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 الّرِحيـ الّرْحَمفِ  َللاِّ  ِبْسـِ  

 اّلِذؼ َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِف * َواّلِذؼ ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيفِ  )
ـّ ُيْحِييِف *  َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِف * َواّلِذؼ ُيِميُتِني ُث * َواِ 
يِف * َربِّ َىْب  َواّلِذؼ َأْطَمُع َأْف َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوـَ الدِّ
ِلي ُحْكمًا َوَأْلِحْقِني ِبالّصاِلِحيَف * َواْجَعْل ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ 

ـِ*( صدؽ ِفي اْْلِخِريَف * َواْجَعمْ  ِني ِمْف َوَرَثِة َجّنِة الّنِعي
 العظيـ هللا

  [.85-78]الشعراء:
 

 

 

 

 



3 
 

 داءــــــــــاإلى
  إلى ......والدؼ  الذؼ رباني عمى األخبلؽ الحميدة

إلى......والدتي الغالية حفظيا هللا مف كل شر ومكروه، 
 . دعواتيا لي سبب توفيقي بعد توفيق هللا

بي زوجتي أـ ردينة  التي صبرت معي إلى..... رفيقة در 
 . وتحممت عناء الدراسة و كانت دومًا تدفعني إلى األماـ
إلى..... إخوتي  سندؼ  في ىذه الدراسة حيث كاف 

 . تشجيعيـ   لي بشكل دائـ ومستمر
إلى..... شمعة حياتي وأممي في الحاضر والمستقبل ابنتي 

 ردينة
يمة فترة ىذه إلى..... كل مف ساندني ووقف بجانبي ط

إلى..... الجميع أىدؼ  ثمرة جيدؼ العممي  الدراسة
 المتواضع.

 . أسأؿ هللا العمي القدير أف ينفع بو
 

 الباحث
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 وتقدير شكر

 والمرسميف سيدنا األنبياء أشرؼ عمى والسبلـ والصبلة، الصالحات تتـ بفضمو الذؼ هلل الحمد
 : بعد أما لـ يشكر الناس لـ يشكره هللا "القائل "مف  ... وسمـ عميو هللا صمى دمحم ونبينا
 أسألو سبحانو الذؼ العممية، ىذه الرسالة إلتماـ وفقني الذؼ آخراً  و أوالً  عز وجل هلل الشكر  

 العوف  يد مد مف كل اإلنساف يشكر فأ جميل ىو فكـ. فييا يبارؾ وأف نافعة تكوف  اف وتعالى
نني لو، والمساعدة إلى أكاديمية  وتقديرؼ  شكرؼ  بخالص أتقدـ الىوتع سبحانو شكر هللا بعد وا 

لى قسـ عمـ النفس خاصة وأخص بالشكر وعظيـ االمتناف  لؤلخ  الدراسات العميا فرع مصراتو وا 
 عمى تفضمو مشكورًا لقبوؿ اإلشراؼبوجناح،أمفتاح دمحم  / والمربي الفاضل الدكتور السيد االستاذ

بني بكثرة توجيياتو ومبلحظاتو وشدة تدقيقو،  ولكف ، فأقوليا بصدؽ إنو قد أتع هىذرسالتي  عمى
الذؼ أبيرني بميارات التوجيو و دروس عممية تعممت منيا الكثير بمثابة كانت لي ه المبلحظات ىذ

الفني والعممي فقد تعممت كثيرا مف الدروس لف أنساىا وأقوليا أيضا بصدؽ كـ أتعبتو وكـ كاف 
 وتعاممو وقمبو طيب ورده جميل ،ف بشوش الوجو دائمافقد كا يتحمى بالصبر وبالخمق الرفيع 

 وتعالى سبحانو هللا بعد معيف ومتابعتو لي خير وارشاده وتوجييو نصحو كاف فقد معي، حكيـ
 هللا فجزاه  المطموب، الشكل عمى ىذه الدراسة انجاز سبيل في والعوائق الصعوبات تذليل عمى
 .صحة والعافيةبال هللا في عمره ومتعو وأطاؿ الجزاء، خير
كما أتقدـ بالشكر والتقدير الكبيريف الى األستاذيف الجميميف عضوؼ المجنة الدكتور عثماف    

أميمف وكذلؾ الدكتور خالد المدني عمى قبوليما مناقشة ىذه الرسالة وعمى مابداله مف جيد في 
 مراجعتيا شاكرا ليما سمفا مبلحظاتيما القيمة والمفيدة .

راء و كر موصوؿ لوالدؼ عنواف شخصيتي وقمبي وروحي الذؼ أحيا بو والذؼ ىو أف الش كماو     
فمو فأسأؿ هللا أف يحفظو لي ويبارؾ جيده وعممو كل ما أحققو اليوـ في ىذه المحظات المجيدة 

مني كل الشكر والثناء والتقدير والشكر موصوؿ لوالدتي معني الحب والحناف والتفاني إلي مف 
حي وحنانيا بمسـ جراحي الي أغمي الحبايب كما أمرني هللا سبحانو أدعوا كاف دعائيا سر نجا

خواني وأخواتي وأصدقائي وكل مف وقف  ليما ربي أرحميما كما ربياني صغيرا  إلي زوجتي وا 
بجانبي طيمة فترة الدراسة وا عداد ىذه الرسالة وعمي رأسيـ الدكتور صالح اليسير الذؼ ساعد في 

ياىـ مف الفائزيف إعداد الجانب اإلحصائ ي في ىذه الرسالة راجيا مف هللا تعالي أف يجعمنا وا 
 والعتق مف نيرانو والصبلة والسبلـ عمي رسوؿ هللا.  برضوانو

 الباحث
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 قائمة المحتويات
 رقـ الصفحة الموضوع

 أ اْلية
 ب اإلىداء

 جػ الشكر والتقدير
 د قائمة المحتويات

 ط ممخص الدراسة بالمغة العربية
 ؼ ممخص الدراسة بالمغة االنجميزية

 1 (اإلطار العام لمشكمة الدراسةالفصل األول ) 1
 2 مقدمة الدراسة 1.1

 6 تحديد مشكمة الدراسة 1.2
 7 ؼ الدراسةاىدأ  1.3
 7 الدراسة تساؤالت 1.4
 8 أىمية الدراسة 1.5
 9 حدود الدراسة األساسية 1.6
 11 مصطمحات الدراسة 1.7
 16 (دراسة)اإلطار النظري لم :الثاني الفصل 2
 16 النفسية الضغوط 1.1

 16 الضغط. مفيـو   1.1.2
 17 النفسي. الضغط تعريف  2.1.2
 20 أنواع الضغوط النفسية 3.1.2
 23 النفسية. الضغوط أسبابعوامل و  4.1.2
 25 .النفسية الضغوط أعراض 5.1.2
 26 .النفسية لمضغوط المفسرة النظريات 6.1.2
 27 التعميق عمى الضغوط النفسية: 7.1.2
 28 الرضا الوظيفي: 2.2
 28 مفيـو الرضا الوظيفي 1.2.2
 30 طبيعة الرضا الوظيفي 2.2.2
 30 قياس الرضا الوظيفي 3.2.2
 31 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي 4.2.2
 32 بعض النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي 5.2.2
 34 عمى مفيـو الرضاء الوظيفي:التعميق  6.2.2
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 35 فعالية الذات: 3.2
 35 مفيـو الفعالية الذاتية: 1.3.2
 36 تعريف الفعالية الذاتية: 2.3.2
 37 مقارنة بيف فعالية الذات وبعض المفاىيـ المشابية ليا: 3.3.2
 39 مصادر الفعالية الذاتية: 4.3.2
 40 أبعاد الفعالية الذاتية 5.3.2
 42 صائص مرتفعي ومنخفضي الفعالية الذاتية:خ 6.3.2
 42 النظريات المفسرة لفعالية الذات: 7.3.2
 44 التعميق عمي فعالية الذات 8.3.2
 45 :الدراسات السابقة 1.4.2
 52 التعميق عمى الدراسات السابقة 2.4.2
جراءاتو( دراسةالفصل الثالث: )منيج ال 3  54 وا 
 54 الطريقة واإلجراءات 1.3
 54 االجراءات المنيجية لمدراسة 1.3
 54 الدراسة االستطبلعية 1.1.3
 54 أىداؼ الدراسة االستطبلعية 2.1.3
 56 منيج الدراسة 2.3
 57 إعداد واختيار ادوات الدراسة 3.3
 58 تكييف ادوات الدراسة 4.3
 59 حساب الصدؽ العممي وصدؽ التكويف الستبانات الدراسة 5.3
 65 مع الدراسةمجتوصف  6.3
المستخدمة اإلحصائية ساليباأل 7.3  65 
 68 (البحثالفصل الرابع: )عرض نتائج  4
 68 عرض النتائج والتعميق عمييا 1.4

 69 اإلجابة عف التساؤؿ األوؿ 1.1.4
 77 اإلجابة عف التساؤؿ الثاني 2.1.4
 83 اإلجابة عف التساؤؿ الثالث 3.1.4
 87 الرابع اإلجابة عف التساؤؿ 4.1.4
 89 اإلجابة عف التساؤؿ الخامس 5.1.4
 93 اإلجابة عف التساؤؿ السادس 6.1.4
 97 اإلجابة عف التساؤؿ السابع 7.1.4
 98 اإلجابة عف التساؤؿ الثامف 8.1.4
 99 اإلجابة عف التساؤؿ التاسع 9.1.4
 100 اإلجابة عف التساؤؿ العاشر 10.1.4
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 113 ائج الدراسة(الفصل الخامس: )مناقشة نت 5
 113 مناقشة النتائج: 1.5
 125 االستنتاجات 2.5
 126 التوصيات 3.5
 128 جعاالمر  4.5

 

 فيرس الجداول واألشكال والمالحق

 قائمة الجداول
 22 ( يوضح الفرؽ بيف الضغوط االيجابية والضغوط السمبية1.2جدوؿ رقـ ) 1.2
 41 وؼ الفعالية الذاتية المرتفعة وذوؼ الفعالية المنخفضة( يوضح خصائص االفراد ذ2.2جدوؿ رقـ ) 2.2
 59 لبعدىا الكمي بالمجموع الوظيفي الرضا مقياس فقرات مف فقرة كل ارتباط 1.3
 60 الوظيفي الرضا مقياس إلبعاد الداخمية االرتباطات 2.3
 61 دىالبع الكمي بالمجموع الذات فعالية مقياس أبعاد فقرات مف فقرة كل ارتباط 3.3
 62 (الداخمي االتساؽ) الذات فعالية لمقياس الداخمية االرتباطات 4.3
 62 لبعدىا الكمي بالمجموع الضغوط مقياس أبعاد فقرات مف فقرة كل ارتباط 5.3
 63 لبعدىا الكمي بالمجموع العمل ببيئة المتعمقة الضغوط مقياس أبعاد فقرات مف فقرة كل ارتباط 6.3
 64 العمل ببيئة المتعمقة النفسية الضغوط لمقياس الداخمية االرتباطات 7.3
 64 النفسية الضغوط فعالية لمقياس الداخمية االرتباطات 8.3
 65 براوف  سبيرماف نباخ كرو وألفا بطريقتي الثبات معامبلت 9.3

 65 والعمر الجنس متغيرؼ  حسب العينة أفراد توزيع 10.3
 66 والخبرة التخصص رؼ متغي حسب العينة أفراد توزيع 1.4
 69 التعميمي زليتف مستشفى في األطباء ليا يتعرض التي االنفعالية الضغوط مستوػ  1.4
 70 التعميمي زليتف مستشفى ألطباء السيكوسوماتية النفسية الضغوط مستوػ  2.4
 71 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء واألمنية السياسية النفسية الضغوط مستوػ  3.4
 72 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء" والخدمات المكاف" النفسية الضغوط مستوػ  4.4
 72 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء" الممرضيف سموؾ" النفسية الضغوط مستوػ  5.4
 73 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء" األطباء الزمبلء سموؾ"  النفسية الضغوط مستوػ  6.4
 74 التعميمي زليتف مستشفى ألطباء"  المرضى مع التعامل"  لنفسيةا الضغوط مستوػ  7.4
 74 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء" الزوار مع التعامل"  النفسية الضغوط مستوػ  8.4
 75 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء" بالمسؤوليف العبلقة" النفسية الضغوط مستوػ  9.4

 76 التعميمي زليتف مستشفى ألطباء"  الطبية مستمزماتال"  النفسية الضغوط مستوػ  10.4
 76 التعميمي زليتف مستشفى في ألطباء المادية النفسية الضغوط مستوػ  11.4
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 78 الجنس لمتغير وفقا وأبعاده النفسية لمضغوط التعرض في األطباء بيف الفروؽ  داللة 12.4
 79 وأبعاده النفسية لمضغوط التعرض يف التخصص لمتغير وفقا األطباء بيف الفروؽ  داللة 13.4
 80 الخبرة لمتغير وفقاً  النفسية لمضغوط التعرض في الذكور األطباء بيف االختبلؼ 14.4
 80 الخبرة لمتغير وفقاً  النفسية لمضغوط التعرض في اإلناث األطباء بيف االختبلؼ 15.4
 81 الخبرة لمتغير وفقاً  الضغوط قياسلم العمل بيئة أبعاد عمى الذكور األطباء بيف االختبلؼ 16.4
 82 الخبرة لمتغير وفقاً  الضغوط لمقياس العمل بيئة بعد عمى اإلناث األطباء بيف االختبلؼ 17.4
 83 األطباء لدػ المعنوؼ  الميني الرضا مستوػ  18.4
 83 األطباء لدػ لممينة الوالء الميني الرضا مستوػ  19.4
 84 األطباء لدػ اإلدارؼ  الرضا مستوػ  20.4
 85 األطباء لدػ االجتماعي الرضا مستوػ  21.4
 85 األطباء لدػ المادؼ الرضا مستوػ  22.4
 86 األطباء لدػ الترفييي الرضا مستوػ  23.4
 87 وأبعاده الوظيفي الرضا مقياس عمى الجنس لمتغير وفقاً  األطباء بيف الفروؽ  داللة 24.4
 88 الخبرة لمتغير وفقاً  وأبعاده الميني الرضا مقياس عمى الذكور األطباء بيف االختبلؼ 25.4
 88 .الخبرة لمتغير وفقاً  وأبعاده الميني الرضا مقياس عمى اإلناث األطباء بيف االختبلؼ 26.4
 89 وأبعاده الوظيفي الرضا مقياس عمى التخصص لمتغير وفقا األطباء بيف الفروؽ  داللة 27.4
 90 .العقبلني والتفكير المرونة ُبعد عمى األطباء لدػ الذات فعالية مستوػ  28.4
 91 الضغوط تحمل ُبعد عمى األطباء لدػ الذات فعالية مستوػ  29.4
 91 االجتماعي الُبعد عمى األطباء لدػ الذات فعالية مستوػ  30.4
 92 النفسي البعد عمى األطباء لدػ الذات فعالية مستوػ  31.4
 93 الميني البعد عمى التعميمي زليتف مستشفى في األطباء لدػ الذات فعالية مستوػ  32.4
 94 .الجنس لمتغير وفقا وأبعاده الذاتية الفعالية مقياس عمى األطباء بيف الفروؽ  داللة 33.4
 94 .الخبرة لمتغير وفقا وأبعاده الذاتية الفعالية مقياس عمى األطباء بيف الفروؽ  داللة 34.4
 95 .الخبرة لمتغير وفقاً  الذاتية الفعالية مقياس عمى اإلناث األطباء بيف االختبلؼ 35.4
 96 الذات فعالية مقياس عمى التخصص لمتغير وفقا األطباء بيف الفروؽ  داللة 36.4
 97 وأبعادىا النفسية الضغوط وبيف وأبعاده الوظيفي الرضا بيف العبلقة 37.4
 98 .وأبعادىا الذاتية يةوالفعال وأبعادىا النفسية الضغوط بيف العبلقة 38.4
 99 .وأبعاده الوظيفي الرضا وبيف وأبعادىا الذاتية الفعالية بيف العبلقة 39.4
 101 لمضغوط االنفعالي البعد عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 40.4
 102 لمضغوط العضوؼ  البعد عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 41.4
 103 لمضغوط المكانية البيئة بعد عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 42.4
 104 .األطباء الزمبلء بيئة المتعمقة الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 43.4
 105 .لمرضىا بيئة عف الناتجة الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 44.4
 106 .الزوار بيئة عف الناتجة الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 45.4
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 107 .المستمزمات بيئة عف الناتجة الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 46.4
 108 العمل ببيئة مقةالمتع الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 47.4
 109 لمضغوط المادؼ البعد عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد بعض إسياـ 48.4
 110 العامة النفسية الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد إسياـ 49.4
 111 العامة النفسية الضغوط عمى الذات وفعالية الميني الرضا أبعاد إسياـ 50.4
 123 ص نتائج أثر الرضا الوظيفي، وفعالية الذات عمى الضغوط النفسيةممخ 51.5

 قائمة االشكال
 114 األطباء. ػالوسط المرجح العاـ ونسبة االنتشار لمضغوط النفسية لد 1.5
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 الدراسة ممخص

 لدػ الوظيفي والرضا الذاتية ليةوفعا النفسية الضغوط بيف العبلقة تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت 

، الخبرة ومدة، الجنس: وىي المتغيرات مف عدد ضوء وفي التعميمي؛ زليتف بمستشفى األطباء

 الدراسة ىذه نتائج وقد أشارت وطبيبة؛ طبيباً ( 155) مف الدراسة عينة تكونت وقد، والتخصص

 العينة أفراد بيف انتشار بةوبنس ؛(1.91) النفسية الضغوط مف عاؿ بمستوػ  تمر العينة أف إلى

 مف عاليا مستوػ  عاـ بشكل لدػ العينة أف كما، االنتباه تثير نتائج وىي%(، 61) بمغت قد

 وبنسبة، العينة أفراد بيف الرضا أبعاد مستويات بيف تبايفأو  تفاوت وجود مع ؛(1.76) الرضا

 فعالية مف عاؿ بمستوػ  ةالدراس عينة تتمتع كذلؾ%(، 59) بمغت قد العينة أفراد بيف انتشار

 إلى الدراسة ىذه نتائج أشارتأيضًا و %(، 72) قدره أفرادىا بيف انتشار وبنسبة(، 2.17) الذات

 الرضا مف وكل عاـ بشكل النفسية الضغوط بيف( 0.05) إحصائيا دالة سالبة عبلقة وجود

 الوظيفي رضاال بيف( 0.05) إحصائيا دالة موجبة عبلقة ووجود، الذات وفعالية، الوظيفي

 بمغت النفسية الضغوط بخفض التنبؤ في الوظيفي الرضا أبعاد مساىمة نسبة وأف الذات؛ وفعالية

 فعالية أبعاد مساىمة وبمغت(، 0.01) معنوية ومستوػ %( 24) تفسيرية بمغت وبقوة%(، 21)

 (.0.01) معنوية ومستوػ %( 26) تفسيرية وبقوة%( 23) النفسية الضغوط خفض في الذات

 المرتبطة السابقة الدراسات ضوء في التوصيات وصياغة النتائج ىذه بمناقشة الباحث قاـ دوق

 الدراسة بموضوع
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Abstract: 

In light of a number of variables such as: sex، experience، specialization، 

the aim of this study is to determine the relationship between self-

efficacy، job satisfaction and psychological stress among a sample of 

doctors in Educational Hospital of Zliten. The sample of the study 

consisted of 155 volunteers from doctors hospital staff. The results of this 

study indicated that the sample experiencing a high level of psychological 

stress، = (1.91)، with percentage of prevalence had reached (%61). With a 

disparity or variance between dimensions of job satisfaction، the doctors 

roughly feel a high level of job satisfaction = (1.76); with proportion 

prevalence attained (%59). The results also showed that the volunteers 

have a high level of self-efficacy (2.17); with proportion of prevalence 

attained (%72). In addition، results revealed a negative correlation (0.05) 

between psychological stress، job satisfaction، and self-efficacy، as well 

as a positive association between job satisfaction، and self-efficacy 

(0.05). Moreover، the results indicated that the proportion of the 

contribution of the dimensions of job satisfaction in the prediction of 

psychological stress reduction is (%21)، the proportion of the 

contribution of the dimensions of self-efficacy in the prediction of 

psychological stress reduction is (%24)، with significance level P= (0.01). 

The researcher has discussed these results and the formulation of 

recommendations، in the light of previous studies. 
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 انذراطت:يقذيت  1.1

    

 مف المختمفةالمجتمعية  المؤسسات في العامميف عمى ثارىاآودراسة  النفسية غوطالض تعد

لما ليا مف أثر  ،األخيرةاْلونة  خاصة في الباحثيف مف الكثير اىتماـ نالت التي الموضوعات

 نتاج ىي أنواعيا بكل الضغوط وتشير بعض الدراسات إلى أف سمبي عمى الصحة واالنتاج 

ذؼ ال وارتفاع صراع الدورإلى تزايد  بدورهيؤدؼ  ا التسارع الحضارؼ ذفيارع المتس الحضارؼ  التقدـ

ف زيادة التطور والتسارع في إحيث  ،التحمل عمى الناس ومقاومة قدرة عمى عبئاً  شكل بدورهي

 وبالتالي ،اإلنسانية النفس تستيدؼ لمفرد التي األساسيةالحياة يجمب معو زيادة في الحاجات 

 ينعكس مما ،األفرادكاىل  عمى الضغوط في زيادة عنيا وينتج ،فوؽ طاقتيا اءأعب تتحّمل النفس

ولكف كيف تحدت ىذه الضغوط؟  ( 2001)االمارة،  لدييـ العقميةو  والنفسية الصحية الحالة عمى

مضغوط ف لفإ( 1972) ،حسب نظرية الضغط النفسي لسبيمبرجر  وما مصادرىا؟ وما خطورتيا؟

 المتصف بالتوتر وعدـ االستقرار؛ العمل الوظيفي الضاغط نفسياً : فةبيئي النفسية عدة مصادر

العمل الروتيني ذو الرتابة أو  ،الذؼ ال تتخممو فترة راحة المجيودأو  العمل طويل األمد :مثل

الشعور يؤدؼ إلى واختبلؿ قدرة الشخص عمى إتقاف العمل  الذؼ يتدنى فيو التغيير والتحديث

أو  بالغبف وقمة الحوافز المالية واالجتماعية، الموظفأو  المينيعور ف شكما أ باإلحباط النفسي،

ية، وتدني القدرة عمى االنسجاـ مع رفقاء ممعمل أقل مف كفاءتو ومؤىبلتو الع قناعتو بوجوده في

 نفسية عمى سمبية نتائج لو ذلؾكل وجوده في ظروؼ إدارية تسمطية وقمعية أو  ،العمل اجتماعيا

 مف نسبة القمق عف معدليا الطبيعي،المينة التي ترفع  ب ليـ ما يسمى بضغوطوتسب ،مميفالعا
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ـ االنعكاس ومف ث ،وحدية وتطرؼ االنفعاالت ،مما يميد الطريق إلى: سيولة االستثارة

 أفوالدراسات  بعض اإلحصاءات العمل؛ فقد بينت وارتفاع حوادث ،الوظيفي األداءالسمبي عمى 

وبما  ،يومياً  عامل مميوف  نصف مف ألكثر والعقمية الجسدية لصحةا عمى تؤثِّر ضغوط العمل

 .(30: 2002 ،هللا مف العمل )جاد اً مفقودًا يوم مبلييف ستة يعادؿ

فأصحاب تمؾ وطبيعتو؛  وبيئتو العمل لنوع تبعا النفسية الضغوط مستويات وتختمف   

 اْلخريف لخدمة ف أنفسيـينيو الم فييا يكرس والتي الناس مع مباشرة التي تتسـ بمواجية الميف

وفي  ،غيرىـ مف لمضغوط النفسية أكثر معرضوف  االجتماعييف والمشرفيف والمعمميف طباءاألك

العمل  بيئة الغريبة في المتعددة والمواقف المثيرات فإف؛ عمى وجو الخصوص المجاؿ الطبي

مف  مل مف غيرىـكثر عرضة لضغوط العأ والعامميف في ىذا المجاؿ طباءاألل قد تجعالطبي 

المنافسة شديدة بيف صراع الدور و  ماكوف فييي ومينة الطب طباءاأل مجتمعف ؛ ألالعامميف

 ريضع صغا واالستزادة العممية ،االطبلعواستمرار  ،وتحقيق الذات ،رغبًة في التمّيزال؛ فطباءاأل

 وى أنالدراسات إل شارت بعضأحيث عمى وجو الخصوص تحت ضغوط نفسية شديدة؛  طباءاأل

نيـ ال أال إب المرضي التي تؤدؼ إلى االكتئامف ضغوط العمل  طباءاألكثيرًا ما ُيعاني 

مما يوقع ومينتيـ عمى سمعتيـ  حفاظاً  إلى عبلجيا وف ؤ يفصحوف عف تمؾ الضغوط وال يمج

القابمية لئلصابة  نفسي تحت الضغوط الشديدة، خاصًة إذا كاف لدييـال ارينيبعضيـ في شباؾ اال

 (.2013 ،)الشوبكيالضغوط  بيذه

ضاغطًا الجتماعي النفسي وا بتدني األمف طباءاألالبيئة التي يشعر فييا  كما تشكل    

 وخاصة حيف ال يممكوف  ،بيذا الشعور يتأثروف  جعميـمما ي ،المينيةتيـ ضافيا عمى حياإنفسيًا 

زمات عند األ شدة ىذه الضغوط النفسيةوتزداد  ،لمتصدؼ لوأو  لمواجيتومعينة  استراتيجية

حجـ  الميبية فبراير 17 ثورةمر بيا الناس وقد الحع الباحث خبلؿ والحروب والكوارث التي ي
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ثناء ممارستيـ لعمميـ أ في مدينة زليتف طباءاألالتي عاشيا  والمعاناة الضغوط النفسية والجسمية

وكذلؾ العمل  ،لعملفي مكاف ا مفاألوتدني  ،وتأخر المرتبات وتدنييا ،مكانياتفي غياب اإل

بيـ  أدتمرعبة؛  إنسانيةوما يتعرضوف لو مف تيديد ومواقف  ،المستمر وتناقص فترات الراحة

وعدـ الدقة في  ،األخطاء وكثرة ،وعدـ االرتياح ،والقمق ،إلى الشعور بالتوترقوؿ بعضيـ حسب 

أطباء مستشفى  ولكف ومع ذلؾ الحع الباحث أف، وربما التفكير في ترؾ ىذه المينة ،التشخيص

زليتف التعميمي يعمموف بحماس ومسؤولية دوف كمل وال ممل ما يعكس تمتعيـ بفعالية ذات عالية 

ا يعد مف االستثناءات لكوف أف بعض األطباء في تعكس وطنيتيـ وأخبلقيـ المينية الرفيعة م

العمميات بعض المواقف يؤدوف أداًء خارقًا في مواقف الضغط الشديدة كما ىو الحاؿ أثناء 

 الجراحية المعقدة، وأيضا في حاالت االستنفار القصوػ.

