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أبػذاد غلذى النبذر يذم مٍذال الػوذل  اذسم الػهذد النك ذ   الحػسف غلى طبيػة الحأريرات املباشسة لٍل من الدزاطة  اطتهدقد

   ذلذذذَ مذذذن اذذذ ُ لوس نذذذة النكظذذذيةالذذذد ز املػذذذدُ لااحبذذذاز     الاحتذذذرام الذذذوإلايكا )إلااهذذذاى  الذذذتهٌء  غذذذدم الٌكذذذا ة امل نيذذذة(

باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة الحابػذة عةامػذة  مكذسدة مذن الػذامليل 369من غينة نوام ا  ثجويؼ البيانات ألا لية للدزاطة

. (PLS-SEM)باطذذذحمدام أطذذذذلو  نورحذذذذة املػادلذذذة البناةيذذذذة بيسيهذذذة املس ػذذذذات الصذذذذؿس     ثحليذذذذل ثلذذذَ البيانذذذذات املنصذذذوزة

 يشذذكد نحذذاةت الححليذذل غذذن  حذذود ثذذأرير مػنذذون ئيجذذا ا لٍذذل مذذن النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  اذذسم الػهذذد النك ذذ   غلذذى أبػذذاد 

الاحترام الوإلايكا   أل ازثكاع مظحو  املس نة النكظية لد  الػامليل ُيضػل غ نة ًل من النبر يم مٍال الػوذل  اذسم 

 ذذذذرش 
ُ
ثلذذذذَ النحذذذذاةت أمويذذذة الػوذذذذل غلذذذذى ثنويذذذذة املس نذذذة النكظذذذذية لذذذذد  الػذذذذامليل الػهذذذد النك ذذذذ   بأبػذذذذاد الاحتذذذذرام الذذذوإلايكا.  ث

 لحهليل مظحو  شػوزمء باالحترام الوإلايكا.   
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بةسردمامل (1)

 مذذذذذن نبذذذذذل البذذذذذاحسيل  ملذذذذذا لذذذذذه مذذذذذن  رذذذذذاز مذذذذذدمسة غلذذذذذى ألاقذذذذذساد  يذذذذذم النبذذذذذرالقذذذذذى مو ذذذذذوع 
ب
 متلايذذذذذدا

ب
مٍذذذذذال الػوذذذذذل امحوامذذذذذا

  يحذدذ غنذدما يذدزى الكذسد أنذه ثذء ”Cold Violence“ املنظوات. قالنبر يم مٍال الػول نذوع مذن لالػنذل البذازدل 

ئلذى نحذاةت طذلبية غديذدة  م هذا:     يذإدن(Ferris et al., 2008)ثجاملذه أ  اطذخبػادم مذن حانذر ناذسين يذم املنظوذة 

  (Paşamehmetoğlu et al., 2022)   السهذة الحنظيويذة (Leung et al., 2011)انمكذا  مظذحو  أدا  اعمدمذة 

  يوذا يذدقؼ الكذسد ئلذى (Ferris et al., 2008) الس ذا الذوإلايكا   الالتذلام الػذاطكا   طذلوييات املواطنذة الحنظيويذة 

 .(Peng & Zeng, 2017) الانمساط يم الظلوى املنحسف

 مذذن ناحيذذة أاذذس   حظذذا مو ذذوع اذذسم الػهذذد النك ذذ   بامحوذذام يبيذذر مذذن حانذذر البذذاحسيل يذذم الػهذذدين ألاايذذرين  

 ممويحذذه يذذم جشذذٌيل اثجامذذات  طذذلوييات الػذذامليل 
ب
   مذذو مذذا ثإيذذدم نحذذاةت الػديذذد مذذن (Jiang et al., 2017)نظذذسا

مػنذذذذذون  دزاى الػذذذذذامليل عمذذذذذسم الػهذذذذذد النك ذذذذذ   غلذذذذذى اثجامذذذذذات  الدزاطذذذذذات  الاذذذذذ  أشذذذذذازت ئلذذذذذى  حذذذذذود ثذذذذذأرير طذذذذذل  

 .   ,.Ng et al., 2010); Deery et al., 2006 ;Dechawatanapaisal, 2022 (e.g  طلوييات الػامليل املسؾوبة

 مذن حانذذر 
ب
 يبيذذرا

ب
 غذ  ة غلذى مذذا طذبو  ُمػذذد مو ذوع الاحتذرام الذذوإلايكا مذن الهضذذايا ال امذة  الاذ  ثحيلذذر امحوامذا

املذذذذديسين  البذذذذاحسيل لك ذذذذء أطذذذذبابه  ييكيذذذذة مػاعةحذذذذه  ملذذذذا يترثذذذذر غليذذذذه مذذذذن نحذذذذاةت طذذذذلبية غديذذذذدة  مسذذذذل: انمكذذذذا  

سى الػوذذل   ازثكذذاع الحٍذذاليل لٍذذل مذذن املنظوذذة  الػذذامليل  ذالس ذذا الذذوإلايكا   الالتذذلام الحنظييذذ    شيذذادة النيذذة لحذذ

 (. ;Zhang et al., 2021 Lu & Gursoy, 2016ينخيجة الزثكاع مػدُ الد زال  الؿيا    انمكا  إلانحاحية )

 ئلذذذى نظسيذذذة اعحكذذذاظ غلذذذى املذذذوازد 
ب
   الاذذذ  جشذذذير ئلذذذى أل Conservation of Resources Theory (COR) اطذذخنادا

  قوذن (Hobfoll, 1989)الاحترام الوإلايكا يوٌن أل يحدذ غندما يدزى الػاملول أل مذوازدمء السةسظذية م ذددة 

رام الذذذوإلايكا نخيجذذذة شذذذػوز الػذذذامليل بالنبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  باغحبذذذاز أل النبذذذر يذذذم مٍذذذال املحونذذذؼ أل يحذذذدذ الاحتذذذ

 يوٌذن أل وهذذدد مذذوازد الػذذامليل  قذامقساد 
ب
ال يكحهذذس ل قهذل للذذدغء مذذن الذذصم   أ  املنبذذوذين الػوذل ُيوسذذل  ذذؿوطا

 يكهذد ل الذس ابل الػاطكيذة مذؼ ناذسين 
ب
 ,Heaphy & Dutton, 2008; Lee & Ashforth)السؤطذا    لٌذن أيضذا

 لنظسيذذذذة الحبذذذادُ الاححوذذذذا م  .(1996
ب
  يوٌذذذذن أل يحذذذذدذ Social Exchange Theory مذذذن ناحيذذذذة أاذذذس     قهذذذذا

.  يذذم  ذذو  مذذا طذذبو  ثح ذذ  (Jamil et al., 2013)الاحتذذرام الذذوإلايكا غنذذد ئدزاى الػذذامليل عمذذسم الػهذذد النك ذذ   

 النك    غلى الاحترام الوإلايكا. أموية دزاطة أرس النبر يم مٍال الػول   اسم الػهد

يوذذذا ث ذذذرش أمويذذذة دزاطذذذة الذذذد ز املػذذذدُ للوس نذذذة النكظذذذية يذذذم غ نذذذة ًذذذل مذذذن النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  اذذذسم الػهذذذد 

 لنظسيذة اعحكذاظ غلذى املذوازد 
ب
  ثهذوم املذوازد بالذد ز املػذدُ للػ نذة بذيل (COR)النك    باالحترام الوإلايكا. قوقها

ة  حيث مظخسوس ألاقساد موازدمء يم الحػامل مؼ الظذس ف امل ذددة  ثجنذر املمسحذات امل ددات  املمسحات الظلبي

 مل املس نذذة النكظذذية مذذوزد يمعذذ    ُمػ ذذر غذن نذذدزة املوإلاذذل غلذذى الحػامذذل مذذؼ Hobfoll, 1989)الظذلبية )
ب
.  نظذسا

ضذػل    قوذن(Youssef & Luthans, 2007)الحجذاز  الظذلبية أ  ألاشمذات   الػذودة ئلذى حالذة الحذواشل 
ُ
املحونذؼ أل ث

 املس نة النكظية من أرس ًل من النبر يم مٍال الػول  اسم الػهد النك    غلى الاحترام الوإلايكا.
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 ملا طبو  ثأجا الدزاطة اعحالية يوحا لة للححهو من طبيػذة الحذأريرات املباشذسة لٍذل مذن النبذر يذم مٍذال 
ب
 اطخنادا

 ااحبذذاز الذذد ز املػذذدُ للوس نذذة النكظذذية يذذم غ نذذة ًذذل مذذن  الػوذذل  اذذسم الػهذذد النك ذذ   غلذذى الاحتذذرام الذذوإلايكا 

النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ   بذذذاالحترام الذذذوإلايكا   ذلذذذَ بذذذالحيبيو غلذذذى الػذذذامليل باملظخشذذذكيات 

  املسايص اليبية الحابػة عةامػة املنصوزة.

بإلاطلسبالنظريب (2)

 Workplace Ostracismبالنبذبفيبمكلنبالعالب(1-2)

 ,O„Reilly & Robinson)ُمػذد النبذر إلاذامسة شذاتػة  يوٌذن أل ثحذدذ يذم حويذؼ حوانذر اعحيذاة الاححواغيذة للكذسد 

يذذذذم مٍذذذذال الػوذذذذل بأنذذذذه لمذذذذد  اغحهذذذذاد الػامذذذذل بأنذذذذه يذذذذحء ثجاملذذذذه أ  اطذذذذخبػادم مذذذذن حانذذذذر  .  ُيػذذذذسف النبذذذذر (2009

حذذدذ لغنذذدما مؿكذذل قذذسد أ  مجووغذذة اثمذذاذ   يوذذا ُمػذذسف بأنذذه ي(Ferris et al., 2008)ناذذسين يذذم مٍذذال الػوذذلل 

ذذال  ذذا  اذذس  حينوذذا يٍذذول الهيذذام بذذرلَ مهبذذُو اححواغيب ا ثنظيويب شذذسى غضذذوب
ُ
 ,.Robinson et al)إلاحذذسا ات الاذذ  ج

.  يػٌذذذع الحػسيذذذل ألاُ   أل النبذذذر ُيحذذذدد مذذذن اذذذ ُ إلادزاًذذذات   ينذذذحت غذذذن الكػذذذل )الاطذذذخبػاد(  يذذذم حذذذيل (2013

النبذذر ُيحذذدد مذذن اذذ ُ الظذذلوييات   ينذذحت غذذن الحهذذاغع )ئؾكذذاُ الحضذذويل(   غذذادة مػٌذذع الحػسيذذل السذذا ا  أل 

 يسيذص غلذى ال ذحية أ  ال ذمن املنبذوذ 
ب
 ,.e.g)ما يحمر الباحسول الرين مظحمدمول الحػسيكات إلادزايية منظوزا

Jahanzeb et al., 2018; Quade et al., 2019)كذات الظذلويية   بسنوذا يحمذر البذاحسول الذرين مظذحمدمول الحػسي

 يسيذذص غلذذى البساذذة أ  اعةذذا ا 
ب
.  طذذوف يخب ذذب الباحذذث النذذوع ألاُ  مذذن (e.g., Yang & Treadway, 2018)منظذذوزا

 الحػسيكات   الرن ُيسيص غلى إلادزاى  مل  محه للؿس  من الدزاطة   البيانات الا  يحء ثجويػ ا.   

ذذد  Robinson et al. (2013) يصذنل  و   Purposefulالنبذذر يذذم مٍذال الػوذذل ئلذذى نذوغيل زةسظذذييل  موذذا: النبذر املحػ 

Ostracism ذذد و  .  يحذدذ النبذذر املحػوذذد  غنذذدما يٍذذول ألاقذذساد غلذذى Nonpurposeful Ostracism   النبذر ؾيذذر املحػ 

   يكػلذذول ذلذذَ غذذن نصذذد   أي ذذر أشذذٍاُ مذذرا النذذو 
ب
 مذذو دزايذذة بحهاغظذذ ء غذذن ئشذذساى قذذسد  اذذس اححواغيذذا

ب
ع شذذيوغا

املػاملذذذة الصذذذامحة   الذذذرن ُمظذذذحمدم ملػانبذذذة ال ذذذمن املظذذذتهدف  أ  الانحهذذذام منذذذه  أ  ئيراةذذذه غذذذن نصذذذد  بسنوذذذا 

   مسذذاُ 
ب
ذذد  غنذذدما ال ُيذذدزى ألاقذذساد أل أقػذذال ء جػوذذل غلذذى ئنصذذا  يذذمن  اذذس اححواغيذذا و  يحذذدذ النبذذر ؾيذذر املحػ 

لكذذذذسد  اذذذذس غنذذذذد ئزطذذذذاُ زطذذذذاةل بسيذذذذد ئلٌتر  ذذذذا حواغيذذذذة   لذذذذرلَ: أل ين ذذذذ ب قذذذذسد ئ ذذذذاقة غنذذذذوال ال ريذذذذد إلالٌتر  ذذذذا

 أنه ند ثء ثضوينه بالكػل.  بصسف النظس غن غذدم  حذود نيذة ابسسذة  أ  حاذب غذدم  حذود أن نيذة  قذال 
ب
مػحهدا

 .(Williams, 1997) النبر يم مٍال الػول  از  منه يإدن ئلى ثجسبة مإملة

ين للكذذذسد املنبذذذوذ   زقضذذذ ء الححذذذدذ مػذذذه   مؿذذذادزوهء ؾسقذذذة  مذذذن غ مذذذات النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  ثجامذذذل ناذذذس 

 ,Hsieh & Karatepe, 2019; O„Reilly & Robinson)املٌحذر غنذد داولذه   غذدم دغوثذه للوناطذبات الاححواغيذة 

2009) . 

ت ئلى أل النبر يم مٍال الػول يإدن ئلى انمكا  مظحو  اشذباع اعحاحذا Ferris et al. (2008 جشير نحاةت دزاطة )

ألاطاطذذذية للكذذذسد )ثهذذذديس الذذذرات  الانحوذذذا   الظذذذييسة   حذذذود ذ  مػ ذذذب(. قاميذذذما  الذذذرين ُمػذذذانول مذذذن النبذذذر يذذذم 

مٍذذذذال الػوذذذذل  مػحهذذذذد ل أل لذذذذدبهء طذذذذوات ؾيذذذذر حرابذذذذة لقاذذذذسين  موذذذذا يذذذذإرس بالظذذذذلر غلذذذذى ثهذذذذديسمء لذذذذراوهء  يوذذذذا 



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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 غلذذذى ئشذذذذباع حاحذذذذاوهء ل نحوذذذذا   مػحهذذذد ل أاهذذذذء غصلذذذذوا غذذذن املجووغذذذذة الاذذذذ  يسيذذذد ل الازثبذذذذاط  هذذذذا  موذذذا يذذذذإ 
ب
رس طذذذذلبا

با  اقة ئلى ذلَ  مشػس ال من املنبوذ بأل ناسين ال يحجا بول مؼ أقػالذه  موذا يذإدن ئلذى ثهذويا ئحظاطذه 

 مذذن أشذذٍاُل 
ب
بالظذذييسة  غذذ  ة غلذذى ذلذذَ  يذذإرس النبذذر غلذذى ئحظذذاض الكذذسد بذذأل  حذذودم ذ  مػ ذذب  منذذه يوسذذل شذذٌ 

 املذذوت الاححوذذا مل  الذذرن ي
ب
. (Sommer et al., 2001)بذذيل ييذذل طذذحٍول اعحيذذاة ئذا لذذء يٌذذن مذذرا الكذذسد موحذذودا

ظ ذس دزاطذة 
ُ
يذذم مٍذال الػوذل يذذسثبل للححليذذل البػذدن للنبذر يذذم مٍذال الػوذل  أل النبذر  Howard et al. (2020) ث

ا غلذى ًذل مذن: ألادا    طذلوييات الذد ز إلا ذايم   الالتذلام الحنظييذ    الس ذا  بظلوى الػول املنحذسف   يذإرس طذلبب

 الوإلايكا. 

 يشذذذذذٍل النبذذذذذر يذذذذذم مٍذذذذذال الػوذذذذذل ثجسبذذذذذة ثنظيويذذذذذة تذذذذذػبة  مإملذذذذذة  وهذذذذذدد شذذذذذػوز الػذذذذذامليل باالنحوذذذذذا    جظذذذذذ ر ألذذذذذء 

 ,.Paşamehmetoğlu et al)ل   نذد يحيلذر ذلذَ اطذخسواز مذوازد ئ ذاقية حظذدن   ثحيلذر اطذتراثيجيات للحٌيذ

. قػنذذذدما مشذذذػس الكذذذسد بالنبذذذر  ثنشذذذل منيهذذذة مػينذذذة مذذذن الذذذدماؽ موارلذذذة لحلذذذَ الاذذذ  ثنشذذذل نخيجذذذة ل لذذذء (2022

 . (Eisenberger et al., 2003)اعةظدن  موا يإدن ئلى زد د قػل قظيولوحية  مسل الشػوز بال ر دة اعةظدية 

 Psychological Contract Breachخرقبالعسردبالنفس يبب(2-2)

ئلذى أنذه يذم املسحلذة ألا لذى مذن مساحذل ثيذوز مك ذوم الػهذد النك ذ     Coyle-Shapiro et al. (2019)أشذازت دزاطذة 

( لإلشذازة ئلذى الحونػذات ؾيذر املٌحوبذة الاذ  ثنشذأ (Levinson, 1962; Schein, 1965اطذحمدم مذرا املك ذوم بواطذية 

ئيجابيذذذة/ طذذذلبية( ثحونذذذل غلذذذى دزحذذذة الحواقذذذو بذذذيل اليذذذسقيل )بذذذيل الػذذذامليل  املنظوذذذة   أل ممسحذذذات مذذذرا الػهذذذد 

باغذذادة تذذياؾة مك ذذوم الػهذذد النك ذذ    ليححذذُو  Rousseau (1989غلذذى ثلذذَ الحونػذذات  الوقذذا   هذذا  رذذء نامذذد )

ػذذات الاذذذ  ثنشذذأ مذذذن اعحاحذذات ئلذذذى الترييذذل غلذذذى الالتلامذذات الاذذذ  جػحوذذد غلذذذى الوغذذود   يذذذرلَ مذذن الترييذذل غلذذذى الحون

ًات املحبادلذة لليذسقيل )الػذامليل  املنظوذة( ئلذى الترييذل غلذى ئدزاًذات الػذامليل قهذل   الححُو من الترييل غلى إلادزا

 س يم مجاُ بحوذ الػهد النك   .  ُيػد مرا الححُو بوسابة الانحهاُ من الكٌس الحهليدن ئلى الكٌس املػات

الػهذذد النك ذ   بأنذه لمػحهذدات الكذذسد بشذأل الالتلامذات املحبادلذذة بسنذه  بذيل املنظوذذةل.  Rousseau (1989) غسقذد 

الػهذذذذد النك ذذذذ   بأنذذذذه لمػحهذذذذدات الػامذذذذل حذذذذُو  Morrison & Robinson (1997) يذذذذم نكذذذذع الاثجذذذذام  غذذذذسف 

الاذذذ  مػوذذذل  هذذذا   جػحوذذذد ثلذذذَ الالتلامذذذات غلذذذى الوغذذذود املدزيذذذة مذذذن حانذذذر الالتلامذذذات املحبادلذذذة بسنذذذه  بذذذيل املنظوذذذة 

