدار نتائج )١٦( رقم جدول
 .B t Sig )التابع المتغیر( االحتراق

 األولى الخطوة
0.58 12.12 0.00 

Adjusted R2 R2 Change العمل أماكن في االستقواء 

.328 .33 

   .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
   :السابق الجدول من یتضح

 = R2∆,٣٣ الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في لالستقواء معنوي تأثیر یوجد
0.33,B=0.58 , p < .001)=2R( ، االحتراق مستوى في التغیرات من %33 أن یعني مما 

 لمعامل الموجبة شارةواإل العمل، أماكن في االستقواء سلوكیات وجود مدى إلى ترجع الوظیفي
 مستویات من ستزید العمل أماكن في االستقواء سلوكیات ارتفاع أن تعني B=0.58 االنحدار
  .البحث محل التمریض ھیئة لدى الوظیفي االحتراق
 بین العالقة في وسیط كمتغیر – النوع الختبار المتدرج االنحدار نتائج )١٧( رقم جدول

  الوظیفي تراقواالح العمل أماكن في االستقواء
 .B t Sig )التابع المتغیر( االحتراق
 000. 14.371 0.614 العمل أماكن في االستقواء

 000. 8.649 334.  )١( النوع
Adjusted R2   .461 

 والنوع العمل أماكن في االستقواء بین التفاعل :الثالثھ الخطوة
 000. 9.976 0.371  النوع × العمل أماكن في االستقواء

Adjusted R2 R2 Change 
.565 .105 

   .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر 
   :السابق الجدول من یتضح
 في االستقواء من كل تأثیر قیاس حالة في%46 من الكلي جذللنمو التفسیریة القدرة ارتفاع 

 التفاعلیة العالقات االعتبار في األخذ عدم مع الوظیفي االحتراق على والنوع العمل أماكن
 االستقواء بین التفاعلیة العالقة النموذج تضمین عند 56% إلى االنحدار، معادلة ضمن ینھماب

 كمتغیر النوع دخول أن أى حدة، على متغیر كل تأثیر إلى إضافة والنوع العمل أماكن في
 القدرة زیادة في ساھم الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في وسیط

 النموذج ھذا على االعتماد إمكانیة إلى یشیر مما ،%١١ بمقدار االنحدار لنموذج یةالتفسیر
 في االستقواء من كل بداللة الوظیفي االحتراق مستویات في تحدث التي بالتغیرات التنبؤ في

                                                
  . واإلناث رقم صفر من خالل إعطاء الذكور رقم واحد Nominal scale)وھو متغیر اسمي (تم إدخال النوع . ٤
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 تأثیر وجود على ینص الذي الفرعي الفرض قبول یعني ما وھو والنوع، العمل أماكن
 واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في - وسیط كمتغیر -  للنوع معنوي

 ضرورة إلى تشیر ننائج من (Bandura,1986) إلیھ توصل ما یؤكد ما وھذا الوظیفي
 المؤثرة التداخلیة العالقات لتعدد نظرا الفردیة بالسلوكیات للتنبؤ متغیر من أكثر على االعتماد

Feldman , Ng،  ,Nassar ,2010( دراسة ائجنت مع یتفق ما وھو السلوكیات، تلك في
 بالمقارنة الذكور األطباء عند شیوعا أكثر الوظیفي االحتراق أن إلى توصلت والتي )2015

 عدم إلى توصلت والتي al.et ,ZAREI.2012 مع الدراسة نتائج تختلف بینما باإلناث،
 .للنوع معنوي تاثیر وجود

 بین العالقة في وسیط كمتغیر – السن الختبار جالمتدر االنحدار نتائج )١٨( رقم جدول
  الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء

 .B t Sig )التابع المتغیر( االحتراق
 000. 10.501 450. العمل أماكن في االستقواء

 000. 8.498- 363.- السن
Adjusted R2 

.490 
 والسن العمل أماكن في االستقواء بین التفاعل :الثالثة الخطوة

 000. 8.671-  322.-  السن × العمل أماكن في االستقواء
Adjusted R2 R2 Change 

.592 .103 

   .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
   :السابق الجدول من یتضح
 في االستقواء من كل تأثیر قیاس حالة فى %49 من الكلي جذللنمو التفسیریة القدرة ارتفاع 