 مختمفوف  خبراء ىـ طباءاأل ىؤالء فبأ  ؛ه الباحثفسر يُ يمكف أف سبق ذكره  مالكف و     

 استجاباتيـ مدػ في دورىا تمعب الفردية الفروؽ  فأ الى باإلضافة يؤدونيا، التي المياـ في

ال يعانوف مف ضغوط  طباءاألىؤالء أف ىذا ال يعني أف ير غ ،أدائيـ عمى وتأثيرىا لمضغوط

 زليتفستشفى بم طباءاألما قاـ بو الباحث مف استطبلع آراء  عمى ىذا وخير دليل ،العمل الطبي

حيانًا أو  ،ىـ في ساعات راحتيـويتـ استدعاؤ  ،وف بالراحة المنتظمةال يتمتع طباءاألحيث وجد أف 

في العناصر الطبية والطبية المساعدة،  اً حاد اً يضًا نقصأجد كما و  ،في ساعات متأخرة مف الميل

 .لمضغوط النفسية والمينية ةعرض أكثرويجعميـ  طباءاألمما يضفي أعباء مستمرة عمى ىؤالء 

جمعية الوقاية في دراسة أجراىا باحثوف فرنسيوف إليو  ما خمصتأيضًا لؾ ذا يؤيد موم   

المتخصصيف في الجراحة والتخدير والوالدة  طباءاأل% مف 30أف مفادىا مف مخاطر المينة 

 طباءاأل% مف  7،12يعانوف مف ضغوط نفسية بسبب عمميـ؛ كما أوضحت الدراسة أف 

وأشارت  ،الفرنسييف يأمموف تغيير ىذه المينة التي تجمب ليـ متاعب نفسية في نياية اليوـ
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 ،احا في ممارسة ىذا العمل اليوميارتيأو  ال يجدوف رضاً  طباءاألإلى أف أكثر مف ربع الدراسة 

 مف مناظر مرعبة صعبة جراء ما يشاىده طواؿ اليوـ ليالييعيش  منيـ وأف واحدا مف بيف اثنيف

الحاالت  أطباء% مف 50إلى  40أف مف ت ىذه الدراسة وضحكما أ، ومواقف ضاغطة

 (.2012 ،الخضير) المستعجمة يفضموف تغيير عمميـ

ىتمت ا لـ توجد أؼ دراسة محمية  (حثاحد عمـ الب)مى وع رغـ أىمية الموضوع،   

؛ وقد طباءاألفي مجتمع  الذات فعاليةالرضا الوظيفي و بدراسة العبلقة بيف الضغوط المينية و 

الذات وعبلقتيما بالضغوط فعالية و  ،الوظيفي الرضا وفرة البحوث حوؿ عنصرؼ  حع الباحثال

ألف الرضا الوظيفي  ذلؾ ،البشرية واالقتصادية في المجتمعات التي تسعى إلى التنميةالنفسية 

ات وتحقيق أىداؼ المؤسس ،داء المينةألمنجاح في  الميمة العناصر أحديعداف  الذات فعاليةو 

 الوظيفي الرضا غيابأو  انخفاضب االحساس حيث إف الجديرة بالدراسة والبحث؛ االجتماعية

الشعور  وىذا ،تحقيق أىداؼ المجتمع عدـ في كبير بقدر افيسيمالذات  فعاليةوكذلؾ ضعف 

التطبيقي لممينة  السموؾ عمى قوياً  أثراً و  قد يخمق تراكما طباءاأل وجداف في الذؼ يكمف الداخمي

صحابيا إلى أالمينة قوية لجأ أو  العمل االستياء مف مشاعر كانت ألنو كمما الممارسة،

لى التغيب بدوؿ أخرػ تمبي رضاىـ  العمل إلى ؿاالنتقاأو  المتكرر، االضرابات واالعتصامات وا 

يرغب  فييا لكونيا مرتبطة بما التحكـ يصعب نفعاليةحالة ا ىي الوظيفي فحالة الرضا الوظيفي،

 وكالشعور ،الفرد حاجات إشباع حيث مف كبيرة أىمية لو الذؼ المرتفع كاألجر فرد، أؼ فيو

 كدليلإليو  المجتمعومكانة ونظرة  ؼ يمارسو وبأىميةذبالدور الوباالرتياح، واالعتراؼ  باألمف

؛ ـبمينتي األفراد ارتباط زيادة في جدا اميم اعنصر  إال أف الرضا الوظيفي يعتبر والتفوؽ، لمنجاح

 قدراتو بإبراز لمفرد والرضا وتسمح المسؤولية مف كبير قدر عمى تحتوؼ  الوظيفة كانت فكمما

 الرضا أف اعتبارعممو ببداعا في ا  و  رتياحاا أكثر كاف كمماذات عالية،  فعاليةفي ظل  العالية،
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 جيد تقويـ افنتجف يا( سارتواستعداد وظيفي ،وجدانية)تافحال الذات ىما فعاليةو  الوظيفي

 يعتبر الذؼ النفسي في مقابل الضغط ،يشغميا التي مع الوظيفة قدراتو توافق ومدػ ،الطبيب

 عمى يؤثر قد معيا التكيف ومحاولة ،الصعبة المواقف عف الناتجةنفعالي اال التوتر مف حالة

وبناًء عمى ما الحظو الباحث مف نذرت الدراسات التي تناولت  المينية الحياة مف كثيرة جوانب

دراسة الضغوط النفسية والرضا الوظيفي وفعالية الذات عمى مجتمع االطباء، وكذلؾ ما الحظو 

 ميداف فيالسابقة  األدبياتحث عمى البا اطبلع بعدو وسبقت االشارة اليو عمى مجتمع الدراسة، 

الذات  فعاليةو  الوظيفي لرضااو  النفسي الضغط بيف العبلقة دراسةالطبي شعر بأىمية  العمل

 ،الذات فعاليةو  الوظيفي عبلقة بالرضا لو النفسي الضغط كاف إذا ما تحديد إلى لموصوؿ

الذؼ لـ ينل  ءطبااألجتمع م فية اليام اتالمتغير  هىذ بيف تكوف  قد التي العبلقة عف الكشفو 

 .لدراسةحظو مف ا

 :الدراسةتحديد مشكمة  1.1

دوف  الناتجة مف ممارستيـ لمينتيـمف الضغوط النفسية  طباءاألبعض  قد يعاني

ممارسة  إلى أحيانا مما قد يؤدؼ بيـ ؛خوفا عمى مكانتيـ الوظيفية والمينية ،االفصاح عنيا

 قد ةسمبي ثارآ قد يترتب عميو وىذا ،ضا وظيفيعدـ ر و  عمميـ تحت ضغوط نفسية ووظيفية

 فعاليةو  بالرضا الوظيفي وعبلقتيا الضغوط موضوع دراسة ففإ لييا؛ وليذا السببشارة إسبقت اإل

 أىميةوبسبب  ،رة الدراسات المحمية حوؿ ىذا الموضوعدن بسبب ميما يعدّ  طباءاأللشريحة  الذات

 ات الموضوعية محل الدراسةمتغير ال أىميةسبب ب أيضاً و  ،طباءاأل مجتمع في الدراسة عينة

 الحياة صميـ مف لكونيا (طباءاأللدػ  الذات فعاليةو  ،والرضا الوظيفي ،)الضغوط النفسية

 طباءلؤل المعاناة اليومية مف حاالت مثلذا الموضوع يى فأ عف فضبل ،لكافة الناس اليومية
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وكفاءتيـ في تحمل ومواجية  ،لدييـ الميني بالتوافق خربآأو  بشكل يرتبط قد والذؼبمدينة زليتف 

 تي نظريفي ضوء  تناولو بالدراسة والبحث اليةالح الدراسة حاوؿت ما وىذا، الضغوطىذه مثل 

النظرية  Social Cognitive Theoryوباندورا  ،لمضغوط النفسيةتشارلز سبيمبرجر 

 طار النظرؼ.ح في اإلالتفصيل والشر بشيء مف  ناوليماـ تسيتوالمتاف  الكمية لمعرفيةا

و مستشفى يغطي مساحة جغرافية حيث إنزليتف:  يتميز بو مستشفى مدينةلما  ونظراً 

معظـ سكانيا ريفيوف ليـ خصائص معينة في طريقة معالجة  وذات كثافة سكانية عالية، ،واسعة

 طباءألاكبيرة مف  عداداً أ نو مستشفى يضـ كما أ ،بشأنيـ طباءاألومتابعة  ،ارتيـ مرضاىـ وزؼ 

ا يجعمو نموذجا لمثل ىذه مم ،والتخصصات والخبرات عمارمختمف األ ور مفاإلناث والذك

 السابقة وفي حدود عممو لـ األدبيات في الموضوعىذا حوؿ  الباحث اطبلع خبلؿ ومف الدراسة،

وأيضًا مف خبلؿ مقابمة بعض األطباء  ،في ليبيا طباءاأليخص  الموضوع دراسة اىتمت بيذا يجد

الستماع إلى آرائيـ وشكواىـ مف ازدياد ضغوط العمل ونقص اإلمكانيات واستمرارىـ ساعات وا

 طويمة في العمل توصل الباحث إلى صياغة مشكمة دراستو في التساؤؿ اْلتي:

 طباءاأللدى عينة من  وبفعالية الذاتبالرضا الوظيفي  النفسية الضغوطعالقة ما 

 ؟زليتن ةنمديب المستشفى العامفي  العاممين

 ىدف الدراسة: 1.1

 الكشف عف نوع العبلقة بيف الضغوطىو ، ىذه الدراسةمف ف اليدؼ الرئيس إ    

في المستشفى  العامميف طباءاأللدػ عينة مف  ،الذات فعاليةو  ،وكل مف الرضا الوظيفي النفسية

 تية:عمى التساؤالت اْل اإلجابةيمكف تحقيق ىذا اليدؼ مف خبلؿ ة زليتف؛ و نالعاـ بمدي

 :اؤالت الدراسةـــتس 1.1

 في مستشفى زليتف التعميمي؟ طباءاألما مستوػ الضغوط النفسية التي يتعرض ليا  .1



19 
 

 ىل ىناؾ اختبلؼ بيف أفراد العينة في: الضغوط النفسية يعزػ إلى: .2

 ؟التخصص-ػالخبرة، ج-الجنس، ب-أ

 تعميمي؟في مستشفى زليتف ال طباءاألما مستوػ الرضا الوظيفي لدػ  .3

 مستشفى زليتف في الرضا الوظيفي يعزػ إلى: أطباءىل ىناؾ اختبلؼ بيف أفراد  .4

 التخصص؟-ػج الخبرة،-الجنس، ب-أ

 في مستشفى زليتف التعميمي؟ طباءاأللدػ  ما مستوػ الفعالية الذاتية .5

 لية الذات يعزػ إلى:اعمستشفى زليتف في ف أطباءىل ىناؾ اختبلؼ بيف  .6

 ؟التخصص-ػج الخبرة،-ب ،الجنس-أ

في مستشفى  طباءاألما نوع العبلقة بيف الضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدػ  .7

 زليتف التعميمي؟

في مستشفى زليتف  طباءاألالذات لدػ  فعالية. ما نوع العبلقة بيف الضغوط النفسية و 8

 التعميمي؟

في مستشفى زليتف  طباءاألالذات والرضا الوظيفي لدػ  فعالية. ما نوع العبلقة بيف 9

 التعميمي؟

الذات بأبعادىا في خفض  فعاليةالرضا الوظيفي بأبعاده مع  إسياـ ما مدػ .10

 في مستشفى زليتف التعميمي؟ طباءاألالضغوط النفسية وأبعادىا لدػ 

 أىمية الدراسة: 1.1

ت مدينة في مستشفيا طباءاألتمقى نظرة عمى واقع أنيا إلى  الحالية ترجع أىمية الدراسة

 ،الذات فعاليةومدػ عبلقتيا ب ،زليتف مف خبلؿ التعرؼ إلى الضغوط النفسية التي يتعرضوف ليا
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، فمف التطبيقيةالنظرية و ىذه الدراسة مف الناحيتيف أىمية  تحددت؛ وعميو طباءاألليؤالء والرضا 

 :الناحية النظرية

 ىذا الموضوع. الدراسات المحمية فيفي سد الفراغ العممي تىذه الدراسة  -1

تظير ىذه الدراسة الدور الذؼ يمعبو كل مف الرضا الوظيفي وفعالية الذات في  -2

 طباءاأل لدػ الوظيفي الرضا عمى مستوػ  وآثارىا أبعادىا وتفسير وفيـخفض الضغوط النفسية 

 ىذه لدػيجابيا عمى حالتيـ النفسية وتحسف نمط الحياة إالعامميف بمستشفى زليتف؛ مما ينعكس 

 المجتمع.الفئة مف 

 طباءاأل حياة في بعاد ميمةأ ثبلثة بيف العبلقة تكشف بأنيا الدراسة ىذه أىمية تبرز -3

وعمييا  ،الذات فعالية و ،الضغط النفسي والرضا الوظيفي :أال وىي القطاع العاـ، العامميف في

 .في العمل فعاليةالجودة والو  اإلنتاجزيادة  تتأسس

 :في سوؼ تسيـ ىذه الدراسةفية والتطبيقية مف الناحية العمم أما

 السياسات ورسـ النفسية بالضغوط االىتماـ ضرورة إلى المسؤوليفعناية  توجو -4

 تحقيق وكذلؾ ،لعامميف بأؼ قطاع خدميا أداء في تحسيف عميو يترتب مما ثارىاآ بتخفيف الكفيمة

 .ليـ الذات فعاليةوالرفع مف  ،الوظيفي الرضا

والمسؤولية منيا العمل المكثف  أسباب،فئة قمما اىتمت بنفسيا لعدة ب االىتماـ -5

 .ما يعانونو مف ضغوط خوفا عمى مينتيـ وثقة المرضى في كفايتيـوالتكتـ ع ،نسانيةاإل

 حدود الدراسة: 6.1

وقابمية نتائجو لمتعميـ  الدراسةىي العوامل التي تؤثر عمى مجاالت تطبيق  الدراسةحدود 

 external الدراسةاسة؛ ويقصد بيا تحديد الصدؽ الخارجي لتصميـ ُخطة عمى مجتمع الدر 

validity  تخص حيث يقوـ الباحث بتخطيط حدود بحثو ليتفادػ التخبط والمتاىة في أمور ال
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الباحث عف  يبعدعموميات غير محددة المعالـ واألىداؼ موضوع بحثو، وألف الخوض في 

منيا: لكي يعطي  ،خطيط حدود بحثو لعدة أسبابيقوـ الباحث بتو  ؛دراستوتحقيق أىداؼ 

يظير مدػ  مف مسؤوليتو العممية، و وبالتالي؛ الدراسةيضيق مف ىدؼ  خصوصية لبحثو، و

عف ىذه األسئمة"  اإلجابةإمكانية تعميـ نتائج بحثو، وليتجنب ميددات الصدؽ الخارجي لبحثو ب

 راستو الحالية كاْلتي:(. وعميو فإف الباحث حدد د62: 2012 ،جناحأبو )مفتاح 

 الحدود البشرية: 

العاـ بزليتف؛ البالغ عددىـ:  مستشفىوطبيبات ال أطباءتـ تطبيق ىذه الدراسة عمى 

 .إناث( 57ذكور و 113منيـ  170)

 الحدود المكانية: 

 المستشفى العاـ بمدينة زليتف وكاف ،مصراتودراسة بأكاديمية ليبيا فرع ىذه ال أجريت

 ،الدةالو  ،الجراحة ،العظاـ ،الباطنة ،)قسـ العمميات وىي: (17لبالغ عددىا )و اأقسامبجميع 

 ،غسيل الكمى ،سعاؼ السريعاإل ،األطفاؿ ،ذف والحنجرةاألنف واأل ،ةالعناية المركز  ،العيوف 

مكاف تطبيق  (العيادات الخارجية ،مداد الطبياإل ،مراضاألنسجة واأل ،التشخيص ،األشعة

 ات عنيا.الدراسة وجمع البيان

  الحدود الزمنية:

 (.2015العاـ األكاديمي ) خبلؿالدراسة ىذه ذ يتـ تنف

 الحدود الموضوعية: 

-الوظيفي  الرضا -النفسية  الضغوط: الحدود الموضوعية ليذه الدراسة عمى انحصرت

 ر مينة الطبيب.اطإفي  – وفعالية الذات
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 مصطمحات الدراسة: 1.1

 والمصطمحات التي تحتاج الى توضيح ومف بينيا: ورد في ىذا البحث بعض المفاىيـ

 الضغوط النفسية:

المتغيرات البيئية التي يمر أو  الضغوط مفيوـ يشير إلى درجة استجابة الفرد لؤلحداث

بيا في حياتو اليومية، وىذه المتغيرات ربما تكوف مؤلمة تحدث بعض اْلثار النفسية 

مف شخص إلى آخر تبعًا لتكويف شخصيتو والفسيولوجية، مع أف تمؾ التأثيرات تختمف 

بمعنى آخر ىي أو  وخصائصو النفسية التي تميزه عف اْلخريف، وىي فروؽ فردية بيف األفراد؛

قف الفرد اليومية المنتقمة إلى الدماغ عمى شكل مواقف امجموعة ردود األفعاؿ الحسية نتيجة لمو 

يما بعد إلى انحباسيا داخل النفس البشرية وتعابير غير قابمة لمترجمة اْلنية األمر الذؼ يؤدؼ ف

 .(2001 ،ومباشرة فعميا كضغوط نفسية، )اإلمارة

ف الضغوط ىي: استجابة تكيفية لدػ الفرد أ( إلى 19: 2006) شير االحمدؼيو    

تتمثل في اختبلؿ التوازف الداخمي الفرد نتيجة لمتفاعل مع البيئة و تختمف باختبلؼ خصائص 

 جسمية ونفسية.با إلى مشكبلت صحية و ما يؤدؼ غاللمجسـ م

  الضغط النفسي:

عوامل البيئة  وينتج عفعضويا لدػ الفرد، أو  ىو تجربة ذاتية تحدث اختبلال نفسيا

فالضغوط النفسية ىي مجموعة مف التفاعبلت بيف الفرد  الفرد نفسو،أو  المنظمةأو  الخارجية

وعدـ الشعور باألماف  ،ير سارة مثل التوتروجدانية غأو ، في حالة عاطفية والتي تسببتوبيئتو 

 (.399: 2003 ،حسف)
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 جرائي لمضغوط النفسية:التعريف اإل

نو الدرجة الكمية التي سيتحصل عمييا الفرد في يعرؼ الباحث الضغط النفسي إجرائيا بأ

 المختمفة.اختياره لقياس الضغوط النفسية بأبعاده تـ االستبياف الذؼ 

  الرضا الوظيفي:

مجموع المشاعر الوجدانية التي يشعر بيا الفرد نحو العمل الذؼ يشغمو حاليا، وىذه ىو 

عف مدػ اإلشباع الذؼ يتصور أف يحققو مف  وىي تعبرإيجابية، أو  المشاعر قد تكوف سمبية

عممو؛ فالرضا الوظيفي شعور داخمي باالرتياح يصعب تحديده بعامل واحد، فقد يكوف متعمق 

الرضا الوظيفي ىو شعور الفرد كما أف  محتوػ العمل )دويدار، د ت(.أو  اؼباألجر، نمط اإلشر 

بالسعادة واالرتياح أثناء أدائو لعممو ويتحقق ذلؾ بالتوافق بيف ما يتوقعو الفرد مف عممو ومقدار 

ما يحصل عميو فعبل في ىذا العمل وأف الرضا الوظيفي يتمثل في المكونات التي تدفع الفرد إلى 

الرضا الوظيفي: ىو شعور داخمي يحس بو الفرد  (،71: 2001نتاج. )الفالح، العمل واإل

)عامل، موظف(، تجاه ما يقوـ بو مف عمل والذؼ يمكف التوصل إليو مف خبلؿ قياـ الفرد بعممو 

بإتقاف وفعالية في اإلنتاج، نتيجة لمحالة النفسية التي يحسيا الفرد والتي تدفعو لمقياـ بعممو دوف 

 (.235: 2010يق أو ضجر )عباس ويونس، ممل أو ض

  التعريف اإلجرائي:

مف خبلؿ التعاريف و المفاىيـ التي سبق ذكرىا يمكف استخبلص تعريف إجرائي مؤداه: 

أف الرضا الوظيفي شعور داخمي باالرتياح، يصعب تحديده بعامل واحد و ال يمكف خمقو 

ب بل يتعدػ ذلؾ ليشمل الظروؼ المحيطة بالحوافز المادية وحدىا وال يتعمق بمحتوػ العمل فحس

وعمى  ،مناسبا لقدراتو وطموحو وسماتو الشخصية لو مف إشباع يجد فيو منفذاً  توفربالطبيب، وما 

ىذا األساس فإف الدراسة الراىنة تستخدـ مفيوـ الرضا لبياف مدػ إشباع الطبيب لحاجياتو و 
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بالػدرجة التي سيحصل  في الدراسة الحالية يمفيـو الرضا الوظيف سيتحدد؛ كما استقراره في العمل

 ،واالجتماعية ،عمييا الفػرد عمى مقياس فعالية الرضا الوظيفي بمكوناتػو الفرعية )النفسية

 والمادية(.