الػذذذذامليل   مذذذذرم الوغذذذذود نذذذذد ال ثٍذذذذول بالضذذذذس زة مهذذذذسة مذذذذن حانذذذذر املنظوذذذذةل.  غذذذذادة مذذذذا ثنشذذذذأ مذذذذرم الوغذذذذود أرنذذذذا  

ة (. قذالػهود النكظذية   ذم مجووغذZagenczyk et al., 2015)الاطذحهيا    الحكاغذل مذؼ شمذ   الػوذل  املشذسقيل 

   أل 
ب
مذذن املػحهذذدات الكسديذذة الاذذ  ثحػلذذو بذذالوغود  الهبذذُو  قٍذذل طذذسف مػحهذذد بذذأل يذذ  اليذذسقيل نذذد نذذدم  غذذودا

يذذذ  اليذذذسقيل نذذذد نذذذب  نكذذذع شذذذس ط الػهذذذد  ئال أل مذذذرا ال مػ ذذذ  بالضذذذس زة أل يذذذ  اليذذذسقيل لذذذدبهوا ق ذذذء مشذذذترى 

  يوذذا أل اليبيػذذة الكسديذذة (Robinson & Rousseau, 1994; Robinson et al., 1994)عةويذذؼ شذذس ط الػهذذد 

 .(Zagenczyk et al., 2015)للػهد النك    ند ثجػل من الصػر غلى املنظوات ق ء ثلَ الػهود  الوقا   ها 

  ئلذى Violationيوذسادف ملصذيا  الانتهذاى  Breach اطحمدم الباحسول يم مجاُ الػهذد النك ذ   مصذيا  اعمذسم 

 يذذم أدبيذذات Morrison & Robinson (1997)أل ثذذء الحوييذذل بي هوذذا بواطذذية 
ب
  اطذذػا

ب
   نذذد القذذم مذذرا الحوييذذل نبذذوال

(.  يشير اسم الػهذد النك ذ   ئلذى لئدزاى الكذسد لكشذل املنظوذة يذم الوقذا  بواحذدة 2012 الػهد النك    )الػيون 
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 ,Morrison & Robinson)أ  أي ر من التلاماوها  ون الػهد النك    للكسد بيسيهة ثخناطر مؼ مظاموات الكسدل 

  بسنوذذذا مشذذذير انتهذذذاى الػهذذذد النك ذذذ   ئلذذذى لالشذذذػوز الػذذذاطكا  الوحذذذدا ا بميبذذذة ألامذذذل  إلاحبذذذاط  الؿضذذذر (1997

 & Morrison) الاطذذذخيا    الذذذرن نذذذد ينبذذذؼ مذذذن ثكظذذذير الػامذذذل عمذذذسم الػهذذذد النك ذذذ    الظذذذس ف املصذذذاحبة لذذذهل 

Robinson, 1997)ي ذذذذر أمويذذذة يذذذذم نظسيذذذة الػهذذذذد النك ذذذذ    .  ُيػذذذد مو ذذذذوع اذذذسم الػهذذذذد النك ذذذ   مذذذذو الهضذذذية ألا

 ل طذذبا  الاذذ  ثجػذذل الػهذذد النك ذذ   يذذإرس بشذذٍل طذذل   غلذذى اثجامذذات  طذذلوييات 
ب
 أطاطذذيا

ب
باغحبذذازم ُيهذذدم ثكظذذيرا

 . (Coyle-Shapiro et al., 2019)الػامليل 

 : (Robinson & Morrison, 2000) يوحد غامليل أطاطييل  دزاى اسم الػهد النك     موا 

 العهردببنكثReneging:يحدذ غندما يذدزى موسذل املنظوذة  حذود التذلام مػذيل غلذى املنظوذة   مذو غلذى دزايذة ب 

  يكشذل يذم 
ب
 تذسيحا

ب
بأل املنظوة طوف ثكشل يذم الوقذا  بذه.  مسذاُ لذرلَ: أل ُيهذدم الهذاةء باالطذحهيا   غذدا

 الوقا  به.

 ا ددددددد ب الػذذذذذذذامليل  موسذذذذذذذل املنظوذذذذذذذة  :  يحذذذذذذذدذ يذذذذذذذم حالذذذذذذذة  حذذذذذذذود ق ذذذذذذذء ممحلذذذذذذذل لذذذذذذذد Incongruenceمدددددددردفبالحو

ًال مناى التلام مػذيل مذن غدمذه  أ  بمصذو  طبيػذة التذلام مػذيل.  مسذاُ لذرلَ: أل ُم ذ    بمصو  ما ئذا 

 الػامل ثكظير جػبير مػيل أرنا  غولية الاطحهيا . 

 يذم ئدزاى اذسم الػهذد  Employee Vigilance با  اقة ل رين الػامليل  ثلػر يهظة الػامل 
ب
 ماما

ب
النك ذ    د زا

 جشذذذذذير يهظذذذذذة الػامذذذذذل ئلذذذذذى لدزحذذذذذة السنابذذذذذة الكػالذذذذذة للووإلاذذذذذل غلذذذذذى مذذذذذد  نجذذذذذا  املنظوذذذذذة يذذذذذم الوقذذذذذا  ب نذذذذذود الػهذذذذذد 

 غلذى  زم  (Morrison & Robinson,1997) النك   ل
ب
  ند ثصذب  الوغذود املدزيذة ح ذرا

ب
. قاذا لء يٌن الػامل يهظا

 .(Robinson & Morrison, 2000) ال ي حظ الػامل ذلَ 

 بنيذة ثذسى الػوذل 
ب
  (Suazo, 2009) جشذير نحذاةت الػديذد مذن الدزاطذات ئلذى أل اذسم الػهذد النك ذ   يذسثبل ئيجابيذا

 باثجامذذذذات  طذذذذلوييات الػوذذذذل إلايجابيذذذة  مسذذذذل: السطذذذذو  الذذذذوإلايكا 
ب
  رهذذذذة (Dechawatanapaisal, 2022) طذذذلبيا

 م  الالتذذذلا(Zhao et al., 2007)نظيويذذة   طذذلوييات املواطنذذذة الح(Deery et al., 2006)الػذذامليل يذذذم املنظوذذة 

 . (Bal et al., 2008; Ng et al., 2010; Suazo, 2009; Zhao et al., 2007)الحنظيي   الس ا الوإلايكا 

 ,.Smissen et al) ثحػذدد مذذداال دزاطذذة الػهذود النكظذذية  ئال أنذذه ال يوحذد ثواقذذو حذذُو املذذدال ألاي ذر م  مذذة 

 الذذذرن يسيذذذص غلذذذى   Content-Oriented Approachال: املذذذدال املوحذذذه بذذذاملححو  .  مذذذن أمسلذذذة ثلذذذَ املذذذدا(2013

الشذذذذس ط املحذذذذددة للػهذذذذد  مسذذذذل ثذذذذوقير قذذذذس  الحذذذذدزير  ألامذذذذن  طذذذذاغات الػوذذذذل املسنذذذذة  الػوذذذذل  نذذذذد ئ ذذذذايم غنذذذذد 

  Evaluation-Oriented Approach   املذذذدال املوحذذذه بذذذالحهييء  ,Guest) (2004اعحاحذذذة  ثهذذذديء اذذذدمات حيذذذدة

   مذذو مذا ثح نذام الدزاطذذة (Morrison & Robinson, 1997) الذرن يهذيء دزحذذة اذسم الػهذد النك ذذ   أ  الوقذا  بذه 

 اعحالية.  

بPsychological Resilienceاملرونةبالنفميةبب(3-2)

شحو مصيا  املس نة مذن الكػذل ال ثي ذ  
ُ
 ,To Leap Back” (Fletcher & Sarkar“ الذرن مػ ذ  لالػذودةل  Resilireأ

 ثذذذذذء جػسيكذذذذذذه يذذذذذذم نذذذذذذاموض أيظذذذذذكوزد غلذذذذذذى أنذذذذذذه لالهذذذذذذدزة غلذذذذذذى الصذذذذذوود أ  الحػذذذذذذايم بظذذذذذذسغة مذذذذذذن الظذذذذذذس ف.   (2013



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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مذن دزاطذذة مك ذوم املس نذذة لػهذود مذن الذذصمن  ئال أنذه مذذا شاُ   بذالسؾء. (Soanes & Stevenson, 2006) لالصذػبة

بػا مػح رمذذذذذذا طذذذذذوة يمصذذذذذذية  منذذذذذاى غذذذذذدم ثواقذذذذذذو بذذذذذيل البذذذذذذاحسيل حذذذذذُو أقضذذذذذذل مذذذذذدال لحػسيذذذذذل املس نذذذذذذة  قذذذذذال

 الذذذبػا ناذذذس ينظذذذس ئلةهذذذا يػوليذذذة  نخيجذذذة.  مذذذن أمسلذذذة الحػسيكذذذات الاذذذ  جظذذذخند ئلذذذى الظذذذوات ال مصذذذية: جػسيذذذل 

Bonanno (2004)  للوس نذة بأاهذا لالهذدزة غلذى اعحكذاظ غلذى ثذواشل مظذحهسل  يوذا ُمػسق ذاConnor & Davidson 

 .Hu et alل   ُيػسق ذذذا يذذذم مواح ذذذة الشذذذداةد النجذذذا مذذذن  كذذذسدالال مصذذذية الاذذذ  ثوٌذذذن  بأاهذذذا لالظذذذوات (2003)

 يح ذذذذ  موذذذذا  بأاهذذذذا لطذذذذوة يمصذذذذية جظذذذذاغد ألاقذذذذساد غلذذذذى الحؿلذذذذر غلذذذذى املحذذذذن  ثحهيذذذذو الحٌيذذذذل اعةيذذذذدل. (2015)

طذذذبو  أل مكذذذاميء الظذذذوات ال مصذذذية للوس نذذذة  ذذذيهة النيذذذام   ثسيذذذص غلذذذى الصذذذكات املحأتذذذلة يذذذم الكذذذسد.  غلذذذى 

   ثهذذذس بذذذأل املس نذذذة ثنبذذذؼ مذذذن غذذذدة 
ب
النهذذذيا مذذذن ذلذذذَ  قذذذال جػسيكذذذات املس نذذذة الهاةوذذذة غلذذذى الػوليذذذات أ طذذذؼ نيانذذذا

 Luthar etالا  جظخند ئلى الػولية: جػسيذل  مصادز   لسع قهل من الظوات ال مصية.   من أمسلة الحػسيكات

al. (2000) لغوليذة ديناميٌيذة جشذول الحٌيذل إلايجذا ا يذم حالذة املحذن الٌبيذرةل.  يػسق ذا  اللوس نذة بأاهذFletcher 

& Sarkar (2013) أاهذا لد ز الػوليذات الػهليذة  الظذلوى يذم جػصيذص ألاتذُو ال مصذية  حوايذة الكذسد مذن الحذذأرير ب

ل.  بذذذذالسؾء مذذذذن غذذذذدم الحواقذذذذو حذذذذُو مك ذذذذوم املس نذذذذة  ئال أل ؾالبيذذذذة جػسيكذذذذات املس نذذذذة حوذذذذل للضذذذذؿوطالظذذذذل   املح

 . (Rutter, 2006)ثحألل من الشداةد أ  املماطس املهترنة بنحاةت ئيجابية 

لػوليذذات املس نذذة  غسقذذد املس نذذة بأاهذذا لإلاذذامسة طبهيذذة ثحصذذل بأنوذذاط مذذن الحٌيذذل  Masten (2001) يذذم دزاطذذة 

. قاملس نذة لسظذد يذ    اذا  أ  نذادز يوذا ًذال ُمػحهذد مذن نبذل  (p.228)ا يم حالة املحذن  املمذاطس الٌبيذرةلإلايجا 

 ئنوا  م ي    غادن  شاتؼ  أ  بوػ ب  اس ثحصذل بالػووميذة  ق ذ  نذدزة موحذودة لذد  ًذل قذسد مظذحمدم ا غنذد 

 غذذن ئمٍانيذذة جػصيصمذذا  ثنويتهذذا.  يحوا
ب
 .Stewart et alقذذو مذذؼ ذلذذَ جػسيذذل الحصذذدن للصذذدمات أ  ألاشمذذات  قضذذ 

(1997, p.22) نذدزة ألاقذذساد غلذى الحذذأنلء بنجذا  يذذم مواح ذة الحؿييذذر الٌبيذر أ  الشذذداةد أ  املمذذاطسللوس نذة بأاهذذا ل  

 ثحؿيذذذر مذذذرم الهذذذدزة بوذذذس ز الونذذذد  جػصشمذذذا غوامذذذل اعحوايذذذة يذذذم الكذذذسد  البساذذذة  
ب
غذذذن  Luthans (2002)ل.  غ ذذذر أيضذذذا

نذذذذة بأاهذذذذا لالهذذذذدزة النكظذذذذية إلايجابيذذذذة غلذذذذى الازثذذذذداد أ  ال هذذذذو  مذذذذن الشذذذذداةد  غذذذذدم الحأيذذذذد ذلذذذذَ  بحػسيكذذذذه للوس  

.  املس نذذة بذذرلَ جػ ذذر غذذن نذذدزة (p.702) الصذساع  الكشذذل  بذذل  حاذذب الحؿييذذر إلايجذذا ا  الحهذذدم  شيذادة املظذذاوليةل 

املوإلال غلذى الحػامذل مذؼ الحجذاز  الظذلبية أ  ألاشمذات   يذرلَ الححذديات الناحوذة غذن الحؿييذر إلايجذا ا  الترنيذة 

 الهيذام بو وذذة حديذذدة   الػذذودة ئلذى حالذذة الحذذواشل.  با  ذذاقة للػذذودة لاحالذة اليبيػيذذة  يوٌذذن للوس نذذة أل ثٍذذول 

 . (Youssef & Luthans, 2007) ثحظيل الحواشل  نهية اني م  قستة للنوو 

أنذذه مذذؼ  حذذود أدلذذة يسيذذرة غلذذى  حذذود غ نذذة نويذذة بذذيل املس نذذة  الهذذدزة غلذذى أدا  الػوذذل  Luthans (2002) يذذس  

بكػاليذذة   أل ألاقذذساد الذذرين يحوحػذذول بدزحذذة غاليذذة مذذن املس نذذة أي ذذر قػاليذذة يذذم غذذالء لأي ذذر  ذذبابيةل  قذذال ثيبيذذو 

  بػذذذد أل ًذذذال الامحوذذذام  هذذذا يذذذم مجذذذاُ الػوذذذل الظذذذسيسن   ااتذذذة غلذذذء املس نذذذة يذذذم 
ب
 مإيذذذدا

ب
بساذذذة الػوذذذل أتذذذب  أمذذذسا

للوس نذذة يذذم مٍذذال الػوذذل  شيذذادة اعحاحذذة  Hartmann et al. (2020)ألامذذسا  النكظذذية ل طكذذاُ.  ثإيذذد دزاطذذة 

 لٌيكةلك ء املس نة يم إلال بساة ألاغوذاُ الديناميٌيذ
ب
 أطاطذيا

ب
يذة جػامذل الػذامليل مذؼ املحذن بنجذا .   باغحبازمذا أمذسا

قحكػيل املك وم   الػوامل الا  ثإدن ئلى ثٍوينه أ  نووم   ييكية  أطبا  ثأريرم غلى النحذاةت الاذ  وهذء املنظوذات  

 إلايجذا ا يػحود البحث غن املس نة يم مٍال الػول غلذى أقٍذاز غلذء الذنكع حويػ ا نضايا ما شالد نيد البحث.   
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يذم .  (Csikszentmihalyi & Seligman, 2000; Luthans, 2002) نهذاط الهذوة ال شذسية إلايجابيذة الاذ  ثسيذص غلذى 

   السغايذذة اليذذحية  منظوذذات ألاغوذاُ الػامذذة :مسذذلاملنظوذذات  املس نذذة يذذم ممحلذل ة دزاطذذثذء  الػوذذل  بساذذةطذيام 

 . (Hartmann et al., 2020)  اعةسش

 لذذذذذذذذ 
ب
حذذذذذذذل  ة م ذذذذذذذاز   الٌكذذذذذذذا ة الاححواغيذذذذذذذة  يحوحذذذذذذذؼ ألاقذذذذذذذساد املذذذذذذذسنيل بػذذذذذذذدة اصذذذذذذذاةن  م هذذذذذذذا: Benard (1993)  قهذذذذذذذا

يوٌذذذن جػلو ذذا  ثيويسمذذذا يذذم بذذذسامت حويذذذؼ مذذرم اعمصذذاةن    ئدزاى الؿايذذذة  املظذذحهبل    الاطذذحه لية   املشذذٌ ت

اصذذذذاةن  ةرذذذذر لنظسيذذذذات املس نذذذذة  أشذذذذاز ئلذذذذى أل منذذذذاى  Coutu (2002).  يذذذذم مساحػذذذذة الهيذذذذادة  املذذذذوازد ال شذذذذسية

 مذا ثدغوذه زاسذ ئيوذال ) ( للوانذؼ  )أ( نبذُو نذون    ذم: مشترية ل قساد املذسنيل
ب
بذأل  اغحهذاد نذيء زاسذمة   ؾالبذا

ات ال امذذذة   مذذذرم اعمصذذذاةن نذذذد ال غلذذذى الازثجذذذاُ  الحٌيذذذل مذذذؼ الحؿييذذذر س غاديذذذة ذؾيذذذ)ج( نذذذدزة مؿذذذص   اعحيذذذاة ل ذذذا 

   مسنيل.موا مػ   أل بػا ألاقساد ؾير ألاقساد   ا حويؼ يوحلٌ

بJob Burnoutالاختراقبالوظيفيبب(4-2)

بػنذذذوال  1974الساةذذذد يذذذم مجذذذاُ بحذذذوذ الاحتذذذرام الذذذوإلايكا  مذذذن اذذذ ُ بحسذذذه املنشذذذوز غذذذام  Freudenbergerُمػذذذد 

لالاحتذذذذذرام النك ذذذذذذ   للػذذذذذامليلل   الذذذذذذرن اطذذذذذحمدم قيذذذذذذه مصذذذذذيا  الاحتذذذذذذرام الذذذذذوإلايكا لوتذذذذذذل النضذذذذذو  الػذذذذذذاطكا 

ملػاعةذة الحدزيجم   قهدال الداقػية   انمكا  الالتلام بيل غذدد مذن الشذبا  املحيذوغيل للػوذل بػيذادة مجانيذة 

 . Schaufeli et al., 2008; Yavas et al., 2013)مدم   املمدزات )

بالٌحابذذذذذذة غذذذذذذن ييكيذذذذذذة قهذذذذذذدال الػذذذذذذامليل يذذذذذذم اعمذذذذذذدمات اليذذذذذذحية  الاححواغيذذذذذذة  Maslachنامذذذذذذد  1976 يذذذذذذم غذذذذذذام 

 مشاغسمء الػاطكية  امحوام ء ثجام غو ئهء بػذد أشذ س نليلذة مذن إلانصذات ملشذاًل ء. قوذن اذ ُ مهاب وهذا مذؼ

مذذإال  الػذذامليل   حذذدت أل الاحتذذرام الذذذوإلايكا يحذذدذ غنذذدما ال يهذذدز مذذإال  الػذذذامليل غلذذى الحػامذذل مذذؼ الضذذذؿل 