 التفاعلیة العالقة االعتبار في األخذ عدم مع الوظیفي االحتراق على والسن العمل أماكن
 االستقواء بین التفاعلیة العالقة جذالنمو تضمین عند 59% إلى االنحدار، معادلة ضمن بینھما

 كمتغیر السن دخول إن إذ حدة، على متغیر كل تأثیر إلى إضافة والسن العمل أماكن في
 القدرة زیادة في ساھم الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في ءاالستقوا بین العالقة في وسیط

 النموذج ھذا على االعتماد إمكانیة إلى یشیر مما ،%١٠ بمقدار االنحدار لنموذج التفسیریة
 في االستقواء من كل بداللة الوظیفي االحتراق مستویات في تحدث التي بالتغیرات التنبؤ في

 ) β =0.332 –( االنحدار لمعامل السالبھ اإلشارة العتبارا في األخذ مع والسن، العمل أماكن
 الفرض قبول یعني ما وھو ،الوظیفي االحتراق مستویات قلت السن زاد كلما أنھ تعني

 بین العالقة في - وسیط كمتغیر - للسن معنوي تأثیر وجود على ینص الذي الفرعي
 , .Gong et al)دراسة مع قیتف ما وھو الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء

 وجود عدم إلى توصلت والتي )al.et ,Zarei.2012( مع دراسة نتائج مع ویختلف 2013(
 خطط ووضع تطویر من البشریة الموارد متخصصي یمكن ما وھو للسن، معنوي تأثیر

 .الوظیفي االحتراق من الموظفین لحمایة وقائیة
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 العالقات وجود بسبب السابق الجدول في ظھری كما التفسیر معامل في التغیر معدل ارتفع 
 قبل %23 من ارتفع فقد الدیموجرافیة، والمتغیرات العمل أماكن في االستقواء بین التفاعلیة

 %59،%57إلى –والوسیط والمتغیر المستقل المتغیر بین التفاعلیة العالقة االعتبار في األخذ
 یلعبھ الذى الوسیط الدور أھمیة إلى یشیر مام التفاعلیة، العالقة تلك االعتبار في األخذ بعد

 على یدل وھذا الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في والسن النوع
 واالحتراق العمل أماكن فى االستقواء بین العالقة فى الدیموجرافیة العوامل دخول أن

 و العمل أماكن فى االستقواء فى لةالتمث السلبیة السلوكیات مستوى زیادة فى ساھم الوظیفي
 . البحث موضوع مستشفیات داخل التمریض ھیئة لدى الوظیفي االحتراق مستوى إرتفاع

 بین العالقة في وسیطا دورا تلعب الدیموجرافیة المتغیرات بأن القول یمكن سبق ما ضوء في 
 التطبیق، موضع ةالقاھر جامعة بمستشفیات الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء

 .البحث فروض من الثاني الفرض قبول یتم علیھ وبناء
 االستقواء بین كاملة غیر أو جزئیة وساطة عالقة وجود إلى تشیر :البحث نتائج فإن وبذلك 

 النتیجة وھذه ،الوظیفي باالحتراق عالقتھما في الدیموجرافیة والمتغیرات العمل أماكن في
 تأثیر أخذ أھمیة دراستھ في أوضح والذي ), Srivastava &Dey (2020دراسة مع تتفق

 في الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في الدیموجرافیة المتغیرات
 .لالھتمام مثیرة نتائج سیظھر الحسبان في أخذھا أن توقع وقد االعتبار،

  :ویلز كروسكال اختبار -ج
 آراء في واالختالف االتفاق مدى لقیاس ویلز لكروسكا اختبار على االعتماد وسیتم 
 اختالف لوجود نتیجة علمیة أھمیة یمثل لما الوظیفي االحتراق لمتغیر وفقا البحث عینة مفردات

  .االجتماعیة بالحالة یتعلق فیما السابقة الدراسات نتائج في
 الوظیفي االحتراق ویلز كروسكال اختبار )١٩( رقم جدول