  :Self –Efficacyفعالية الذات 

ىو عبارة عف مجموعة " :إلى أف مفيوـ فعالية الذات ، ,1977Bandura ،أشار باندورا

والتي تعبر عف معتقداتو حوؿ قػدرتو عمى القياـ بسموكيات معينة،  الفػرد،رة عف األحكاـ الصاد

ومرونتو في التعامػل مع المواقف الصعبة والمعقدة، وتحدػ الصعاب، ومدػ مثابرتو إلنجاز 

 (.7: 2007أبو ىاشـ و عف عبد القادر  )نقبل "المياـ المكمف بيا

بالػدرجة التي  اليةالح الدراسةالذات في  اليةفعتتحدد  الذات: جرائي لفعاليةالتعريف اإل

 .الفرعية بأبعادهعمى مقياس فعالية الذات الطبيب سيحصل عمييا 
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 :االطار النظري والدراسات السابقة الفصـــل الثاني

 الضغوط النفسيـــة. 1.1

 تمييد:

 ط.ـــــــوم الضغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفيـ 1.1.1

 ي.ــــــــتعريف الضغط النفســــــــــــــــــــــــ 1.1.1

 ة.ـــــــــأنواع الضغوط النفسيــــــــــــــــــــــــ 1.1.1

 ة.ـــــــــــــــــــــــأسباب الضغوط النفسيـــــــ 1.1.1

 ــــــــة.ـــــــــأعراض الضغوط النفسيـــــــــــ 1.1.1

 ة.ـــلمفسرة لمضغوط النفسيالنظريات ا 6.1.1

 ة.ــــالتعميق عمى الضغوط النفسيـــــــــــــ 1.1.1

 الرضا الوظيفي: 1.1  

 تمييد:

 مفيوم الرضا الوظيفـــــــــــــــــــــــــي. 1.1.1

 طبيعة الرضا الوظيفـــــــــــــــــــــــــــي. 1.1.1

 ــــــي.قياس الرضا الوظيفــــــــــــــــــــــ 1.1.1

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفــــــي. 1.1.1

 بعض النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي. 1.1.1
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 التعميق عمى مفيوم الرضا الوظيفــــــــي. 6.1.1

 

 فعـــالية الـــذات: 1.1

 تمييد:

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفيوم الفعالية الذاتي 1.1.1

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف الفعالية الذاتي 1.1.1

 .مقارنة بين فعالية الذات وبعض المفاىيم المشابية ليا 1.1.1

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصادر الفعالية الذاتي 1.1.1

 .ةـــــــــخصائص مرتفعي ومنخفضي الفعالية الذاتي 1.1.1

 .ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظريات المفسرة لفعالية ال 6.1.1

 .ـــــــذاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالصو عمى فعالية الــــــــــ 1.1.1

 السابقة:الدراسات  1.1

 تمييد:

 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسات السابق  1.1.1

 ة.ـــــــــــــــــــــــــالتعميق عمى الدراسات السابق  1.1.1
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 اإلغار اننظزٌ وانذراطاث انظابقت م انثانٍـــانفص
 

 الضغوط النفسية 1.1

 :تمييد

بغض  المتنوعة،و أننا نعيش في بيئة تسودىا المثيرات والمنبيات مما الشؾ في     

ثرت ىذه المثيرات أحيث  ،السياسيةأو  االجتماعيةأو  السيكولوجيةأو  سبابيا الماديةأالنظر عف 

الضغوط النفسية نتيجة  ةومف ىنا برزت ظاىر  ،في العملأو  ينما كاف في البيتأالفرد  عمى

وىذه الضغوط جعمت الفرد يعيش في حالة مف القمق  ،ت البيئية المختمفةالتأثر بالمثيرات والمنبيا

يجابًا  مما يؤثر ؛والتوتر واالنفعاؿ وعبلقتو مع زمبلئو  ،أداء ميامو وواجباتو الوظيفيةعمى سمبا وا 

 .صحتو وجسدهعمى  وكذلؾ ،العامميف

بيف كافة وفيما يمي عرض لظاىرة الضغوط النفسية اْلخذة في االزدياد واالنتشار 

ومف بينيا مؤسسات الصحة العامة  ،المينييف في مؤسساتنا العصرية الحديثة عامة

في ىذه المؤسسات مف ضغوط نفسية أثناء  طباءاألوما يتعرض لو مجتمع  ،)المستشفيات(

 .نسانيةتأديتيـ لوظائفيـ اإل

 يفهىو انعغػ: 1.1.1 

 يعرؼ الضغط في المغة العربية كما يمي:

، والكتاب المحدثوف يعدونو ضيق عميو: زحمو  :: عصرهأضغطوو ضغطا  –ضغط 

انضغط: قير. غطا ومضاغطة: ازحمو تضاغطوا: تزاحموا. ض عميو، فيقولوف ضغط بعمى

ضغط(: تشدد عميو في غـر ونحوه. الضغطة: الزحمة والضيق. يقاؿ أضغط عميو )والقياس أ

الشدة والمشقة. ، إليو مجئو)أخذت فبلنا ضغطة( إذا ضيقت عميو لتكرىو عمى الشيء وت
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فالضغط مفيـو  ،(451: 1991الكاثوليكية  )المطبعة)الضغطة: القير والضيق االضطرار( 

وىو بيذا المفيوـ الفيزيائي  ،ثـ استخدـ كثيرًا في عمـ النفس ،شاع استخدامو في عمـ الفيزياء

 يعني: المضاعفات التي تؤثر في حركة ضغط الدـ في الجسـ.

مشتقة مف  ،مصطمح الضغط في عمـ النفس؛ فإف كممة الضغط النفسي أما استخداـ

ثـ إلى المغة  ،(Distressثـ في الفرنسية ) ،(Strictusكممة ظيرت في المغة البلتينية )

وتطور  ،المحنةأو  واستخدمت في القرف الثامف عشر لتعني الشدة ،(Stressاالنجميزية )

واسُتخدـ ىذا المصطمح  ،جياد والتوترإلى اإليشير أصبح حتى مفيوميا في القرف التاسع عشر 

 جسمي،أو  انفعاليجياد وف فيو الفرد واقعًا تحت إالموقف الذؼ يكعمى  في عمـ النفس ليدؿ

ثل الضغوط النفسية في القمق، يتعاوف لكي يتبلءـ مع ما حولو، وتتمأو  التي تجعل الفرد يتكيف

العديد إلى كميا تقود وىذه  باالرتياح، والشعور باأللـ،حباط، والصراع والنزاع، وعدـ الشعور واإل

خصوصا  ؛يةاإلنتاجالعطاء و عمى  مف المشكبلت النفسية والجسدية التي تجعل الفرد غير قادر

 (.27: 2007في مجاؿ عممو )بتصرؼ الممحـ،

 :انعغػ اننفظٍ تؼزَف 1.1.1

مف بينيـ عمماء نفس  ،وضع كثير مف الباحثيف والعمماء جممة تعاريف لمضغوط النفسية

وعمماء اجتماع وفيسيولوجييف وغيرىـ مف الذيف ليـ عبلقة بالعموـ السموكية عامة، واإلنسانية 

الضغوط النفسية: بأنيا حالة المحنة ُتعّصب  (2001حسيب )خاصة؛ فمف الناحية المغوية يعرؼ 

الشدة التي تنزؿ  ،األمر عصيب أؼ أنو الشدة، والمحنة :ويقاؿ ،أؼ تشتد وتعصف بو ؛المرء

يتوصل بيا  ،يمحف أؼ يتوتر ويقمق وتستنفر دفاعاتو البدنية والنفسيةأو  بالمرء فينعصب بيا

 .ويستعيد التكامل والتوازف الذؼ كاف عميو ،وقمقو ،لمتييؤ مع الموقف العصيب فيخفف عنو توتره
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: 2006 ،خموؼ)م ى االىتماـ بتقييـ الفرد لؤلحداثوتميل أكثر التعريفات الحديثة إل

قد عّرفت الضغوط النفسية بأنيا حالة فسيولوجية تؤدؼ إلى انخفاض أضف إلى ذلؾ . (28

إنجاز القدرة عمى االستمرار في العمل بسبب استمرار بذؿ الطاقة في أو  الكفايةأو  اإلنتاجية

التي تضايق المعقدة األحاسيس والمشاعر ما بالنسبة لمفرد فتؤدؼ إلى العمل، ىذا بالنسبة لمعمل أ

 (.80، 2002)الياشمي،الفرد وتؤلمو

والصحة الحالة النفسية  وتأثيرىا عمىالضغوط عمى التعريف بكما ساعدت األبحاث 

عمى التقاء الباحثيف حوؿ التعريف العاـ لمفيوـ الضغط النفسي؛ فالضغط النفسي  الجسمية

(stressىو خبرة انفعالية سمبية، يترافق ظيوره مع حدوث تغيرا ) ،ت بيوكيماوية، وفسيولوجية

 إلىأو  تغيير الحدث الضاغط، إلىتؤدؼ إما  ويمكف أفيمكف التنبؤ بيا،  ،وسموكية ،ومعرفية

 (.3: 2008التكيف مع آثاره )تايمور، 

استجابات غير نوعية  تعريف الضغوط عمى أنيا عبارة عفيمكف  لؾ أنوذأضف إلى 

عمى ىيئة انفعاالت سمبية، تشتمل عمى ثبلث عناصر لمثيرات مختمفة بالغة القوة يخبرىا الفرد 

وعنصر اإلدراؾ؛ الذؼ يضفي معنى عمى المثيرات التي يتعرض  ،أساسية وىي: عنصر المثيرات

وأخيرًا عنصر االستجابات؛ التي تحدد  ،ليا الفرد؛ مما يولد لديو انفعاؿ معيف اتجاه ىذه المثيرات

تنقسـ إلى  ومتنوعة،مصادر متعددة  ولمضغط النفسيكيفية مواجية الفرد لممواقف الضاغطة". 

 ،وجسيمة( ،)نفسيةواجتماعية( ومصادر داخمية  ،)فيزيقيةيف: مصادر بيئية خارجية رئيسقسميف 

وتتوقف استجابة األفراد لمضغوط النفسية عمى مجموعة مف العوامل الفردية المتداخمة والمتضافرة 

 (195: 2012،وأحمافة الصحية، الخبرات السابقة)عدوانالحال كالسف، الجنس، المستوػ الثقافي،

؛ فيرػ أف الضغط النفسي ليس بمثير وليس Lazarus( 1984أما الزروس )    

العمميات العقمية التي تتزامف مع الموقف، لذلؾ فالضغط النفسي  عمىباستجابة؛ فبلزروس يركز 
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وتعرض  ،وأنيا فوؽ قدراتو ،رىقةحسب رأؼ الزروس ىو تقييـ الفرد لعبلقتو مع بيئتو بأنيا م

ويضيف الزروس إلى أف الضغط ينشأ عف تقييـ الفرد لؤلحداث، وتوقعاتو فيما  ،وجوده لمخطر

 ،مخموؼعف التكيف معيا، )بتصرؼ أو  يتعمق بنتائجيا وكذلؾ عف تقييمو إلمكانيات مواجيتيا

2006:86). 

عضويا؛ فيو ينتج عف عدة أو  ًا ىو تجربة فردية ذاتية تحدث اختبلال نفسيافالضغط إذ

ا التعريف نستنتج ذفي المؤسسة أوفي الفرد نفسو، ومف خبلؿ ىأو  عوامل في البيئة الخارجية

مكونات رئيسية لمضغوط النفسية في المؤسسة المينية ىي: المثير، االستجابة، التفاعل.  ةثبلث

ضي إلى الشعور بالضغط يشمل العامل األوؿ المثير: وىو القوػ المسببة لمضغط التي ُتفو 

النفسي، فبالنسبة لمطبيب مثبل؛ فاف عدـ الرضا عف المرتب كمثير تنظيمي مؤسسي وىو مثير 

جسمية وسموكية تجاه مثل ىذا أو  بيئي أيضًا يتضمف عامل االستجابة: وىو ردود فعل نفسية

حباط الذؼ المثير؛ وىناؾ عمى األقل استجابتاف لمضغط تبلحظاف كثيرا ىما: اإلأو  الضغط

يحدث لوجود عائق بيف السموؾ واليدؼ المرجو منو، والقمق الدؼ يرتبط باإلحساس بعدـ 

 الذؼ يشؾ في في بعض المواقف مثل حالة الطبيب االستجابة بصورة مبلئمة )ضعف التفاعل(

 ومف الممكف أف يحدث الضغط النفسي خارج مكاف العمل. ،أف مرتبو سوؼ يتحسف

النشاطات التنظيمية يسمى بضغط العمل فيما ترتبط ضغوط الحياة فالضغط المرتبط ب   

أما المكوف الثالث لمضغوط، فيو التفاعل بيف العوامل المثيرة لمضغط ، بالنشاطات العادية لمفرد

فإف الضغط الذؼ يواجيو ناتج عف تفاعل عاممي الضغط لمبيئة  فبالنسبة لمطبيبواالستجابة ليا؛ 

 ،(2007:27 ،الممحـعف واستجابتو لمثل ىذه الضغوط؛ )بتصرؼ  والتنظيـ ومشاعر الطبيب

مجموعة مف المواقف عمى  ف نستنتج أف ضغط العمل الطبي يدؿأوفي ضوء ذلؾ يمكف 

أو  في مجاؿ عمميـ، سواء كاف ضمف المؤسسات الرسمية طباءاألوالحاالت التي يتعرض ليا 
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ف متنوعة فيكوف تحت ضغوط تمثل لو غير الرسمية ويحدث عادًة عندما يتعرض الطبيب لمواق

 تغيرات جسمية ونفسية نتيجة لردود فعمو لمواجيتيا فعندما تكوف ىذه المواقفإلى تيديدًا، وتؤّدؼ 

مف االنزعاج  يئاً ، والتعب، والقمق، وتولد لديو شاإلرىاؽدرجة كبيرة مف التيديد؛ تسبب لو عمى 

ثارا سمبية مادامت في نطاؽ تحمل آأو  جميع الضغوط ضررا ال تتضمفومع ذلؾ  ،والخطورة

صل الحياة وجزء منيا؛ فبل يمكف أفيي  جابيةيبل تتضمف جوانب إ ،الفرد وليست حدثا سيئًا تماماً 

 ،ايجابية وسارة أحداثعمل بدوف ضغوط؛ فالعديد مف ضغوط العمل ىي أو  تصور حياة

ا كل المؤثرات والمتغيرات بأني ؛التعريفات السابقةالضغوط النفسية في ضوء الباحث  يعرؼو 

بانيا جزء مف إلييا  التي يجدر بنا التكيف معيا والنظر إليجابيةالداخمية والخارجية السمبية وا

يجابية إ إلييا نظرة ضرارىا النفسية والبدنية إذا ما نظرنالعمل الذؼ نقوـ بو يمكف أف نتقي أا

 والعكس صحيح.

 انعغىغ اننفظُت: أنىاع 2.1.1

تعاني مف عدـ قدرتيا عمى تقبل الواقع المعاش، ونجد مف الناس بلحع حاالت كثيرًا ما ن

متشائـ، وفي المقابل قد نجد فردًا آخر مقببل عمى الحياة بكل ما فييا فيو أف الفرد الذؼ يعاني 

 في أنواع الضغوط النفسية:إليو  وىذا ما سنتطرؽ  فيو متفائل،  وأتراح ،مف أفراح

 ( أنواع الضغوط حسب مسبباتيا إلى:168: 2008) ،قد قسـ حمادات

 مثل التنافر األسرؼ، االنفصاؿ، الوفاة، الفقر. الضغوط األسرية:

 نقص الحاجات. ،مثل نقص الممتمكات، نقص األصدقاء ضغوط النقص:

 األصدقاء.أو  ،مثل سوء المعاممة مف العائمة، سوء المعاممة مف األقراف ضغوط العدوان:

 يب، العقاب القاسي.كالتأد ضغوط السيطرة:

 .، واالستيواءوالعرض ،كاإلغراء ضغوط الجنس:
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يوجد أنو كما  .االجتماعيأو  العقميأو  مثل القصور البدني ضغوط البنية البدنية:

وىذا التقسيـ لمضغوط يأتي  ،وضغوط سمبية ،ضغوط إيجابية :مامف الضغوط وىف يآخر  فيتقسيم

 (17 :2012غطاس ومجوجة ) ى ذلؾإل وفقا لآلثار المترتبة عمييا كما أشارا

 اإليجابية:الضغوط  

حيث يشعر الفرد بالقدرة عمى اإلنتاج  ،وىي الضغوط المفيدة التي ليا انعكاسات إيجابية

نجاز المياـ بسرعة وحسـ يجابية تتمثل فيما تولده لديو مف شعور  ،وا  كما أف ليا آثار نفسية وا 

المياـ التي تنفذ بتفوؽ  حيث إفعمى إنتاجية العمل، وينعكس ىذا في مجممو  ،بالسعادة والسرور

فىي المحددة بإطار زمني لتنفيذىا؛ أما غير المحددة فيي  أنجزت بدوف تحديد إطار زمني  وا 

 فإف إنجازىا يكوف بطريقة سيئة وغير مقبولة.

 الضغوط السمبية: 

ومف ثـ  ،وىي الضغوط المؤذية ذات االنعكاسات السمبية عمى صحة ونفسية اإلنساف

نتاجيتو في العمل ندفع في الواقع ثمنيا باإلحباط  التي مثل تمؾ الضغوط ؛تنعكس عمى أدائو وا 

 ،)غطاس ومجوجة وعدـ الرضا عف العمل باإلضافة إلى النظرة السمبية تجاه قضايا العمل

مف ضغوط اإليجابية والضغوط السمبية كما أنو يجب التفرقة بيف كل مف ال(، 20 -17: 2012

وأىـ إيجابياتيا والتعرؼ عمى  إليجابيةوذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الضغوط ا ؛ؿ المقارنة بينيماخبل

 .(14: 2003)شيخاني،  اْلتي: جدوؿالوذلؾ كما في  ؛وأىـ سمبياتيا ،الضغوط السمبية
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  :الفرق بٌن الضغوط اإلٌجابٌة والضغوط السلبٌة( ٌوضح 1.2جدول رقم )

 ط السمبيةالضغو  الضغوط اإليجابية 
 المعنوية الروح في انخفاضا تسبب .لمعمل دافعا تمنح
 ارتباكا تولد التفكير عمى تساعد
 المبذوؿ المجيود في لمتفكير تدعو النتائج عمى التركيز عمى تحافع
 عميو العمل بتراكـ يشعر الفرد تجعل بتحد العمل إلى ينظر الفرد تجعل
 باألرؽ  الشعور العمل عمى التركيز عمى تحافع
 السيطرة عميياظيور االنفعاالت وعدـ  .بالمتعة والشعور باإلنجاز اإلحساس منح
 بالقمق والضيق اإلحساس .والثقة بالقوة الفرد تمد

 المستقبل مف الشعور بالفشل والتشاـؤ .بالمستقبل التفاؤؿ
 تسبب لمفرد الضعف في التعبير القدرة عمى التعبير عف االحاسيس المشاعر

 النـو المتقطع والمشوش نـو الجيدال
ضافًة إلى األنواع الس تقسيمَا آخر لمضغوط النفسية حسب  (36: 2014ابقة؛ فقد رأػ سمماف )وا 

 وحددىا في اْلتي: ،درجتيا
 

  الّشديد:أو  الّضغط الّنفسي الحاد

حيث يكوف الشعور  ،بسيولة مف بيف األنواع األخرػ  وممكف تمييزهوىو منتشر بكثرة 

جدًا، ويصبح الّشخص دائـ الغضب، قميل النوـ، منزعج  والعزلة واضحاً ّضيق والميل لموحدة بال

 ذلؾ بتماريف االسترخاء. عبلج ووبإمكانذلؾ  ويمكنو معرفو ،مف الضوضاء بشّدة

  الّضغط الّنفسي المزمن:

مشاكل يمتاز بأّنو يستمر لفتره طويمة جدًا، خاصًة وقت المرور بالمشاكل الحياتّية مثل و 

زوجّية، مشاكل مالّية، مشاكل دراسّية تمتد إلى األمد البعيد ولو تأثيرات سمبّية جدًا عمى صّحة 

 اإلنساف.

 

 



34 
 

  الضغوطات النفسّية الداخمّية:

وبيف والعقل، بيف ما تريد  النفس،عندما يحدث الّصراع بيف تحدث ىذه الضغوط 

 العمل.أو  ضًا عند الفشل في الّدراسة؛ يحدث الّضغط النفسي الداخمي، وقد يحدث أيالمنطق

 وأطباب انعغىغ اننفظُت: ػىايم 3.1.1

 ،ىناؾ عوامل وأسباب كثيرة تساىـ في حدوث الضغوط عمى الفرد في مجاؿ عممو

 ( كما يأتي:2011ويمكف تصنيفيا إلى أربع تصنيفات لخصيا الباحث عف مخموؼ )

 أوال: العوامل الفيزيقية:

 يقية التي تساىـ في تنمية الضغط ما يمي:ومف أىـ العوامل الفيز 

 العمللمكاف  جودة اإلضاءة ومدػ مبلئمتيا. 

 مصدرىاومستوػ شدتيا والتحكـ في  الضوضاء. 

 فييا: شدتيا ومصادرىا في بيئة العمل ومدػ التحكـ الحرارة. 

 فييا: نسبنيا ومدػ اقترانيا مع الحرارة ومدػ التحكـ الرطوبة. 

 ا ومصادر التحكـ فييا: جودتيا وكميتيالتيوية. 

 نوبات العمل: ومدػ التعويض ليا. 

 التعب والممل: ومدػ نسبة الراحة والترفيو. 

 المرتب: ومدػ مبلئمتو لمجيد المبذؿ في العمل.أو  األجر 

 تانيًا: عوامل الضغط الفردية:

 وانعداـ التغذية الراجعة ،تشويشياأو  مثل حجب المعمومات :غموض الدور، 

 .وعدـ تحديد الواجبات وتوضيحيا مسبقاً  ،بواب والعقاالث

 تنازع الدور: يتمثل في تعارض اْلراء والتوقعات. 
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 وعبء العمل نتيجة الزدواجية المينة والجرؼ وراء اشباع  :الحمل المفرط لمدور

 .الحاجات

 .تصميـ العمل: تناسب المياـ مع منفذييا 

 الضغط الجماعية: ثالثًا: عوامل

 العمل أنفسيـ عدـ التعاوف بيف جماعة. 

 الرئيسأو  العبلقة السيئة بينيـ وبيف المدير. 

 االسرةأو  عدـ توافق العمل مع قيـ وعادات المجتمع. 

 ويضيف الباحث  ،المجتمعأو  تعارض الرغبات الفردية في العمل مع األسرة

وعدـ تقدير الميف الصعبة  ،النظرة الدونية لممجتمع لبعض الميف واألعماؿ

 يف بيا.واحتراـ القائم

 رابعًا: عوامل الضغط التنظيمية:

 منيا عدـ المشاركة في اتخاد القرار. 

 الصراع التنظيمي داخل مؤسسة العمل وخارجيا. 

 بيئة العمل وتنظيميا. 

 الضوابط الزمنية. 

 ضوابط اإلجازات. 

 (.114-98: 2011)مخموؼ،   حماؿ األعماؿأ ضوابط 

 ،واحتراـ الرأؼ والرأؼ اْلخر ،لسياسيةضوابط حرية الرأؼ والمعتقدات اويضيف الباحث 

  .وتوفير وسائل األماف والسبلمة في أماكف العمل ،ضبط األمفو 
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 :تغ اننفظُىانعغ أػزاض 4.1.1

يرػ بعض عمماء النفس أف لمضغوط النفسية بعض األعراض التي يمكف إيجازىا 

 وتمخيصيا عمى النحو اْلتي:

  األعراض الجسمية:

زيادة إفراز  ،وتشنج العضبلت ،الشعور بالتعب واإلجياد ،النوـ وىي تغيرات في أنماط

فقداف  ،تغيرات في اليضـ: الغثياف، القيء، اإلسياؿ ،الغدة الدرقية؛ يؤدؼ إلى انييار جسمي

آالـ الرأس مع آالـ وأوجاع في أماكف مختمفة  ،مف الكبد الكولستروؿزيادة إفراز  ،الدافع الجنسي

 ،تنمل اليديف والقدميف ،عسر اليضـو ار واإلغماء والتعرؽ واالرتعاش الدو  ،العدوػ  ،في الجسـ

وارتفاع ضغط الدـ مع  ،زيادة األدريناليف في الدـ ،سرعة نبضات القمب مع خطأ في النبضات

 زيادة تناوؿ األدوية والميدئات.

  األعراض العقمية والمعرفية:

وتشوش التفكير  ،اذ القراراتصعوبة اتخ ،نحطاط في قوة الذاكرةالوا ،فقداف التركيز

 والنسياف. ،ونوبات اليمع ،واالنحراؼ عف الوضع السوؼ  ،واالرتباؾ

  :األعراض النفسية العاطفية واالنفعالية

زيادة  ،حدة الطبعأو  ونفاذ الصبر ،والغضب الشديد ،وىي عبارة عف نوبات االكتئاب

اد اإلحساس بالمرض؛ حيث ويزد ،خاءحيث تقل القدرة عمى االستر  ،التوترات الطبيعية والنفسية

 ،وازدياد شعور البلمباالة ،واختفاء مشاعر اإلحساس بالصحة ،إلى أمراض الضغط يحدث تييؤا

 مع كثرة التبرير واإلنكار. ،والنظرة السمبية لمذات
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  األعراض السموكية:

وؿ وزيادة تناوؿ الكح ،تغيرات في الشيية: فقداف الشيية العصبي، والشره العصبي

ووسواس  ،قضـ األظافر ،والقمق المتميز بحركات عصبية ،مع إفراط في التدخيف ،والعقاقير

 المرض وتوىـ وجود مرض جسماني.

  األعراض االجتماعية:

واضطراب العبلقات األسرية نتيجة االىتماـ بالعمل  ،وىي عبارة عف العزلة االجتماعية

 .(19 - 18: 2003وشيخاني،  ،109 -108: 2008 ،عمى حساب الذات واألسرة )الطواب

 اننظزَاث انًفظزة نهعغىغ: 5.1.1

 :(.111نظرية تشارلز سبيمبرجر )

في القمق مقدمة ضرورية لفيـ نظريتو في الضغوط فمقد أقاـ  توفيـ نظري"سبيمبرجر" يعتبر

ير نظريتو في القمق عمى أساس التمييز بيف نوعيف مف القمق ىما القمق كحالة والقمق كسمة، ويش

أو  القمق المزمف، وىو استعداد طبيعيأو  القمق العصابيأو  إلى أف لمقمق شقيف ىما: سمة القمق

القمق أو  اتجاه سموكي يجعل القمق يعتمد أساسًا عمى الخبرة الماضية، أما القمق كحالة

 .الظروؼ الضاغطة نوع يعتمد أساسًا عمىفالموضوعي والموقفي 

ف الضغط والقمق كحالة ويعتبر أف الضغط الناتج عف وعميو فإف "سبيمبرجر" يربط بي

ضاغط معيف مسبب لحالة القمق، ويستبعد ذلؾ عف القمق كسمة حيث يكوف مف سمات شخصية 

 .الفرد القمق أصبل

أىتـ بتحديد طبيعة الظروؼ البيئية الضاغطة فقد في اإلطار المرجعي لنظريتو أّما 

الدفاع التي " آلياتميكانزمات"سر العبلقات بينيا وبيف ويميز بيف حاالت القمق الناتجة عنيا ويف
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تستدعي سموؾ التجنب أو  إسقاط(، -إنكار -تساعد عمى تجنب تمؾ النواحي الضاغطة )كبت 

: فميـو الضغط والقمق ،الضغط يمفيومبيف باليروب مف المواقف الضاغطة. ويميز "سبيمبرجر" 

عممية انفعالية تشير إلى تتابع فيو  :ب سبيمبرجرحس القمق لقد تمت اإلشارة إليو سابقًا؛ أما

اسطة مثير و االستجابات المعرفية السموكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما مف الضغوط وتبدأ ب

بيف مفيوـ الضغط ومفيوـ التيديد، فكممة ضغط تشير إلى سبيمبرجر خارجي ضاغط، كما ميز 

مف الخطر الموضوعي، أما كممة تيديد  االختبلفات في الظروؼ البيئية التي تتسـ بدرجة ما

 (.55 – 54: 1999فتشير إلى التقدير والتفسير الذاتي )بتصرؼ الرشيدؼ، 

 انتؼهُق ػهً انعغىغ اننفظُت: 6.1.1
 

مف خبلؿ العرض السابق لموضوع الضغوط النفسية ندرؾ أف قدرا مف الضغوط مطموب 

حيث توضح تجارب الحرماف الحسي  ،عملفي حالة التيقع والنشاط أثناء ال لبلستمراروضرورؼ 

أف غياب التنبيو ال يمثل خبرة سارة في العمل، بل قد يؤدؼ إلى ظيور اليبلوس كوسيمة لمتنبيو 

الجيد في ظل المستويات المعتدلة مف الضغط، غير أف  األداءالذاتي، وكل فرد يستطيع 

 ،تعوؽ قدرتو عمى التوافق الضغوط الحادة والمزمنة التي تنطوؼ عمى المخاطر مف شأنيا أف

ولقد حاوؿ الباحث في ىذا المبحث تقديـ استعراض  ،ويترتب عمييا أمراض جسمية وسموكية

" وىو موضوع طباءاأللبعض مشكبلت الضغوط النفسية في العمل "وباألخص الذؼ يتعرض لو 

لناس يدركوف وفي ىذا اإلطار تتمثل الميمة الصعبة في جعل ا ،الدراساتإليو  نادرًا ما تطرقت

مف الضغوط؛ وأف األفراد ؿ اعمل خأو  عمى وجو الخصوص"؛ أنو ال توجد مينة طباءاأل"و 

ليـ الشخصية تجاه أؼ نوع مف الضغوط داخل المؤسسة الواحدة التي يعمموف افعأتتبايف ردود 
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أثر يقمل مف حمل و أو  وأف كيفية إدراكيـ وقراراتيـ حوؿ ىده الضغوط ىي وحدىا مف يفاقـ ،فييا

 ىذه الضغوط عمييـ.