 .(Ahola & Hakanen, 2007) النك    املظحوس

ًانذد يذم ألاتذل غلذى امل ذن الاذ  ثهذدم اعمذدمات  السغايذة   الاذ  ُمػذد حذومس   بالحالم قال بحوذ الاحترام الوإلايكا 

الػ نذة بذيل مهذدم اعمدمذة  املظذحكيد م هذا  مسذل: البذاحسيل الاححوذاغييل  املوس ذيل  املدزطذيل  الوإلايكة قةها مو 

.  امحذذد مك ذذوم الاحتذذرام (Jackson et al.,1986; Maslach et al., 2001)املحذذامييل  ألاطبذذا   زحذذاُ الشذذسطة 

الٌحابيذذة  ثٌنولوحيذذا اعحاطذذر الذذوإلايكا لسشذذول امل ذذن الاذذ  ثهذذؼ اذذازج نيذذام اعمذذدمات إلا ظذذانية  مسذذل: ألاغوذذاُ 

 .                  (Maslach et al., 2001; Schaufeli et al., 2009) نلم  الػظٌسييل  املديسين

ل حتذذرام الذذوإلايكا يذذم املهذذاالت الػلويذذة  للحػسيكذذات املمحلكذذة Perlman & Hartman (1982) يذذم  ذذو  مساحػذذة 

 ل حترام الذوإلايكا بأنذه لالاطذحجابة للضذؿل الػذاطكا املذصمن  (1980 -1974الا   شست يم الكترة )
ب
  ندما جػسيكا

انحاحيذة الػوذل  غذدم إلا ظذانية   ثحٍول ثلَ الاطحجابة من ر رة أبػاد: إلااهاى البذد ا  /أ  الػذاطكا  انمكذا 

. يوذذذذذا أشذذذذذازا ئلذذذذى أل جػسيكذذذذذات الاحتذذذذذرام الاذذذذذ  ثذذذذذء مساحػتهذذذذا ثضذذذذذوند أغذذذذذسا  أاذذذذذس   مسذذذذذل: (p.293)يذذذذم الحػامذذذذذلل 

انمكذذا  الذذذس   املػنويذذة   الاثجذذذام الظذذذل   نحذذو الذذذرات  الػوذذ     الؿضذذذر   شيذذذادة الانكػذذاُ   الشذذذَ   السهذذذة 

ة   الؿيذذذذا    ثذذذذسى الػوذذذذل أ  جػذذذذاطا املمذذذذدزات   مذذذذرم ألاغذذذذسا  يوٌذذذذن أل الصاةذذذذدة يذذذذم الذذذذنكع   الٌ بذذذذة   الهظذذذذو 

 ثسثبل باالحترام الوإلايكا  ئال أاها ال جشٍل أن من أبػادم السةسظية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
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ػذد النظسيذذة محػذددة ألابػذذاد ل حتذرام الذذوإلايكا الاذ  طوزوهذذا 
ُ
 شم ؤمذا  ذذم النظسيذة الظذذاةدة يذم مجذذاُ  Maslach ج

   الاذ  ثنظذس ل حتذرام الذوإلايكا يوك ذوم ر زذا ألابػذاد  قذاالحترام يذحء Maslach et al., 2001)الاحتذرام الذوإلايكا )

 ,Maslach & Leiter)جػسيكذذه يذذم الؿالذذر مذذن اذذ ُ ر رذذة أبػذذاد زةسظذذية: إلااهذذاى  الذذتهٌء  غذذدم الٌكذذا ة امل نيذذة 

2016; Schaufeli et al., 1996):يوٌن ثو ي  مرم ألابػاد غلى النحو الحالم    

 ببExhaustionبإلانهلك -

قا اهذاى مشذير ئلذى   (Maslach et al., 2001)يوسذل إلااهذاى ُبػذد الااتذرام الذوإلايكا النذاثت غذن الضذؿوط الكسديذة 

شذذذذذػوز الكذذذذذسد بكهذذذذذدال اليانذذذذذة  اطذذذذذخنكاد املذذذذذوازد الػاطكيذذذذذة  اعةظذذذذذوانية   مذذذذذرا الشذذذذذػوز نذذذذذد يصذذذذذاحبه شذذذذذػوز 

با حبذذاط  الحذذذوثس غنذذدما يذذذدزى الكذذسد أنذذذه ؾيذذذر نذذادز غلذذذى أدا  مظذذاولياثه ثجذذذام ناذذذسين يوذذا ًذذذال يكػذذل مذذذن نبذذذل. 

 & Cordes)غنذد الحكٌيذر يذم الذرما  للػوذل يذم اليذوم الحذالم  من ألاغذسا  الشذاتػة لإلاهذاى شذػوز الكذسد بالسمبذة 

Dougherty, 1993) . 

 Cynicismب(Depersonalization)التهك ب) سردانبالعنصربإلانملنيبفيبالحعلمل(ب -

  ُبػذذذذذد الاحتذذذذذرام Cynicismيوسذذذذذل قهذذذذذدال الػنصذذذذذس إلا ظذذذذذا ا يذذذذذم الحػامذذذذذل   الذذذذذرن أغيذذذذذد جظذذذذذويحه مذذذذذإاسا بذذذذذالتهٌء 

الػ نات مؼ ناسين.  غادة ما ينشأ مرا الُبػد يسد قػذل قذوزن لإلاهذاى  ق ذو بوسابذة نليذة  الوإلايكا الناثت غن

الاذذذذ  يحيذذذذ   هذذذذا الكذذذذسد نكظذذذذه مذذذذن إلااهذذذذاى. قذذذذالتهٌء ُمػذذذذد محا لذذذذة لكصذذذذل الكذذذذسد غذذذذن  إلايكحذذذذه  غذذذذن الػوذذذذ   غنذذذذد 

 Alarcon, 2011; Maslach et)   السمسية ثجام الصم    الػو    املنظوة ةشػوزم با اهاى  من ا ُ ال مباال 

al., 2001; Maslach & Leiter, 2016) مذذن ألاغذذسا  الشذذاتػة ل ذذرا الُبػذذد  طذذو  مػاملذذة ناذذسين   ثحويذذل  .

لكتذرة  طلبات الػو   ئلى طلبات ؾير مشذس غة   الا سذحا  مذن الػوذل بذالاةو  لكتذرات زاحذة طويلذة  أ  الححذدذ

 مذذذذذن مظذذذذذاغدة الػوذذذذذ   يذذذذذم ئيجذذذذذاد حذذذذذل ملشذذذذذاًل ء 
ب
طويلذذذذذة مذذذذذؼ شمذذذذذ   الػوذذذذذل   الامحوذذذذذام الصذذذذذازم بذذذذذا حسا ات بذذذذذدال

(Cordes & Dougherty, 1993)      . 

 Professional Inefficacyمردفبالكفلء باملهنيةب -

  حيذث (Maslach, 2006)اجا يوسذل الشذػوز بػذدم الٌكذا ة امل نيذة ُبػذد الاحتذرام الذوإلايكا النذاثت غذن الحهيذيء الذر

مشذذير مذذرا الُبػذذد ئلذذى ميذذل الكذذسد نحذذو ثهيذذيء ذاثذذه طذذلبيا   الشذذػوز املتلايذذد بػذذدم ندزثذذه غلذذى أدا   إلايكحذذه بشذذٍل 

 يحكذانء إلاحظذاض بػذدم الٌكذا ة  .(Cordes & Dougherty, 1993)حيد  ااتة قيوا يحػلذو بالػوذل مذؼ الػوذ   

 . (Maslach, 2006)  قس  الحيوز املنه   الاححوا منهن الدغء   نهن موازد الػول   غند

أل إلااهذاى يذأجا ينخيجذة مليالذر الػوذل املحٌذسزة بشذٍل  Maslach (2001) قيوذا يحػلذو بخحذابؼ مذرم ألابػذاد  ثذس  

مبذذذالـ قيذذذه   الاذذذ  جظذذذحللف املذذذوازد الػاطكيذذذة للكذذذسد.  ملواح ذذذة مذذذرم اعحالذذذة  نذذذد ياةذذذأ الكذذذسد الطذذذتراثيجية دقاغيذذذة 

 غذذن الػوذذل  قياةذذأ لظذذلوييات مسذذل الذذتهٌء.  ثحوسذذل
ب
  ذمنيذذا

ب
يذذم اعحذذد مذذن ازثباطذذه بذذاعاسين   ئبػذذاد نكظذذه غاطكيذذا

 يذم ال هايذة  يذذدزى الكذسد  حذود قجذذوة بذيل املونذذل اعحذالم  ثونػاثذه بشذذأل مظذامواثه لٍذل مذذن املنظوذة  املجحوذذؼ  

 أ  أداةه لوإلايكحه. قيحولد لديه شػوز بالنهن من حيث ندزثه غلى الحػامل مؼ ناسين  
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 مشكلةبالردساسة (3)

ثحوسذذذل مشذذذٍلة الدزاطذذذة يذذذم حذذذانبيل  موذذذا: اعةانذذذر ألاًذذذاديي   اعةانذذذر الحيبيهذذذا.  يوٌذذذن ثنذذذاُ  مذذذرين اعةذذذانبيل 

 بش    من الحكصيل  غلى النحو الحالم: 

بالجلنببالاكلايميبب(1-3)

مساحػذذذذة الدزاطذذذذات الظذذذذابهة ذات يذذذذسثبل مذذذذرا اعةانذذذذر بذذذذالكجوات البحسيذذذذة  الاذذذذ  ثذذذذء الحوتذذذذيل ئلةهذذذذا مذذذذن اذذذذ ُ 

 الصلة بوو وع الدزاطة.  يوٌن اطحػسا  ثلَ الكجوات غلى النحو الحالم:

بقينبالنبذبفيبمكلنبالعالبوالاختراقبالوظيفيبةالعالقب(1-1-3)

بوساحػذذذة نحذذذاةت الدزاطذذذات الحجسي يذذذة ذات الصذذذلة بالنبذذذر يذذذم مٍذذذذال الػوذذذل  ثبذذذيل  حذذذود ثذذذأريرات طذذذلبية للنبذذذر يذذذذم 

 Zheng)   نيذة البهذا  يذم املنظوذة (Chung & Kim, 2017; Ferris et al., 2008)مٍال الػوذل غلذى الس ذا الذوإلايكا 

et al., 2016)لذذذوإلايكا    الشذذذػوز باالنحوذذذا  ملٍذذذال الػوذذذل   الانذذذدماج ا(Haldorai et al., 2020)   الالتذذذلام 

  (Zhu et al., 2017) ألادا  الاطذذخباقم عمدمذذة الػوذذ     (Lyu & Zhu, 2019)الػذذاطكا   السطذذو  الذذوإلايكا 

 الحنظذذيء    (Chen & Li, 2019)الػوذل اذازج مٍذذال  للػذذامليلالنك ذذ     الانكصذاُ  (Tu et al., 2019) إلابذداع 

 . (Oaten et al., 2008)الراجا 

 .Qian et alأمذا مذذن حيذث ثذذأرير النبذر يذذم مٍذذال الػوذل غلذذى الاحتذرام الذذوإلايكا  قلذء يستذذد الباحذذث طذو  دزاطذذة

للدزاطذات الاذ  ثنا لذد  Sharma & Dhar (2021)   مذو مذا يحكذو مذؼ نحذاةت املسذ  الذرن نامذد بذه دزاطذة (2019)

أاهذا ثنا لذد الاحتذرام الذوإلايكا  Qian et al. (2019)زاطذة الحأريرات النكظية للنبر يذم مٍذال الػوذل.  ي حذظ غلذى د

ػذذد ئ ذذاقة ل دبيذذات الظذابهة باغحبازمذذا ثخنذذاُ  الاحتذذرام الذذوإلايكا 
ُ
بشذٍل ئحوذذالم   بالحذذالم قذذال الدزاطذة اعحاليذذة ج

 بشٍل محػدد ألابػاد. 

نذذذة النبذذذر يذذذم مٍذذذال  مذذذن ناحيذذذة أاذذذس    يذذذم حذذذد د غلذذذء الباحذذذث  ال ثوحذذذد دزاطذذذة يذذذم البساذذذة الػسبيذذذة ثنا لذذذد غ 

للػ نذذذة بذذذيل النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  Qian et al. (2019)الػوذذذل بذذذاالحترام الذذذوإلايكا.  بذذذالسؾء مذذذن أل دزاطذذذة 

 الاحترام الوإلايكا  ند أحسيد غلى الػامليل يم املجحوؼ الصي     الرن يخشابه يم رهاقحذه مذؼ رهاقذة املجحوػذات 

-Hofstede, 1991; Spencer)   الدزحذذة الػاليذذة للهذذيء اعةواغيذذةالػسبيذذة  مذذن حيذذث الحباغذذد الٌبيذذر يذذم الظذذلية

Oatey, 1997; Wu et al., 2012)   ئال أنذه مذن امل ذء الححهذو مذن ربذات ثلذَ الػ نذة يذم البساذة الػسبيذة  ااتذة يذم

نذة إلال  حود ااح ف حُو دزحة ثأرس ألاقساد بالنبر يم مٍال الػوذل يذم املجحوػذات ذات السهاقذات اعةواغيذة مهاز 

باملجحوػذذات ذا ت السهاقذذات الكسديذذة  قذذبػا الدزاطذذات ثذذدغء الاطذذحنحاج الهاةذذل بذذأل ألاقذذساد يذذم املجحوػذذات ذات 

  يذم حذيل ثذدغء دزاطذات أاذس   (Sato et al., 2014)السهاقذات اعةواغيذة يحذأرس ل بدزحذة أي ذر غنذد جػس ذ ء للنبذر

 بالنبر الاطحنحاج الهاةل بأل ألاقساد يم السهاقات اعةواغية أنل ث
ب
 . (Pfundmair et al., 2015)أرسا
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 قينبخرقبالعسردبالنفس يبوالاختراقبالوظيفيبةالعالقب(2-1-3)

اطذذححوذ الاحتذذذرام الذذوإلايكا النذذذاثت غذذن اذذذسم الػهذذد النك ذذذ   غلذذى امحوذذذام غذذدد محذذذد د مذذن الدزاطذذذات يذذم البساذذذة 

 غذن  حذود ثبذاين يذم (Chambel & Oliveira-Cruz, 2010; Jamil et al., 2013; Jiang et al., 2017)الؿسبيذة 
ب
  قضذ 

أإلا ذست غذدم  حذود ثذأرير مػنذون عمذسم  Chambel & Oliveira-Cruz (2010)نحاةت ثلَ الدزاطذات. قنحذاةت دزاطذة 

 .Jiang et al   دزاطذذة Jamil et al. (2013)الػهذد النك ذ   غلذذى الاحتذرام الذذوإلايكا  بسنوذا أإلا ذذست نحذاةت دزاطذذة 

مػنويذذذذة بذذذذيل اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ    الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا.  مذذذذن ناحيذذذذة أاذذذذس    يذذذذم ئيجابيذذذذة   حذذذذود غ نذذذذة (2017)

(  الاذذ  ثنا لذذذد أرذذذس 2109حذذد د غلذذذء الباحذذث  ال ثوحذذذد طذذذو  دزاطذذة غسبيذذذة  احذذدة    ذذذم دزاطذذذة )حذذ ُ  زقذذذا م 

ػذ
ُ
د ئ ذاقة ل دبيذات إلاا ُ بالػهذد النك ذ   غلذى الاحتذرام الذوإلايكا.  بنذا ب غلذى مذا طذبو  قذال الدزاطذة اعحاليذة ج

الظذذابهة  طذذوا  مذذن ناحيذذة الحس ذذد مذذن الػ نذذة بذذيل اذذسم الػهذذد النك ذذ    الاحتذذرام الذذوإلايكا يذذم إلاذذل ثبذذاين نحذذاةت 

 الدزاطات ألاحن ية الظابهة  أ  من ناحية طد العةص يم الدزاطات الػسبية يم مرا املجاُ.  

نبالعاددلبوخددرقبالعسددردبالنفسدد يبقددل ختراقبربمعددرد بلعالقددةبالنبددذبفدديبمكددلداملرونددةبالنفمدديةبياح يددب(3-1-3)

 الوظيفي

بوساحػذة الدزاطذات الاذ  ثنا لذد الذد ز املػذدُ للوس نذة النكظذية يذم الػ نذة بذيل النبذر يذم مٍذال الػوذل  الاحتذذرام 

   الاذ  انحصذست غلذى ثنذاُ  الذد ز املػذدُ للوس نذة Jiang et al. (2020الوإلايكا  لء يستد الباحث طذو  دزاطذة )

الػ نة بيل النبر يم مٍال الػول  أحد أبػاد الاحترام الوإلايكا )إلااهاى(. لرا قذال الدزاطذة اعحاليذة  النكظية يم

ػذذد ئ ذذذاقة ل دبيذذذات الظذذذابهة باغحبازمذذذا ثبحذذذث د ز املس نذذذة النكظذذذية يذذم الحهليذذذل مذذذن أرذذذس النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل 
ُ
ج

 غلى حويؼ أبػاد الاحترام الوإلايكا.

ثنا لذد الذد ز املػذدُ للوس نذة النكظذية يذم  -يذم حذد د غلذء الباحذث  -حذود دزاطذة  من ناحية أاس   ثبذيل غذدم   

الػ نذة بذيل ئدزاى اذسم الػهذد النك ذ    الاحتذرام الذوإلايكا   ذلذذَ بذالسؾء مذن ئبذساش الػديذد مذن الدزاطذات لذذد ز 

 .(Hartmann et al., 2020)املس نة النكظية يووزد يمع   يم ثهليل ألاراز ؾير املسؾوبة لحجاز  الػول الظلبية 

بالجلنببالحطبيسيب (2-3)

م(  12/4/2022 - 22/3/2022لحو ذذي  مػذذذالء املشذذٍلة  نذذذام الباحذذذث بذذاحسا  دزاطذذذة اطذذحي غية اذذذ ُ الكتذذذرة )

مكذذذسدة  مذذذن الػذذذامليل باملظخشذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذة الحابػذذذة عةامػذذذة املنصذذذوزة   هذذذدف  (32)غلذذذى غينذذذة نوام ذذذا 

  مذذذذؼ الاطذذذذحػانة بأطذذذذلو  ناةوذذذذة اطحهصذذذذا  مبدةيذذذذةثهيذذذذيء مشذذذذاغس الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا لذذذذدبهء   ذلذذذذَ باطذذذذحمدام 

الحترام .  أإلا ذذذذست نحذذذذاةت الدزاطذذذذة الاطذذذذحي غية ازثكذذذذاع مظذذذذحو  شذذذذػوز مكذذذذسدات الػينذذذذة بذذذذا مصذذذذيةالهذذذذاب ت امل

. 3.81)  (3.52سام الذذذوإلايكا لذذذد  مذذذإال  الػذذذامليل ثسا حذذذد بذذذذيل ذالذذذوإلايكا. قوحوطذذذيات دزحذذذة ثذذذواقس أبػذذذاد الاححذذذ

حيذذذث يإيذذذد ؾالبيذذذة مذذذن ثذذذء مهذذذابلتهء شذذذػوزمء با زمذذذام   إلاحبذذذاط   نلذذذة اعحوذذذاض يذذذم الػوذذذل   ال مبذذذاالة ثجذذذام 

ال غليذذه مذذن نبذذل.  بنذذا ب غلذذى ذلذذَ  ثحوسذذل مشذذذٍلة ناذذسين   امليذذل ئلذذى الػصلذذة   انمكذذا  مظذذحو  أدائهذذء غوذذا ًذذ

الدزاطذذة يذذم ثكذذانء إلاذذامسة الاحتذذرام الذذوإلايكا لذذد  الػذذامليل باملظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة مو ذذؼ الحيبيذذو   مذذو 

مذذذذذا يحيلذذذذذر مػسقذذذذذة مذذذذذا ئذا ًذذذذذال ثكذذذذذانء ثلذذذذذَ الظذذذذذامسة يسحذذذذذؼ ئلذذذذذى شذذذذذػوز الػذذذذذامليل بالنبذذذذذر يذذذذذم مٍذذذذذال الػوذذذذذل   / أ  
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د النك ذذ     الٌشذذل غذذن طبيػذذة الذذد ز الذذرن يوٌذذن أل ثلػبذذه املس نذذة النكظذذية يذذم الحهليذذل  ئدزاي ذذء عمذذسم الػهذذ

 من أرس النبر يم مٍال الػول  اسم الػهد النك    غلى الاحترام الوإلايكا.   