  المعنویة مستوى  المحسوبة ٢كا  الرتبي المتوسط  عدد  البحث متغیرات
  الوظیفي االحتراق

 ٢٢٦،٧١  ٧٧  أعزب
  ٢٠٦،٠٠  ٤٥  متزوج

  ١١١،٠٨  ١١٩  ویعول متزوج
  ٦٦،٥٠  ٤٠  أرمل

  ١٣٣،٨٩  ١٩  مطلق

٠٫٠٠٠  ١٤٠،٧٤٤**  

   .اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر
 االحتراق المتغیر مستوى لىع البحث عینة مفردات آراء بین معنویة اختالفات توجد 

 عند دالة وھي١٤٠،٧٤٤ بلغت والتي المحسوبة ٢كا قیمة من یظھر حیث الوظیفي،
 .٠٫٠١ من أقل معنویة مستوى

 بلغت حیث الوظیفي لالحتراق تعرًضا أكثرھم األعزب أن الرتبي المتوسط قیمة وتوضح 
 بلغت حیث الوظیفي حتراقلال تعرًضا أقلھم األرمل وأخیًرا المتزوج، یلیھ ،٢٢٦،٧١قیمتھ
)Nassar( )2020,al.et ,Nassar,  دراسة نتائج مع یتفق ما وھو ٦٦،٥٠ قیمتھ

 .العزاب األطباء في شیوعا أكثر الوظیفي االحتراق أن إلى توصلت والتي 2015(
  



 

 ٨٩  
 

––  

 
 

  :الفروض اختبار نتائج ملخص
  البحث فروض اختبار ملخص )٢٠( رقم جدول

  الفرض قبول مدى  الفرض
 العمل أماكن في االستقواء بین معنوي تأثیر یوجد :األول الرئیسي الفرض

  الفرض قبول  .الوظیفي واالحتراق

 )السن النوع،( الدیموجرافیة للعوامل تأثیر یوجد :الثاني الرئیسي الفرض
  الفرض قبول  .الوظیفي واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في -وسیط – كمتغیر

  .البحث إعداد نم :المصدر 
  :وتفسیرھا البحث نتائج مناقشة :عاشرا
 الوظیفي االحتراق مع العمل أماكن في لالستقواء طردي تأثیر وجود عن النتائج أسفرت، 

 لسلوكیات األفراد تعرض إلى تشیر التي الدراسات بعض نتائج مع النتیجة ھذه وتتفق
 أن شأنھ من والذي الوظیفي الحتراقا مستویات زیادة في سیساھم العمل أماكن في االستقواء

 ,Alkanككل التمریض ھیئة أداء إلى باإلضافة األفراد أداء مستوى تقلیل في یساھم
et.al.2011; Arcega et.al.2019; Livne &Goussinsky,2018)(   

 تأثیر مستوى في اختالف وجود البحث نتائج أوضحت أخرى ناحیة ومن ناحیة، من ھذا 
 بعد تأثیر ارتفاع ثبت فقد ،الوظیفي االحتراق على العمل أماكن في الستقواءل المكونة األبعاد

 معاناتھم إلى ذلك ویرجع ،للممرضات الوظیفي االحتراق على العمل نحو الموجة االستقواء
 توقیتات لھا یحدد وأعمال مھام وإسناد بالعمل، المتعلقة األمور كافة في اآلراء تجاھل من

 والشعور الشخصي اإلنجاز مستوى من یقلل مما مفرطة، رقابة تتح والعمل منطقیة غیر
 ارتفاع في بدوره یساھم والذي العاطفي االستنزاف مستوى وارتفاع العالقات في بالسلبیة
 Alkan ,et.,al دراسة إلیھ توصلت ما مع النتیجة ھذه وتختلف الوظیفي، االحتراق مستوى
 شخص نحو الموجھ االستقواء لبعد السلبي التأثیر زیادة أن إلى توصل والذي )(2011
 الذي والمجتمع التطبیق مجال اختالف إلى ذلك یرجع وقد الوظیفي االحتراق على الضحیة

 .الدراسة فیھ تمت
 حیث ،العمل أماكن في االستقواء سلوكیات انتشار بمدى الوظیفي االحتراق أبعاد تأثرت كما 