 انزظا انىظُفٍ: 1.1

 تمييد:

في العادة نطمق عبارة الرضا عمى مشاعر االرتياح والقبوؿ، التي يمكف االستدالؿ عمييا 

أو  ، التي تنشأ لدػ األفراد عند إشباع حاجات معينة سواء ماديةإليجابيةمف خبلؿ ردود الفعل ا

مثل االنزعاج واالستياء كمؤشرات عف حالة عدـ معنوية، في حيف تكوف ردود الفعل السمبية 

عدـ التمكف مف إشباع بعض الحاجات والرغبات، وفي الغالب ينسب الرضا إلى القيـ أو  الرضا

الرضا عف االنتماء إلى أو  المينةأو  أطراؼ التبادؿ فنقوؿ الرضا عف الطبيبأو  محل التبادؿ

غير راضيف بصفة مطمقة، ألنو أحيانا قد إلى راضيف و  طباءاألالمؤسسة، ومف الصعب تصنيف 

ا عف عممو ولكنو غير راض عف خدمات التمريض وقد نجد طبيبا آخر راضي اراضي انجد طبيب

ذا حاولنا إسقاط ىذا المنطق عمى  ،ترقياتوأو  عف مرتبو عف الخدمات ولكنو غير راض وا 

ما أو  تمائو إلى المؤسسة،الطبيب المقيـ نجد أف الرضا الميني يعبر عف شعور الطبيب جراء ان

، ومشاعر االرتياح إليجابيةيطمق عميو جودة الحياة المينية، أؼ تمؾ االنطباعات وردود األفعاؿ ا

 لدػ الطبيب بأف الوقت و الجيد الذؼ يمضيو في المؤسسة لو معنى.

 يفهىو انزظا انىظُفٍ 1.1.1

نو ما زاؿ ىناؾ اختبلؼ بالرغـ مف تعدد الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي إال أ

والسبب يرجع إلى ارتباطو بمشاعر  ،مفيوـ واضح ومحدد ليذا المصطمحأو  حوؿ تحديد تعريف

يصعب تفسيرىا ألنيا متغيرة بتغير مشاعر األفراد في المواقف المختمفة، ما الفرد التي غالبا 

ًا عف كوف راضيالنفس البشرية تميل لمعمل فما داـ ىناؾ شخص يعمل فيو إما أف ي حيث إف
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ما أف يكوف غير راض ومف حيث مفيوـ الرضا الوظيفي فإنو ال يدؿ  ،عف ىذا العمل عممو وا 

عميو تعريف بذاتو فيو متعدد المعاني، ومف المعاني ما يشير إلى مفيوـ الرضا في الحياة بصيغ 

 متعددة ومتنوعة وىي تدعونا إلى التفكير المتأني حوؿ موضوع الرضا.

ف تعاريف عديدة تحاوؿ توضيح معنى الرضا الوظيفي، ولكف ليس ىناؾ أورد الباحثو 

تعريف موحد وعاـ لمفيـو الرضا الوظيفي نظرا لتعدد الدراسات والبحوث التي تناولت ىذا 

يساعد عمى متطمبات  االموضوع مف جوانب مختمفة، حيث تحاوؿ كل منيا أف تطور مفيوم

صحابيا، وتوافق الظروؼ الزمانية والمكانية ليا، الدراسة وتعبر عف وجية نظر أأو  الدراسة

عمى أنو موضوع شخصي ونسبي أؼ ألف إليو  باإلضافة إلى أف موضوع الرضا غالبا ما ينظر

الشيء الذؼ يمكف أف يكوف رضا لشخص ما قد يكوف عدـ رضا لشخص آخر بسبب اختبلؼ 

يعني جزء مف أو  اتام ف د يكو الحاجات والدوافع بينيما، فمثبل عف كوف الرضا عف ىذا الشيء ق

ىذا الشيء، ولذلؾ سوؼ يتـ التطرؽ ألىـ التعاريف التي وردت مف أجل اإلحاطة بيذا المفيوـ؛ 

فمف بيف ىذه التعريفات مثبل؛ الرضا الوظيفي ىو: "موقف الشخص تجاه العمل الذؼ يؤديو وذلؾ 

لفرد باحتراـ واعتراؼ (، وىو: "مدػ شعور ا48: 1988نتيجة إلدراكو لعممو" )التويجرؼ، 

( ، وىو: الحالة التي يحقق الفرد 125 :1986المحيطيف بو في بيئة العمل" )حساف والصياد، 

مف خبلليا ذاتو ويشبع رغباتو مما يجعمو مقببل عمى عممو بحماس ورغبة ويحرص عمى زيادة 

 ،وتمسكو بو ،عممو( ، وتعرفو بخارؼ بأنو: "تقبل الفرد ل19 :1993كفاءتو اإلنتاجية" )المعمر، 

 (.30: 1986وانعكاس ذلؾ عمى أدائو وحياتو الشخصية" )بخارؼ ،  ،وشعوره بالسعادة لممارستو

وبناًء عمى ما تقدـ فإف الباحث يستنتج أف الرضا الوظيفي مفيوـ متعدد األبعاد يتمثل 

الذيف  مفل معيا و في الرضا الكمي الذؼ يستمده الفرد مف وظيفتو ومف جماعة العمل التي يعم

، وكذلؾ مف المنظمة والبيئة التي يعمل فييا، وباختصار فإف الرضا الوظيفي ىو يخضع إلشرافيـ
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شباع لحاجاتو،  دالة لسعادة اإلنساف واستقراره في عممو وما يحققو لو ىذا العمل مف وفاء وا 

قات ويمكف القوؿ بشكل عاـ أف الرضا الوظيفي يتكوف مف الرضا عف الوظيفة والرضا عف عبل

والرضا عف  ،والرضا عف بيئة العمل ،والرضا عف الرؤساء ،والرضا عف زمبلء العمل ،العمل

سياسات األفراد. وعميو فإف الرضا الوظيفي يمكف تعريفو بالشعور الداخمي الذؼ يحس بو الفرد 

مف عمل وذلؾ إلشباع احتياجاتو ورغباتو وتوقعاتو بو عامل، موظف...( تجاه ما يقوـ  ،)طبيب

 في بيئة عممو.

 غبُؼت انزظا انىظُفٍ 1.1.1

ىناؾ عدد مف المصطمحات التي شاع استخداميا لمتعبير عف المشاعر النفسية التي 

وىناؾ أيضا  ،واالتجاه النفسي نحو العمل ،يشعر بيا الفرد تجاه عممو، فيناؾ الروح المعنوية

ف اختمفت الرضا عف المينة؛ وىذأو  ،الرضا الوظيفيأو  ،الرضا عف العمل ه المصطمحات وا 

يشعر بيا  تفصيبلتيا ومدلوالتيا؛ إال أنيا تشير بصفة عامة إلى مجموع المشاعر الوجدانية التي

إيجابية؛ فيي أو  وىذه المشاعر قد تكوف سمبية ،المينة التي يشغميا حالياأو  الفرد نحو الوظيفة

مينتو؛ فكمما كاف أو  ،عمموأو  ،تعبير عف مدػ اإلشباع الذؼ يتصور الفرد تحقيقو مف وظيفتو

تصور الفرد أف عممو يحقق لو إشباعا كبيرا لحاجاتو كمما كانت مشاعره نحو ىذا العمل إيجابية، 

وكمما كاف تصوره لعممو ال يحقق لو اإلشباع  ،تحقيق أكبر درجة مف الرضا عف عممو وبالتالي

ما كانت مشاعره نحو ىذا العمل وأف عممو ىذا يحرمو مف ىذا اإلشباع، كم ،المناسب لحاجاتو

 عدـ رضاه عف عممو. وبالتاليسمبية؛ 

 :قُاص انزظا انىظُفٍ 2.1.1

إف معرفة اتجاىات األفراد نحو العمل ليست بالعممية السيمة، ألنو مف الصعب تكويف 

استنتاجيا بدقة مف خبلؿ سموؾ أو  معرفة حقيقة لتمؾ االتجاىات بدقة مف خبلؿ المبلحظة،
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المينة عمى ما يذكره الفرد، وعادة ال أو  لى حد كبير يعتمد في قياس الرضا عف العملالفرد، فإ

ويمكف حصر األساليب  ،ال يستطيع الفرد اإلفصاح بصورة صادقة عما بداخموأو  يفصح،

 ستخدمة في الوقت الحاضر في نوعيف:الم

ريق ورضاىـ عف ط طباءاألحيث يمكف قياس اتجاه  أوال: المقاييس الموضوعية:

ترؾ المينة، معدؿ الحوادث في أو  ،استخداـ أساليب معينة مثل، الغياب، معدؿ االستقالة

 .لمطبيب فعاليةومستوػ ال ،المينة، وكذلؾ معدؿ الشكاوؼ 

باستخداـ  طباءاألالمقاييس الذاتية: وىي التي تعتمد عمى جمع المعمومات مف  :انياً ث

والتي االستبانة؛ أو  صميـ استمارة االستقصاءت ،وسائل محددة مثل: أسموب األحداث الحرجة

العامميف بالمنظمة مف أجل معرفة  طباءاألتتضمف قائمة أسئمة خاصة بالرضا الوظيفي توجو إلى 

ف مع و باستخداـ طريقة المقاببلت الشخصية التي يجرييا الباحثأو  درجة رضاىـ عف المينة،

 (.20: 2003 ،صبلح الديفوؼ استخداميا )المنطقة، ولكل طريقة مزاياىا وعيوبيا وظر  أطباء

 :انؼىايم انًإثزة فٍ انزظا انىظُفٍ 3.1.1

المينة: ىو محصمة عناصر الرضا التي يتصور أو  ف الرضا عف العملإيمكف القوؿ 

مينتو؛ فالرضا الوظيفي يساوؼ: الرضا عف أو  الطبيب أنو سيحصل عمييا مف عمموأو  الفرد

الرضا  +الرضا عف ساعات العمل +الرضا عف فرص الترقي +لالرضا عف محتوػ العم +األجر

 +( 52 :2008 ،الرضا عف ظروؼ العمل )فاتح +الرضا عف جماعة العمل +عف اإلشراؼ

نجازهالرضا عف مسؤ + ار في العمل الرضا عف األمف والسبلمة واالستقر  الرضا  +وليات العمل وا 

 ،لوظيفية واالعتراؼ بيا وتقديرىا )فممبافالرضا عف المكانة ا+ عف مزايا العمل في المنشأة 

2008 :44). 
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 :بؼط اننظزَاث انًفظزة نهزظا انىظُفٍ 4.1.1

عدـ الرضا الوظيفي، وتعد أو  ىناؾ العديد مف النظريات التي تفسر ظاىرة الرضا

 النظريات التي تناولت موضوع الدافعية والحوافز نظريات مفسرة لمرضا الوظيفي نذكر منيا:

 القيمة:نظرية 

ووفقا ليذه  ،Look (1968ىي مف أىـ نظريات الرضا عف العمل؛ قدميا لوؾ )و 

النظرية فإف الرضا عف العمل يتحقق إلى المدػ الذؼ يحدث فيو التوافق بيف ما يحصل عميو 

وما يرغب الحصوؿ عميو مف نواتج، وكمما حصل عمى نواتج ذات قيمة  ،الفرد فعبل مف نواتج

وقد ركز ىذا المدخل عمى ناتج يكوف ذو قيمة  ،اد شعوره بالرضا عف العملبالنسبة لو كمما ز 

بالنسبة لمفرد بغض النظر عف ماىية ىذا الناتج؛ فمغزػ تحقيق الرضا وفقا ليذا المدخل؛ ىو 

أو  وكمما زاد االختبلؼ ،مدػ التباعد بيف جوانب عمل الفرد الفعمية وتمؾ التي يرغب في تحقيقيا

ة لحصوؿ الفرد عمى ما فالرضا عف العمل ىو نتيج ،رضا األفراد عف عمميـ التباعد؛ كمما قل

قد أيدت األبحاث ىذا الرأؼ، فكمما زاد التباعد بيف ما ىو قائـ بالفعل وبيف رغبات يرغب فيو، و 

بعدـ أو  الترقيات كمما شعر الفرد باالستياءو  وانب المختمفة لعمميـ مثل المرتبالفرد المتعمقة بالج

وتكوف ىذه العبلقة أكبر بالنسبة ليؤالء األفراد الذيف يعطوف أىمية أكبر ليذا  ،عف العملالرضا 

ومف أىـ المضاميف التطبيقية ليذه النظرية ىو جذبيا لبلىتماـ بجوانب العمل  ،الجانب المعيف

ف النظرية اقترحت احتماؿ وأالتي تحتاج إلى التغيير لكي يتحقق الرضا عف العمل؛ خاصة 

 .ىذه الجوانب باختبلؼ األفراد اختبلؼ

فإف مف أكثر الطرؽ فعالية لتحقيق رضا األفراد عف عمميـ ىو  ووفقا لمدخل القيمةأيضا 

و اكتشاؼ ماذا يريد األفراد مف عمميـ و محاولة توفير ىذه الرغبات بالقدر المستطاع  الدراسة

 . (172-171: 2003 ،)حسف
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 نظرية إشباع الحاجات:

 Kuhlanوكوىمف  ،Vroom 1963فروـ ية التي تمثميا أعماؿ كل مف طبقا ليذه النظر 

القدر الذؼ يتحقق )تشبع( بو حاجات الفرد مف أو  " الرضا عف العمل يتحدد بمدػ فإف 1964

 ليذه النظرية: ويوجد نموذجافخبلؿ العمل الذؼ يؤديو 

اجو العامل، مرجعو األساسي "فروـ" الذؼ يركز عمى الفرؽ بيف ما يحت النموذج األول:

يتحقق نتيجة ذلؾ، غير أف االنتقاد الرئيسي الموجو  وأف الرضايتحصل عميو مف عممو  وبيف ما

 ليذا النموذج ىو تجاىمو لؤلىمية النسبية لمحاجات الفردية.

يحدد مستويات الرضا الوظيفي بناء عمى األىمية  الذؼثمو "كوىمف" مم النموذج الثاني:

 (.82: 2008 ،يتـ اإلشباع مف خبلليا )فاتح والدرجة التيالنسبية لمحاجات الفردية 

 :Harzberg (1111)نظرية ىرزبرج 

والتي تسمى  Harzbergومف النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي أيضا نظرية ىرزبرج 

بنظرية العامميف وىى ترتبط أصبل بتطبيق نظرية ماسمو لمحاجات في مواقع العمل حيث رأؼ 

جموعتاف مف العوامل إحداىما تعتبر بمثابة دوافع تؤدؼ إلى رضا العامميف "ىرزبرج " أف ىناؾ م

العمل نفسو، وقد حصرىا في إحساس الفرد أو  عف أعماليـ وأطمق عمييا عوامل مرتبطة بالوظيفة

ية، وتوفر فرص الترقية لموظائف األعمى والمشاركة في اتخاذ القرارات مسؤولباإلنجاز، وتحمل ال

، أما المجموعة األخرػ مف العوامل فيعتبرىا بمثابة دوافع تؤدؼ إلى عدـ رضا المتعمقة بالعمل

العمل وقد حصرىا في تمؾ أو  العماؿ عف أعماليـ، وأطمق عمييا عوامل محيطة بالوظيفة

نمط القيادة، وطبيعة العبلقات أو  اإلشراؼأو  اإلدارةأو  الظروؼ التي تحيط بالعمل كالرئاسة

 :2008وبينو وبيف رؤسائو، وظروؼ البيئة المحيطة بالعمل )الشيخ وشرير، بيف الفرد وزمبلئو، 

685.) 
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 :Froomنظرية فروم 

عدـ الرضا تحدث أو  الرضا الوظيفي عمى أساس أف عممية الرضا Froomفسر فروـ 

نتيجة لممقارنة التي يجرييا الفرد بيف ما كاف يتوقعو مف عوائد السموؾ الذؼ يتبعو وبيف المنفعة 

بيف عدة  الشخصية التي يحققيا بالفعل، ومف ثـ فإف ىذه المقارنة تؤدؼ بالفرد إلى المفاضمة

بدائل مختمفة الختيار نشاط معيف يحقق العائد المتوقع بحيث تتطابق مع المنفعة التي يجنييا 

وىذه المنفعة تضـ الجانبيف المادؼ والمعنوؼ معا، وتفترض نظرية عدالة العائد في  بالفعل،

فسيرىا لمرضا الوظيفي أف الفرد يحاوؿ الحصوؿ عمى العائد أثناء قيامو بعمل ما، ويتوقف ت

بل عف نقيستحقو )رضاه عمى مدػ اتفاؽ العائد الذؼ يحصل عميو مف عممو مع ما يعتقد أنو 

 .(686 :2008، وشرير، خميل

 انىظُفٍ: انزظاانتؼهُق ػهً  5.1.1

وىو نسبي ومتبايف بيف األفراد  ،ومتشابؾ ،أف مفيوـ الرضا الوظيفي واسع وعريض

 وطبيعة الرضا الوظيفي ميما اختمفت فيي عبارة عف: مجموع المشاعر الوجدانية التي ،والميف

أو  وىذه المشاعر قد تكوف سمبية ،المينة التي يشغميا حالياأو  يشعر بيا الفرد نحو الوظيفة

 ،الرضا الوظيفي؛ فيي كثيرة ومتفرعة أما عف العوامل المؤثرة في ،اليملىذا إيجابية نحو 

وما يدؿ عمى  ،وال يمكف حصرىا ألنيا نسبية ومرتبطة بظروؼ الزماف والمكاف والحاؿ ،ومتجدده

ذلؾ تعدد النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي؛ غير أف عدـ توفر عوامل الرضا الوظيفي؛ ينتج 

رابات ويربؾ العمل ويقود إلى االض ةعنو درجة عالية مف عدـ الرضا واالستياء ويسبب كثر 

وفي الجانب المقابل؛ فإف تحقيق  ،ضغوط أخرػ يرػ الباحث ضرورة التركيز عمييا واالىتماـ بيا

ويحقق االستقرار ويزيد مف  ،الرضا الوظيفي يمنع مشاعر االستياء مف أف تستولي عمى الفرد

 .نفسو في الوقت األداءالكفاء و 
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 انذاث: فؼانُت 2.1

 تمييد:

كبير مف قبل الذاتية مف المفاىيـ النفسية التي حظيت باىتماـ  فعاليةر مفيوـ اليعتب

نب المكونة النفس الحديث والصحة النفسية، وذلؾ العتبارىا أحد الجوا الباحثيف في مجاؿ عمـ

 فرصة ممكو مف قدرات وامكانيات؛ تتيح لوفكرة الفرد عف نفسو وايمانو بما يلشخصية اإلنساف، 

الذاتية ودراستيا ضرورة ممحة السيما في  فعاليةعتبر مفيوـ اللذلؾ أ  جاح في الحياة،العمل والن

 مجاؿ الميف الطبية التي ندرت مف مثل ىذه الدراسات.

 انذاتُت:انفؼانُت يفهىو  1.2.1
 

الذاتية منيا: الفعالية يشتمل التراث النفسي عمى العديد مف المفاىيـ كمرادفات لمفيوـ 

كما أف بعض المراجع  ،الذاتية فعاليةوتوقعات ال ،فعاليةوتقدير توقعات ال ،فعاليةتوقعات ال

كما  (،501: 2001 ،لية الذاتية )فتحي الزياتعاالذاتية وىو الف فعاليةمتستعمل مرادؼ آخر ل

 فعاليةبمعاف مترادفة وىي ال Efficiencyولفع:  ،Efficacy :يوجد في قواميس المغة لفع

المرادؼ لو  ((Efficiency(؛ فالدراسة الحالية تبنت مصطمح: 70: 2009 ،)المشيخي ،ميةعافوال

 "ميةعاالفأو   ، فعاليةذكر المفيوميف "ال الذات "، وسوؼ يمحع القارغ  – فعاليةبالمغة العربية " 

ويرػ بعض الباحثيف أف مفيوـ فعالية الذات يحتل مركزا رئيسيا في تحديد و  ،في ىذه الدراسة

التصرفات واإلثارة  ،ففعالية الذات المدركة تؤثر في أنماط التفكير ،نسانية اإل تفسير القوة

كمما ارتفع مستوػ فعالية الذات ارتفع مستوػ اإلنتاج ألنو العاطفية تنعكس عمى مستوػ اإلنتاج 

الذاتية  ليةعافوسيقوـ الباحث بعرض موجز لتعريفات ال ،(75: 2006 ،)الحجار و أبو معبل

الذات  فعاليةومف الجدير ذكره أف  ،الذات ليةفعاالنظريات التي تعرضت لمفيوـ ومفيوميا وأىـ 
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 وفعالية الذات مرادفاف لبعضيما البعض وسوؼ يمحع القارغ ذكر المصطمحيف في التعريف

 في التراث األدبي: الذاتية الواردة ليةفعاوفيما يمي بعض التعاريف لم ،نفسو

 انذاتُت: نُتفؼاتؼزَف ان 1.2.1

المدركة يمثل مكونًا حاسمًا  الذاتية ليةفعاأصحاب النظرية االجتماعية أف مصطمح ال يرػ 

ف وأالحياة،  أحداثحساس الفرد بالضبط الشخصي والسيطرة عمى مصيره والتوافق مع في إ

عمى التوافق والتقميل مف مستوػ الضغوط النفسية  فاالحساس بالضبط والسيطرة الشخصية يعمبل

كل ما يعتقد الفرد انو المدركة ىي:  "الذاتية فعاليةال"ويشير باندورا أف  ،(60: 2004)الظاىر، 

معيارؼ لقدراتو وأفكاره ومشاعره وأفعالو أو  تمكنو مف ممارسة ضبط قياسي إمكاناتيممكو مف 

المرجعي لمسموكيات التي تصدر  اإلطارالمعيارؼ ليذه المحددات، يمثل قياسي أو وىذا الضبط ال

الفرد  إدراؾ باندورا أف، كما يرػ البيئية المادية واالجتماعية المحدداتتمؾ قتيا بعنو في عبل

نجاز، وبقدرتو عمى التحكـ درتو عمى تحقيق مستوػ معيف مف اإللكفاءتو الذاتية يتعمق بتقييمو لق

اليدؼ الذؼ يسعى أو  الذاتية وطبيعة العمل فعاليةباألحداث، ويؤثر ذلؾ الحكـ في مستوػ ال

 لمصعوبات د إلى تحقيقو، وفي مقدار الجيد الذؼ سيبذلو، وعمى مدػ مثابرتو في التصدؼالفر 

 سموبو في التفكير.أالتي تعترضو، وفي 

الذاتية والقدرة  فعالية( فعالية الذات بأنيا "عبارة عف اإلحساس بال2001يعّرؼ حسيب، )

رجة المرتفعة في اختيار عمى التحكـ في األحداث والظروؼ البيئية المحيطة وتعبر عنو الد

سو عمى إدراؾ الفرد لنف ( مفيوـ الذات بأنو :Hurlockالفعالية العامة لمذات"؛ بينما يعّرؼ )

في الحياة،  ويشتمل ىذا اإلدراؾ جسمو، ومظيره، وقدراتو، ودوره حقيقتيا، وليس كما يرغبيا،

 .(393: 2010 ،وكذلؾ قيمو ومعتقداتو وطموحاتو" )كابوؿ ىند
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( يختمف عف مفيوـ الذات  Self – Efficiencyالذاتية ) فعاليةفإف مفيوـ الوعميو 

(Self –concept،) قدرتو عمى أداء ميمة أو  الذاتية إلى تقييـ الفرد لكفايتو فعاليةحيث تشير ال

خاصة في سياؽ محدد، بينما مفيوـ الذات يعتبر أكثر عمومية وأقل تأثرًا بالسياؽ، ويشمل تقييـ 

ية واإلحساس بالجدارة الذاتية المرتبطة بيا، وقد ال يرتبط المفيوماف ببعضيما، كما ىذه الكفا

اتية ليس ليا الذ فعاليةيعتمد مفيوـ الذات عمى معايير البيئة الثقافية االجتماعية، بينما ال

تحدد  اإلجابةبسؤاؿ: ىل أستطيع؟ و  الذاتية فعاليةويستفسر عف معتقدات ال انعكاسات ثقافية،

بينما مفيـو الذات يطرح أسئمة حوؿ الكينونة والشعور،  ميمة معينة، إنجازالثقة بالنفس في مدػ 

: 2009تكشف عف درجة اإليجابية والسمبية؛ التي ينظر بيا الفرد لنفسو )سامي:  اإلجابةو 

127.) 