 ئلى الكجوات البحسيذة  نحذاةت الدزاطذة الاطذحي غية  يوٌذن بلذوزة مشذٍلة الدزاطذة يذم الخظذاُؤ السةس ذ   
ب
 اطخنادا

أرذذذذس املس نذذذذة النكظذذذذية يوحؿيذذذذر مػذذذذدُ غلذذذذى نذذذذوة غ نذذذذة النبذذذذر يذذذذم مٍذذذذال الػوذذذذل  اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   بأبػذذذذاد  المذذذذ

الاحتذذرام الذذوإلايكا للػذذامليل باملظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة مو ذذؼ الحيبيذذو  ل   لإلحابذذة غلذذى مذذرا الخظذذاُؤ ثسذذوز 

 غدة أطالة قسغية  ثحوسل قيوا يلم:     

ما أرس الشػوز بالنبر يم مٍال الػول غلى أبػاد الاحترام الذوإلايكا للػذامليل باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ  -

 الحيبيو    

مذل يذإرس ئدزاى اذسم الػهذد النك ذ   غلذى أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا للػذامليل باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ  -

 الحيبيو    

ػدُ املس نة النكظية من  -
ُ
نوة غ نة النبر يم مٍال الػول بأبػاد الاحتذرام الذوإلايكا للػذامليل باملظخشذكيات مل ج

  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو    

ػذذدُ املس نذذة النكظذذية مذذن نذذوة الػ نذذة بذذيل ئدزاى اذذسم الػهذذد النك ذذ    أبػذذاد الاحتذذرام الذذوإلايكا للػذذامليل  -
ُ
مذذل ج

 باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو  

 الردساسةبأهرداف (4)

 ملشٍلة  جظاؤالت الدزاطة  ثحوسل أمداف الدزاطة قيوا يلم: 
ب
  قها

غلذذذذذذذى طبيػذذذذذذة الػ نذذذذذذذة املباشذذذذذذسة بذذذذذذذيل النبذذذذذذر يذذذذذذذم مٍذذذذذذال الػوذذذذذذذل  أبػذذذذذذاد الاحتذذذذذذذرام الذذذذذذوإلايكا للػذذذذذذذامليل  الحػذذذذذذسف -

 باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو. 

غذذذذن طبيػذذذة الػ نذذذذة املباشذذذسة بذذذذيل ئدزاى اذذذسم الػهذذذذد النك ذذذ    أبػذذذذاد الاحتذذذرام الذذذذوإلايكا للػذذذذامليل  الٌشذذذل -

 باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو. 

بحث طبيػة الد ز املػدُ للوس نة النكظية غلى الػ نة بيل النبر يم مٍال الػوذل  أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا  -

 يص اليبية مو ؼ الحيبيو. للػامليل باملظخشكيات  املسا

الٌشذذذل غذذذن طبيػذذذة الذذذد ز املػذذذدُ للوس نذذذة النكظذذذية غلذذذى الػ نذذذة بذذذيل ئدزاى اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ    أبػذذذاد  -

 الاحترام الوإلايكا للػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو. 

 الحوتل ئلى ثوتيات ثمدم الهياع الصحم يم مصس.  -

 

 



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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ب روضبالردساسة (5)

بالعالقةبقينبالنبذبفيبمكلنبالعالبوالاختراقبالوظيفيب(1-5)

 لنظسيذذذذذذة اعحكذذذذذذاظ غلذذذذذذى املذذذذذذوازد 
ب
  يوٌذذذذذذن أل يحذذذذذذدذ الاحتذذذذذذرام الذذذذذذوإلايكا غنذذذذذذدما يذذذذذذدزى الػذذذذذذاملول أل (COR) قهذذذذذذا

 مل النبذذذذر يذذذذم مٍذذذذال الػوذذذذل مظذذذذحللف املذذذذوازد الضذذذذس زية لذذذذدغء (Hobfoll, 1989)مذذذذوازدمء ال امذذذذة م ذذذذددة 
ب
.  نظذذذذسا

الػوذذذذذل  باغحبذذذذذازم ُبهذذذذذدد اعحاحذذذذذذات ألاطاطذذذذذية للكذذذذذسد مذذذذذن احتذذذذذرام الذذذذذرات   الشذذذذذػوز باالنحوذذذذذذا    الاقذذذذذساد يذذذذذم مٍذذذذذال

 ,Heaphy & Dutton)(   يهلذل مذن قذس  الحكاغذل الاححوذا م Williams, 2007 الظييسة   أل  حذودم ذ  مػ ذب )

 يكا.        قال ألاقساد الرين ُمػانول من النبر يم مٍال الػول أي ر غس ة ل حترام الوإلا(2008

   الذرن يكتذر  Job Demands–Resources (JD-R) Modelمذوازد الوإلايكذة  - مذرا يحوشذ ب مذؼ نوذوذج محيلبذات 

أل شيذذذادة محيلبذذذات الوإلايكذذذة  / أ  نهذذذن املذذذوازد يوٌذذذن أل يذذذإدن ئلذذذى الاحتذذذرام الذذذوإلايكا  يوذذذا أل مذذذوازد الوإلايكذذذة 

هلذذذل مذذن ثذذأرير محيلبذذات ا
ُ
 ,.Bakker et al)لوإلايكذذة غلذذذى الاحتذذرام الذذوإلايكا )مسذذل الذذدغء الاححوذذا م( يوٌذذن أل ث

2003; Demerouti et al., 2001) يذذم الذذدغء الاححوذذا م 
ب
 مل النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل ُيوسذذل نهصذذا

ب
 & Lee).  نظذذسا

Ashforth, 1996) .قال ألاقساد الرين ُمػانول من النبر يم مٍال الػول أي ر غس ة ل حترام الوإلايكا   

ظ ذس نحذاةت غذدد 
ُ
 با اهذاى  ث

ب
 ,Anjum et al., 2022; Choi)مذن الدزاطذات أل النبذر يذم مٍذال الػوذل يذسثبل ئيجابيذا

2019; Jahanzeb et al., 2018) ظ ذس نحذاةت دزاطذة
ُ
 حذود ازثبذاط ئيجذا ا مػنذون بذيل  Qian et al. (2019). يوذا ث

 بنذذذا ب غلذذذى مذذذا طذذذبو  مذذذن املحونذذذؼ  النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  مظذذذحو  الاحتذذذرام الذذذوإلايكا للػذذذامليل بصذذذوزة احواليذذذة.

 حود ثأرير مػنون ئيجا ا  مباشس للنبر يذم مٍذال الػوذل غلذى مظذحو  أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا للػذامليل   مذن رذء 

 يوٌن تياؾة الكس  الحالم:

: ليوحذذذد ثذذذأرير مػنذذذون ئيجذذذا ا  مباشذذذس ملظذذذحو  الشذذذػوز بالنبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل غلذذذى مظذذذحو  أبػذذذاد الاحتذذذرام 1ف

إلايكا لذذذد  الػذذذامليل باملظخشذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذة مو ذذذؼ الحيبيذذذول.  ينهظذذذء مذذذرا الكذذذس  للكذذذس   الذذذو 

 الكسغية الحالية: 

/أ: ليوحد ثأرير مػنون ئيجا ا  مباشس ملظحو  الشػوز بالنبر يم مٍذال الػوذل غلذى مظذحو  الشذػوز با اهذاى 1ف

 .  لد  الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول

/ : ليوحذذذد ثذذذأرير مػنذذذون ئيجذذذا ا  مباشذذذس ملظذذذحو  الشذذذػوز بالنبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل غلذذذى مظذذذحو  الذذذتهٌء لذذذد  1ف

 الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول.  

/ج: ليوحذذد ثذذأرير مػنذذون ئيجذذا ا  مباشذذس ملظذذحو  الشذذػوز بالنبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل غلذذى مظذذحو  الشذذػوز بػذذدم 1ف

 الٌكا ة امل نية لد  الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول. 

بالعالقةبقينبخرقبالعسردبالنفس يبوالاختراقبالوظيفي (2-5)

ذذذذذا لذذذذذسبل اذذذذذسم الػهذذذذذد النك ذذذذذ   بذذذذذاالحترام  ذذذذذا نظسيب ثذذذذذوقس نظسيذذذذذة الحبذذذذذادُ الاححوذذذذذا م  ناغذذذذذدة املػاملذذذذذة باملسذذذذذل أطاطب

 لنظسيذذذذة الحبذذذادُ الاححوذذذا م  غنذذذذدما يكذذذا الػامذذذل بالتلاماثذذذذه ثجذذذام املنظوذذذة   لٌنذذذذه يذذذم املهابذذذذل ال 
ب
الذذذوإلايكا. قوقهذذذا
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ود غ نذذة ثبذذذادُ اححوذذا م ؾيذذر محٍاقاذذذة بذذيل الػامذذذل يحلهذذا النحذذاةت املحونػذذذة مذذن املنظوذذة  قذذذال ذلذذَ مشذذير ئلذذذى  حذذ

 لهاغذدة املػاملذة باملسذل  ياةذأ الػامذل  غذادة الحذواشل يذم غ نذة الحبذادُ الاححوذا م (Blau, 1964) املنظوذة 
ب
.   قهذا

(   مذذذذذو مذذذذا ثإيذذذذذدم نحذذذذاةت الػديذذذذذد مذذذذذن Gouldner, 1960بوطذذذذاةل ممحلكذذذذذة  جشذذذذول اثجامذذذذذات  طذذذذلوييات طذذذذذلبية )

  أشذذذذازت ئلذذذذى أل غذذذذدم  قذذذذا  املنظوذذذذة بالتلاماوهذذذذا يذذذذإدن ئلذذذذى: الؿضذذذذر   الهلذذذذو   الايحاذذذذا    غذذذذدم الدزاطذذذذات الاذذذذ

الس ذا   الحؿيذر غذن الػوذل   إلاموذاُ الذوإلايكا   غذذدم السهذة    ذػل مظذحو  طذلوييات املواطنذة الحنظيويذذة  

.  ثإيذد (e.g., Ali et al., 2022; Conway & Briner, 2002; Suazo, 2009)  ازثكذاع مظذحو  الانحذساف الحنظييذ 

نحذذاةت غذذذدد مذذن الدزاطذذذات  حذذود غ نذذذة ئيجابيذذة مػنويذذذة بذذيل اذذذسم الػهذذد النك ذذذ    الاحتذذرام الذذذوإلايكا للػذذذامليل 

.  بنذذا ب غلذذى مذذا طذذبو  مذذن املحونذذؼ  حذذود ثذذأرير (e.g., Jamil et al., 2013; Jiang et al., 2017)بصذذوزة احواليذذة 

هذذذذد النك ذذذ   غلذذذذى مظذذذذحو  أبػذذذاد الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا للػذذذامليل   مذذذذن رذذذذء مػنذذذون ئيجذذذذا ا  مباشذذذس  دزاى اذذذذسم الػ

 يوٌن تياؾة الكس  الحالم:

: ليوحذذذذد ثذذذذأرير مػنذذذذون ئيجذذذذا ا  مباشذذذذس  دزاى اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   غلذذذذى مظذذذذحو  أبػذذذذاد الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا 2ف

 للػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول.  ينهظء مرا الكس  للكس   الكسغية الحالية: 

الشذذذذػوز با اهذذذذاى لذذذذد   /أ: ليوحذذذذد ثذذذذأرير مػنذذذذون ئيجذذذذا ا  مباشذذذذس  دزاى اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   غلذذذذى مظذذذذحو  2ف

 الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول.  

/ : ليوحذذذذد ثذذذذأرير مػنذذذذون ئيجذذذذا ا  مباشذذذذس  دزاى اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   غلذذذذى مظذذذذحو  الذذذذتهٌء لذذذذد  الػذذذذامليل 2ف

 باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول.  

اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ   غلذذذى مظذذذحو  الشذذذػوز بػذذذدم الٌكذذذذا ة  /ج: ليوحذذذد ثذذذأرير مػنذذذون ئيجذذذا ا  مباشذذذس  دزاى2ف

 امل نية لد  الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيول.  

باملرونةبالنفميةبياح يربمعرد بللعالقةبقينبالنبذبفيبمكلنبالعالبوالاختراقبالوظيفيب(3-5)

يذذذذة  غهليذذذذة أي ذذذذر غنذذذذد مواح ذذذذة الشذذذذداةد   مذذذذن جشذذذذير ألابحذذذذاذ ئلذذذذى أل ألاقذذذذساد ألاي ذذذذر مس نذذذذة يحوحػذذذذول بهذذذذوة غاطك

أشذازت ئلذى أل ألايذما   Hsu et al. (2013)املذسح  أل مػولذوا بشذٍل أقضذل غنذد مواح ذة الضذؿوط. قدزاطذة 

ذ ن املس نذذة الػاليذذة لذذدبهء اطذذحػداد أي ذذر لحهليذذل نرذذاز الظذذلبية للذذسقا الاححوذذا م  مذذن اذذ ُ أطذذالير املواح ذذة 

ئلذذى أل املس نذذة النكظذذية جظذذاغد ألاقذذساد غلذذى  Waldeck et al. (2015يوذذا أشذذازت دزاطذذة ) الوناةيذذة  الحٌيكيذذة.

أل غذذذدد حذذذاالت  Niu et al. (2016)الحػامذذذل بشذذذٍل أقضذذذل مذذذؼ النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل.  أإلا ذذذست نحذذذاةت دزاطذذذة 

 بذامقساد ألاي ذر مس نذة.  بينذد نحذاةت د
ب
 Oshio et al. (2018)زاطذة الايحاذا  ل قذساد ألانذل مس نذة أي ذر بٌسيذر مهازنذة

 بذذذالهبُو  موذذذا يإيذذذد أل الػذذذامليل ذ ن املس نذذذة الػاليذذذة أنذذذل 
ب
 بالُػصذذذابية  ئيجابيذذذا

ب
أل املس نذذذة ثذذذسثبل ازثباطذذذا طذذذلبيا

غس ذذذذة للوػانذذذذاة مذذذذن اعحالذذذذة املصاحيذذذذة  الػواطذذذذل الظذذذذلبية   بالحذذذذالم  يوٌذذذذ هء الحػامذذذذل بشذذذذٍل أقضذذذذل مذذذذؼ طذذذذو  

 غذذ  ة غلذى ذلذذَ  قذذال الػذامليل الذذرين يحوحػذول باملس نذذة أي ذذر نذدزة غلذذى الحػامذذل  املػاملذة اليذذوما أ  الحػذايم منذذه.

 Anasori et)مؼ  ؿوط الػول  الحػايم م ها   بالحالم يذصداد انذدماح ء  أدائهذء الذوإلايكا   يهذل مظذحو  ئاهذاي ء 

al., 2020; Darvishmotevali & Ali, 2020)املذوازد  .  ثحواقذو ثلذَ النحذاةت مذؼ نظسيذة اعحكذاظ غلذى(COR)  الاذ   
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ثكتر  أل املذوازد ثهذوم بالذد ز املػذدُ للػ نذة بذيل امل ذددات  املمسحذات الظذلبية  قذامقساد مظذخسوس ل مذوازدمء 

.  يذذذذذم  ذذذذذو  مذذذذذا طذذذذذبو  ثهتذذذذذر  Hobfoll, 1989)يذذذذذم الحػامذذذذذل مذذذذذؼ الظذذذذذس ف امل ذذذذذددة   ثجنذذذذذر املمسحذذذذذات الظذذذذذلبية )

ٌ هء الاطحكادة من مس نتهء النكظية يووزد يمعذ   لحهليذل اطذخنكاد الدزاطة اعحالية أل الػامليل املنبوذين يو

ضذذذػل املس نذذذة النكظذذذية املذذذوازد املػسقيذذذة  النكظذذذية النذذذاثت غذذذن النبذذذر 
ُ
يذذذم مٍذذذال الػوذذذل.  بالحذذذالم  مذذذن املحونذذذؼ أل ث

 الػ نة بيل النبر يم مٍال الػول  الاحترام الوإلايكا   من رء يوٌن تياؾة الكس  الحالم:

: لثضذذذذُػل الػ نذذذذة بذذذذيل مظذذذذحو  الشذذذذػوز بالنبذذذذر يذذذذم مٍذذذذال الػوذذذذل  مظذذذذحو  أبػذذذذاد الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا لذذذذد  3ف

الػذامليل باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ الحيبيذو ًلوذا شاد مظذحو  مذس نتهء النكظذيةل.  ينهظذء مذذرا 

 الكس  للكس   الكسغية الحالية: 

بالنبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  مظذذحو  الشذذػوز با اهذذاى لذذد  الػذذامليل /أ: لثضذذُػل الػ نذذة بذذيل مظذذحو  الشذذػوز 3ف

 باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.

/ : لثضذذذذذذذُػل الػ نذذذذذذذة بذذذذذذذيل مظذذذذذذذحو  الشذذذذذذذػوز بالنبذذذذذذذر يذذذذذذذم مٍذذذذذذذال الػوذذذذذذذل  مظذذذذذذذحو  الذذذذذذذتهٌء لذذذذذذذد  الػذذذذذذذامليل 3ف

 و ًلوا شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبي

/ج: لثضذذُػل الػ نذذة بذذيل مظذذحو  الشذذػوز بالنبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  مظذذحو  الشذذػوز بػذذدم الٌكذذا ة امل نيذذة 3ف

 لد  الػامليل باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.