 أماكن في االستقواء في تأثیًرا األبعاد أھم رهباعتبا العاطفي االستنزاف بعد ارتفاع اتضح
 یعتبر والذي )Chapa-Lozano 2017(نظر وجھة مع النتیجة ھذه وتتفق العمل

 تشعر حیث الوظیفي، االحتراق لتحقیق واألساس الزاویة حجر بمثابة العاطفي االستنزاف
 العاطفیة طاقاتھن كل الستنفاد والعطاء المساھمة على نفسیا قادرات غیر بأنھن الممرضات

 .العمل متطلبات لتلبیة الالزمة والعقلیة
 على العمل أماكن في لالستقواء المكونة األبعاد تأثیر مستوى اختالف إلى البحث توصل كما 

 العمل نحو الموجھ االستقواء لبعد السلبى التأثیر زیادة اتضح حیث ،الوظیفي االحتراق أبعاد
 والشعور العاطفي االستنزاف( الوظیفي االحتراق أبعاد ىعل تأثیرا األبعاد أكثر باعتباره
 انخفاض إلى أساسیة بصفة یرجع ذلك ولعل ،)الشخصي اإلنجاز تدني العالقات، في بالسلبیة

 التمریض ھیئة لكافة متاحة وجعلھا المعلومات كافة نشر على الحكومیة المستشفیات قدرة
 تجاھل خالل من بأھمیتھم التمریض ھیئة أھمیة إشعار إلى باإلضافة المساواة، قدم على
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 مما وعاطفیة نفسیة أعراض ظھور في ساھم مما بالعمل، المتعلقة األمور كافة في آرائھم
 .العمل متطلبات تلبیة على القدرة عدم إلى یؤدي

 ،االستقواء بین كاملة غیر أو جزئیة وساطة عالقة وجود إلى البحث نتائج أشارت وأخیرا 
  ،الوظیفي باالحتراق عالقتھما في )النوع السن،( الدیموجرافیة والمتغیرات العمل أماكن في
 بدرجة یسھم لم فقط العمل أماكن فى االستقواء لممارسات السلبیة بسلوكیات األخذ أن أى

 المتغیرات أخذ بعد ولكن التمریض، ھیئة بین الوظیفي االحتراق مستویات إرتفاع كبیرة
 ، التمریض لھیئة بالنسبة الوظیفي االحتراق مستوى ارتفع قدف األعتبار فى الدیموجرافیة

 السن ( الدیموجرافیة والعوامل العمل أماكن فى االستقواء بین تفاعلیة عالقة وجود ممایؤكد
 Srivastava)دراسة مع تتفق النتیجة وھذه ، الوظیفي االحتراق علي تأثیرھما فى )النوع ،

&Dey 2020), المتغیرات تأثیر الحسبان في األخذ أھمیة دراستھ فى أوضح والذي 
 بدورھا والتي الوظیفي، واالحتراق العمل أماكن في االستقواء بین العالقة في الدیموجرافیة

 االحتراق من للحد إستراتیجیات وتنفیذ تصمیم عند البشریة الموارد وخبراء الباحثین تساعد
 تمكن اإلستراتیجیات ھذه وضع عند السكانیة التركیبة االعتبار في أخذ فكلما الوظیفي،

 االحتراق من الموظفین لحمایة وقائیة خطط ووضع تطویر من البشریة الموارد متخصصو
  .الوظیفي

 لالحتراق وفقا االجتماعیة للحالة بالنسبھ معنویة فروق وجود إلى الباحث توصل كما 
 ویعول المتزوج لیھی ثم المتزوج، یلیھ الوظیفي لالحتراق عرضة أكثر فاألعزب ،الوظیفي
 دراسة نتائج مع یتفق ما وھو األرمل ھو لالحتراق عرضة أقلھم وأخیرا والمطلق

ssar.etal.,2020;Nassar,2015)N( سنا، أكبر یكونون ما عادة األزواج أن تؤكد والتى 
 حل ومھارات أعلى، شخصیة مھارات لدیھم ذلك إلى باإلضافة ومستقرین، عقلیا وناضجین
 نتائج مع تختلف كما األسرة، أفراد مع مشاركتھم بسبب التكیف على لقدرةوا المشكالت