 انذاث وبؼط انًفاهُى انًشابهت نها: نُتاؼفيقارنت بُن  2.2.1

الّذاتية فمثبل:  ليةاعفلتي تتداخل مفاىيميا مع مفيوـ الىناؾ العديد مف المصطمحات ا

مفيوـ تقدير الذات يتضمف التقييـ  بينما نفسو،"مفيوـ الذات يشمل مفيوـ الشخص وآراءه عف 

 فيو يعبر عف اتجاه القبوؿ ،الذؼ يضعو وما يتمسؾ بو مف عادات مألوفة لديو مع اعتبار لذاتو

وباختصار يكوف الذات ىو الحكـ عمى  لفرد اتجاه ذاتو،ير إلى معتقدات اكما يش ،الرفضأو 

فيو خبرة ذاتية ينقميا  ،مدػ صبلحيتيا معبرا عنيا بواسطة االتجاه الذؼ يحممو نحو ذاتو

بالسموؾ الظاىر"؛ فيتضمف مفيوـ الذات  ويعبر عنيالآلخريف عف طريق التقارير المفظية 

لمذات يعكس الثقة بالنفس )عبد الي فيـ انفع بينما تقدير الذات فيو ،معمومات عف صفات الذات

 (.8-6: 1982 ،الحافع

لية؟ يعتبر مفيوـ الكفاءة مبلزما اعوالفما العبلقة بيف الكفاءة والكفاءة:  ليةاعالف الفرؽ بيف

 ،ليتواعففعدـ كفاءة المنظمة يؤثر سمبا عمى  ،ال يجب أف يستخدما بالتبادؿ لية، ولكفاعالفلمفيـو 
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لية ىي "إنجاز العمل اعالفالكفاءة عمى أنيا " إنجاز العمل بشكل صحيح " بينما  ويمكف اعتبار

مصطمح واسع االستعماؿ في  فعاليةالمفيوماف يكمل كل منيما اْلخر. والفالصحيح" وىكذا 

ستخدـ في دراسات أنظمة وتحقيق األىداؼ، ولكنو كثيرًا ما األمجاؿ عمـ اإلدارة ومجاؿ تطبيق 

تشير إلى أداء األشياء الصحيحة )لكونيا تتصل باألىداؼ( أما الكفاءة فيي  عاليةفوال ،عمـ النفس

 (.2015)البدعي،  فيي أكثر اتصااًل بكيفية أداء األعماؿ، أداء األشياء بطريقة صحيحة

عبد القادر أحمد كما أوضح  ،لية ألنو مناسب لموضوع الدراسةالفعاوالباحث تبنى مفيوـ 

أو  الذاتية فعاليةلذات يدور حوؿ حكـ الفرد عمى قيمتو، بينما مفيوـ ال( إلى أف تقدير ا2003)

الفعل في المستقبل وأف تقدير الذات  إنجازلية الذات يدور حوؿ اعتقاد الفرد في قدرتو عمى فعا

الذات فيي غالبا  فعاليةأو  الذاتية فعاليةيعنى بالجوانب الوجدانية والمعرفية معا، أما مفيوـ ال

عداف ىاماف لمفيـو الذات ألنيما يساىماف في الذات ي فعاليةف مفيوـ تقدير الذات و معرفية، إ

صياغة مفيوـ الفرد عف نفسو، وأيضا يؤثر كل منيما عمى اْلخر، فاألفراد الذيف يدركوف عمى 

أنيـ )ذوؼ قيمة ومؤثريف وناجحيف( تقدير ذواتيـ مرتفع بشكل عاـ سوؼ يتنبأ ليـ باحتماالت 

ذات مرتفعة( عف  فعاليةأو  فعاليةىذه االحتماالت تكوف مرتفعة ) حيث إفلمياـ، النجاح في ا

منخفض(  إجمالي)تقدير ذات  وقيمة ونجاحاً  وتأثيراً  فعاليةأولئؾ الذيف يروف أنفسيـ أقل 

 (.63 :2011 ،)بتصرؼ عبد الرحمف نيفيف

يمثل مكونًا حاسمًا الذاتية المدركة  ليةفعاف مصطمح الأالنظرية االجتماعية  أصحابيرػ 

ف الحياة، وأ أحداثحساس الفرد بالضبط الشخصي والسيطرة عمى مصيره والتوافق مع إفي 

حساس بالضبط والسيطرة الشخصية يعمبلف عمى التوافق والتقميل مف مستوػ الضغوط اإل

 .(60: 2004الظاىر، ) وىذا ما يتبناه الباحث في دراستو الحالية النفسية،
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 انذاتُت: نُتاؼفنيصادر ا 3.2.1

الذات، وىي  فعاليةأو  الذاتية ليةاعفأربعة مصادر لم Bandura (1997)باندورا اقترح 

 كاْلتي:

الذاتية ىو ما يحققو  ليةفعاإف أكثر ىذه المصادر تأثيرًا في ال دائية:نجازات األاإل 

بينما يؤدؼ  لية،ناجح بصفة عامة يرفع توقعات الفعاال األداءالشخص مف إنجازات، لذلؾ فإف 

 اإلخفاؽ إلى إخفاؽ.

التي يكتسبيا الفرد كالمعمومات التي  تعني الخبرات غير المباشرة، ديمة:الخبرات الب

لية اعالتقييـ الذاتي لفتصدر مف اْلخريف، وأف الخبرات البديمة مف العمميات التي تؤثر عمى 

ار النمذجة بصفة عامة ليست في وأف آث ،مف ىذه تكوف خبرة الفرد السابقة بالنشاط قميمةالذات، و 

د يكوف ليا آثار قوية في بل ق لية،اعالفالشخصي مف حيث تأثيرىا في رفع مستويات  األداءقوة 

الذات  ليةفعاف مبلحظة الفرد لآلخريف وىـ ينجحوف في عمميـ يرفع ألية؛ بمعنى: اعخفض الف

في أعماليـ قد يخفض  وف خفقوىـ ينفسيا فراد آخريف بكفاءتو فإف مبلحظتو ألوبالعكس  لديو،

 فعالية الذات لديو.

إف اإلقناع المفظي بالمعمومات التي تأتي لمفرد عف طريق اْلخريف لفظيا  اإلقناع المفظي:

الذاتية لمفرد أيا  فعاليةالأو  ليةاعفال وتتأثر العمل،أو  األداءقد يكسبيـ نوعا مف الترغيب في 

عوامل اإلقناع أو  ،المفظية اعيةاإلقنينية بالقدرات مأو  ،اجتماعيةأو  ،كانت طبيعتيا: عامة

 ارتباطاً المفظية  اعيةاإلقنالقدرات  االجتماعية، وترتبطالمفظي المصحوبة بأنماط مف التأثيرات 

 .والمفظية وقدرات الفيـ والطبلقة الفكريةوية موجبا بالقدرات المغ داالً 

تأثيرًا  ،الوجدانيةأو  واالنفعالية ،لوجيةثر البنية الفسيو تؤ  الحالة النفسية والفسيولوجية:

المعرفية والحسية  الذاتية وعمى مختمف مجاالت وأنماط الوظائف العقمية ليةفعاعاما عمى ال
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أو  الذاتية وىي: تعزيز ليةاعفرفع إدراكات الأو  وىناؾ ثبلثة أساليب رئيسية لزيادة العصبية لمفرد،

الميوؿ أو  والنزاعاتمستويات الضغوط  تخفيض،ية الصحأو  تنشيط البنية البدنيةأو  زيادة

 (.64 :2011 ،التفسيرات الخاطئة التي تعترؼ الجسـ )عبد الرحمف وتصحيح،االنفعالية السالبة 

 انذاتُت: نُتاؼفأبؼاد ان 4.2.1

: وىي تعني: "مستوػ دوافع الفرد لؤلداء في فعاليةالذات ىي: ال فاعميةأو  ليةاعفأبعاد ال

: 2011 ،صعوبة الموقف )عطاؼأو  مختمفة، ويختمف ذلؾ المستوػ تبعا لطبيعةالمجاالت ال

ا: د تتبايف بتبايف عوامل عديدة أىميلية لدػ األفرااعأف الف :( فيرػ 2001يات )أما الز  ،(260

ومدػ   ،واإلنتاجية  ،مستوػ الدقة  ،مدػ تحمل اإلجياد  ،البراعةأو  الميارةأو  مستوػ اإلبداع

أو  الضبط الذاتي المطموب ومف الميـ ىنا؛ أف تعكس اعتقادات  ،الضغوطأو  اتتحمل التيديد

الفاعمية الذاتية ما يمّكنو مف أداء ما أو  ليةاعفإدراكات الفرد تقديره لذاتو بأف لديو مستوػ مف ال

 يكمف بو دائما و ليس أحيانا.أو  إليو يوكل

اد غالبا ما يعمموف بية، فاألفر لية إلى مواقف مشااعىي انتقاؿ توقعات الف العمومية:

( أف 1997) باندورا ويبيف ،لية في المواقف المشابية بالموقف الذؼ يتعرضوف لواعإحساسيـ بالف

 وأنيا تختمفالعمومية تتحدد مف خبلؿ مجاالت األنشطة المتسعة في مقابل المجاالت المحددة، 

 ، والطرؽ التي تعبر عف اإلمكاناتتبعا الختبلؼ عدد مف األبعاد، أىميا: درجة تشابو األنشطة

 المتعمقة بالسموؾ. وخصائص الشخص خبلؿ التفسيرات الوصفية لممواقف القدرات، ومفأو 

الفاعمية أو  ليةاعفعمق اإلحساس بالأو  شدةأو  يشير ىذا البعد إلى قوة الشدة:أو  القوة

األنشطة أو  إمكانو أداء المياـإدراؾ الفرد أف بأو  ،عمق اعتقادأو  ،شدةأو  ،الذاتية، بمعنى قدرة

لية الشخصية اع( أف قوة الشعور بالف511 :2001) ،ويشير الزيات ،نجازاإلأو  موضوع التنفيذ

تعبر عف المثابرة العامة والقدرة المرتفعة التي تمكف مف اختيار األنشطة التي سوؼ تؤدؼ 



53 
 

إف الناس سوؼ يحكموف عمى لية فاعأنو في حالة التنظيـ الذاتي لمف لمنجاح، كما يذكر أيضا

المعتقدات ثقتيـ في أنيـ يمكنيـ أداء النشاط بشكل منظـ في خبلؿ فترات زمانية محددة، أما 

لية تجعل الفرد أكثر قابمية لمتأثر بما يبلحظو، مثل مبلحظة فرد يفشل في أداء اعالضعيفة عف الف

 يكوف أداؤه ضعيفا فييا.أو  ميمة ما،

 انذاتُت: نُتفؼاتفؼٍ وينخفعٍ انيز األفزادخصائص  5.2.1

 
الذاتٌة المرتفعة  لٌةفعاخصائص األفراد ذوي ال ٌوضح (1.2) رقم الجدول

 (29: 2114 ،الذاتٌة المنخفضة )مٌدون لٌةوذوي الفعا

 لية الذاتية المنخفضةاعالفاألفراد ذوي  لية الذاتية المرتفعةاعالفاألفراد ذوي 
  يتميزوف بمستوػ مرتفع مف الثقة

 لنفس.با
 .يتحمموف المسؤولية بجدية مرتفعة 
  يممكوف ميارات اجتماعية فائقة وقدرة

 عالية مف التواصل مع اْلخريف.
  يتصدوف لمعوائق التي تواجييـ بمثابرة

 مرتفعة.
 .يممكوف طاقة عالية 
  لدييـ مستوػ طموح عاؿ، فيـ يضعوف

 أىدافا صعبة وال يفشموف في تحقيقيا.
 لكافي.ينسبوف الفشل لمجيد غير ا 
 .يتفاءلوف في األمور كميا 
 يخططوف لممستقبل بقدرة فائقة 
   .يتحمموف الضغوط 

 
  يتعامموف مع المياـ الصعبة

 بخجل.
 .يذعنوف أو يستسمموف بسرعة 
 . يممكوف طموحات منخفضة 
  ،يفرغوف جيدىـ في نقائصيـ

 ويضخموف المياـ المطموب القياـ بيا
 .ينشغموف بالنتائج الفاشمة والتافية 
 عب عمييـ النيوض مف يص
 النكبات.

  يعترييـ الضغط واالكتئاب بكل
 سيولة.
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 انذاث: نُتنفؼااننظزَاث انًفظزة  6.2.1

 :Self- Efficacy theoryلباندورا نظرية فعالية الذات 

إلى أف قدرة الفرد عمى التغمب عمى األحداث  Bandura( 1977أشار باندورا )

لية الذات لدػ الفرد اعلديِو، وأف فلية الذات اععمى درجة ف لخبرات الضاغطة تتوقفالصدمية وا

مكاناتو الشخصية ومف خبلؿ تعدد الخبرات التي يمر بيا  تنمو مف خبلؿ إدراؾ الفرد لقدراتو وا 

في حياتو، حيث تعمل ىذه الخبرات في مساعدة الفرد عمى التغمب عمى المواقف الضاغطة التي 

الشخص عندما يواجو بموقف معيف فإنو يقيـ الموقف مف خبلؿ  تواجيو، ويؤكد باندورا أيضًا أف

 نوعيف مف التوقعات، وىما: 

ويشير ذلؾ إلى تقويـ الفرد لسموكِو الشخصي الذؼ يؤدؼ إلى نتيجة  :توقع النتيجة :أوالً 

  .معينة

 :توقع الفاعمية :ثانيا

ؼ يتطمب حدوث ويشير ذلؾ إلى اعتقاد الشخص وقناعتو بأنو يستطيع تنفيذ السموؾ الذ

، أو فاعمية الذات النتيجة بشكل ناجح، وعمى ضوء ذلؾ صاغ باندورا نظريتو عف فعالية الذات

وأف توقعات الفاعمية لدػ الفرد عندما تكوف في تزايد تكوف مصادر الفرد كافية لمواجية الموقف، 

 (.2015 ،المنتدػ وقف أقل تيديدًا لمفرد )نقبل عفيصبح الم وبالتالي

 التعمم االجتماعي:نظرية 

مف أكثر  Social – Learning Theoryتعد نظرية باندورا لمتعمـ االجتماعي 

النظريات استعماال في الدراسة والبحث عف المحددات النفسية واالجتماعية لمسموؾ اإلنساني 

ويركز أصحاب ىذه النظرية عمى الموقف الذؼ يتصرؼ فيو الفرد حيث  ،(97 :2011،)قريشي

نتيجة تفاعل مستمر بيف  وإف السموؾ كما يرون؛ فية المحددات البيئية والموقفية لمسموؾيروف أىم
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وكما تشكل الظروؼ البيئية السموؾ خبلؿ التعمـ فإف سموؾ الفرد  ،المتغيرات الشخصية والبيئية

مف الواضح أف اليدؼ مف نشأة نظرية التعمـ ، (80: 2008 ،العبيدؼ)بدوره يشكل البيئة 

وذلؾ  ،كاف منصبا عمى الطريقة التي يفسر بيا األفراد سموكياتيـ في مواقف مختمفة االجتماعي

وتتمثل االعتقادات الذاتية واالفتراضات الرئيسية  ،حسب اعتقاداتيـ وقدراتيـ وكفاءتيـ الشخصية

 :ليذه النظرية في أف االنساف يمتمؾ القدرات المعرفية التالية

 وفي  ،فييا اإلنساف الرموز في جوانب حياتو القدرة عمى الترميز: التي يستخدـ

 طريقو لمتكيف مع البيئة ولتغييرىا.

 وتأمل الذات: فقياـ الفرد  ،تنظيـالالقدرة عمى : القدرة عمى التفكير في المستقبل

ولتحقيق ذلؾ يستخدـ أسموب تنظيـ الذات، كما أف  يات ترضيو تعني أنو ذاتي التعزيز،بسموك

 عممياتو المعرفية بواسطة التأمل الذاتي. والتأمل فير في خبراتو الخاصة الفرد قادر عمى التفكي

  الحتمية التبادلية: التي فييا يتفاعل اإلدراؾ المعرفي مع العوامل الشخصية

وينجـ كما تتفاعل كميا مع البيئة  االجتماعية،ومياراتو  ،كجنس الفرد وغير المعرفية والمعرفية

 .لسموؾذلؾ التفاعل التأثير في ا عف

  والسموؾ عندتأثير النمذجة في السموؾ: وتشير إلى التغيرات في األفكار 

Bandura التحرير والتيسير وتعمـ سموكيات جديدة )زعطوط أو  بواسطة عمميات الكف

 .(2005:42رمضاف: 

مف المفاىيـ اليامة في  فاعمية الذاتأو  الذات ليةاعفمفيوـ وىكذا يرػ الباحث أف      

وفي ىذا السياؽ  ،ؾ األفراد خاصة مف وجية نظر أصحاب نظرية التعمـ االجتماعيتفسير سمو 

 ماعية لمشخصيةالذاتية ىي النظرية المعرفية االجت ليةفعاإلى أف ال Maddux( 1995يشير )

واألحداث  ،التي تفترض: متبادلة تكاممية ثبلثية التفاعل بيف كل مف: العوامل الشخصية لمفرد
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الذاتية في النموذج المقترح لمبدأ  ليةاعفوتيتـ نظرية ال ،(97: 2011،)قريشي والسموؾ ،البيئية

الحتمية المتبادلة لباندورا بالتفاعل التبادلي بيف العوامل الذاتية )المعرفية والبيولوجية والشخصية( 

 الداخمية وأحداث البيئية الخارجية والسموؾ الظاىرؼ لمفرد، وكل ىذه العوامل في عممية تأثير

 .وتأثر قد تشكل حدثا ميما في حياة الفرد وخاصة الطبيب

الذاتية إلى وجود ثبلثة عناصر  ليةفعافي نظرية ال Maddux( 1987)كما يشير 

تغيير ىذه أو  رػ أف تعديلمة لكثير مف المشكبلت النفسية، ويمعرفية تعتبر مكونات مي

 :ات ىيالمكونات تعتبر مف الوسائل العبلجية الميمة، وىذه المكون

 الشخصية عمى القياـ  بقدرتو-الطبيب–الفرد  وتعني قناعات: ليةاعفال توقع

 محددة.بسموؾ معيف يوصمو إلى نتائج 

 ف يؤدؼ السموؾ أباحتماؿ  المتعمقة-الطبيب–النتائج: وىي قناعات الفرد  توقع

 محددة.إلى نتائج 

 معينة  لنتائج-الطبيب–النتائج: وىي القيمة الذاتية التي يعطييا الفرد  قيمة

 (.15: 2005 ،روال ،)بتصرؼ دمحم

 انذاث: نُتاؼفانتؼهُق ػهً  7.2.1

بمصطمحات كثيره  ارتباط ىذا المفيـو يبلحع الباحثفي اطار مفيوـ الفعالية الذاتية 

متشابية ومشتركو في المعنى استخدمت بالتبادؿ في كثير مف البحوث والدراسات ويرػ ضرورة 

مو بدقو ويعتمد الباحث مصطمح فعالية الذات في ىذه الدراسة ويعني بيا الستخدا التمييز بينيا

الطريقة الفاعمة التي يديروف يختمفوف بشكل جوىرؼ فيما بينيـ في الفعالية الذاتية وفي  األفراداف 

الذاتية  ليةفعامياميـ وأعماليـ في حياتيـ، وتشكل المعتقدات واإلدراكات الشخصية حوؿ البيا 

الذاتية"  ليةفعاومف خبلؿ ىذا الجزء مف اإلطار النظرؼ "ال ،رًا خبلؿ مرحمة حياة الفردمصدرًا مؤث



57 
 

 ليةاعفالذاتية، المتمثمة في: تعاريف مفيوـ ال ليةفعاحاوؿ الباحث عرض أىـ الجوانب النظرية لم

 الذاتية، وبعض المفاىيـ المرتبطة بيا، ومصادرىا، وأبعادىا، ونظرية التعمـ االجتماعي التي

يف الباحث خصائص األفراد ذوؼ ، وأخيرًا بّ طباءاألالذاتية وربطيا بمجتمع  ليةفعاتناولت نظرية ال

الذاتية في مسيرة حياة  ليةفعاالمنخفضة والمرتفعة، وحاوؿ الباحث أيضا إيضاح أىمية ال ليةفعاال

ني الطبي المي األداءالفرد في عممو، وباألخص في حياة الطبيب المينية الذؼ يسعى لتحقيق 

ق فالتوافق مع المينة ومع بيئة العمل ومتغيراتيا المستمرة أمر واجب لتحقي وبالتالي المتميز،

 المينة.أو  مف النفسي والوصوؿ إلى مستوػ اإلبداع والتميز في العملاأل

 انذراطاث انظابقت 3.1

 تمييد:

نب الباحث جتففييا ي ،يعتبر استعراض الدراسات السابقة مسألة ميمة مف عدة نواح

ضاعة الجيد ،التكرار  ووموقع ،الصحيح افي إطارى الدراسةوفييا مف ناحية أخرػ وضع  ،وا 

وتمكنو  ،كما أنيا توصل الباحث إلى فيـ أعمق لمشكمة دراستو البحوث األخرػ، المناسب مف

وأىـ النتائج التي  ،واليدؼ ،مف حيث الموضوع وقوؼ عمى طبيعة الدراسات السابقة،مف ال

أنيا أعانت الباحث بصورة كبيرة ومباشرة في مناقشة  ال شؾالتي  تمؾ الدراسات،إلييا  تتوصم

 في دراستو. إلييا  واستيعاب النتائج التي توصل

في دراسة  لـ يجد الباحث في األدب السابق دراسات تناولت العبلقة بيف ثبلث متغيرات

فقد استعرض الباحث  " وعميوالذات فاعميةو  ،والرضا الوظيفي ،: "الضغوط النفسيةواحدة وىي

والتي شعر بأنيا األقرب إلى موضوع ىده الدراسة  التي أمكف الحصوؿ عمييا،الدراسات السابقة 

 كاْلتي: كانتو 
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  (:1.11دراسة: الرحيمي )

ىدفت ىذه الدراسة رصد عوامل الرضا الوظيفي لمطبيب السعودؼ داخل المؤسسة 

 233وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف  ،ج المسحواعتمدت الدراسة عمى مني ،الصحية

وتوصمت الدراسة  ،طبيبا وطبيبة واستخدـ مقياس مينيسوتا لمرضا الوظيفي كأداة رئيسة لمبحث

مكاف  :أنو يوجد ارتباط بيف الرضا الوظيفي وبيف كل مف المتغيرات التالية :إلى نتائج عديدة منيا

ة، والدخل الشيرؼ، والمسمى الوظيفي، والتخصص، وسنوات العمل، والعمر، والحالة االجتماعي

عدا متغير الجنس حيث تبيف أنو ال توجد أؼ عبلقة بينو وبيف الرضا الوظيفي لدػ  العمل، ما

الرضا بالعمل ذاتو، والرضا  :ىيو  ،وقد حددت الدراسة أربعة أبعاد لمرضا الوظيفي ،طباءاأل

 ات العمل مع الزمبلء، والرضا بسياسات العمل.بعبلقات العمل مع الرئيس، والرضا بعبلق

 (: .1.1دراسة عباس ويونس )

في موضوع عبلقة الحوافز وأثرىا في الرضا الوظيفي، إذ تمثمت المشكمة  الدراسة تتناول

قمة االىتماـ والعناية بالحوافز بكافة مستوياتيا في المستشفيات بصورة خاصة، لذا فقد أو  انعداـ

بيانات، وذلؾ باالعتماد عمى استبانة أعدت ليذا الغرض، فضبًل عف المقاببلت تـ جمع وتحميل ال

الشخصية مع بعض أفراد العينة التي تـ اختيارىا مف مجموعة مف المستشفيات )الخنساء، ابف 

وعدـ وجود مكافآت  ،جور غير كافيةى العاـ( كانت أىـ النتائج أف األاألثير، السبلـ، والمستشف

 .طباءلؤللمعمل اإلضافي 

  (:1..1دراسة فاتح )

محاولة  وىيالضغوط النفسية وعبلقتيا بالرضى الوظيفي  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

يد مدػ تأثير الضغط وتحد ،تشخيص عوامل الرضا الوظيفي بمؤسسة الخزؼ الصحي بالميمية

 متقاربة، رػ غيروأخعامل بالطريقة العمدية ممف ليـ مياـ متقاربة،  100العينة  النفسي عمييا،
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تي: لـ يجد وكانت نتائج الدراسة كاْل ،وكانت وسيمة جمع البيانات االستبياف والمقابمة الشخصية

وقد الحع الباحث  ،والضغوط النفسية ،شراؼونمط اإل مف األجرالباحث عبلقة معنوية بيف كل 

 ،حصائياً ػ العمل إيف الضغوط النفسية ومحتو عمى ىذه الدراسة خطأ الباحث في تفسير العبلقة ب

وتوصي ىذه الدراسة بإجراء دراسات أخرػ  ،لنتائج دراستو اً كما أف الباحث لـ يقدـ تفسير 

 .بمتغيرات قد تكوف ليا عبلقة بالضغوط النفسية

 (: 1..1دراسة حجاج )

التعرؼ عمى مستوػ الضغوط الوظيفية التي يتعرض ليا ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

كما تيدؼ إلى الكشف عف  ،التمريض في مستشفيات قطاع غزة الفمسطينيةالعامموف في مينة 

وعف مدػ وجود فروؽ  ،مدػ وجود عبلقة بيف ضغط العمل وكل مف االنتماء والرضا الوظيفي

 ،المؤىل العممي ،الجنس ،ذات داللة إحصائية في مستوػ ضغط العمل تعزػ لمتغير العمر

تبياف ضغوط ستخدـ االسوا ،مفحوص 444عينة الدراسة  وكانت ،مدة الخبرة ،الحالة االجتماعية

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: إف العامميف في مينة التمريض في  العمل والرضا الوظيفي،

وجود عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية  ،مستشفى الشفاء بغزة يعانوف مف مستوػ ضغط مرتفع

 بيف ضغط العمل والرضا الوظيفي.