بةبقينبخرقبالعسردبالنفس يبوالاختراقبالوظيفياملرونةبالنفميةبياح يربمعرد بللعالق (4-5)

يأطذذذذاض نظذذذذذسن عليذذذذذات  (COR)ألهذذذذد الػديذذذذذد مذذذذن الدزاطذذذذذات الضذذذذذو  غلذذذذى أمويذذذذذة نظسيذذذذذة اعحكذذذذاظ غلذذذذذى املذذذذذوازد 

.  يذذم  ذذو  ذلذَ  غنذذدما يذذدزى ألاقذساد حالذذة غذذدم (Abbas et al., 2014)املواح ذة الهاةوذذة غلذى املذذوازد النكظذذية 

الػهذذذذد النك ذذذذ    قذذذذال مذذذذوازدمء النكظذذذذية جظذذذذاغدمء يذذذذم الحػامذذذذل مذذذذؼ مذذذذرم اعحالذذذذة. الحذذذذواشل الناحوذذذذة غذذذذن اذذذذسم 

قذذذذامقساد الذذذذرين لذذذذدبهء مذذذذوازد نكظذذذذية مسذذذذل املس نذذذذة  أي ذذذذر نذذذذدزة غلذذذذى ااحيذذذذاز مذذذذوازدمء ألااذذذذس   جؿييرمذذذذا  ثيبيه ذذذذا 

بهء مذوازد نكظذية .   بالحذالم  يوٌذن الهذُو أل ألاقذساد الذرين لذد(Hobfoll, 2002)لحلبية محيلبذات الػوذل املسثكػذة 

مسثكػة  مسل املس نة  أنل غس ة  دزاى اسم الػهد النك ذ   غلذى أنذه وهديذد عحيذاوهء امل نيذة  ماهذء أي ذر رهذة يذم 

 Lehner et)أنكظ ء   نادز ل غلى ئيجاد حلُو محػددة للووانل الصػبة   أي ر مس نة يم مواح ذة الصذػوبات 

al.,2014) ضذػل املس نذة النكظذية الػ نذة بذيل ئدزاى اذسم الػهذد النك ذ   .  بنا ب غلى مذا طذبو  مذن املحونذؼ
ُ
أل ث

  الاحترام الوإلايكا   من رء يوٌن تياؾة الكس  الحالم:

: ل ثضذذذذذذُػل الػ نذذذذذذة بذذذذذذيل ئدزاى اذذذذذذسم الػهذذذذذذد النك ذذذذذذ    مظذذذذذذحو  أبػذذذذذذاد الاحتذذذذذذرام الذذذذذذوإلايكا لذذذذذذد  الػذذذذذذامليل 4ف

مس نتهء النكظذيةل.  ينهظذء مذرا الكذس   باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا شاد مظحو  

 للكس   الكسغية الحالية: 

/أ: لثضُػل الػ نة بيل ئدزاى اسم الػهد النك     مظذحو  الشذػوز با اهذاى لذد  الػذامليل باملظخشذكيات 4ف

  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.
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2ف  

4ف 3ف   

الػهذد النك ذذ    مظذذحو  الذذتهٌء لذد  الػذذامليل باملظخشذذكيات  املسايذذص / : لثضذُػل الػ نذذة بذذيل ئدزاى اذذسم 4ف

 اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.

/ج: لثضُػل الػ نة بيل ئدزاى اذسم الػهذد النك ذ    مظذحو  الشذػوز بػذدم الٌكذا ة امل نيذة لذد  الػذامليل 4ف

 شاد مظحو  مس نتهء النكظيةل.باملظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو ًلوا 

 (. 1 بنا ب غلى ما طبو  يوٌن ثصوز ئطاز الدزاطة  قس   ا  يوا مو موض  بالشٍل زنء )
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ب:بدطلسبالردساسةبو روطهل1شكل

بأهايةبالردساسةب (6)

 جظحود الدزاطة اعحالية أمويتها الػلوية  الػولية من الاغحبازات الحالية:

الاحبذذذاز أرذذذس  -يذذذم حذذذد د غلذذذء الباحذذذث -ثنبذذذؼ ألامويذذذة الػلويذذذة للدزاطذذذة اعحاليذذذة  مذذذن اغحبازمذذذا املحا لذذذة ألا لذذذى  -

املس نذذذذة النكظذذذذية يوحؿيذذذذر مػذذذذدُ غلذذذذى غ نذذذذة النبذذذذر يذذذذم مٍذذذذال الػوذذذذل  اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   بأبػذذذذاد الاحتذذذذرام 

  املصيذذذد مذذذن الدزاطذذذذات الاحبذذذاز أرذذذذس الذذذوإلايكا للػذذذامليل   مذذذذو مذذذا مظذذذ ء يذذذذم قذذذح  املجذذذذاُ أمذذذام البذذذاحسيل   حذذذذسا

 املس نة النكظية غلى إلاوامس طلويية  ئدازية أاس  ثإرس غلى أدا  الػامليل. 

ثنبذذذذذؼ ألامويذذذذذة الػوليذذذذذة للدزاطذذذذذة اعحاليذذذذذة  مذذذذذن أمويذذذذذة مجذذذذذاُ ثيبيه ذذذذذا   مذذذذذو املظخشذذذذذكيات  املسايذذذذذص اليبيذذذذذة  -

املظذذذحوييل املحلذذذم  إلانلييذذذ . يوذذذا أل مذذذا  بجامػذذذة املنصذذذوزة   الاذذذ  ثوسذذذل ئحذذذد  الهذذذ ع الػلويذذذة املحويذذذلة غلذذذى

ثهدمذذه مذذرم املظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة مذذن اذذدمات ثوذذع حيذذاة املذذوطنيل  يحيلذذر دزاطذذة بػذذا الظذذوامس 

الظذذذذذلويية  إلادازيذذذذذة  مسذذذذذل: النبذذذذذر يذذذذذم مٍذذذذذال الػوذذذذذل   اذذذذذسم الػهذذذذذد النك ذذذذذ     الاحتذذذذذرام الذذذذذوإلايكا   ثهذذذذذديء 

 مات بوظحو  غاُ من الٌكا ة  اعةودة. الحوتيات الا  جظامء يم ثهديء مرم اعمد

جظذذامء نحذذاةت الدزاطذذة اعحاليذذة يذذم ئدزاى املظذذاوليل باملظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة محذذل الدزاطذذة لذذد ز النبذذر  -

 يم مٍال الػول  اسم الػهد النك    يم الحأرير غلى مظحو  شػوز الػامليل باالحترام الوإلايكا. 

 الاختراقبالوظيفي

 الااهاى 

التهٌء 

 غدم الٌكا ة امل نية 

 النبر يم مٍال الػول

 اسم الػهد النك   

 املس نة النكظية



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  

  

[252] 

 

اى املظذذذاوليل باملظخشذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذة محذذذل الدزاطذذذة ممويذذذة جظذذذاغد نحذذذاةت الدزاطذذذة اعحاليذذذة غلذذذى ئدز  -

زقذذذؼ مظذذذحو  املس نذذذة النكظذذذية للػذذذامليل  للحهليذذذل مذذذن أرذذذس النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ   غلذذذى 

 مظحو  شػوز الػامليل باالحترام الوإلايكا.

للػذامليل   اعحذد مذن حذاالت النبذر ثهدم الدزاطة اعحالية غدد من الحوتيات لسقؼ مظحو  املس نذة النكظذية  -

 يم مٍال الػول  اسم للػهد النك     بؿية ثهليل مظحو  شػوز الػامليل باالحترام الوإلايكا.  

ببببمنهجيةبالردساسة (7)

 قيل بمح يراتبالردساسةببب(1-7)

 النبذبفيبمكلنبالعال -

  Ferris et al. (2008)( غبذذازات  ثذء ثيذذويسم بواطذية 10اغحوذد الباحذذث يذم نيذذاض مذرا املحؿيذذر غلذى مهيذذاض مذن )

 e.g., Ali et al., 2020; De Clercq et al., 2019; Howard) الذرن اغحوذدت غليذه الػديذد مذن الدزاطذات الظذابهة 

et al., 2020; Wu et al., 2012) . 

بخرقبالعسردبالنفس ي -

   الذرن اغحوذدت Robinson & Morrison (2000الباحث يم نيذاض مذرا املحؿيذر غلذى املهيذاض الذرن أغذدم )اغحود 

 ;e.g., Dulac et al., 2008; Johnson & O'Leary‐Kelly, 2003; Raja et al., 2004)غليذه الػديذد مذن الدزاطذات 

Zhao et al., 2007)( غبذازات  ثهذسع ئدزاى 5.  يحٍذول مذرا املهيذاض مذن )  الػذامليل ملذد  التذلام املنظوذة بالوقذذا

 بالػهد النك   .

  املرونةبالنفمية -

   الذرن Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC)مهيذاض املس نذة  Connor & Davidson (2003)نذدم 

-CD)  يذذم مهيذذاض مػذذسف بذذذ Campbell-Sills & Stein (2007)غبذذازة  ثذذء ااحصذذازما بواطذذية  (25)يحٍذذول مذذن 

RISC-10) هذذيء ئدزاًذذات ألاقذذساد لهذذدزوهء غلذذى الحٌيذذل مذذؼ الحؿييذذر   الحػامذذل  (10)   الذذرن يحٍذذول مذذن
ُ
غبذذازات  ث

مذذذذذذؼ ألاحذذذذذذداذ ؾيذذذذذذر املحونػذذذذذذة   املذذذذذذس   إلاتذذذذذذابة   املشذذذذذذاغس ؾيذذذذذذر الظذذذذذذازة   اعحكذذذذذذاظ غلذذذذذذى إلايجابيذذذذذذة يذذذذذذم مواح ذذذذذذة 

لذى مذرا املهيذاض املمحصذس  باغحبذازم يمكذل الضذؿوط   الحػامذل مذؼ الػهبذات.  طذوف جػحوذد الدزاطذة اعحاليذة غ

  (Campbell-Sills et al.,2009)الػذذر  غلذذى املظذذحجوبيل   يذذوقس نكذذع املػلومذذات الاذذ  يوقسمذذا املهيذذاض ألاطذذُو 

 غذن اغحوذاد الػديذد مذن الدزاطذات غليذه 
ب
-e.g., Bajaj & Pande, 2016; Fullerton et al., 2021; Martínez)قضذ 

Martí & Ruch, 2017).  

 الاختراقبالوظيفيب -

  Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS)اغحوذد الباحذث يذم نيذاض مذرا املحؿيذر غلذى مهيذاض 

 Schutte etغبذازة  ثذء ثنهيح ذا بواطذية  (16).  يحٍذول مذرا املهيذاض مذن Schaufeli et al. (1996) الذرن أغذدم 
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al. (2000)  ًالحذذذا (15)  لحصذذذب  6غبذذذازات(  الٌكذذذا ة امل نيذذذة ) 4غبذذذازات(  الذذذتهٌء ) 5لم: الااهذذذاى )غبذذذازة  موشغذذذة 

غبذذذذازات(.  ثذذذذدُ الذذذذدزحات املسثكػذذذذة يذذذذم ًذذذذل مذذذذن إلااهذذذذاى  الذذذذتهٌء   الذذذذدزحات املنمكضذذذذة يذذذذم الٌكذذذذا ة امل نيذذذذة غلذذذذى 

 الاحترام الوإلايكا. لرا يحء جسةيل دزحات حويؼ الػبازات الا  ثهسع ُبػد الٌكا ة امل نية بشٍل غٌ   .

بمجحاعبومينةبالردساسةب(2-7)

يحوسذذل مجحوذذؼ الدزاطذذة يذذم الػذذامليل مذذن أغضذذا  مياذذة الحوذذسيا  الكنيذذيل  باملظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة الحابػذذة 

. (1)مكذذذذذسدة  يوذذذذذا مذذذذذو مبذذذذذيل باعةذذذذذدُ  زنذذذذذء  (9219)عةامػذذذذذة املنصذذذذذوزة   البذذذذذالـ غذذذذذددمء  نذذذذذد ئحذذذذذسا  الدزاطذذذذذة 

%(  ثبذيل أل جةذء 5لححديذد جةذء الػينذة غنذد مظذحو  مػنويذة ) Sample Size Calculator باطذحمدام بسنذامت 

يوذا مذو  -مكسدة.  ثء ثوشيؼ مرم الػينة غلى املظخشكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ الحيبيذو (369)الػينة املناطر 

ل باالغحوذذاد غلذذى أطذذلو  الحوشيذذؼ النظذذ   الذذرن يأاذذر يذذم اغحبذذازم ثبذذاين غذذدد الػذذامليل بٍذذ - (1مبذذيل باعةذذدُ  زنذذء )

مظخشذذذذكا أ  مسيذذذذذص ط ذذذذذ    ثذذذذذء سذذذذحر الػينذذذذذة مذذذذذن ًذذذذذل مظخشذذذذذكا ا  مسيذذذذص ط ذذذذذ  باطذذذذذحمدام اليسيهذذذذذة الػشذذذذذواةية 

 ال ظيية. 

 ُ  : ثوشيؼ مجحوؼ  غينة الدزاطة غلى املظخشكيات  املسايص اليبية مو ؼ الحيبيو1حد 

باملمخشفيلت/باملرايزبالطبية
مردابأمظلءب

بهيئةبالحاريع

مرداب

بالفنيين

بدحاللي

مرداب

بالعلملين

بحج بالعينة
احالليبحج ب

بالعينة بالفنيينبهيئةبالحاريع

 195ب91ب104 3254 657ب2597 مظخشكا املنصوزة اعةامعم

 67ب31 36 1132 223ب909 مظخشكا اليوازب 

 65ب31 34 1071 224ب847 مظخشكا الباطنة الحمصع  

 102ب51 51 1655 370 1285 مظخشكا ألاطكاُ اعةامعم

 58ب27 31 962 194 768 أمسا  الٌلى  املظالَ البوليةمسيص 

 30ب13ب17 523 93ب430 مسيص حساحة اعة اش ال ضي 

 33ب24 9 396 170ب226 مسيص طر  حساحة الػيول 

 19ب13 6 226 95 131 مسيص ألا زام

 369 81 288 9219 2026 7193 إلاحوالم

 غلذذذذى النشذذذذسة 
ب
(  إلادازة الػامذذذذة ملسيذذذذص املػلومذذذذات  الحوريذذذذو  دغذذذذء اثمذذذذاذ الهذذذذساز  2022-2021إلاحصذذذذاةية للػذذذذام )املصذذذذدز: ئغذذذذداد الباحذذذذث  اغحوذذذذادا

 حامػة املنصوزة.

بأاا بالردساسةب(3-7)

الدزاطذة: النبذر يذذم ثذء ئغذدادما يذم  ذو  مهذايسع محؿيذرات  بيانذات ألا ليذة يذم ناةوذة اطحهصذا الثوسلذد أداة حوذؼ 

هاةوذة غلذى ًذل مكذسدة مذرم الثوشيذؼ ثذء .   املس نذة النكظذية  الاحتذرام الذوإلايكا  اسم الػهد النك ذ    مٍال الػول

ل  لذذر مذذن  مباشذذس مذذن مكذذسدات الػينذذة بشذٍذ
ُ
دزحذذة مذذواقهتهء أ  غذذدم مذذواقهتهء لٍذذل  ثحديذذدمذذ هء  املظحهعذذ   ط

 لهذذذيء مهيذذذاض ليٌذذذست اعمواتذذذ     الاذذذ  ثتذذذرا   مذذذ  غبذذذازة مذذذن الػبذذذازات الاذذذ  جشذذذول ا ناةوذذذة الاطحهصذذذا 
ب
ا بذذذيل  قهذذذا

   
ب
ثجويذذذذؼ البيانذذذذات   الاذذذذ  ثوذذذذد اذذذذ ُ غوليذذذذة ئثوذذذذام (.   ػذذذذد 1( ئلذذذذى )ؾيذذذذر مواقذذذذو غلذذذذى إلاطذذذذ م  5)مواقذذذذو ثوامذذذذا
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 بوػذذذذذذذذذدُ  ( ناةوذذذذذذذذذة314) الاطحهصذذذذذذذذذا  اليذذذذذذذذذحيحةغذذذذذذذذذدد نذذذذذذذذذواةء م(  ثبذذذذذذذذذيل أل 12/6/2022 - 9/5/2022الكتذذذذذذذذذرة )

 . (85%) اطحجابة

بمنهجبالردساسةب(4-7)

املذذذذذنوص الوتذذذذذكا الححليلذذذذذم   الذذذذذرن يهذذذذذوم غلذذذذذى  تذذذذذل  ثحليذذذذذل الظذذذذذامسة محذذذذذل اغحوذذذذذدت الدزاطذذذذذة اعحاليذذذذذة غلذذذذذى 

الدزاطذذذذذذة   ثهذذذذذذديء الحكظذذذذذذيرات املناطذذذذذذبة للػ نذذذذذذات بذذذذذذيل املحؿيذذذذذذرات  مذذذذذذن اذذذذذذ ُ مساحػذذذذذذة ألادبيذذذذذذات ذات الصذذذذذذلة 

بوو ذذوع الدزاطذذة  لبنذذا  إلاطذذاز النظذذسن   ئغذذداد ناةوذذة اطحهصذذا  عةوذذؼ البيانذذات ألا ليذذة امليلوبذذة   ثحليذذل ثلذذَ 

 (.   2008البيانات الاحباز قس   الدزاطة   ثحهيو أمداق ا )ئدزيع 

بخردوابالردساسةب(5-7)

انحصذذذذست الدزاطذذذذة اعحاليذذذذة غلذذذذى املظخشذذذذكيات  املسايذذذذص اليبيذذذذة الحابػذذذذة عةامػذذذذة املنصذذذذوزة  ملذذذذا : مكلنيددددة خدددردوا -

 
ب
ثهدمه من ادمات ثوع حيذاة املذواطنيل   مذو مذا يحيلذر دزاطذة  غذ ج الظذوامس الظذلبية املنخشذسة قةهذا  طذػيا

 لحوقير مرم اعمدمات بأغلى مظحو  من اعةودة  الٌكا ة.  

 الػذذذامليل مذذذن أغضذذذا  مياذذذة الحوذذذسيا  الكنيذذذيلاملػاينذذذة للدزاطذذذة اعحاليذذذة غلذذذى  انحصذذذست  حذذذدة: بشدددرية خدددردوا -

 باملظخشكيات  املسايص اليبية الحابػة عةامػة املنصوزة.    

بأسلليببثدليلبالبيلنلتب(6-7) 

 ال يٍليذذذذةأطذذذذلو  نورحذذذذة املػادلذذذذة الدزاطذذذذة  ثحليذذذذل البيانذذذذات  ااحبذذذذاز الكذذذذس    باطذذذذحمدام نوذذذذوذج ثذذذذء ثهيذذذذيء 

مذذؼ   Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)بيسيهذة املس ػذات الصذؿس  اعةصةيذة 

 . WarpPLS.6الاطحػانة بال رنامت الاحصاتا 

بنحلئجبالردساسة (8)

ببثسيي بناوذجبالردساسةب(1-8)

 مطذذلو  
ب
يذذحء ثهيذذيء نوذذوذج الدزاطذذة اعةصةيذذة  بيسيهذذة املس ػذذات الصذذؿس   ال يٍليذذةأطذذلو  نورحذذة املػادلذذة  قهذذا

( ثهيذذذيء نوذذذوذج الهيذذذاض   يظذذذحمدم لحهيذذذيء ربذذذات  تذذذدم املهذذذايسع املظذذذحمدمة يذذذم 1غلذذذى ايذذذوثيل زةسظذذذسحيل: )

( ثهييء النوذوذج ال يٌلذم   يظذحمدم لحهيذيء مذد  م  مذة النوذوذج املهتذر  الاحبذاز قذس   الدزاطذة 2الدزاطة  )

(Hair et al., 2017). 

بالسيل ثسيي بناوذجب (1-1-8)

مشذذول ثهيذذيء نوذذوذج الهيذذاض للدزاطذذة اعحاليذذة  ثهيذذيء ًذذل مذذن ربذذات  تذذدم املهذذايسع املظذذحمدمة يذذم الدزاطذذة. 