 للحالة بالنسبھ معنویة فروق وجود عدم إلى توصل والذي )etal.ZAREI .,2012( دراسة
  .الوظیفي لالحتراق وفقا االجتماعیة

 

 القدیم العیني القصر ومستشفیات امةع بصفة القاھرة جامعة مستشفیات على التطبیق تم .١
 محل المستشفیات خصائص بین نسبي تجانس ھناك لیكون وذلك خاص، بوجھ والفرنساوي

 .التطبیق
 فقط الفرد مستوى على االستقواء سلوكیات على المترتبة اآلثار على البحث اقتصر  -١

 التنظیمي، ىالمستو على المترتبة اآلثار دراسة دون الوظیفي االحتراق في والمتمثل
 .والجھد والمال الوقت أھمھا االعتبارات لبعض

 استجابة وذلك رؤسائھم أو األطباء ولیس التمریض ھیئة نظر وجھة من البحث إجراء -٢
 .الدراسةالحالیة وأھداف لطبیعة
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  التطبیق المج للمستشفیات الموجھة التوصیات لتنفیذ إرشادیة عمل خطة )٢١( رقم جدول

 عن المسئول  التنفیذ آلیة  التوصیة
  التنفیذ

 المدة
 المتوقعة
  للتنفیذ

   :خالل من التمریض ھیئة لدى الشخصي اإلنجاز مستوى رفع
 القرارات اتخاذ قبل التمریض ھیئة آراء على التعرف -١

 ومستمرة دوریة لقاءات بعقد القیام خالل من بالعمل الخاصة
  .القرارت بھذه یتعلق فیما آرائھم لمعرفة

 كافة وتحفیز لتشجیع المناسبة العمل وظروف المناخ تھیئة -٢
 بتصمیم القیام طریق عن طاقتھا بكامل للعمل الممرضات

 من النفسیة العوائق وعالج للممرضات إرشادیة برامج
 مع للتعامل یةبالالمركز تتصف محددة سیاسات وضع خالل

 احتیاجاتھم كافة على والتعرف التمریض ھیئة شكاوى
  .مستمرة وبصفة ومشكالتھم

 بتوفیر البحث موضع المستشفیات فى اإلداریة القیادات قیام -٣
 عن بأعمالھم القیام على تساعدھم التى المعلومات كافة

 وجعلھا المعلومات كافة لنشر المناسبة الطرق توفیر طریق
 عقد خالل من المساواة قدر على التمریض ھیئة فةلكا متاحة

 وكافة اإللكتروني البرید خالل من و العامة االجتماعات
  .والمنشورات التقاریر

 بین التنسیق
 إدارة مدیر

 الموارد
 البشریة

 واإلدارات
  األخرى

  شھرا١٢

العمل
 

على
 

تدني
 

الشعور
 

باالحتراق
 

الوظیفي
 

من
 

خالل
:  

  

  :خالل من العاطفي باالستنزاف الشعور تخفیض على العمل
 البحث موضع المستشفیات فى لتمریضا ھیئة وتكلیف إسناد -١

 طریق عن ومحددة منطقیة عمل توقیتات لھا یحدد بأعمال
 محدد وقت وضع مع منھم المطلوبھ لألعمال واضح تحدید
  .منھم بھالمطلو األعمال مع یتناسب بما بھا للقیام

 البحث موضع المستشفیات فى اإلداریة القیادات مبالغة عدم -٢
 عند الممرضات على صارمة قابةر بإجراءات القیام في

 الرقابة ثقافة نشر على العمل طریق عن أعمالھن بأداء القیام
  .التمریض ھیئة لدى الذاتیة

 بین التنسیق
 الموارد إدارة

 البشریة
 وكافة

 اإلدارات
 فى األخرى

 المستشفیات
 التابعة
 لجامعة
  القاھرة

  شھور ٣

  
  
  
  