 (: .1.1و الحصين )دراسة أب

الضغوط النفسية لدػ الممرضيف والممرضات العامميف في  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

 أقساـمف جميع العامميف في  ،الذات: وقد تكونت عينة الدراسة فاعميةالمجاؿ الحكومي وعبلقتيا ب

 (274)عددىـ ( البالغ 2009العناية المركزة في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة في العاـ )

ولتحقيق أىداؼ  ، (244) وقد كاف عدد االستبيانات المطبقة ،موزعيف عمى محافظات قطاع غزة

الضغوط النفسية لدػ الممرضيف الممرضات العامميف تطبيق مقياس "الدراسة قاـ الباحث ببناء و 
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 مقياس العناية المركزة المختمفة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة" وتطبيق أقساـفي 

الذاتية" بعد تقنينيا عمى عينة الدراسة أف الممرضيف والممرضات الذيف يعمموف في  فاعمية"ال

حيث  ،العناية المركزة المختمفة يتعرضوف إلى ضغوط نفسية كبيرة نسبيا قد تؤثر فييـ أقساـ

ي أدناىا %( بينما احتل البعد النفس 88.43)أظيرت النتائج أف البعد المادؼ احتل أولى المراتب

وىذا  ،%( 49.68)مع األخذ بعيف االعتبار أف درجة البعد النفسي عالية نسبيا  ،%(  49.68)

سداء الخدمة  ،يستدعي تدخبل لتقميل ىذه الضغوط بما يضمف راحة الممرض والممرضة النفسية وا 

داللة  نو ال توجد عبلقة ارتباطية ذاتأكما أظيرت النتائج  ،التمريضية لممرضى عمى أكمل وجو

 الذات. ليةفعاإحصائية بيف الضغوط النفسية و 

 (: 6..1دراسة الحجار وأبو معال )

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوػ الميارات االجتماعية وفعالية الذات وعبلقة ذلؾ 

باالتجاه نحو مينة التمريض لدػ طمبة كميات التمريض في محافظات غزة، كما ىدفت إلى 

ت االجتماعية وفعالية الذات واالتجاه نحو مينة التمريض تبعًا لمتغير معرفة الفروؽ في الميارا

( طالبًا وطالبة وقد استخدـ 202النوع، والمستوػ الدراسي، وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة )

الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي مع استخداـ ثبلثة مقاييس: مقياس الميارات االجتماعية، 

استبانة االتجاه نحو مينة التمريض، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج ومقياس فعالية الذات، و 

أىميا: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوػ فعالية الذات بيف الطالبات والطبلب لصالح 

الطبلب، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مينة التمريض بيف الطالبات 

بيف اتجاه الطمبة نحو مينة التمريض  بلقة ارتباطية موجبةوالطبلب لصالح الطالبات، ووجود ع

ومتغير الميارات االجتماعية، ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف اتجاه الطمبة نحو مينة 
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التمريض ومتغير فعالية الذات، وعدـ وجود أثر لمتفاعل بيف متغيرؼ الميارات االجتماعية 

 ريض.وفعالية الذات عمى االتجاه نحو مينة التم

 (: 1..1دراسة سميمان)

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى: الضغوط الوظيفية التي يتعرض ليا العامموف في 

ناث قواميا  شفيات جامعة عيف شمس بالقاىرة،مست مفردة  380عمى عينة مختمطة ذكور وا 

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:  ،وطبق مقياس الضغوط الوظيفية

بيف الضغوط  0.01ارتباطية عكسية جوىرية عند مستوػ معنوية عبلقة  توجد -1

 .الوظيفية واالنتماء التنظيمي

 الضغوط الوظيفية لدػ أفراد العينة يقع حوؿ الدرجة المتوسطة. مستوػ  -2

 (: 1..1) , حنانراسة األحمديد

جاء مف خبلؿ دراسة واألعراض ""المصادر  طباءاألدراسة بعنواف ضغوط العمل عند 

تحديد  :نتائج ىذه الدراسة ومف أىـ ،الرياض والخاصة بمدينةة في المستشفيات الحكومية ميداني

مصادر الضغوط لضغوط العمل كاف مف أبرزىا خصائص دور أفراد العينة المتمثمة في 

مستوػ ضغوط العمل لدػ ية المينية وغموض الدور، كما بينت الدراسة واالستقبلل ،المسؤولية

 بيف أعراض الضغوط ومصادرىا. المبحوثيف والعبلقة

 (: 1..1 ,"بيورك وريتشارد سون" )األحمدي دراسة

قاما بدراسة ضغوط العمل المرتبطة بممارسة مينة الطب مف خبلؿ دراسة طويمة عمى 

في ىذه الدراسة استخداـ أداة استبياف تتضمف عدة  طبيبا في كندا، ثـّ  2087عينة شممت 

ط العمل، ومقياس عاـ لمضغوط، إضافة إلى مقاييس لمرضا مقياس لمصادر ضغو  :مقاييس منيا

ـ في االستبيانات الموزعة، وت إجماليمف  (% 60)الوظيفي، و بمغت نسبة االستبياف الراجعة 
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 :منيا طباءاألىذه الدراسة التوصل إلى أف ىناؾ عددا مف العوامل المسببة لضغوط العمل لدػ 

ساعات  إجماليـ العائمية، المرض، المنظمة، الزمبلء، حجـ العمل، المشاكل االقتصادية، اليمو 

 (.2002)نقبل عف األحمدؼ:  ،العمل، مدة المناوبات، المتطمبات الميف

 (: 1..1) دراسة أحمد عبد القادر 

في القطاع  طباءاألىدفت ىذه الدارسة إلى التعرؼ عمى أنواع الضغوط التي يتعرض ليا 

وتوصمت الدراسات إلى  ،وأثرىا عمى الرضا الوظيفي ودراسة ضغوط العمل،الصحي الحكومي 

كما يوجد تأثير  ،في المستشفيات الحكومية مف ضغوط العمل طباءاألالنتائج التالية: يعاني 

جوىرؼ لعامل السف والحالة االجتماعية والمؤىل العممي والخبرة ونوعية الوظيفة عمى ضغوط 

 مل والرضا الوظيفي.وكذلؾ توجد عبلقة عكسية بيف ضغوط الع ،العمل

 (: 1..1دراسة جودة عبد الجواد, )

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس ضغوط العمل التي تواجو الممرضيف والممرضات في 

مستشفيات محافظة نابمس الفمسطينية خبلؿ انتفاضة األقصى في ضوء متغيرات الجنس وسنوات 

، وأظيرت والمستوػ األكاديمي ومكاف السكف ،والحالة االجتماعية ،ونوع المستشفى ،الخبرة

ا في ضغوط العمل عند الممرضيف والممرضات حيث حصمت الدرجة الكمية النتائج مستوػ مرتفع

%، كما تبيف وجود فروؽ في مستويات الضغوط  75لضغوط العمل عمى درجة مرتفعة بنسبة 

الحكومية تعزػ لمتغير الجنس لصالح الذكور ولمتغير نوع المستشفى ولصالح المستشفيات 

ولصالح الممرضيف والممرضات الذيف يسكنوف خارج نابمس ولمتغير  ،ولمتغير مكاف السكف،

ولصالح شيادة البكالوريوس، كذلؾ أوضحت النتائج عدـ وجود فروؽ في  ،المستوػ األكاديمي

مستوػ ضغط العمل تعزػ لمتغير سنوات الخبرة والحالة االجتماعية عند الممرضيف 

 والممرضات.
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 (: 1..1) سة الموزي والحنيطيدرا

التعرؼ عمى العوامل المينية لمضغط الوظيفي لدػ العامميف في  ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى أثر المتغيرات الشخصية التالية: "النوع، الحالة و  ،المستشفيات الحكومية األردنية

 ،مى الضغط الوظيفياالجتماعية، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، الدخل الشيرؼ" ع

وأظيرت النتائج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية يبف العوامل المينية بمتغيراتيا الخمسة وىي: 

وطبيعة العمل "الدقة والمخاطرة وبيئة  ،طبيعة تعامل المستفيديف مف الخدمة "المريض وذويو"

 ،مينية؛ "العدوػ"والسبلمة الصحية وال ،وبيئة العمل المادية "مكاف العمل" ،وعبء العمل"

كما تبيف أف  ،فر جو نفسي مريح"اوالعبلقات داخل بيئة العمل "بيف الرئيس والمرؤوس، عدـ تو 

المتزوجيف وذوؼ سنوات الخبرة األقل، وذوؼ األعمار الصغيرة، وذوؼ الدخل المتوسط، وذوؼ 

ير لمتغير الدخل المنخفض، وعاممي وعامبلت التمريض ىـ أكثر شعوًرا بالضغط وال يوجد تأث

 النوع.

  ,(1.11دراسة الزيدان خالد )

الرضا الوظيفي وعبلقتو بفاعمية الذات لدػ عينة مف ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 

والتحقق مف وجود فروؽ في الرضا  ،معممي التربية الخاصة بمراحل التعميـ بمنطقة حائل

منيج الدراسة: المنيج الوصفي  ،الوظيفي لدػ معممي التربية الخاصة تبعًا لمتغيرات الدراسة

مف معممي التربية  امعمم 481االرتباطي المقارف عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة مف 

لمبنيف )ثانوؼ  –متوسط  –ابتدائي  (الخاصة بمدارس التعميـ العاـ الحكومي بمراحمو الثبلث

ومقياس فاعمية الذات مقياس الرضا الوظيفي إعداد الشابحي  :بمنطقة حائل . أدوات الدراسة

يف درجات طية طردية متوسطة دالة إحصائيا بالدراسة: توجد عبلقة ارتبا العدؿ. نتائجإعداد 

 حائل.الرضا الوظيفي وفاعمية الذات لمعممي التربية الخاصة بمنطقة 
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 انتؼهُق ػهً انذراطاث انظابقت: 1.3.1

 أغمبيا أف ط النفسيةيتضح مف خبلؿ استعراض الدراسات التي تناولت موضوع الضغو 

ي عبلقة تناولت الضغوط فأو  ،استطبلعية ركزت عمى أسباب الضغوط ومصادرىا دراسات

الضغوط وعبلقتيا  "و" الضغوط وعبلقتيا بالرضا الوظيفيبسيطة أؼ أحادية العبلقة مثل "

 فعمياً  دراسات طبقت الباحث االطبلع عمييا كفيتـ تتناوؿ الدراسات التي تم ولـ "الذات فاعميةب

الذات  ليةاعفالضغوط وعبلقتيا بمتغيرؼ الرضا الوظيفي و  موضوع تناولتو  طباءاألعمى 

الذؼ تميزت بو  طباءاألكمؤثريف يمعباف دورًا ميمًا في التأثير عمى متغير الضغوط النفسية لدػ 

ة أف جميع الدراسات اعتمدت المنيجي وقد الحع الباحث ،ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات

العممية الصحيحة مف حيث: اختيار العينة واألدوات المستعممة في الدراسة سواء كانت ىذه 

وىذه  ف أدوات ودراسات سابقة معدة سمفا،تـ اعتمادىا مأو  األدوات معدة مف قبل الباحثيف

عتمد عمى الكثير منيا في رسـ وا  ،اإلجراءات ساعدت الباحث في اتضاح الرؤية العممية لديو

والتطبيقي؛ الذؼ أجراه الباحث فيما يتعمق:  ،والنظرؼ  ،اـ لدراستو عمى الصعيد المنيجيإطار ع

وكذلؾ الحع الباحث وجود تبايف في نتائج تمؾ  ،وطريقة اختيار عينتيا ،بتحديد مجتمع دراستو

إلى اختبلؼ تمؾ الدراسات في المتغيرات التي اعتمدت عمييا  ذلؾويمكف أف يرجع  ،الدراسات

كما  ،وميزىا عف الدراسات السابقة ،مما أسيـ في تحديد متغيرات الدراسة الحالية ،راساتتمؾ الد

أف االطبلع عمى نتائج ىذه الدراسات ساعد الباحث عمى إجراء المقارنة بيف تمؾ النتائج ونتائج 

 الدراسة الحالية في بند مناقشة النتائج.
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 الفصل الثالث
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جراء الفصل الثالث  ات الدراسةمنيج وا 

 :الطريقة واإلجراءات 1.1

 :تمييد
تناوؿ الباحث في ىذا الجزء مف الدراسة توضيح أىـ اإلجراءات والخطوات التي انتيجيا في     

وكيفية إعدادىا، والتأكد مف  ،بحثو، بدًءا بالدراسة االستطبلعية، بكيفية اختيار أدوات الدراسة
ـّ  ،وعينتيا ،ومجتمعيا ،ثـ بتحديد منيج الدراسة ،وثباتيا ،صدقيا واإلجراءات التي استخدمت وت

بيا تنفيذ ىذه الدراسة، كما تناولت ىذه الجزئية مف الدراسة وصف المعالجات اإلحصائية 
 المستخدمة لتحميل البيانات والوصوؿ إلى النتائج، وفيما يمي تفصيل ذلؾ:

 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة 1.1

 :طالعيةاالست أوال: الدراسة 1.1.1
يذ الخطوات قبيل تنف الباحث قاـ بيا التي الرئيسية الخطوات مف االستطبلعية الدراسة تعد   

العراقيل التي قد يمكف الدراسة عمى فيـ حجـ الصعوبات و  ىذه ولقد ساعدتو الفعمية ليذه الدراسة،
 موضوععف  والحقائق المعمومات عداد ليا لسبلمة جمعالتخطيط واإل ومف تـ أف تعترضو،

وتحديد طريقة  ،وخصائص مجتمع الدراسة ،مثل االطبلع عمى مكاف وبيئة الدراسة دراستو،
 لو الطريق إلى بحث نارتدت وأحد كما ،ذلؾبذف مف االدارة المختصة وأخذ اإل ،االتصاؿ بيـ

 الموضوع بالطريقة المناسبة.

 أىداف الدراسة االستطالعية: 1.1.1
 عية فيما يمي:تمثمت أىداؼ الدراسة االستطبل

 استطبلع بعض الدراسات واألدبيات السابقة. .1
 إجراء مقابمة مع بعض أفراد مجتمع الدراسة لمعرفة جدوػ الدراسة. .2
 والصعوبات التي قد تواجو الباحث. ،التعرؼ عمى مكاف إجراء الدراسة .3
 تحديد المنيج المناسب لجمع المعمومات عف الدراسة. .4
 استخدمت في الدراسة. تحديد وسائل جمع المعمومات التي .5
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إجراء الصدؽ والثبات لمقياسات التي تـ اختيارىا وا عدادىا عمى عينة مف مجتمع  .6
 الدراسة.

 الدراسة. تحديد خصائص مجتمع .7
 اختيار وتحديد االختبارات اإلحصائية المناسبة لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة. .8

 وكانت نتائج ىذه الدراسة حسب اْلتي:

منيا  دراسة االستطبلعية،ثناء تنفيذ ىذه الأة: واجيت الباحث صعوبات عدة ( األدبيات السابق1
وتناولت متغيرات الدراسة  طباءاألُطبقت عمى  دراسات مشابية،ما يتعمق بصعوبة الحصوؿ عمى 

مييا الباحث قد تناولت وكانت ُجل الدراسات التي تحصل ع (فعاليةوال ،والرضا ،الثبلثة )الضغوط
الثبلثة تغيريف فقط؛ ولـ يجد الباحث في األدبيات السابقة دراسات تناولت مأو  ر واحدمتغي

الباحث مف الدراسات التي تمت مراجعتيا في اختيار وبناء  استفادوقد  ،موضوع الدراسة متغيرات
 وفي تفسير نتائجيا. ،قياسات دراستو

ما أو  موضوع الدراسة ومناقشتيـ عف طباءاأل: ىناؾ صعوبة كبيرة في مقابمة طباءاأل( مقابمة 2
أف  :منيا عمييـ؛ وذلؾ لعدة أسباب، استبيانات الدراسة تمرير وكيفية ،يتعمق بحصرىـ وتحديدىـ

في زليتف مكاف  احيث كاف بعضيـ متعاوف وليس مقيم ،جداً  محدوداً كاف  األطباءوقت 
ؿ وصعوبة مقابمة العنصر األنثوؼ؛ ومف خبل ،وتحفع بعضيـ عمى المشاركة ،المستشفى

وسؤاليـ  ىا،إنجاز التي تمكف الباحث مف  فراد مجتمع الدراسة،المناقشات العرضية مع بعض أ
ولكنيـ لـ يحددوا  ؛يف تـ سؤاليـ بنعـفي عمميـ؟ أفاد معظـ الذبوجود ضغوطات  شعورىـحوؿ 

تيـ نوعية تمؾ الصعوبات؛ فقط يكتفوف بأنيا كثيرة؛ وعند سؤاليـ عف مدػ استعدادىـ عف مشارك
 عمى وقت الفراغ. مربنعـ واألكثرية أفادوا بتوقف األ يـطريق ملء استبياف أفاد بعض عف

دارة المستشفى وأخذ اإلذف منيا في إجراء الدراسة؛ صعوبة تذكر في مقابمة إ لـ يجد الباحث أؼ
غير أف تمرير االستبانات الخاصة بالدراسة عمى  لعكس وجد ترحيبًا بإجراء الدراسة،بل عمى ا

قد فنظرًا النشغاليـ؛ وعميو  ،مستحيبلً  وجمعيا أثناء العمل داخل المستشفى كاف أمراً  اءطباأل
بعمميـ؛ ولكنيا صعوبة تـ  طباءاألوذلؾ بسب ارتباط  ضافي،إحتاج جمع البيانات إلى وقت إ

الباحث بإعطاء فسحة مف الوقت لممبحوثيف لتعبئة االستبانات في إلييا  طمئفاالتغمب عمييا و 
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وحسب اشتراط مشاركة كل طبيب وظروفو وراحتو  ،تـ جمعيا فيما بعدو  ،وبعد وقت الدواـالبيت 
جاباتيـ ستظالعمـ جميعيـ ف و المشارك ذوقد أخ ،الخاصة تستخدـ إال  فل سرية ولبأف مشاركتيـ وا 

 في أغراض البحث العممي.

عة ذات كثافة نو يغطي رقعة جغرافية واسستشفى زليتف بأيتميز م( مكاف إجراء الدراسة: 3
 اإلناث والذكور مف طباءاأليضـ أعدادا كبيرة مف  ؛سكانية عالية؛ كما أنو مستشفى حكومي عاـ

 ،: العممياتأقساـوىي: ) ،( قسما17ـ )ويض ،والخبرات ،والتخصصات ،مختمف األعمار
 ،األطفاؿ ،واالذف والحنجرةاألنف  ،العناية المركزة ،العيوف  ،الوالدة ،الجراحة ،العظاـ ،الباطنة

 ،مداد الطبياإل ،مراضنسجة واألاأل ،التشخيص ،األشعة ،غسيل الكمى ،السريع اإلسعاؼ
وتحقيق  ،؛ مما جعمو نموذجا جيدا إلجراء مثل ىذا الدراسةالعيادات الخارجية( ،السريع اإلسعاؼ

 ، أما بقية نتائج الدراسة االستطبلعية فكانت كأْلتي:تنوع االختصاصات

 اسة:( منيج الدر 1.1
يتوقف اختيار نوع المنيج الذؼ يمكف استخدامو في معالجة متغيرات أؼ بحث عمى طبيعة    

وعمى اإلمكانيات المتاحة لمباحث في جمع المعمومات عف  ،وأىداؼ المشكمة التي يعالجيا
الدراسة؛ وانطبلقا مف كوف ىذه الدراسة ذات طبيعة عبلئقية ترابطية تيدؼ لمكشف عف العبلقة 

فإف ذلؾ جعل  ،وفعالية الذات ،والرضا الوظيفي ،دة متغيرات ىي: الضغوط النفسيةبيف ع
التحميمي، وذلؾ لوصف وتحميل االرتباطي استخداـ خطوات المنيج الوصفي  يختارالباحث 

متغير أو  الجوانب المتعمقة في إشكالية الدراسة، سواء ما يتعمق منيا بمتغير الضغط النفسي
قرر الباحث اتباع طريقتيف لتحقيق  عمي ذلؾوبناء  الذات،غير فعالية متأو  الرضا الوظيفي

 :أىداؼ ىذه الدراسة

الستفادة اىي التعرض لكل ما يتعمق بموضوع ىذه الدراسة مف نظريات ودراسات سابقة و  :األولى
 .منيا

عمى  سةبتطبيق أدوات الدراالباحث الثانية: لجأ الباحث إلى الجانب العممي الميداني، وفيو قاـ 
الرضا  –التي كانت عبارة عف ثبلث استمارات استبانات )الضغوط النفسية و  عينة الدراسة،
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، 1.5) نظر المبلحق رقـالمحاور، االذاتية( كل منيا مقسـ إلى مجموعة مف  فعاليةال –الوظيفي 
2.5  ،3.5 ). 

 عداد واختيار أدوات الدراسة:إ( 1.1
الباحث  عمييا عتمدا األساسية التي  الوسائل مف فاالستبانة وانشغاليـ طباءاألرًا لطبيعة عمل نظ
لمتغيرات التابعة وبناء عمى المتغيرات المستقمة وا ،الدراسة وجمع بياناتيا همتغيرات ىذ قياس في

 ،الوظيفي والرضا ،فقد قاـ الباحث بإعداد واختيار مقاييس: الضغوط النفسية ،لموضوع الدراسة
 ،ف الباحث لـ يعثر عمى مقياس معدة أصبل لقياس الضغوط النفسيةونظرا أل وفعالية الذات،
قد استفاد الباحث مف مراجعة بعض الدراسات ف طباءاألالذات لدػ  فعاليةو  ،والرضا الوظيفي

السابقة في إعداد وتحديد وتجييز استبانات الدراسة الحالية؛ مستعينا بنماذج مف االستبيانات التي 
تـ  ،مف الدراسات السابقة وىي قياس الضغوط النفسية ،نفسيا يراتاسُتخدمت في قياس المتغ

والرضا  ،(2008 ،ورجاء مريـ ،2005 ،فيساه وفق قائمة مصادر الضغوط النفسية )طو ويبناؤ 
وفعالية  ،(2014 ،والخزاعمة ،2009ه وفق استبانة الرضا الوظيفي )الشرعاوؼ، بناؤ الوظيفي تـ 
وقد قاـ الباحث بتكييف وتعديل  ،(2011الذات )قريشي، عاليةفه وفق استبانة ؤ الذات؛ تـ بنا

دوف إحداث أؼ تغير  طباءاألفقرات المقاييس المذكورة بتوجيو فقراتيا التي اعُتمدت لتبلئـ مينة 
 جوىرؼ في أؼ فقرة مف فقراتيا؛ وىذا وصف مختصر ليا:

خصية والوظيفية ألفراد الجزء األوؿ: ويتكوف مف المتغيرات المستقمة وىي تعكس الخصائص الش
 .عينة الدراسة

( فقرة: حيث تقيس الفقرات 80يقيس المتغير التابع الضغوط النفسية ويتكوف مف) الجزء الثاني:
( الُبعد 21-12وتقيس الفقرات )مف  ،لمضغوط النفسية نفعالي( الُبعد اال11-1)مف 

د السياسي واألمني لمضغوط ( الُبع31-22وتقيس الفقرات )مف  ،السيكوسوماتي لمضغوط النفسية
وتقيس  ،( ُبعد بيئة المكاف والخدمات لمضغوط النفسية42-32وتقيس الفقرات )مف  ،النفسية

-48وتقيس الفقرات )مف  ،عد سموؾ الممرضيف لمضغوط النفسيةوي( 47 - 43الفقرات )مف 
عد التعامل ( بُ 58-54وتقيس الفقرات )مف  ،لمضغوط النفسية طباءاأل( ُبعد سموؾ الزمبلء 53

( ُبعد التعامل مع الزوار لمضغوط 64-59وتقيس الفقرات )مف  ،مع المرضى لمضغوط النفسية
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( ُبعد نقص 75-71)مف  ،يف لمضغوط النفسيةمسؤول( ُبعد العبلقة بال70-65)مف  ،النفسية
 .( الُبعد المادؼ لمضغوط النفسية80-76)مف  ،المستمزمات الطبية لمضغوط النفسية

( 40يقيس المتغير المستقل "الرضا الوظيفي" ويتكوف مقياس الرضا الوظيفي مف ) ثالث:الجزء ال
 ،19 ،4 ،1محاور وىي: بعد الرضا الميني ويتكوف مف الفقرات: )أو  ( أبعاد6فقرة مقسمة إلى )

وبعد الرضا  (35 ،31 ،13 ،12 ،2( وبعد الرضا اإلدارؼ ويتكوف مف الفقرات: )32 ،27
( وبعد الرضا المادؼ 39 ،34 ،25 ،22 ،17 ،11 ،5 ،3ف مف الفقرات: )االجتماعي ويتكو 

 ،7( و بعد الرضا الترفييي ويتكوف مف الفقرات: )36 ،33 ،30 ،24 ،6ويتكوف مف الفقرات: )
 ،23 ،21 ،20 ،16 ،15 ،14 ،8( وبعد الرضا الميني ويتكوف مف الفقرات: )37 ،10 ،9

26، 28، 29، 38، 40). 