ربذذات املإشذذس(   الُبػذذد )ربذذات الاجظذذام الذذداالم(. بسنوذذا ) يذذحء ثهيذذيء ربذذات املهذذايسع غلذذى مظذذحو  ًذذل مذذن: املإشذذس 

يحوسذذذل ثهيذذذيء تذذذذدم املهذذذايسع يذذذم ثهيذذذذيء ًذذذل مذذذذن: تذذذدم الحهذذذاز    تذذذذدم الحوذذذايص.  بالحذذذالم قذذذذال ثهيذذذيء نوذذذذوذج 

 :   (Hair et al., 2021)الهياض للدزاطة اعحالية  يوس بأز ؼ ايوات زةسظية   م 
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 ثسيي بثبلتباملؤشربIndicator Reliability 

 لذذ 
ب
  يذحء ثهيذيء ربذات ًذل مإشذس )غبذازة( مذن اذ ُ ثحديذد مهذداز مذا يكظذسم ًذل ُبػذد مذن Hair et al. (2017) قهذا

   يححهذذو (0.50)ثبذذاين يذذم ًذذل غبذذازة مذذن الػبذذازات الاذذ  ثهذذسع مذذرا الُبػذذد   اعحذذد ألاد ذذا املهبذذُو ل ذذرا املهذذداز مذذو 

. (0.70)أي ذذذر مذذذن  Outer Loadingsغبذذذازة مذذذن غبذذذازات الُبػذذذد  ذلذذذَ غنذذذدما يٍذذذول مػامذذذل الححويذذذل اعمذذذاز م لٍذذذل

قوهذذذداز الحبذذذاين الذذذرن يكظذذذسم الُبػذذذد يذذذم ًذذذل غبذذذازة ُيهذذذاض بوس ذذذؼ مػامذذذل الححويذذذل اعمذذذاز م للػبذذذازة   بالحذذذالم قذذذال 

(. 0.50)  ذم 2(0.70نيوة اعحد ألاد ا املهبولة لسبات املإشس  املناإلاسة ملس ؼ اعحد ألاد ا املهبُو ملػامذل الححويذل )

ئلى أل مػام ت الححويل اعمازحية لٍذل غبذازة  -( 2يوا مو مبيل يم اعةدُ  زنء ) - جشير نحاةت الدزاطة اعحالية 

 (   مرا يدُ غلى ربات ًل غبازة من الػبازات الا  مشول ا املهياض. 0.70ثجا شت اعحد ألاد ا املهبُو )

 ثسيي بثبلتبالاجملقبالرداخليبInternal Consistency Reliability 

يحء ثهييء ربات الاجظام الداالم لٍل ُبػد من ا ُ نياض مذد  ازثبذاط املإشذسات )الػبذازات( الاذ  ثهذسع نكذع 

   مػامذذل السبذذات املسيذذر Cronbach's Alpha (α)الُبػذذد ببػضذذ ا.  يذذحء ذلذذَ باطذذحمدام مػامذذل ألكذذا لٌس نبذذا  

Composite Reliability (CR)ػذد نيوذة أن مػامذل م
ُ
 ,.Hair et al) 0.95)  (0.70 هوذا مهبولذة ئذا ثسا حذد بذيل    ج

( ئلذذى أل حويذذؼ نذذيء مػامذذل ألكذذا  مػامذذل السبذذات 2.  يذذم  ذذو  ذلذذَ  جشذذير النحذذاةت املبسنذذة يذذم اعةذذدُ  زنذذء )(2017

 املسير مهبولة   مرا يدُ غلى أل حويؼ ألابػاد ثحصل بدزحة غالية من ربات الاجظام الداالم. 

 ثسيي بصردقبالحسلسببConvergent Validity 

يذذذذحء ثهيذذذذيء تذذذذدم الحهذذذذاز  لٍذذذذل محؿيذذذذر أ  ُبػذذذذد مذذذذذن اذذذذ ُ نيذذذذاض مذذذذد  الحواقذذذذو أ  الحهذذذذاز  بذذذذيل الػبذذذذازات الاذذذذذ  

جظذذذذذذذحمدم لهيذذذذذذذاض املحؿيذذذذذذذر أ  أحذذذذذذذد أبػذذذذذذذادم   يذذذذذذذحء ذلذذذذذذذَ غذذذذذذذن طسيذذذذذذذو حظذذذذذذذا  محوطذذذذذذذل الحبذذذذذذذاين املظذذذذذذذحمسج لٍذذذذذذذل 

ػذد نيوذة مذرا املحوطذل مهبولذة ئذا شادت غذن     Average Variance Extracted (AVE)ُبػذد
ُ
 ,.Hair et al) (0.50)ج

لٍذذذل محؿيذذذر أ  ُبػذذذد  (AVE)( ئلذذذى أل حويذذذؼ نذذذيء 2.  بنذذذا ب غلذذذى ذلذذذَ  جشذذذير النحذذذاةت املبسنذذذة يذذذم اعةذذذدُ  زنذذذء )(2017

 مهبولة   مرا يدُ غلى أل املهايسع املظحمدمة يم الدزاطة ثحصل بدزحة غالية من تدم الحهاز . 

 بصردقبالحاليزبثسيي Discriminant Validity 

مشذير تذدم الحوذذايص ئلذى أل الُبػذد يمحلذذل غذن ألابػذاد ألااذذس  يذم النوذوذج  قالػبذذازات املمصصذة لهيذاض محؿيذذر أ  

ُبػذذذد ال ثهذذذسع ئال مذذذرا املحؿيذذذر ا  الُبػذذذد. لذذذرا يذذذحء ثهيذذذيء تذذذدم الحوذذذايص مذذذن اذذذ ُ نيذذذاض مذذذد  الحباغذذذد أ  الحنذذذاقس 

   مذذذذو أل Fornell-Larckerسات الاذذذذ  جشذذذذول ا مهذذذذايسع الدزاطذذذذة  باطذذذذحمدام مػيذذذذاز ذألابػذذذذاد أ  املحؿيذذذذاملنيهذذذا بذذذذيل 

لٍذل محؿيذر أ  ُبػذد أي ذر مذن نيوذة ازثبذاط ًذل ُبػذد أ   (AVE)ثٍول نيوة اعةرز التربيعم ملحوطذل الحبذاين املظذحمسج 

موذا   (2 مذو مذا أإلا سثذه النحذاةت املوضذحة باعةذدُ  زنذء )  (Hair et al., 2017)محؿيذر بامبػذاد أ  املحؿيذرات ألااذس  

 يدُ غلى أل املهايسع املظحمدمة يم الدزاطة ثحصل بدزحة غالية من تدم الحوايص.
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ب:بثسيي بثبلتبوصردقباملسلييس2حردو ب

باملح ير/بالبعرد

بثسيي بثبلت

 املؤشر

بثسيي بثبلت

بالاجملقبالرداخلي

بثسيي 

صردقب

بالحسلسب

بثسيي بصردقبالحاليز

بFornell-Larckerقلسحخردافبمعيلسب

معلمالتب

الحدايلب

 الخلسحية

Loading 

معلملب

بألفل

(α) 

معلملب

الثبلتب

املريبب

(CR) 

محوسطب

الحبلينب

املمحخرجب

(AVE) 

1 2 3 4 5 6 

      0.849 0.720 0.863 0.804 0.919ب-0.750 . النبر يم مٍال الػول1

    ب0.819ب0.721** 0.671 0.915 0.901 0.860ب-0.773 . اسم الػهد النك   2

    0.841 0.784** 0.558** 0.707 0.907 0.882 0.931ب-0.733 . املس نة النكظية3

   0.872 0.689** 0.725** 0.438** 0.760 0.943 0.920 0.915ب-0.819 . إلااهاى4

  0.869 0.748** 0.575** 0.722** 0.679** 0.755 0.824 0.797 0.881ب-ب0.857 . التهٌء5

ب0.874 0.575** 0.589** 0.678** 0.524** 0.544** 0.764 0.896 0.867 0.927ب-0.807 . غدم الٌكا ة امل نية6

 (AVE)  نيء الهيس السةس    املظلل  م نيء اعةرز التربيعم ملحوطل الحباين املظحمسج 0.01**مػنوية غند     

بثسيي بالناوذجبالهيكليب(2-1-8)

النوذذذوذج ال يٌلذذذم  لحهيذذذيء مذذذد  م  مذذذة النوذذذوذج املهتذذذر  الاحبذذذاز قذذذس   الدزاطذذذة  مذذذن اذذذ ُ مظذذذحمدم ثهيذذذيء 

 Average  محوطذل مػامذل الححديذد Average Path Coefficient (APC)املظذاز  مػامذل غذدة مإشذسات: محوطذل

R-Squared (ARS) ُمحوطذذذذل مػامذذذذل الححديذذذذد املػذذذذد  (AARS) Average Adjusted R-Squaredمحوطذذذذل   

 Tenenhaus Goodness of  حذودة امل  مذة Average Variance Inflation Factor (AVIF)مػامل ث ذمء الحبذاين 

Fit (GoF) (Kock, 2019)( الهذذذذذيء املهبولذذذذة  الكػليذذذذة ل ذذذذرم املإشذذذذسات.  بوهازنذذذذة ثلذذذذذَ 3.  يوضذذذذ  اعةذذذذدُ  زنذذذذء )

الهذذيء  يح ذذ  أل الهذذيء الكػليذذة عةويذذؼ املإشذذسات ثهذذؼ دااذذل اعحذذد د املهبولذذة   مذذو مذذا مشذذير ئلذذى ثوحذذؼ النوذذوذج 

 املهتر  بجودة م  مة مهبولة   من رء ئمٍانية الاغحواد غليه.   

 ر : نيء مإشسات امل  مة للنووذج املهت3حدُ  

بالسياةبالفعليةبالسياةباملسبولةبباملؤشر

 APC p-value ≥0.05 0.218, p <0.001محوطل مػامل املظاز 

 ARS p - value ≥0.05 0.456, p <0.001محوطل مػامل الححديد 

 AARS p - value ≥0.05 0.447, p <0.001محوطل مػامل الححديد املػدُ 

ًاند الهيوة  AVIFمحوطل مػامل ث مء الحباين  ػد مهبولة ئذا 
ُ
ًاند 5≥ج  2.178 3.3≥    مسالية ئذا 

ًانذذد الهيوذذة  Tenenhaus GoFحودة امل  مة  ًانذذد 0.10≤ اعةذذودة منمكضذذة ئذا     محوطذذية ئذا 

ًاند الهيوة 0.25≤ الهيوة   0.36≤    مسثكػة ئذا 

0.563 

 املصدز: ئغداد الباحث يم  و  نحاةت الححليل إلاحصاتا

 

 

 

                                                             
 ( 1انظس ماحو الدزاطة) 
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 نحلئجباخحبلسب روضبالردساسةب (2-8)

بنحلئجباخحبلسبمالقلتبالحأثيرباملبلشربب(1-2-8)

  الاحبذذاز قذس   الدزاطذذة (PLS-SEM)( نحذذاةت اطذحمدام أطذذلو  نورحذة املػادلذذة البناةيذة 4يوضذ  اعةذذدُ  زنذء )

 ذات الحأريرات املباشسة.  جشير ثلَ النحاةت ئلى ربوت مرم الكس     يح   ذلَ قيوا يلم:  

  العالقةبقينبالنبذبفيبمكلنبالعالبوأبعلابالاختراقبالوظيفي -

( ئلذذذى  حذذود ثذذذأرير مػنذذذون ئيجذذا ا  مباشذذذس ملظذذحو  الشذذذػوز بالنبذذر يذذذم مٍذذذال 4جشذذير النحذذذاةت الذذوازدة باعةذذذدُ  زنذذء )

 β = 0.34, p)  الذتهٌء (β = 0.23, p <.01)الػوذل غلذى مظذحو  ًذل ُبػذد مذن أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا: إلااهذاى 

 /ج. 1/   ف1/أ  ف1   مرا مػ   نبُو الكس   ف(β = 0.15, p < 0.05)  غدم الٌكا ة امل نية (001.>

بالعالقةبقينبداساكبخرقبالعسردبالنفس يبوأبعلابالاختراقبالوظيفي -

غلذذى  ( ئلذذى  حذذود ثذذأرير مػنذذون ئيجذذا ا  مباشذذس  دزاى اذذسم الػهذذد النك ذذ  4جشذذير النحذذاةت الذذوازدة باعةذذدُ  زنذذء )

  غذدم (β = 0.31, p < .001)  الذتهٌء (β = 0.26, p < .01)مظذحو  ًذل ُبػذد مذن أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا: إلااهذاى 

 /ج.  2/   ف2/أ  ف2.  مرا مػ   نبُو الكس   ف(β = 0.28, p < .01)الٌكا ة امل نية

ب:بمعلمالتباململسبالخلصةبقللحأثيراتباملبلشر بقينبمح يراتبالردساسة4حردو ب

قياةبمعلملباململسبباملح يربالحلبعباملح يرباملمحسلبالفرض

بβاملبلشرب

Pنخيجةباخحبلسبب

بالفرض

ُ  0.007 **0.23 إلااهاى  النبر يم مٍال الػولب/أ1ف  نبو

ُ  0.000 ***0.34 التهٌء النبر يم مٍال الػولب/ب1ف  نبو

ُ  0.037 *0.15 غدم الٌكا ة امل نية النبر يم مٍال الػولب/ج1ف  نبو

ُ  0.004 **0.26 إلااهاى  اسم الػهد النك   ب/أ2ف  نبو

ُ  0.000 ***0.31 التهٌء اسم الػهد النك   ب/ب2ف  نبو

ُ  0.006 **0.28 غدم الٌكا ة امل نية اسم الػهد النك   ب/ج2ف  نبو
             

 ( (p ≤ 0.05(  *مػنوية غند  (p ≤ 0.01(  **مػنوية غند (p ≤ 0.001***مػنوية غند 

 املصدز: ئغداد الباحث يم  و  نحاةت الححليل إلاحصاتا

بنحلئجباخحبلسبالردوسباملعرد بللارونةبالنفميةببب(2-2-8)

الاحبذذاز قذذس   الدزاطذذة  (PLS-SEM)( نحذذاةت اطذذحمدام أطذذلو  نورحذذة املػادلذذة البناةيذذة 5يوضذذ  اعةذذدُ  زنذذء )

 ذات الد ز املػدُ للوس نة النكظية.  جشير ثلَ النحاةت ئلى ربوت مرم الكس     يح   ذلَ قيوا يلم:  

 الردوسباملعرد بللارونةبالنفميةبفيبالعالقةبقينبالنبذبفيبمكلنبالعالبوأبعلابالاختراقبالوظيفي -

بيل املس نة النكظية  النبر يم مٍذال الػوذل لذه ثذأرير مػنذون  ( ئلى أل الحكاغل5جشير النحاةت املبسنة باعةدُ  زنء )

  غذدم الٌكذا ة (β=−0.29,p<.01)  الذتهٌء (β=−0.36,p<.001)غلى ًل ُبػد من أبػاد الاحترام الوإلايكا: إلااهاى 

ضذذػل الػ نذذة بذذيل (β=−0.24,p<.01)امل نيذذة    
ُ
.  ثذذدُ إلاشذذازة الظذذالبة ملػذذام ت بسحذذا غلذذى أل املس نذذة النكظذذية ث



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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النبر يم مٍال الػول  أبػاد الاحترام الوإلايكا للػامليل. قوظذحو  أبػذاد الاحتذرام الذوإلايكا للػذامليل ذ ن املس نذة 

/   3/أ  ف3  فالػاليذذذذذة مذذذذذنمكا  بذذذذذالسؾء مذذذذذن جػس ذذذذذ ء للنبذذذذذر يذذذذذم مٍذذذذذال الػوذذذذذل.  مذذذذذرا مػ ذذذذذ  نبذذذذذُو الكذذذذذس  

 /ج. 3ف

بالردوسباملعرد بللارونةبالنفميةبفيبالعالقةبقينبداساكبخرقبالعسردبالنفس يبوأبعلابالاختراقبالوظيفي -

( ئلى أل الحكاغل بيل املس نة النكظية  ئدزاى اسم الػهذد النك ذ   لذه ثذأرير 5جشير النحاةت املبسنة يم اعةدُ  زنء )

  (β=−0.27, p <.01)  الذذتهٌء (β=−0.32, p <.001)لذذوإلايكا: إلااهذذاى مػنذون غلذذى ًذذل ُبػذذد مذذن أبػذذاد الاحتذذرام ا

ضذػل (β=−0.14, p <.05)غذدم الٌكذا ة امل نيذة 
ُ
.  ثذدُ إلاشذازة الظذالبة ملػذام ت بسحذا غلذى أل املس نذة النكظذية ث

الذذذوإلايكا الػ نذذذة بذذذيل ئدزاى اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ    أبػذذذاد الاحتذذذرام الذذذوإلايكا للػذذذامليل. قوظذذذحو  أبػذذذاد الاحتذذذرام 

للػذذامليل ذ ن املس نذذذة الػاليذذذة مذذنمكا  بذذذالسؾء مذذذن ئدزاي ذذذء عمذذسم الػهذذذد النك ذذذ  .  مذذرا مػ ذذذ  نبذذذُو الكذذذس   

 /ج.  4/   ف4/أ  ف4ف

 :بمعلمالتباململسبالخلصةبقللحأثيراتباملعردلةبللارونةبالنفميةبللعلملين5حردو ب

باملح يربالحلبعباملح يرباملعرد باملح يرباملمحسلبالفرض
قياةبمعلملب

بβاململسب
P 

نخيجةباخحبلسب

بالفرض

ُ  0.000 ***0.36− إلااهاى املس نة النكظية النبر يم مٍال الػولب/أ3ف  نبو

ُ  0.009 **0.29− التهٌء املس نة النكظية النبر يم مٍال الػولب/ب3ف  نبو

ُ  0.004 **0.24− غدم الٌكا ة امل نية املس نة النكظية النبر يم مٍال الػولب/ج3ف  نبو

ُ  0.000 ***0.32− إلااهاى املس نة النكظية اسم الػهد النك   ب/أ4ف  نبو

ُ  0.006 **0.27− التهٌء املس نة النكظية اسم الػهد النك   ب/ب4ف  نبو

ُ  0.026 *0.14− غدم الٌكا ة امل نية املس نة النكظية اسم الػهد النك   ب/ج4ف  نبو

 ( (p ≤ 0.05(  *مػنوية غند  (p ≤ 0.01(  **مػنوية غند (p ≤ 0.001***مػنوية غند 

 املصدز: ئغداد الباحث يم  و  نحاةت الححليل إلاحصاتا

بمنلقشةبالنحلئجبوثفميرهلب (9)

اطذذتهدقد الدزاطذذة اعحاليذذة بحذذث الحذذأريرات املباشذذسة لٍذذل مذذن النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  اذذسم الػهذذد النك ذذ   غلذذى 

أبػذذاد الاحتذذرام الذذوإلايكا   ااحبذذاز أرذذس املس نذذة النكظذذية يوحؿيذذر مػذذدُ غلذذى غ نذذة النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  اذذسم 

سايذذذذص اليبيذذذذة الحابػذذذذة عةامػذذذذة املنصذذذذوزة. الػهذذذذد النك ذذذذ   بأبػذذذذاد الاحتذذذذرام الذذذذوإلايكا للػذذذذامليل باملظخشذذذذكيات  امل

  ثوتلد الدزاطة للنحاةت الحالية:    

ب
ا
ظ س نحاةت ااحبذاز : أو 

ُ
 حذود ثذأرير مػنذون ئيجذا ا  مباشذس ملظذحو  الشذػوز بالنبذر يذم مٍذال الػوذل  الفدرضبعألو بث