 بالسلبیة ریضالتم ھیئة رشعو تدني على القضاء نحو السعي
   :خالل من العالقات في
 الرؤوساء بین المتبادلة الثقة عالقات وتدعیم بتنمیة االھتمام .١

 رسمیة غیر اتصاالت قنوات فتح خالل من التمریض وھیئة
 من والتي التمریض ھیئة على المفروضھ القیود كافة وتقلیل
 جیدة عالقات وبناء المتبادلة الثقة بناء من تمكنھم أن شأنھا

 تخفیض في یساھم بما البحث موضع المستشفیات إدارة مع
 .العالقات في السلبیة مشاعر

 موضع المستفیات فى التمریض بھیئة الرؤساء اھتمام .٢
 كل مع والتعامل بینھم الفروق إدرااك خالل من البحث

 للممرضات المعنوي الدعم وتقدیم ،معینة بطریقة مرؤوس
 تقدیرا اآلخرین أمام لھم المناسب التكریم تقدیم خالل من

   .إلنجازاتھم

 التدریب إدارة
 فى

 المستشفیات
 محل الجامعیة

  البحث

  شھور ٤
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 مجال للمستشفیات الموجھة التوصیات لتنفیذ إرشادیة عمل خطة )٢١( رقم جدول تابع
  التطبیق

 عن المسئول  التنفیذ آلیة  التوصیة
  التنفیذ

 المدة
 المتوقعة
  للتنفیذ

 انتشار من الحد 
 یاتسلوك

 في االستقواء
  العمل أماكن

 كل على واإلجراءات القوانین كافة اتباع-١
 جسدي أو لفظس سواء اعتداء بأي یقوم من

 محل المستفیات فى التمریض ھیئة على
 صارمة عقوبات فرض خالل من البحث

  .استثناء دون
 إدارة بین فعالة اتصال قنوات فتح -٢

 من تسھل التمریض وھیئة المستشفیات
 المتعلقة المعلومات كافة وتبادل نشر نیةإمكا

 حجب من تحول قد تصرفات أي لمنع بالعمل
  .العمل في ھامة معلومات

 اتخاذ في التمریض ھیئة كافة مشاركة -٣
 تولید بھدف بالعمل، المتعلقة القرارات بعض
 أھمیة على تدل التي المشاعر من العدید
  .العمل في نظرھم ووجھات آرائھم

 ھیئة بین الرسمیة غیر القاتالع تدعیم -٤
 البحث موضع المستشفیات في التمریض

 بمایساھم والتعاون اآللفة من جو خلق بھدف
 متبادلة ثقة وخلق المعنویة الروح رفع في

  .مثالیة عمل بیئة خلق وبالتالي بینھم،

 إدارة تقوم
 محل المستشفیات

 االستعانةب البحث
 خبراءب

 فى متخصصین
 قادة قدرات تنمیة

  .مستشفیاتال

  شھور ٧

  .الباحث إعداد من :المصدر
 

 في االستقواء خالل من الوظیفي واالحتراق الغریزیة القیادة بین العالقة وتحلیل دراسة -١
  .العمل أماكن

 كنأما في االستقواء بین العالقة في وسیط كمتغیر النفسي المال رأس دور على التعرف -٢
 .الوظیفي واالحتراق العمل

 المستوى على العمل أماكن في االستقواء سلوكیات على المترتبة اآلثار على التعرف -٣
  .التنظیمي

 .أخرى قطاعات على أخرى مرة النموذج اختبار محاولة -٤
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Purpose: This paper aims to study the effect of workplace bullying 
on job burnout and it also explored the moderating effects of age, gender 
in studying the relationship between the workplace bullying and burnout. 

Methodology: The study was conducted on simple random sample 
of 384 the nursing staff working in hospital using a survey method. 

Results: There is a significant effect of the workplace bullying on 
job burnout, in addition to a significant effect of age and gender - as 
moderator variables- in the relationship between workplace bullying and 
job burnout, these results have been discussed and interpreted, and their 
implications have been studied both theoretically and practically. Future 
research horizons were also presented. 
Keywords: Workplace bullying, job burnout, Emotional Exhaustion, 

Depersonalization, Lack of personal Accomplishment, 
structural equation modeling, hospital in Egypt.  

 