( فقرة: حيث تقيس الفقرات 54الذاتية" ويتكوف مف) فعاليةيقيس المتغير المستقل "ال الجزء الرابع:
 ،25 ،19 ،13 ،7 ،3وتقيس الفقرات ) ،فعالية الذات( مستوػ 53، 47 ،46 ،16 ،10 ،1)

 ،37 ،35 ،29 ،28 ،21 ،18 ،17 ،14 ،12 ،9وتقيس الفقرات ) ،( مستوػ التحمل27،31
 ،39 ،38 ،30 ،22 ،20 ،15 ،11 ،8 ،5وتقيس الفقرات ) ،الية( المستوػ االجتماعي لمفع41
( 51،54 ،50 ،43 ،42 ،40 ،34 ،6وتقيس الفقرات ) ،( المستوػ النفسي لمفعالية52 ،48

 (5.3)نظر إلى المبلحق: االمستوػ الميني لمفعالية. لممزيد مف االستيضاح 

  :ليناسب مجتمع ىذه الدراسة أدوات الدراسة تكييف( 1.1
تـ التحقق مف الصدؽ الظاىرؼ ألدوات الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف الخبراء  اًل:أو 

( مختصًا في الطب النفسي، وعمـ النفس، والتوجيو واإلرشاد 15والمختصيف بمغ عددىـ )
النفسي، وُطمب منيـ إبداء الرأؼ في االستبانات مف حيث مدػ ارتباطيا بمينة األطباء، باليدؼ 

اط كل فقرة بالمجاؿ الذؼ تنتمي إليو، ومدػ أىمية كل فقرة في التعبير عف منيا، ومدػ ارتب
جانب مف جوانب السموؾ الذؼ تقيسو، ومدػ دقة الصياغة المغوية لكل فقرة ووضوحيا وصدقيا 

( مف المحكميف بدوف مبلحظات، و 12في التعبير عما تيدؼ اليو االستبانات، وتمت موافقة )
، وتـ األخذ بمبلحظاتيـ وآرائيـ، إذ تـ تعديل صياغة بعض الفقرات  ( منيـ بمبلحظات طفيفة3)

%( مف المحكميف عمى كل فقرة مف  80في ضوء توجيياتيـ، و اعتمد الباحث عمى أف موافقة )
الظاىرؼ مستندا في ذلؾ عمى ما أشار أليو السعودؼ  فقرات االستبانات مؤشرًا عمى صدقيا
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ماع المحكميف عمى فقرات االستبانة يعد مؤشرا كافيا % مف اج80( بأف نسبة 2013موسى، )
 .، أنظر الممحقعمى صدقيا

 ضوء في وتفسيرىا تحميميا بيانات التي سيتـ مف المستخدمة، الدراسة أدوات ستقدمو ونظرًا لما
 الذؼ تـ مف عف نوعية ومعنوية االرتباط، ومجتمع الدراسة لمكشف المحددة لؤلىداؼ المعطيات

ة عمى تساؤالت الدراسة فقد قاـ الباحث بإيجاد وحساب الصدؽ والثبات لبلستبانات اإلجاب خبللو
المستخدمة )الرضا الوظيفي، ثـ فاعمية الذات، ثـ الضغوط النفسية( وكانت نتائجيا كما في 

  (.8.3الى  1.3)الجداوؿ 

 ثانيا: حساب صدق التكوين الستبانات الدراسة: (1.1
كل فقرة من فقرات مقٌاس الرضا الوظٌفً  ( ٌبٌن ارتباط1.3جدول رقم )

 (155)ن= بالمجموع الكلً لبعدها

 ر.ـ خدمي ر.ـ إدارؼ  ر.ـ اجتماعي ر.ـ مادؼ ر.ـ ترفييي ر.ـ ميني
.32** 8 .53** 7 .56** 6 .39** 3 .35** 2 .49** 1 
.42** 14 .61** 9 .47** 24 .54** 5 .68** 12 .76** 4 
.48** 15 .70** 10 .44** 30 .54** 11 .65** 13 .69** 19 
.48** 16 .43** 37 .45** 33 .51** 17 .55** 31 .08 27 
.19* 18   .46** 36 .53** 22 .46** 35 .24** 32 

.48** 20     .41** 25     

.52** 21     .49** 34     

.24** 23     .44** 39     

.39** 26           

.31** 28           

.38** 29           

.42** 38           

.32** 40           
 0.05دالة عند مستوػ  *                                                                                                                                    0.01دالة عند مستوػ  **

ات كل فقرة مف فقر  - ( أف الغالبية العظمى مف معامبلت االرتباط1.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ )
، وقاـ 0.01ذات داللة إحصائيا عند مستوػ  -مقياس الرضا الوظيفي بالمجموع الكمي لبعدىا

مف المقياس وتندرج تحت البعد االجتماعي ومفادىا:  18الباحث باستبعاد الفقرتيف الفقرة رقـ 
مف المقياس وتندرج تحت البعد الخدمي  27فرضت عميا مينة الطب رغما عني، الفقرة رقـ 
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مفادىا: تتيح لي مينتي إمكانية تطوير ميارتي وتحسيف أدائي في الطب( ألف ارتباطيما والتي 
وىما ارتباطاف ضعيفاف وغير داليف إحصائيا عند  0.19، 0.08بالمجموع الكمى لممقياس = 

؛ وبعد استبعادىما يمكف اعتماد المقياس وسيمة موثوؽ بيا في جمع بيانات ىذه 0.01مستوػ 
 الدراسة.

دة التأكد مف صدؽ المقياس قاـ الباحث بحساب صدؽ التكويف وذلؾ مف خبلؿ حساب ولزيا 
االرتباطات بيف األبعاد الخمسة وبيف الدرجة الكمية لممقياس لمعينة الكمية، والجدوؿ التالي يوضح 

 تمؾ النتيجة:

( ٌبٌن االرتباطات الداخلٌة إلبعاد مقٌاس الرضا الوظٌفً 3.2جدول رقم )

 (155)ن=

 ميني ترفييي مادؼ اجتماعي أدارؼ  الرضا الوظيفي عدالب 
     1 **68. أدارؼ 

    1 **47. **78. اجتماعي
   1 **47. **43. **67. مادؼ
  1 **36. **38. **33. **64. ترفييي
 1 **46. **36. **40. **35. **77. ميني
 *17. 13. **23. **42. **28. **46. خدمي

 0.05دالة عند مستوػ داللة  *                                                               0.01لة دالة عند مستوػ دال ** 

( أف جميع معامبلت االرتباط الداخمي لؤلبعاد الخمسة لمقياس 2.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ )      
ف البعديف الترفييي الرضا الوظيفي كانت دالة إحصائيا داللة موجبة، فيما عدا معامل االرتباط بي

والخدمي، كما تبيف أف معامبلت االرتباط بيف األبعاد الخمسة والدرجة الكمية لمقياس الرضا 
 الوظيفي داؿ إحصائيا داللة موجبة كذلؾ، ويدؿ ذلؾ عمى تمتع المقياس وأبعاده بصدؽ التكويف.

 

 

 

 



73 
 

الذات بالمجموع  ( ٌبٌن ارتباط كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس فعالٌة3.3جدول رقم )

 .(155الكلً لبعدها )ن=

 ر.ـ عقمي ر.ـ تحمل ر.ـ نفسي  ر.ـ اجتماعي ر.ـ ميني
.49** 6 .17* 4 .28** 9 .10 2 .29** 1 
-.06 33 .45** 5 .29** 12 .38** 3 .45** 10 
.21** 34 .39** 8 .29** 14 .50** 7 .48** 16 

.11 36 .42** 11 .37** 17 .49** 13 .15 26 
.38** 40 .20* 15 .16* 18 .50** 19 .37** 32 
.45** 42 .32** 20 .39** 21 .55** 25 .49** 46 
.56** 43 .42** 22 .27** 23 .46** 27 .50** 47 
.57** 44 -.11 24 .45** 28 .30** 31 .49** 53 
.47** 50 .32** 30 .51** 29     
.46** 51 .25** 38 .13 35     
.45** 54 .30** 39 .29** 37     

  .46** 48 .42** 41     
  .46** 52       

 0.05دالة عند مستوػ  *                                                                                                                   0.01دالة عند مستوػ  ** 

( أف أغمب معامبلت االرتباط كانت ذات داللة إحصائية عند 3.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
احث باستبعاد الفقرات التي لـ يكف معامل ارتباطيا مع الدرجة الكمية ، وقاـ الب0.01مستوػ 

فقرات مف المقياس ككل، مف البعد العقمي  6، وىي 0.01لممقياس داال إحصائيا عند مستوػ 
والتي مفادىا )عندما أركز عمى موضوع معيف فإنني أجد صعوبة في استيعاب  26كانت الفقرة 

مف المقياس والتي مفادىا )إذا بدا لي أف الميمة  2، الفقرة رقـ األمور األخرػ في الوقت نفسو(
مف المقياس والتي تندرج  35صعبة فإني أتجنب القياـ بيا( وتندرج تحت بعد التحمل، والفقرة رقـ 

عندما أكوف منشغبل بأمر ما فإنني أجد صعوبة في االستسبلـ تحت البعد النفسي والتي مفادىا )
مف المقياس والمتاف تندرجاف تحت البعد النفسي ومفادىما عمى التوالي  24و ،4(، والفقرتاف لمنوـ

)مف الصعب عمي التحدث مع فرد ال أعرفو(، )ال أفرض نفسي عمى اْلخريف(. كما استبعدت 
مف المقياس، والتي مفادىما )يمكنني االىتماـ  36، 33فقرتاف مف البعد الميني وىما الفقرتاف 

)أحتاج الى مساعدة اْلخريف إلنجاز أعمالي( وبعد استبعاد تمؾ الفقرات  بعمميف في وقت واحد(،
 يمكف االعتماد عمى المقياس كوسيمة صادقة لجمع بيانات ىذه الرسالة.
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ولزيادة التأكد مف صدؽ المقياس قاـ الباحث بحساب صدؽ التكويف وذلؾ مف خبلؿ حساب  
ة لممقياس لمعينة الكمية، والجدوؿ التالي يوضح االرتباطات بيف األبعاد الخمسة وبيف الدرجة الكمي

 .تمؾ النتيجة

( ٌبٌن االرتباطات الداخلٌة لمقٌاس فعالٌة الذات )االتساق الداخلً( 4.3جدول رقم )

 (155)ن=

 ميني نفسي اجتماعي تحمل فعالية الذات  
       1 **72. تحمل

     1 **56. **81. اجتماعي
   1 **34. **26. **65. نفسي
 1 **32. **48. **49. **73. ميني
 **32. **35. **58. **42. **71. عقمي

 0.01دالة عند مستوػ داللة  ** 

( يتضح أف جميع معامبلت االرتباط الداخمي لؤلبعاد األربعة كانت دالة 4.3مف الجدوؿ رقـ )
لدرجة الكمية لمقياس إحصائيا داللة موجبة، كما تبيف أف معامبلت االرتباط بيف األبعاد األربعة وا

فعالية الذات كانت دالو إحصائيا داللة موجبة كذلؾ. ويدؿ ذلؾ عمى تمتع المقياس وأبعاده 
 بصدؽ التكويف.

( ٌبٌن ارتباط كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس الضغوط بالمجموع 5.3جدول رقم )

 (155الكلً لبعدها )ن=

 ر.ع نفسي ر.ع سيكوسوماتي ر.ع سياسي ر.ع مادؼ
.60** 80 .29** 22 .59** 12 .50** 1 
.67** 81 .57** 23 .59** 13 .51** 2 
.63** 82 .56** 24 .65** 14 .55** 3 
.57** 83 .65** 25 .62** 15 .54** 4 
.47** 84 .31** 26 .62** 16 .49** 5 

  .68** 27 .39** 17 .44** 6 
  .65** 28 .60** 18 .60** 7 
  .60** 29 .59** 19 .56** 8 
  .53** 30 .58** 20 .65** 9 
  .32** 31 .59** 21 .51** 10 
      .45** 11 
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، 0.01( يوضح أف جميع معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائيا عند مستوػ 5.3الجدوؿ رقـ )
 وبذلؾ يمكف اعتماد المقياس وسيمة صادقة الستخدامو في جمع بيانات في ىذه الرسالة.

( ٌبٌن ارتباط كل فقرة من فقرات أبعاد مقٌاس الضغوط المتعلقة ببٌئة 6.3جدول رقم )

 (155ً لبعدها )ن=العمل بالمجموع الكل

 المستمزمات  المسؤوليف  الزوار  المرضى  األطباء  الزمبلء  مكاف  
32 .40** 43 .58** 48 .36** 55 .52** 59 .44** 66 .57** 72 .43** 
33 .44** 44 .67** 49 .59** 56 .71** 60 .63** 67 .70** 73 .69** 
34 .43** 45 .63** 50 .68** 57 .77** 61 .75** 68 .46** 74 .55** 
35 .47** 46 .60** 51 .65** 58 .60** 62 .70** 69 -.05 75 .16* 
36 .45** 47 .43** 52 .55** 59 .49** 63 .53** 70 .49** 76 .45** 
37 .41**   53 .48**   64 .42** 71 .39**   
38 .54**   54 -.04   65 .10 72 .39**   
39 .50**         73 .24**   
49 .51**             
41 -.03             
42 .39**             
( أف أغمب معامبلت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوػ 6.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 

، وقاـ الباحث باستبعاد الفقرات التي لـ يكف معامل ارتباطيا مع الدرجة الكمية لممقياس 0.01
، وىي فقرة واحدة مف بعد البيئة المكانية ورقميا مف المقياس 0.01داال إحصائيا عند مستوػ 

والتي مفادىا )كمية الطعاـ المقدمة ذات جودة عالية(، ومف بعد العبلقة بالزمبلء  14ككل 
مف المقياس ككل والتي مفادىا )عبلقتي مع زمبلئي  54األطباء كانت فقرة واحدة وىي الفقرة رقـ 

مف المقياس والتي مفادىا  66األطباء ممتازة(، وفقرة واحدة مف بعد العبلقة مع الزوار رقميا 
مف  70جود رجاؿ أمف لتنظيـ الزيارة يريحني مف عبء المواجية مع الزوار(، والفقرة رقـ )و 

المقياس والتي تندرج تحت بعد العبلقة مع المسؤوليف ومفادىما )أشعر أف عبلقتي برئيسي 
المباشر ممتازة، وبعد استبعاد تمؾ الفقرات يمكف اعتماد المقياس وسيمة صادقة واستخدامو في 

 ات في الرسالة.جمع بيان

ولزيادة التأكد مف صدؽ المقياس قاـ الباحث بحساب صدؽ التكويف وذلؾ مف خبلؿ حساب  
االرتباطات بيف األبعاد الخمسة وبيف الدرجة الكمية لممقياس لمعينة الكمية، والجدوؿ التالي يوضح 

 تمؾ النتيجة.
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سٌة المتعلقة ببٌئة ( ٌبٌن االرتباطات الداخلٌة لمقٌاس الضغوط النف7.3جدول رقم )

 (155العمل  )ن=

  
ببيئة  

 المسؤوليف الزوار المرضى األطباء الزمبلء المكاف  العمل
           1 **69. المكاف
         1 **37. **47. الزمبلء
       1 14. **28. **60. األطباء
     1 **30. 12. **21. **59. المرضى
   1 **37. **33. 02.- **28. **64. الزوار

 1 **33. **24. **28. **32. **35. **68. المسؤوليف
 **33. **36. **36. 15. 01.- 11. **47. المستمزمات

 0.01دالة عند مستوػ داللة  **                   

( أف جميع معامبلت االرتباط الداخمي لؤلبعاد السبعة كانت دالة 7.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
جبة فيما عدا ارتباط بعد بيئة الزمبلء بأبعاد كل مف بيئات األطباء والمرضى إحصائيا داللة مو 

والزوار والمستمزمات، وعبلقة بيئة المستمزمات ببيئات المكاف والزمبلء واألطباء، كما تبيف أف 
معامبلت االرتباط بيف األبعاد السبعة والدرجة الكمية لبعد ضغوط بيئة العمل مف مقياس 

كانت داؿ إحصائيا داللة موجبة، ويدؿ ذلؾ عمى تمتع المقياس وأبعاده بصدؽ  الضغوط النفسية
 التكويف.

 (155( ٌبٌن االرتباطات الداخلٌة لمقٌاس فعالٌة الضغوط النفسٌة )ن=8.3جدول رقم )

 ببيئة العمل سياسي عضوؼ  نفسي الضغوط النفسية 
    1 **70. نفسي

   1 **50. **51. عضوؼ 
  1 **48. **55. **61. سياسي

 1 *19. 11. **32. **82. ببيئة العمل
 **54. 05. 07. **24. **52. مادؼ

 0.01دالة عند مستوػ داللة  ** 

( أف أغمب معامبلت االرتباط الداخمية بيف لؤلبعاد األربعة لمقياس 8.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
باالرتباط بعد الضغط العضوؼ وكل فعالية الذات كانت دالة إحصائيا داللة موجبة إال فيما يتعمق 

مف بعدؼ الضغط المادؼ والضغط المتعمق ببيئة العمل، وكذلؾ بالنسبة لبلرتباط بيف الضغط 
السياسي والضغط المادؼ، كما تبيف أف معامبلت االرتباط بيف األبعاد األربعة والدرجة الكمية 



77 
 

. ويدؿ ذلؾ عمى تمتع المقياس لمقياس الضغوط النفسية كانت دالو إحصائيا داللة موجبة كذلؾ
 وأبعاده بصدؽ التكويف.

 ثالثا: ثبات مقاييس الدراسة

بعد التأكد مف صدؽ أدوات الدراسة تأكد الباحث مف ثباتيا باستخداـ طريقتي ألفا كرو نباخ 
 وسيبرماف براوف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

باخ سبٌرمان براون ( ٌبٌن معامالت الثبات بطرٌقتً وألفا كرو ن9.3جدول رقم )

 (155)ن=

 سبيرماف براوف  ألفا كرنباخ 
 0.71 0.75 مقياس الرضا الوظيفي 

 0.74 0.76 مقياس فعالية الذات
 0.77 0.86 مقياس الضغوط النفسية

( أف معامبلت الثبات كانت مرتفعة في جميع مقاييس الدراسة، مما 9.3يتبيف مف الجدوؿ رقـ ) 
 استخداميا في جمع بيانات ىذا الدراسة في بحثو. يطمئف الباحث مف إمكانية

 ( رابعًا: وصف مجتمع الدراسة:6.1
يتكوف مجتمع الدراسة، مف جميع األطباء والطبيبات العامميف بمستشفى زليتف، بمختمف 

( حالة لـ تسمـ 15( طبيب وطبيبة؛ )170تخصصاتيـ، وأعمارىـ، وخبراتيـ، البالغ عددىـ )
الباحث عمى ضرورة التسميـ؛ فأصبح عدد األفراد الذيف شاركوا فعبل في  استباناتيا رغـ إلحاح

 ( مفردة؛ وتفصيل خصائصيـ حسب اْلتي:155الدراسة )

 ( ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌري الجنس والعمر11.3جدول رقم )

 المجموع سنة فأكثر45مف  سنة 44-35مف  سنة 34-25مف  
 % ف % ف % ف % ف

 %56.8 88 %3.9 6 %15.5 24 %37.4 58 ذكور
 %43.2 67 %0 0 %3.2 5 %40 62 اناث

 %100 155 %3.9 6 %18.7 29 %77.4 120 المجموع
% مف االناث، كما 43.2% مف أفراد العينة مف الذكور، 56.8( أف 10.3تبيف مف الجدوؿ ) 

% مف الفئة 18.7سنة، و34-25% مف أفراد العينة مف الذيف تقع أعمارىـ بيف 77.4تبيف أف 
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سنة  55-45% مف أفراد العينة يقعوف في الفئة العمرية 3.9سنة، وأف  44-35العمرية ما بيف 
 وكميـ مف الذكور.

( ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌري التخصص والخبرة 11.3جدول رقم )

 (155)ن=

 
 سنوات 10-1مف 

 
 سنة 20-11مف 

 
 سنة 30-21مف 

 المجموع

 % ف % ف % ف % ف
 %38.7 60 %2.6 4 %5.2 8 %31 48 جراحية

 %61.3 95 %1.9 3 %6.5 10 %52.9 82 غير جراحية
 %100 155 %4.5 7 %11.6 18 %83.9 130 المجموع

% 61.3% مف أفراد العينة تخصصاتيـ جراحية، و38.7( أف 11.3تبيف مف الجدوؿ ) 
مف الذيف خبرتيـ العممية تتراوح % مف أفراد العينة 83.9تخصصاتيـ غير جراحية، كما تبيف أف 

سنة، وأف  20-11% مف الذيف خبرتيـ العممية تتراوح ما بيف 11.6سنوات، و10-1ما بيف 
 سنة فأكثر. 30-21% مف أفراد العينة مف الذيف خبرتيـ العممية تتراوح ما بيف 4.5

 :( خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة1.1 
ثبلث متغيرات وتحديد نوع العبلقة  بيف العبلقة في الدراسة تناوؿت الدراسة ىذه كوف  مف انطبلقا

 األمر الذؼ جعل الباحث يقـو باْلتي: المتغيرات بيف االرتباط درجة ومعنويتيا عمى أساس

لحساب: ارتباط بيرسوف  SPSSإدخاؿ البيانات في الحاسب اْللي واستخداـ برنامج اإلحصائي 
جاد الثبات استخدـ معامبلت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ وسبيرماف في استخراج الصدؽ، وإلي

وسبيرماف براوف، ولئلجابة عمى الثبلثة األسئمة: األوؿ، والثالث والخامس استخدـ الباحث الوسط 
المرجح، والوزف المئوؼ، ولئلجابة عمى األسئمة الثاني والرابع والسادس اختبار وكروسكاؿ وليس 

عمى األسئمة السابع والثمف والتاسع استخدـ ارتباط بيرسوف واختبار ، ولئلجابة 2)مربع كاؼ( كا
 Stepwise Multiple)ت(، اما السؤاؿ العاشر فاستخدـ تحميل االنحدار المتعدد التدريجي 

Regression  لتحديد أىمية كل متغير تصنيفي عمى حدة في المساىمة في خفض الضغوط
 النفسية.
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 :ج والتعميق عميياــــــئعرض النتا الفصل الرابع 1.1

 .دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتميي

 .ن التساؤل األولـــــــع اإلجابة 1.1.1

 .ن التساؤل الثانيــــــع اإلجابة 1.1.1

 .ن التساؤل الثالثـــــع اإلجابة 1.1.1

 .ن التساؤل الرابعـــــــع اإلجابة 1.1.1

 .ســـالتساؤل الخامعن  اإلجابة 1.1.1

 .عن التساؤل السادس اإلجابة 6.1.1

 .ن التساؤل السابعـــع اإلجابة 1.1.1

 .ن التساؤل الثامنــــع اإلجابة 1.1.1

 .ن التساؤل التاسعــــع اإلجابة 1.1.1

 .عن التساؤل العاشر اإلجابة 1.1..1
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 عرض النتائج والتعميق عمييا: الفصل الرابع 1.1
 تمييد: 

تناوؿ ىذا الفصل عرًضا مفصبل لمنتائج التي توصل إلييا الباحث، والمتعمقة بيدؼ ي

الدراسة المتمثل في "الضغوط النفسية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي وفعالية الذات لدا عينة مف 

، لئلجابة عف التساؤالت: األوؿ، والثالث، "األطباء العامميف في المستشفى العاـ بمدينة زليتف

%(، وذلؾ بجمع درجتي 66.6( ووزنو المئوؼ )2الباحث الوسط المرجح ) اعتمد والخامس:

وىى الوسط المرجح، كما تـ حساب  2= 2( ÷ 1+3المقياس العميا والدنيا وقسمتيا عمى اثنيف )

الوزف المئوؼ بقسمة المتوسط الفرضي عمى أعمى درجة في المقياس وضرب الناتج في مئة: 

( 155ف المئوؼ لموسط الفرضي، وكاف عدد مفردات العينة )وىو الوز  66.6= 100(×3÷2)

 .مفحوص

ثـ قاـ الباحث بتحديد التقدير المفظي لموسط المرجح، وذلؾ بطرح أصغر وزف في البدائل 

، حيث يمثل ذلؾ 0.66= 3÷2(، وقسمة الحاصل عمى ثبلثة 2=1-3مف أكبر وزف وكاف: )