 غلى حويؼ أبػاد الاحترام الوإلايكا )إلااهاى  التهٌء  غدم الٌكا ة امل نية(.  يوٌن ثكظير ذلَ غلى النحو الحالم:  

يوحد ثذأرير مػنذون ئيجذا ا  مباشذس ملظذحو  الشذػوز بالنبذر يذم مٍذال الػوذل غلذى مظذحو  الشذػوز با اهذاى لذد   -

الػذذذامليل باملظخشذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذة مو ذذذذؼ الحيبيذذذو.  ثحكذذذو ثلذذذَ النخيجذذذة مذذذذؼ نحذذذاةت غذذذدد مذذذن الدزاطذذذذات 

.  يوٌذن ثكظذير ذلذَ بذأل الػذامليل (e.g., Anjum et al., 2022; Choi, 2019; Jahanzeb et al., 2018)الظذابهة 
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املنبذذذوذين لذذذدبهء نهذذذن يذذذم املذذذوازد الػاطكيذذذة  ق ذذذء يكحهذذذس ل لذذذسع قهذذذل للذذذدغء مذذذن الذذذصم    املشذذذسقيل   لٌذذذن 

 للذذذس ابل الػاطكيذذذة مذذذؼ ناذذذسين   مذذذرا الذذذنهن يذذذم املذذذوازد الػاطكيذذذة لذذذد  الػذذذامليل املنبذذذوذين يهلذذذل مذذذن 
ب
أيضذذذا

الوإلايكيذذذذذة  الػاطكيذذذذذة املكسطذذذذذة مذذذذذن حانذذذذذر املظذذذذذحكيدين  موذذذذذا يذذذذذإدن ئلذذذذذى  نذذذذذدزوهء غلذذذذذى الحػامذذذذذل مذذذذذؼ املحيلبذذذذذات

   الذذرن يحونذذؼ حذذد ذ إلااهذذاى (JD-R)مذذوازد الوإلايكذذة  -شذذػوزمء با اهذذاى.  يحكذذو ذلذذَ مذذؼ نوذذوذج محيلبذذات 

ًاقية لحلبية محيلبات الوإلايكة   . (Lee & Ashforth, 1996)غندما ال يحواقس لد  الاقساد موازد غاطكية 

يوحذذد ثذذأرير مػنذذون ئيجذذا ا  مباشذذس ملظذذحو  الشذذػوز بالنبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل غلذذى مظذذحو  الذذتهٌء لذذد  الػذذامليل  -

 لنظسيذة اعحكذاظ غلذى املذذوازد  -باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ الحيبيذذو.  يوٌذن ثكظذير ذلذَ 
ب
 (COR) قهذذا

عحوايذذذة مذذذا ثبهذذذا لذذذدبهء مذذذن مذذذوازد   ُيػذذذد بذذذأل الػذذذامليل املنبذذذوذين يكحهذذذس ل للوذذذوازد الػاطكيذذذة  موذذذا يذذذدقػ ء  -

الذتهٌء   مذذا يحضذذونه مذذن ال مبذذاالة  الشذذػوز الظذذل   ثجذام املظذذحكيدين  نلذذة الامحوذذام  هذذء  مذذو محا لذذة لحهليذذل 

 . (Wright & Hobfoll, 2004)اظاةس املوازد الا  ند ثنجء من الحكاغل مؼ مإال  املظحكيدين 

حو  الشذػوز بالنبذر يذم مٍذال الػوذل غلذى مظذحو  الشذػوز بػذدم الٌكذا ة يوحد ثأرير مػنون ئيجا ا  مباشذس ملظذ -

امل نيذذذة لذذذذد  الػذذذامليل باملظخشذذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذذة مو ذذذذؼ الحيبيذذذو.  ثحكذذذذو مذذذرم النخيجذذذذة مذذذؼ نحذذذذاةت دزاطذذذذة          

De Clercq et al. (2019) َذذذا لنظسيذذذة اعحكذذذاظ غلذذذى املذذذوازد  -.  يوٌذذذن ثكظذذذير ذلذذذ نكاد بذذذأل اطذذذخ -(COR) قهب

اليانة الرن مػا ا منه الػاملول غندما يواح ذول موانذل غوذل طذلبية  مسذل النبذر يذم مٍذال الػوذل  يوٌذن أل 

. قالػذذذذذاملول (Hobfoll, 2001)مشذذذذذخد انخبذذذذذام ء لدزحذذذذذة أاهذذذذذء يكهذذذذذد ل الهذذذذذدزة غلذذذذذى ثلبيذذذذذة محيلبذذذذذات غول ذذذذذء 

واهء يذذذذذذم  مشذذذذذػس ل بوصيذذذذذد مذذذذذن النشذذذذذاط غنذذذذذد الهيذذذذذام بوإلاذذذذذاةك ء  ئذا اغحهذذذذذد ا أل شم  مذذذذذء يذذذذذدغوواهء  يشذذذذذاًز

الحكذذاغ ت اليوميذذة  بسنوذذا مشذذػس ل باطذذخنكاد طانذذاوهء غنذذدما مػحهذذد ل أاهذذء يذذحء ثجذذامل ء أ  اطذذخبػادمء مذذن 

. يوا أل النبذر يذم مٍذال الػوذل ال ُيوٌذن الػذامليل مذن الاةذو  ل غضذا  ألااذسين (Wu et al., 2012)نبل ألااسين 

عحل املشٌ ت الا  ثواح  ء أرنا  أدا  م ام ء الوإلايكية  موذا يهلذل مذن لاحصُو غلى املػسقة الا  يححاحواها 

 . (Seibert et al., 2001)ندزوهء غلى ثلبية مػايير ألادا  املحددة 

ثحكذذذذذذو نحذذذذذذاةت ااحبذذذذذذاز الكذذذذذذس  ألاُ   مذذذذذذؼ الدزاطذذذذذذات الاذذذذذذ  ثذذذذذذدغء الاطذذذذذذحنحاج الهاةذذذذذذل بذذذذذذأل ألاقذذذذذذساد يذذذذذذم السهاقذذذذذذات  -

 .(Sato et al., 2014)ػس  ء للنبر اعةواغية يحأرس ل بشٍل يبير غند ج

ب
ا
ظ ذذذذس نحذذذذاةت ااحبذذذذاز : ثلنيددددل

ُ
 حذذذذود ثذذذذأرير مػنذذذذون ئيجذذذذا ا  مباشذذذذس  دزاى اذذذذسم الػهذذذذد النك ذذذذ   غلذذذذى  الفددددرضبالثددددلنيث

 حويؼ أبػاد الاحترام الوإلايكا )إلااهاى  التهٌء  غدم الٌكا ة امل نية(.  يوٌن ثكظير ذلَ غلى النحو الحالم:  

يوحذذد ثذذأرير مػنذذون ئيجذذا ا  مباشذذس  دزاى اذذسم الػهذذذد النك ذذ   غلذذى مظذذحو  الشذذػوز با اهذذاى لذذد  الػذذذامليل  -

باملظخشذذذكيات  املسايذذذذص اليبيذذذة مو ذذذذؼ الحيبيذذذو.  ثحكذذذذو ثلذذذذَ النخيجذذذة مذذذذؼ نحذذذاةت غذذذذدد مذذذن الدزاطذذذذات الظذذذذابهة                        

(e.g., Cantisano et al., 2007; Gakovic & Tetrick, 2003; Said et al., 2021) يوٌذن ثكظذير ذلذَ بذأل اذسم  .

الػهذذذد النك ذذذ   مظذذذ ر نهذذذن يذذذم املذذذوازد املحاحذذذة للػذذذامليل  موذذذا يهلذذذل مذذذن نذذذدزوهء غلذذذى الحػامذذذل مذذذؼ املحيلبذذذات 

   الذرن (JD-R)موازد الوإلايكذة -الوإلايكية   يإدن ذلَ ئلى شػوزمء با اهاى.  يحكو ذلَ مؼ نووذج محيلبات

دذ إلااهذذذاى يذذذم حالذذة غذذذدم ثذذذواشل محيلبذذذات الػوذذل املكس  ذذذة غلذذذى الػامذذذل مذذؼ املذذذوازد املحاحذذذة لذذذه يحونذذؼ أل يحذذذ



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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الػاةذد -. يوا ثدغء ثلَ النحاةت نووذج غذدم ثذواشل اعة ذد(Lee & Ashforth, 1996)للحػامل مؼ مرم املحيلبات 

Effort–Reward Imbalance (ERI) ًات الػامليل لػدم امل ظا اة بيل ح ودمء يذم الػوذل  الرن مشير ئلى أل ئدزا

) الاذذ  ثحذذددما غوامذذل  مسذذل: محيلبذذات الػوذذل   التلامذذات الػوذذل   املظذذإ ليات  ئعذذ (   املٍاقذذ ت الاذذ  يحلهواهذذا 

) الاذذ  ثحذذددما غوامذذل  مسذذل: ألاحذذوز   املٍانذذة   ألامذذن الذذوإلايكا   قذذس  الػوذذل(   ذذم غامذذل حاطذذء يذذم ثحديذذد 

 .     (Siegrist, 1996)ى حد ذ النحاةت الظلبية  مسل: إلااها

يوحذذذذذذذذد ثذذذذذذذذأرير مػنذذذذذذذذذون ئيجذذذذذذذذا ا  مباشذذذذذذذذذس  دزاى اذذذذذذذذسم الػهذذذذذذذذذد النك ذذذذذذذذ   غلذذذذذذذذذى مظذذذذذذذذحو  الذذذذذذذذذتهٌء لذذذذذذذذد  الػذذذذذذذذذامليل  -

باملظخشذذذكيات  املسايذذذذص اليبيذذذة مو ذذذذؼ الحيبيذذذو.  ثحكذذذذو ثلذذذذَ النخيجذذذة مذذذذؼ نحذذذاةت غذذذذدد مذذذن الدزاطذذذذات الظذذذذابهة 

(e.g., Cantisano et al., 2007; Razzaghian & Ghani, 2015) يحوشذ ب ذلذَ مذؼ مذا اقتر ذه البذاحسول بشذٍل  .

ذذذدغء نظسيذذذة اعحكذذذاظ غلذذذى Andersson, 1996غذذذام  مذذذن أل اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ   محذذذدد أطاتذذذ   للذذذتهٌء )
ُ
(.  ث

ثلذذَ النخيجذذة  قال ذذمن املذذتهٌء يحيذذ  نكظذذه مذذن قهذذدال املصيذذد مذذن املذذوازد يذذم شذذٍل مصيذذد مذذن  (COR)املذذوازد 

 الا  يحي   ها الكسد نكظه من إلااهاى الناثت غن ئدزايه عمسم الػهد النك   .   الااهاى. قالتهٌء بوسابة نلية

يوحد ثأرير مػنون ئيجا ا  مباشس  دزاى اسم الػهد النك    غلى مظحو  الشػوز بػدم الٌكذا ة امل نيذة لذد   -

 & Razzaghianالػذامليل باملظخشذكيات  املسايذص اليبيذة مو ذؼ الحيبيذو.  ثحكذو ثلذَ النخيجذة مذؼ نحذاةت دزاطذة 

Ghani (2015)  يوٌذذن ثكظذذير ذلذذَ بذذأل الشذذػوز بػذذدم الٌكذذا ة امل نيذذة يحكذذانء يذذم حالذذة نهذذن مذذوازد الػوذذل  .

   مذذو مذذذا يحذذذدذ يذذم حالذذذة ئدزاى الػذذذامليل (Maslach, 2006) نهذذن الذذذدغء الاححوذذا م   قذذذس  الحيذذذوز املنهذذ  

 يويس.         لػدم  قا  املنظوة بالتلاماوها  من ثوقير قس  للحدزير  الح

ب
ا
ظ ذذذذس نحذذذذاةت ااحبذذذذاز : ثللثددددل

ُ
أل شيذذذذادة مظذذذذحو  املس نذذذذة النكظذذذذية ُيضذذذذػل الػ نذذذذة بذذذذيل مظذذذذحو   الفددددرضبالثللددددثث

الشذذػوز بالنبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  مظذذحو  أبػذذاد الاحتذذرام الذذوإلايكا لذذد  الػذذامليل باملظخشذذكيات  املسايذذص اليبيذذة 

مو ذذؼ الحيبيذذو.  ثذذدغء ثلذذَ النحذذاةت الحذذأرير املػذذدُ للوس نذذة النكظذذية غلذذى الػ نذذة بذذيل النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل 

ظحو  أبػاد الاحترام الوإلايكا.  يوٌن ثكظير ذلَ  بأل املس نة النكظذية للػذامليل ثهلذل مذن اطذخنكاد املذوازد  م

يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  موذذذا يهلذذذل مذذذن مظذذذحو  شذذذػوزمء بذذذاالحترام الذذذوإلايكا. املػسقيذذذة  النكظذذذية النذذذاثت غذذذن نبذذذرمء 

ملذوازد النكظذذية  جشذول: الحكذذاُؤ   السهذذة قذامقساد ذ ن املس نذذة النكظذية الػاليذذة  لذدبهء مجووغذذة محنوغذة مذذن ا

بذذذذالنكع يذذذذم الهذذذذدزة غلذذذذى الحؿلذذذذر غلذذذذى الضذذذذؿوط   ثذذذذواقس نذذذذدزات الحذذذذأنلء   ثهذذذذديس الذذذذرات املسثكذذذذؼ   الاطذذذذحهساز 

الػذذاطكا   الظذذوات ال مصذذية الاذذ  ثجػذذل مذذن الظذذ ل الػسذذوز غلذذى الذذدغء الاححوذذا م.  مذذرم املذذوازد ال جظذذاغد 

 ثوٌذذن ألاقذذذساد مذذن جؿييذذذر  قهذذل يذذم الحػامذذذل مذذؼ موانذذل النبذذذر
ب
 ثهليذذل مظذذذحو  الضذذؿوط النكظذذية   لٌذذذن أيضذذا

 ,.Masten, 2001; Niu et al)اطذذحجاباوهء الػاطكيذذة  الكظذذيولوحية للحٌيذذل بنجذذا  مذذؼ الظذذس ف املحؿيذذرة 

. قاملس نذذذذة النكظذذذذية يوذذذذوزد يمعذذذذ   يوٌذذذذن أل جػذذذذصش أ  ثحذذذذل محذذذذل املذذذذوازد ألااذذذذس  الاذذذذ  يكهذذذذدما الكذذذذسد (2016

.  يحواقذذذو ذلذذذَ مذذذؼ نظسيذذذة اعحكذذذاظ غلذذذى املذذذوازد (Avey et al., 2009)س  للنبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل غنذذذدما يحػذذذ

(COR) الاذذذذ  ثكتذذذذر  أل ألاقذذذذساد ذ ن املس نذذذذة النكظذذذذية الػاليذذذذة أي ذذذذر نذذذذدزة غلذذذذى الحػامذذذذل مذذذذؼ قهذذذذدال املذذذذوازد   

 .Jiang et alؼ نحاةت دزاطة .  ثحكو ثلَ النحاةت م(Halbesleben et al., 2014) الحػايم من ألاحداذ الضاؾية 

   الا  أإلا ست أل املس نة النكظية جػول غلى جػديل نذوة الػ نذة بذيل النبذر يذم مٍذال الػوذل  الااهذاى  (2020)
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ًانذذد نويذذة بالنظذذبة للػذذامليل ذ ن املس نذذة املنمكضذذة    ذذػيكة  قالػ نذذة بذذيل النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  الااهذذاى 

ػاليذذذة.  مذذذرا مػ ذذذ  أل الػذذذامليل ذ ن املس نذذذة املنمكضذذذة أي ذذذر غس ذذذة لإلاهذذذاى  بالنظذذذبة للػذذذامليل ذ ن املس نذذذة ال

   الاذ  ثذدغء Niu et al. (2016)بػد جػس ذ ء للنبذر يذم مٍذال الػوذل. يوذا ثحواقذو ثلذَ النحذاةت مذؼ نحذاةت دزاطذة 

الحذذأرير املػذذدُ للوس نذذة النكظذذية غلذذى الػ نذذة بذذيل النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  الايحاذذا   قاملس نذذة النكظذذية بوسابذذة 

 مذذذؼ نحذذذاةت دزاطذذذذة 
ب
غامذذذل  نذذذاتا ملنذذذؼ الايحاذذذذا  النذذذاحء غذذذن النبذذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل.  ثحواقذذذذو ثلذذذَ النحذذذاةت أيضذذذذا

Anasori et al. (2021)ػذذدُ للوس نذذة النكظذذية غلذذى الػ نذذة بذذيل النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل    الاذذ  ثإيذذد الحذذأرير امل

 الاندماج الوإلايكا )املك وم الػٌ    ل حترام الوإلايكا(  قالػامذل ألانذل مس نذة  أي ذر غس ذة للضذؿوط غنذدما 

يحػذذذس  للنبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  موذذذا يحذذذد مذذذن اندماحذذذه يذذذم الػوذذذل  بسنوذذذا الػامذذذل الذذذرين يحوحذذذؼ بهذذذدز أي ذذذر مذذذن 

 يم الػول  بالسؾء من جػس ه ملصيد من النبر يم مٍال الػول.           املس نة 
ب
 أي ر اندماحا

ب
ا
ظ ذذس نحذذاةت ااحبذذاز : سابعددل

ُ
أل شيذذادة مظذذحو  املس نذذة النكظذذية ُيضذذػل الػ نذذة بذذيل ئدزاى اذذسم  الفددرضبالرابددعث

اليبيذة مو ذؼ الحيبيذو.  الػهد النك     مظحو  أبػاد الاحتذرام الذوإلايكا لذد  الػذامليل باملظخشذكيات  املسايذص 

 ثذذذدغء ثلذذذَ النحذذذاةت الحذذذأرير املػذذذدُ للوس نذذذة النكظذذذذية غلذذذى الػ نذذذة بذذذيل ئدزاى اذذذسم الػهذذذد النك ذذذ    مظذذذذحو  

   الاذذ  أإلا ذذست أل اذذسم Lehner et al. (2014)أبػذذاد الاحتذذرام الذذوإلايكا.  ثحكذذو ثلذذَ النحذذاةت مذذؼ نحذذاةت دزاطذذة 

 قذذساد الذذرين مػذذانول مذذن انمكذذا  زأض املذذاُ النك ذذ    مهازنذذة الػهذذد النك ذذ   ُمػذذد مصذذدز نلذذو  امحوذذام أي ذذر ل

بأ لاذذَ الذذرين لذذدبهء زتذذيد مسثكذذؼ مذذن زأض املذذاُ النك ذذ  .  يوٌذذن ثكظذذير ثلذذَ النحذذاةت بذذأل ألاقذذساد ذ ن املس نذذة 

النكظذذية الػاليذذة أنذذل غس ذذة  دزاى وهديذذد اذذسم الػهذذد النك ذذ   عحيذذاوهء امل نيذذة  ماهذذء أي ذذر رهذذة يذذم أنكظذذ ء  

ولذذذول مظذذذاولية يمصذذذية أي ذذذر غذذذن ئدازة حيذذذاوهء امل نيذذذة   نذذذادز ل غلذذذى ئيجذذذاد حلذذذُو محػذذذددة للووانذذذل  يحح

   بالحذالم يهذل مظذحو  شذػوزمء بذاالحترام (Lehner et al., 2014)الصػبة   أي ر مس نة يم مواح ة الصػوبات 

 الوإلايكا. 

 ثوصيلتبالردساسة(ب10)ب

ػد الدزاطة اعحالية أُ  محا لة  لها  الضو  غلى د ز املس نة النكظية يم اعحد من مشاغس الاحترام الذوإلايكا 
ُ
ج

الا  ند ثنجء غن النبر يذم مٍذال الػوذل  / أ  اذسم الػهذد النك ذ  .  يذم  ذو  نحذاةت ثلذَ الدزاطذة  يوٌذن ثهذديء 

يبيذذذذو  ل طذذذذحػانة  هذذذذذا يذذذذم اعحذذذذد مذذذذن إلاذذذذذامسة مجووغذذذذة مذذذذن الحوتذذذذيات للهذذذذاةويل غلذذذذذى ئدازة املنظوذذذذات مو ذذذذؼ الح

الاحتذذذرام الذذذوإلايكا  مذذذن اذذذ ُ: ثجنذذذر  / أ  مػاعةذذذة حذذذاالت النبذذذر يذذذم مٍذذذال الػوذذذل  ثجنذذذر  / أ  غذذذ ج ثذذذداغيات 

 اسم الػهد النك     ثنوية املس نة النكظية للػامليل.  ثحوسل ثلَ الحوتيات قيوا يلم: 

 بكلنبالعال،بوثحاثلبفي:ثوصيلتبلحجنببو/بأوبمعللجةبخل تبالنبذبفيبم

o  الترييذل أرنذذا  غوليذذة الااحيذذاز غلذذى املسيذذحيل الذذرين ثحذوقس لذذدبهء نذذدزات  م ذذازات  طذذوات ثهلذذل مذذن قستذذة

  نوغ ء ضحية للنبر  أ  ثإمل ء للحػامل مػه. 

o  ثذذوقير بساذذذة غوذذذل ئيجابيذذذة للػذذذامليل   الحواتذذذل املظذذذحوس  املنذذذحظء مػ ذذذء   السنذذذا  غلذذذى ح ذذذودمء.  ج ذذذةيؼ

 اعةوا م حاب يحوٌن الػاملول من بنا  غ نات مادقة  مورونة مؼ بػض ء.الػول 



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  
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o   هذذذدز اعحكذذذاظ غلذذذى الػ نذذذات غاليذذذة اعةذذذودة   ج ذذذةؼ املناقظذذذة الػادلذذذة
ُ
دغذذذء السهاقذذذة الحنظيويذذذة  الاذذذ  ث

  الحكاغل السطي   ؾير السطي    الػول بس   الكسيو   املٍاق ت املشترية. 

o  غحواد املحبادُ بيل ألاقساد. ئدااُ ئحسا ات ثصيد من دزحة الا 

o  .الامحوام بحدزير املشسقيل غلى ييكية منؼ  غ ج حاالت النبر 

 ثنذذذذذدزج ثلذذذذذَ الحوتذذذذذيات ثحذذذذذد نذذذذذوغيل مذذذذذذن ثوصددددديلتبلحجندددددببو/بأوبمدددددالجبثدددددرداميلتبخدددددرقبالعسدددددردبالنفسددددد ي،ب 

 الاطتراثيجيات  موا:

o :باستراثيجيلتبوقلئيةبلحجنببخرقبالعسردبالنفس ي،بوثحاثلبفي

ااحيذذذذذذاز ألاقذذذذذذساد ذ ن اعمصذذذذذذاةن الاذذذذذذ  ثهلذذذذذل مذذذذذذن ئدزاى اذذذذذذسم الػهذذذذذذد  مسذذذذذذل الاقذذذذذذساد ذ ن اطذذذذذحهيا     -

املظحويات املنمكضة من الػصابية   املظحويات الػالية من  بل الذنكع.  ثهذديء  غذود  انػيذة مذن 

 بداية غولية الحوإلايل. 

 . ئغادة ثهييء ثونػات املوإلاكيل أرنا  غولية ثهييء ألادا  أ  الاححواغات الد زية -

ثهذذذذديء الذذذذدغء للػذذذذذامليل مذذذذن بدايذذذذذة غ نذذذذة الػوذذذذذل   ثأطذذذذسع غ نذذذذة مبنيذذذذذة غلذذذذى السهذذذذذة مذذذذؼ الػذذذذذامليل.  -

 الحواتذذذل مذذذؼ الػذذذامليل بيسيهذذذة شذذذكاقة  ملنذذذؼ طذذذو  الحكذذذامء بذذذيل املنظوذذذة  الػذذذامليل.  ثذذذوقير مظذذذذاحة 

 ًاقية للػامليل للحػبير غن اححياحاوهء.

o باستراثيجيلتبمالحيةبإلااس بثرداميلتبخرقبالعسردبالنفس ي،بوثحاثلبفي:ب

الاغتذراف بحذد ذ اذذسم للػهذد النك ذذ     ثهذديء ثكظذيرات  أدلذذة ذات مصذدانية مطذذبا  حد رذه     ذذؼ  -

 حدُ  شم   ملػاعةحه  لحهليل زد د الكػل الظلبية ثجامه. 

يل  الػذذامليل   الذذو منذذا  تذذحم   مخظذذام  الامحوذذام بسقذذؼ مظذذحو  حذذودة الػ نذذة الحبادليذذة بذذيل املشذذسق -

  .
ب
 غاطكيا

 :بثوصيلتبلحنايةباملرونةبالنفميةبللعلملين

 
ب
(  قذذذذال ثنويذذذذة املس نذذذذة النكظذذذذية (Benard, 1993طذذذذوات ال مصذذذذية املسنذذذذة يوٌذذذذن جػلو ذذذذا  ثنويتهذذذذا  ملنظذذذذسا

 للػامليل يوٌن أل يحء من ا ُ ثب   املبادزات الحنظيوية الحالية:  

o   ؼ ايل ثدزي ية  ثسيذص غلذى ثيذويس نذدزات الذححٌء الػذاطكا   ييكيذة ثيبيذو اطذتراثيجيات املواح ذة  

  اطتراثيجيات الحٌيل املسنة.  

o  ج ذذذةيؼ ثكاغذذذل الػذذذامليل الشذذذبا  مذذذؼ نظذذذسائهء يبذذذاز الظذذذن  ق ذذذرا الحكاغذذذل مذذذن شذذذأنه مظذذذاغدة الػذذذامليل

 Deluca et)ػصيذص الهذدزة غلذى مواح ذة الشذداةد الشبا  غلى جػلء ييكية الحٌيل مؼ البساذة اعةديذدة   ج

al., 2010). 

o  ثنظذذذذيء زحذذذذ ت ثحكيليذذذذذة طذذذذنوية للػذذذذذامليل  للحػذذذذسف غلذذذذى مظذذذذذامواوهء  ثهذذذذديسما  موذذذذذا مػذذذذصش ز   الػوذذذذذل

 اعةوا م   يهلل بالحالم من اححوالية الاطخبػاد أ  طو  املػاملة.  
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بمدردااتبالردساسةبومسترخلتبالبدوثباملمحسبليةب(11)

ألهذذد الدزاطذذة اعحاليذذة الضذذو  غلذذى غ نذذة ًذذل مذذن النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  اذذسم الػهذذد النك ذذ   بأبػذذاد الاحتذذرام 

الذذوإلايكا  با  ذذاقة ئلذذى ااحبذذاز أرذذس املس نذذة النكظذذية يوحؿيذذر مػذذدُ غلذذى نذذوة غ نذذة النبذذر يذذم مٍذذال الػوذذل  اذذسم 

املسايص اليبيذة مو ذؼ الحيبيذو.  ثذء ئغذداد مذرم الػهد النك    بأبػاد الاحترام الوإلايكا للػامليل باملظخشكيات   

الدزاطذذذة يذذذم  ذذذو  غذذذدة محذذذددات  يوٌذذذن مذذذن ا ل ذذذا ثهذذذديء بػذذذا املهترحذذذات للبحذذذوذ املظذذذحهبلية   ذلذذذَ غلذذذى 

 النحو الحالم: 

ثسيذذذصت الدزاطذذذذة الحيبيهيذذذة غلذذذذى املظخشذذذكيات  املسايذذذذص اليبيذذذة الحابػذذذذة عةامػذذذة املنصذذذذوزة  موذذذا نذذذذد يذذذإرس غلذذذذى  -

ًاقذذذة املظخشذذذكيات  املسايذذذص اليبيذذذة جػوذذذيء النحذذذاة ت. لذذذرا يهتذذذر  الباحذذذث ئحذذذسا  دزاطذذذة أاذذذس  يذذذحء ثيبيه ذذذا غلذذذى 

 الحابػة لٍاقة اعةامػات غلى مظحو  اعةو وزية.

   الذذرن مػحوذذد غلذذى ثجويذذؼ البيانذذات يذذم Cross-Sectional Studyاطذذحمدم الباحذذث أطذذلو  الدزاطذذة املهيػيذذة  -

 مل الػ نذذات الظذذب ية نذذد ثحؿيذذر غلذذى املذذد  اليويذذل  قهذذد يذذإرس ذلذذَ غلذذى ربذذات 
ب
.  نظذذسا

ب
 نذذد  احذذد نصذذير  ظذذ يا

  Longitudinal Studyالنحاةت. لرا يهتر  الباحث دزاطة نكع املحؿيرات  باطحمدام أطذلو  الدزاطذة اليوليذة 

 لبيانات يم قترات شمنية ممحلكة.   الرن مػحود غلى ثجويؼ ا

للوبذذذادزات الحنظيويذذذة )مسذذذل اعميذذذل الحدزي يذذذة( اعرذذذاز إلايجابيذذذة بمذذذن أل نحذذذاةت الدزاطذذذة اعحاليذذذة ثذذذو م بذذذالسؾء  -

ثذإدن ئلذى مذرم املبذادزات بحذث ثجسي ذ   ربذات أل  حذسا  منذاى حاحذة لحنويذة املس نذة النكظذية للػذامليل  ئال أل 

 م النبر يم مٍال الػول أ  اسم الػهد النك   .ثجازد د قػل طلبية أنل 

مذا شالذد الػ نذذة بذيل محؿيذذرات الدزاطذة اعحاليذذة يذم حاحذه ئلذذى مصيذد مذذن الدزاطذة  البحذذث الطحٌشذاق ا  مػسقذذة  -

سات املذذذذذإرسة قةهذذذذذا   يوٌذذذذذن ذلذذذذذَ مذذذذذن اذذذذذ ُ ثيبيذذذذذو الدزاطذذذذذة يذذذذذم نياغذذذذذات ادميذذذذذة أاذذذذذس   مسذذذذذل البنذذذذذوى ذاملحؿيذذذذذ

اُ  ثلَ الػ نذة يذم ئطذاز محؿيذرات  طذيية )مسذل: الصذود الحنظييذ   الانحوذا  ملٍذال  الحػليء  الاثصاالت  أ  ثن

الػوذذذذذذل(  أ  محؿيذذذذذذرات مػدلذذذذذذذة أاذذذذذذس  بمذذذذذذذ ف املس نذذذذذذة النكظذذذذذذذية )مسذذذذذذل: حذذذذذذذودة الػ نذذذذذذة الحبادليذذذذذذذة بذذذذذذيل الهاةذذذذذذذد 

  املسؤ ض  نوع الػهد النك     الػدالة الحنظيوية  الحوٌيل النك   (.  

 املراحع

:باملراحعب
ا
 قللل ةبالعربيةأو 

. قددددددددددوثبالخمدددددددددوي :بأسدددددددددلليببالسيدددددددددل بوالحدليدددددددددلبواخحبدددددددددلسبالفدددددددددروض(. 2008غبذذذذذذذذذد الذذذذذذذذذسحون ) رابذذذذذذذذذدئدزيذذذذذذذذذع  

 إلاطٌندزية  حو وزية مصسية الػسبية: الداز اعةامػية.

(. ثكظذذذذذير إلاذذذذذامسة الذذذذذتهٌء الحنظييذذذذ  يذذذذذم املنظوذذذذذات مذذذذن اذذذذذ ُ التذذذذذرابل البي ذذذذذ  2012الػيذذذذون  غذذذذذامس غلذذذذذم حظذذذذيل )

لػوليذذذات الػهذذذد النك ذذذ    الاحتذذذرام الذذذداالم: دزاطذذذة ثحليليذذذة عزا  غينذذذة مذذذن الػذذذامليل يذذذم مػوذذذل طذذذوند 

 .48 - 8(  2)14  مجلةبالسلاسيةبللعلوفبإلاااسيةبوالاقحصلايةاملس  . 
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. أرس إلاا ُ بالػهد النك ذ   غلذى الاحتذرام الذوإلايكا: (2019)زقا م  مود   غبد الػصيص   غبد املنػء زبهامح ُ  

 -حامػذذة غذذذيل شذذذوع  املجلددةبالعلايدددةبلالقحصددلابوالحجدددلس دزاطذذة ميدانيذذذة غلذذى نيذذذاع البتذذر ُ املصذذذسن. 

  .   164 -145(  49(3ًلية الحجازة  
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ب:بمعلمالتبالحدايلبالخلسحيةبللاؤشرات1ملخ ب

 العبدددددددددددددلسات البعردباملح ير

معلمالتب

الحدايلب

 الخلسجي

النبر يم 

مٍال 

 الػول

 

 0.780 يحجامل   ناس ل يم مٍال الػول  .1

 0.807 ُمؿادز ناس ل املٍال غند داولم ئليه  .2

 0.820 ال يسد ناس ل غلى ثحيا  ل ء  .3

 بالسؾء من  حود ثجوػات للصم   يم مٍال الػول  أقضل اعةلوض   .4
ب
 0.892 منكسدا

 0.818 يحجنر ناس ل الػول معم  .5

 0.750 يحجنر ناس ل يم مٍال الػول النظس ئلم  .6

 0.919 ال مشازي   ناس ل يم مٍال الػول يم أن محادرة ثحء بي هء  .7

 0.915 يسقا ناس ل الححدذ معم يم الػول  .8

 0.859 مػامل   ناس ل  يأن   ؾير موحود  .9

 0.907 حالة  حود مناطبات ؾير زطوية  ال يدغو ا شم تا لامس ج مػ ءيم   .10

اسم 

الػهد 

 النك   

 

1.  
 بجويؼ الوغود الا  نيػتها لم أرنا  غولية 

ب
ئلى نل  املظخشكا/ املسيص ملتلمة ثهسيبا

 الحوإلايل)غٌ   (
0.809 

 0.773 جػيي   )غٌ   (أغحهد أل املظخشكا/ املسيص ند أ قد بالوغود الا  نيػتها لم غند   .2

 0.804 ئلى نل  أدا  املظخشكا/ املسيص زاتؼ يم الوقا  بوغودما ثجا م )غٌ   (  .3

 0.860 لء أثلو حاب نل ًل ما  غدت به نظير ح ودن  .4

 0.846 لء ثل املظخشكا/ املسيص بوغودما لم  غلى السؾء من  قاتا بالتلاماجا ثجام ا  .5

 

 

 

املس نة 

 النكظية

 

   

 0.775 لدن الهدزة غلى الحٌيل مؼ أن جؿيير يحدذ  .1

 0.766 يوٌن   الحػامل مؼ أن مونل  .2

 0.733 أنظس للوشاًل بسمسية  .3

4.   
ب
 0.775 جػاملم مؼ الضؿوط يجػل   نويا

 0.807 لدن زؾبة نوية يم الحػايم بظسغة غند املس  أ  الشداةد  .5

 0.874 يوٌن   ثحهيو ألامداف بالسؾء من الػهبات  .6

 0.925 لدن ندزة غلى اعحكاظ غلى ثسييلن يم إلال الضؿوط  .7

 0.881 من الصػر أل مشػس ا الكشل با حباط  .8

9.   
ب
 نويا

ب
 0.911 اغح ر نك    قسدا

 0.931 يوٌن   الحػامل مؼ املشاغس املإملة  .10

 

 

الاحترام 

 الوإلايكا

 إلااهاى

1.   
ب
 0.854 أشػس أل غولم مظحللق   غاطكيا

 0.908 با زمام يم اهاية يوم الػولأشػس   .2

 لبد  يوم غول حديد  .3
ب
 اطحػدادا

ب
 0.819 أشػس بالضيو  غندما اطخيهظ تباحا

 بالنظبة لم  .4
ب
 يبيرا

ب
 0.915 الحػامل مؼ ناسين طواُ اليوم يوسل  ؿيا

 0.859 ئل طبيػة غولم جظ ر لم الشػوز با زمام  .5

 التهٌء

 0.874 جػاملم مؼ ناسين منر الححاقم بالػولأتبحد أي ر نظوة يم   .6

  حيوية غند أدا  م اما الوإلايكية  .7
ب
 0.881 أتبحد أنل حواطا

 0.863 أشػس أن   ؾير مهحنؼ بأموية غولم  .8

 0.857 أشػس ان   لء أغد أغبأ بوظاموة  إلايكا  يم املظخشكا/ املسيص  .9
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 العبدددددددددددددلسات البعردباملح ير

معلمالتب

الحدايلب

 الخلسجي

الٌكا ة 

 امل نية

 0.807 الا  ثواحه الػو   )غٌ   ( أجػامل بشٍل قػاُ مؼ املشاًل  .10

 0.843 أشػس بأل لم مظاموات يبيرة يم املظخشكا/ املسيص )غٌ   (  .11

 0.927 أغحهد أن   أنوم بػولم بشٍل حيد )غٌ   (  .12

 0.890 أشػس بظػادة يبيرة غند ئثوام امل ام امليلوبة م   )غٌ   (  .13

 0.917  الحهديس )غٌ   (حههد ئنجاشات يسيرة يم الػول جظححو السنا    .14

 0.855 أرو يم ندزجا غلى ئنجاش حويؼ امل ام بنجا  )غٌ   (  .15

 0.01حويؼ مػام ت الححويل مػنوية غند 

 املصدز: ئغداد الباحث يم  و  نحاةت الححليل إلاحصاتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



الوإلايكا باالحترام النك    الػهد  اسم  الػول مٍال يم النبر لػ نة مػدُ يوحؿير النكظية املس نة  

  

[278] 

 

Psychological Resilience as a Moderating Variable in the Relationship           

of Workplace Ostracism and Psychological Contract Breach with Job 

Burnout: An Applied Study on Employees in Mansoura University's 

Hospitals and Medical Centers 

 

Dr. Khaled Mahmoud Fahmi Ayyad 

Abstract  

This study aimed to investigate the direct effects of workplace ostracism and psychological 

contract breach on job burnout dimensions (exhaustion, cynicism, professional incompetence), and 

further test the moderating role of psychological resilience, by collecting the primary data from a 

sample of 369 employees from Mansoura University's hospitals and medical centers, and then 

analyzing this data using the partial least square–structural equation modeling (PLS-SEM). The 

findings revealed that workplace ostracism and psychological contract have a positive and 

significant effect on job burnout dimensions. Moreover, the results confirmed that a higher level of 

psychological resilience weakens the relationship of workplace ostracism and Psychological 

Contract Breach with job burnout dimensions. These findings highlight the importance of working 

on developing employees' psychological resilience to reduce their feelings of job burnout. 

 

Keywords  

Workplace Ostracism - Psychological Contract Breach - Psychological Resilience- Job Burnout- 

Conservation of Resources Theory  
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