تيا المفظية كما يأتي: حيث إف أصغر درجة في طوؿ الفترة، وأصبحت قيـ الوسط المرجح وتقديرا

منخفضة، ومف  تعني: وجود السمة بصورة  (1إلى 0.34) فإدًا سيكوف مف 1المقياس ىي 

( تعني: وجود 2.33إلى  1.67( تعني: وجود السمة بصورة متوسطة، ومف )1.66إلى  1.1)

 .( تعني وجود بصورة عالية جداً 3إلى  2.34السمة بصورة عالية، ومف )
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%( تفسر نسبة انتشار  0.66% إلى  0.41الباحث الوزف المئوؼ مف: ) اعتمدكما 

%( تفسر نسبة انتشار السمة بصورة  0:76% إلى  0.67السمة بصورة متوسطة، ومف )

%( تفسر نسبة انتشار السمة بصورة عالية جدًا؛ حيث تـ  100% إلى  0.77عالية، ومف )

" في معالجة وتحميل بيانات الدراسة وفيما يمي عرض SPSSاستخداـ البرنامج اإلحصائي "

 النتائج التي تـ التوصل إلييا ثـ مناقشتيا وتفسيرىا كاْلتي:

 الضغوط مستوى  التساؤل األول والذي مفاده: ما اإلجابة عن 1.1.1
 األطباء في مستشفى زليتن التعميمي؟ ليا يتعرض التي النفسية

األطباء فً  لها ٌتعرض االنفعالٌة التً ط( ٌبٌن مستوى الضغو1.4الجدول رقم )

 ( 155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوسط  ال أحيانا نعـ البعد االنفعالي لمضغوط النفسية ـ
 المرجح

الوزف 
 المئوؼ 

 0.74 2.2 42 38 75 أشعر بالخموؿ معظـ الوقت أثناء العمل 1
 0.73 2.2 44 39 72 ينتابني شعور بعدـ الرغبة في القدـو لمعمل 2
 0.67 2.0 59 35 61 أشعر بعدـ االرتياح أثناء تواجدؼ في مكاف عممي 3
 0.63 1.9 68 35 52 أتوتر بسرعة ألبسط األسباب بسبب ضغط العمل 4
 0.60 1.8 70 45 40 ينتابني شعور بالغضب بشكل متكرر 5
 0.64 1.9 68 32 55 ألـو نفسي بشدة عمى أبسط األشياء 6
 0.58 1.7 83 30 42 مزعجة تتعمق بالعملتنتابني أحبلـ  7
 0.61 1.8 79 25 51 أعاني مف مشاكل في النـو بسبب عممي 8
 0.62 1.9 75 30 50 ينتابني شعور بالكآبة بدوف مبرر 9
 0.65 2.0 62 38 55 أشعر بأف ساعات العمل مممة 10
 0.65 2.0 65 32 58 أشعر بضيق الصدر دوف سبب واضح 11

 %65 1.95 المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككلمتوسط الوسط 
( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط 1.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

البعد قد بمغ  ىذاالحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية عمى 

العينة تمر بمستوػ عاؿ  ( مما يعني أف2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )1.95)

%( 65الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛ وبنسبة انتشار قد بمغت ) إجماليفي  مف الضغوط النفسية

 بيف أفراد العينة. 
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الشعور بالخموؿ،  وبمعنى أكثر تفصيبًل: فإف بعض األطباء يعانوف بدرجة عالية مف:

السريع، وتكرار نوبات الغضب، ولـو وعدـ الرغبة في العمل، والممل، وعدـ االرتياح، والتوتر 

، وبعض مشاعر  الذات، ومشاكل في النوـ مثل: األحبلـ المزعجة، واالستيقاظ المتكرر مف النـو

 .%(65الكآبة، وضيق الصدر و أف وىذه الضغوط منتشرة بيف أفراد العينة بنسبة )

شفى زلٌتن ( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة السٌكوسوماتٌة ألطباء مست2.4جدول رقم )

 (155التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  البعد السيكوسوماتي لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 12 يتصبب العرؽ مف يدؼ أثناء الدواـ 58 23 74 1.9 .63
 13 أعاني مف الصداع خارج الدواـ 50 44 61 1.93 .64
 14 أشعر بالصداع معظـ فترة الدواـ 45 34 76 1.8 .60
 15 أشعر بالتعب واإلرىاؽ عقب أؼ نشاط ولو بسيطا 52 30 73 1.86 .62
 16 أشعر بآالـ في مفاصمي 53 29 73 1.87 . 62
 17 أشعر بآالـ أسفل الظير أثناء العمل 50 48 57 1.95 .65
 18 أعاني مف تقمصات في عضبلتي 49 37 69 1.87 .62
 19 أعاني مف حموضة في المعدة 46 40 69 1.85 .62
 20 أعاني مف اضطرابات في المعدة تفقدني االستمتاع بالطعاـ 49 26 80 1.8 .60
 21 أشعر بزيادة خفقاف القمب أثناء العمل. 65 26 64 2 .67
 متوسط الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 1.9 63%

المتوسط ( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 2.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

( وىي 1.9الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط السيكوسوماتية قد بمغ )

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ عاؿ مف الضغوط 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

وط النوع مف الضغ يذاالفقرات التي تقيس ىذا البعد؛ وبنسبة انتشار ل إجماليالسيكوسوماتية في 

 %( بيف أفراد العينة.63قد بمغت )
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( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة السٌاسٌة واألمنٌة ألطباء فً مستشفى 3.4جدول رقم )

 (155زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ%

الوسط 
 ـ البعد السياسي واألمني لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 22 وضاع السياسية أثناء العمليزعجني الحديث عف األ 96 34 25 2.25 .75
 23 أشعر أف سياسة قطع الراتب تيددني وتضغط عمى باستمرار 65 21 69 1.97 .66
 24 أتجنب النقاش مع زمبلئي ألنو يضايقني 4 73 78 1.5 .51
 25 أتجنب العمل ضمف فريق يخالفني الوجية السياسية. 44 40 71 1.83 .61
 26 بالتساوؼ بغض النظر عف توجياتيـ السياسية ؼمرضاأعامل  73 47 35 2.25 .75
 27 األمور السياسية توترت العبلقة بيني وبيف زمبلئي 42 55 58 1.9 .64
 28 أشعر أنني أفقد مكانتي المينية عند مرضاؼ بسبب األمور السياسية 37 50 68 1.74 .59
 29 السياسةسبب أشعر بأنني ميدد في العمل مف قبل اْلخريف ب 38 52 65 1.83 .61
 30 مدير لبعض األطباء الذيف ىـ مف نفس انتمائو السياسيال تحيزي 44 38 73 1.8 .60
 31 الوضع األمني في مدينتي وفي المستشفى يخفض دافعيتي لمعمل 71 33 51 2.1 .71
 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 1.9 64%

عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط ( وبناء 3.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية األمنية والسياسية قد بمغ 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ عاؿ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )1.9)

التي تقيس ىذا البعد؛ وبنسبة انتشار  الفقرات إجماليمف الضغوط النفسية األمنية والسياسية في 

%( بيف أفراد العينة؛ وىذه الضغوط النفسية األمنية والسياسية منتشرة بيف أفراد 63قد بمغت )

 .%(64العينة بنسبة )
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( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة "المكان والخدمات" ألطباء فً 4.4جدول رقم )

 .(155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 %مئوؼ ال

الوسط 
 ـ ُبعد بيئة المكاف والخدمات لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 32 أشعر أف ضغط وأعباء العمل عمي في القسـ كبير 96 16 43 2.3 .78
 33 يزعجني العمل بنظاـ المناوبة 68 21 66 2.0 .67
 34 يقمقني احتماؿ إصابتي بأمراض معدية  74 22 59 2.1 .70
 35 تزعجني كثرة أصوات التنبييات داخل القسـ 99 17 39 2.4 .80
 36 أشعر بالتوتر كمما رف جرس ىاتفي أو جرس باب القسـ 96 24 35 2.4 .80
 37 تزعجني األضواء الساطعة في القسـ  84 24 47 2.2 .75
 38 يزعجني عدـ مبلئمة حرارة القسـ لمجو الخارجي  68 30 57 2.1 .79
 39 زعجني أف فترات الراحة أثناء المناوبة قميمةي 80 29 46 2.4 .80
 40 تناوؿ المشروبات أثناء المناوبة يريحني نفسيا. 78 29 48 2.2 .73
 42 طريقة تقديـ الوجبات لمطبيب غير مبلئمة 76 28 51 2.2 .72
 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل  2.23 75%

اء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط ( وبن4.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب بيئة المكاف والخدمات 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.23قد بمغ )

الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛  إجماليات في عاؿ مف الضغوط النفسية بسبب بيئة المكاف والخدم

فالعينة تعيش ضغوط نفسية بسبب بيئة المكاف والخدمات بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد مجموعة 

 %( وىي نسبة عالية.75الدراسة )

( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة "سلوك الممرضٌن" ألطباء فً 5.4جدول رقم )

 (155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

لوزف% ا
 المئوؼ 

الوسط 
 ًبعد سموؾ الممرضيف لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 
 43 أتوتر بسرعة مف سموؾ الممرضيف حتى ألتفو األسباب 56 17 82 1.83 .61
 44 تتسـ عبلقتي المينية بالتوتر مع بعض الممرضيف 54 27 74 1.9 .62
 45 ستبلـ المناوبةأشعر بالتوتر كمما تأخر ممرض ال 70 30 55 2.1 .70
 46 ترقية بعض الممرضيف المقصريف يضايقني نفسيا. 69 30 56 2.1 .70
 47 عبلقتي االجتماعية مع الممرضيف تقتصر عمى وقت الدواـ فقط 69 31 55 2.1 .70
 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.0 67%
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المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط  ( وبناء عمى المقياس5.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب سموؾ الممرضيف قد 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.0بمغ )

س ىذا البعد؛ الفقرات التي تقي إجماليعاؿ مف الضغوط النفسية بسبب سموؾ الممرضيف في 

فالعينة تعيش ضغوطا نفسية بسبب سموؾ الممرضيف بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد مجموعة 

 %( وىي نسبة عالية.67الدراسة )

( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة " سلوك الزمالء األطباء" ألطباء فً 6.4جدول رقم )

 (155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  ُبعد سموؾ الزمبلء األطباء لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 48 أشعر بالتوتر مف التعامل مع األطباء. 59 29 67 1.95 .65
 49 يزعجني دخوؿ أطباء آخريف عمى المريض أثناء تواجدؼ معو 65 31 59 2.0 .68
 50 يزعجني تجاوز بعض األطباء بروتوكوؿ العمل 75 33 47 2.2 .73
 51 أنزعج مف عدـ توفر العدد الكافي مف األطباء في القسـ 82 21 52 2.2 .73
 52 أنزعج مف إعطاء الوصفات الطبية بالياتف لمرضى الحاالت الخطرة. 89 16 50 2.3 .75
 53 يزعجني بعض التقصير مف بعض زمبلئي األطباء في القسـ 82 32 41 2.3 .76
 ككلالوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد  2.2 72%

( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط 6.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب سموؾ الزمبلء األطباء 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.2قد بمغ )

الفقرات التي تقيس ىذا  إجماليف الضغوط النفسية بسبب سموؾ الزمبلء األطباء في عاؿ م

البعد؛ فالعينة تعيش ضغوطا نفسية بسبب سموؾ الزمبلء األطباء بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد 

 %( وىي نسبة عالية.72مجموعة الدراسة )
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لمرضى " ألطباء ( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة " التعامل مع ا7.4جدول رقم )

 (155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  ُبعد التعامل مع المرضى لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 55 أعمل بتركيز أكبر مع حاالت إصابات الحرب 98 22 35 2.4 .80
 56 األزمات والكوارث تزيد مف دافعيتي لمعمل 94 22 39 2.4 .80
 57 أقـو بواجبي في العمل تجاه المرضى بغض النظر عف العائد المادؼ 92 16 47 2.3 .76
 58 أشعر أف جيدؼ مع المرضى يشكر عميو غيرؼ  59 27 69 1.94 .65
 59 أشعر أف الخدمة التمريضية المقدمة لممريض ليست في المستوػ المطموب 80 35 40 2.3 .75
 ككلالوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد  2.3 %75

( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط 7.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب التعامل مع المرضى 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.3قد بمغ )

الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛  إجماليضغوط النفسية بسبب التعامل مع المرضى في عاؿ مف ال

فالعينة تعيش ضغوطا نفسية بسبب التعامل مع المرضى بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد مجموعة 

 %( وىي نسبة عالية.75الدراسة )

ء فً ( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة " التعامل مع الزوار" ألطبا8.4جدول رقم )

 (155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  ُبعد التعامل مع الزوار لمضغوط النفسية نعـ أحيانا أبدا المرجح

 60 أصبح متوترا كمما اقترب موعد الزيارة 77 25 53 2.2 .74
 61 يزعجني دخوؿ الزوار لمسؤاؿ عف حاالتيـ في غير وقت الزيارة 80 28 47 2.2 .74

يزعجني عدـ احتراـ سياسة القسـ ألوقات الزيارة مف قبل الزوار  86 21 48 2.2 .75
 62 والعامميف

عدـ االلتزاـ بضوابط الزيارة يثير المشاكل مع الزوار والطاقـ  83 24 48 2.2 .74
 63 الطبي

 64 تزعجني كثرة سؤاؿ الزوار عف حالة مرضاىـ وتطورىا 70 34 51 2.1 .71

سماحي بدخوؿ زوار بعض الحاالت دوف غيرىـ في غير موعد  70 28 57 2.1 .70
 65 الزيارة يضعني في صراع نفسي.

 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.2 73%
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( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط 8.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

ط النفسية بسبب التعامل مع الزوار قد الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغو 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.2بمغ )

الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛  إجماليعاؿ مف الضغوط النفسية بسبب التعامل مع الزوار في 

زوار بمغت نسبة انتشارىا لدا فالعينة تعيش ضغوط نفسية الضغوط النفسية بسبب التعامل مع ال

 %( وىي نسبة عالية.73أفراد مجموعة الدراسة )

( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة "العالقة بالمسؤولٌن" ألطباء فً 9.4جدول رقم )

 (155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  ُبعد العبلقة بالمسؤوليف لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 67 يزعجني كثرة التعميمات والتوجييات مف رئيسي المباشر 84 19 52 2.2 .74
 68 أتوتر كمما أردت تغيير جدوؿ مناوبتي بعد إقراره 69 22 64 2.0 .65
 69 أشعر بالتوتر عند الشروع بوضع جدوؿ مناوبات جديد 60 25 70 1.9 .65
 71 ف قبل المسؤوؿ المباشريزعجني التمييز الواضح بيف الزمبلء م 79 20 56 2.1 .72
 72 يزعجني عدـ وجود معايير واضحة لمترقيات 85 23 47 2.2 .75
 73 يزعجني استدعائي لمعمل وأنا في وقت راحتي 77 29 49 2.2 .73

أشعر أف إدارة المستشفى ال تحرص عمى تطوير أدائي في  92 23 40 2.3 .79
 74 العمل

 ؼ لمبعد ككلالوسط المرجح والوزف المئو  2.1 72%
( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف المتوسط 9.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب المسؤوليف قد بمغ 

( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ عاؿ 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.1)

الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛ فالعينة تعيش  إجماليضغوط النفسية بسبب المسؤوليف في مف ال

ضغوط نفسية الضغوط النفسية بسبب المسؤوليف بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد مجموعة الدراسة 

 %( وىي نسبة عالية.72)
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ء ( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة " المستلزمات الطبٌة " ألطبا11.4جدول رقم )

 .(155مستشفى زلٌتن التعلٌمً )ن=

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  ُبعد نقص المستمزمات الطبية لمضغوط النفسية نعـ أحيانا ال المرجح

 75 يزعجني ضياع وقت كبير مف العمل في البحث عف األجيزة السميمة. 106 23 26 2.5 .84
 76 ية لمعمل بشكل كاؼ.يزعجني عدـ توافر المستمزمات الطبية الضرور  98 16 41 2.4 .79
 77 عدـ توافر األجيزة بشكل كاؼ يشعرني بالتقصير 86 21 48 2.2 .65
 78 خدمات صيانة األجيزة الطبية ممتازة 56 33 66 1.9 .65
 79 يزعجني تكدس األجيزة الطبية المعطمة في القسـ 108 16 31 2.5 .83
 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.3 75%

( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 10.4خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) مف

المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب المستمزمات 

( مما يعني أف العينة تمر 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.3الطبية قد بمغ )

الفقرات التي تقيس ىذا  إجماليلنفسية بسبب المستمزمات الطبية في بمستوػ عاؿ مف الضغوط ا

البعد؛ فالعينة تعيش ضغوط نفسية بسبب المستمزمات الطبية بمغت نسبة انتشارىا لدا أفراد 

 %( وىي نسبة عالية.75مجموعة الدراسة )

( ٌبٌن مستوى الضغوط النفسٌة المادٌة ألطباء فً مستشفى زلٌتن 11.4جدول رقم )

 .(155لتعلٌمً )ن=ا

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  الضغوط النفسية بسبب البعد المادؼ نعـ أحيانا ال المرجح

 80 يزعجني عدـ مكافأة الراتب لمقدار الجيد المبذوؿ 73 36 46 2.2 .73
 81 يزعجني عدـ توفير حوافز مالية مناسبة 78 25 52 2.2 .72
 82 عنويةيزعجني عدـ وجود حوافز م 99 16 40 2.4 .79
 83 يزعجني عدـ تطبيق قانوف الثواب والعقاب بشكل عادؿ 109 15 31 2.5 .83
 84 الراتب الشيرؼ ال يمبي احتياجاتي األساسية. 111 20 24 2.6 .85

 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.4 79%

أف ( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح 11.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الضغوط النفسية بسبب البعد المادؼ 
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( مما يعني أف العينة تمر بمستوػ عاؿ 3( وأقل مف )2.33( وىي قيمة أكبر مف )2.4قد بمغ )

عينة الفقرات التي تقيس ىذا البعد، فال إجماليجدًا مف الضغوط النفسية بسبب البعد المادؼ في 

تعيش ضغوطًا نفسية مادية تمثمت في: إحساس مجموعة األطباء بأف المرتب ال يساوؼ الجيد 

المبذوؿ، وعدـ وجود حوافز مادية ومعنوية لممينة، وغياب عمميات الثواب والعقاب، وأف المرتب 

د ال يمبي االحتياجات األساسية لمطبيب؛ وىذه الضغوط المادية بمغت نسبة انتشارىا لدا أفرا

 %( وىي نسبة عالية جدًا، وىذا ما يحقق إجابة السؤاؿ األوؿ. 79مجموعة الدراسة )

 وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي الثاني:

اإلجابة عن التساؤل الثاني والذي مفاده: ىل ىناك اختالف في  1.1.1
التعميمي يعزى لمتغيرات:  التعرض لمضغوط النفسية لدى األطباء بمستشفى زليتن

 والخبرة؟ –والتخصص -الجنس
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ استخدـ الباحث اختبار )ت( إليجاد الفروؽ بيف األطباء الذكور 

واإلناث عمى مقياس الضغوط وأبعاده في كل مف: الجنس، والتخصص الجراحي وغير الجراحي، 

االختبلؼ بيف األطباء الذكور واإلناث في  كما استخدـ الباحث اختبار كروسكاؿ واليس إليجاد

 التعرض لمضغوط النفسية وفقًا لمتغير الخبرة والجداوؿ اْلتية توضح تمؾ النتائج:
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( داللة الفروق بٌن األطباء فً التعرض للضغوط النفسٌة وأبعاده 12.4جدول رقم )

 (155وفقا لمتغٌر الجنس )ن=

درجة  معيارؼ االنحراؼ ال المتوسط الحسابي البعد
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوػ 
ذكور  الداللة

 (88)ف=
أناث 

(67) 
ذكور 
 (88)ف=

أناث 
(67) 

 0.26 1.1 153 3.8 4.7 21.5 22.3 بيئة العبلقة بالمكاف
 0.78 0.3- 153 2.7 3.0 10.0 9.9 بيئة العبلقة بالممرضيف
 0.53 0.6 153 2.9 3.2 12.7 13.0 بيئة العبلقة باألطباء

 0.05* 2.0 153 2.7 2.8 10.7 11.6 ئة العبلقة بالمرضىبي
 0.02** 2.3 153 3.3 3.3 12.4 13.6 بيئة العبلقة بالزوار

 0.38 0.9 153 2.7 3.6 14.8 15.3 بيئة العبلقة بالمسؤوليف
 0.16 1.4 153 2.8 2.5 11.1 11.7 بيئة العبلقة بالمستمزمات
 0.06 1.9 153 11.3 14.6 93.3 97.4 مجموع بعد بيئة العمل
 0.94 0.1- 153 5.0 5.7 21.4 21.3 البعد النفسي لمضغوط

 0.01** 2.5 153 4.7 5.8 17.6 19.8 البعد السيكوسوماتي لمضغوط
 0.37 0.9 153 4.3 4.8 19.4 20.0 البعد السياسي لمضغوط
 0.23 1.2 153 2.7 2.9 11.4 11.9 البعد المادؼ لمضغوط

 0.04** 2.0 153 19.0 25.2 163.0 170.5 مجموع االبعادمتوسط 
( وبناء عمى المقياس المستخدـ، وبصفة عامة 12.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

تبيف وجود فروؽ في التعرض لمضغوط النفسية لدا األطباء بمستشفى زليتف التعميمي تعزػ 

لمجموعتيف نستنتج (، وبالنظر إلى متوسطات ا0.04لمتغير الجنس، بمستوػ داللة إحصائية )

أنيا كانت لصالح الذكور، أؼ أف األطباء الذكور يتعرضوف لمضغوط النفسية أثناء عمميـ أكثر 

مف الطبيبات اإلناث، وبشيء مف التفصيل: نستطيع مبلحظة أف الضغوط السيكوسوماتية، 

باء أكثر والضغوط المتعمقة بالعبلقة مع المرضى والعبلقة مع الزوار ىي التي يتعرض ليا األط

( في حيف أف بقية أبعاد 0.01إلى  0.05مف الطبيبات بدالالت إحصائية تراوحت ما بيف )

الضغوط حسب ما أظيرتو نتائج الجدوؿ لـ تظير فروقا دالة إحصائيا، أؼ أف الجنسيف مف 

يتعرضوف بدرجة واحدة تقريبا لمضغوط النفسية قيد  -في غير ما ذكر مف ضغوط  –األطباء 

 لحالية.الدراسة ا
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( داللة الفروق بٌن األطباء وفقا لمتغٌر التخصص فً التعرض 13.4جدول رقم )

 للضغوط النفسٌة وأبعاده

درجة  االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي البعد
 الحرية

مستوػ  قيمة )ت(
جراحي  الداللة

(60) 
غير 

جراحي 
(95) 

جراحي 
(60) 

غير 
جراحي 

(95) 
 0.33 -0.96 153 4.3 4.4 22.3 21.6 بيئة العبلقة بالمكاف

 0.26 -1.11 153 2.9 2.7 10.2 9.6 بيئة العبلقة بالممرضيف
 0.32 0.98 153 3.1 3.1 12.7 13.2 بيئة العبلقة باألطباء
 0.61 -0.50 153 2.7 2.9 11.3 11.1 بيئة العبلقة بالمرضى
 0.27 1.10 153 3.5 3.1 12.8 13.4 بيئة العبلقة بالزوار

 0.05 1.95 153 3.2 3.2 14.7 15.7 ة العبلقة بالمسؤوليفبيئ
 0.46 -0.71 153 2.5 2.9 11.6 11.3 بيئة العبلقة بالمستمزمات
 0.86 0.16 153 13.2 13.8 95.5 95.9 مجموع بعد بيئة العمل
 0.02 -2.23 153 5.5 5.0 22.1 20.2 البعد النفسي لمضغوط

 0.19 -1.31 153 5.7 5.0 19.3 18.1 البعد السيكوسوماتي لمضغوط
 0.28 -1.07 153 4.8 4.3 20.1 19.3 البعد السياسي لمضغوط
 0.58 -0.54 153 2.7 3.1 11.8 11.5 البعد المادؼ لمضغوط

 0.31 -1.01 153 23.3 22.4 168.7 164.9 مجموع االبعادمتوسط 
وبصورة عامة لـ ( وبناء عمى المقياس المستخدـ، 13.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

تظير نتائج ىذا الجدوؿ فروقا ذات داللة إحصائية بيف أخصائي الجراحة والتخصصات غير 

الجراحية، فيما عدا بعد العبلقة بيف المسؤوليف، الذؼ جاء لصالح التخصص الجراحي، والبعد 

وؼ النفسي لمضغوط، الذؼ جاء لصالح التخصصات غير الجراحية، وبعبارة أدؽ فإف األطباء ذ

التخصصات الجراحية يشعروف بضغط العبلقة مع المسؤوليف أكثر مف األطباء ذوؼ التخصص 

(، في حيف يشعر األطباء ذوؼ التخصصات غير الجراحية 0.02بمستوػ داللة ) غير الجراحي

(، أما 0.05بالضغط النفسي أكثر مف األطباء ذوؼ التخصصات الجراحية بمستوػ داللة )

بغض النظر عف تخصصاتيـ يعانوف بدرجة واحده تقريبا عمى بقية أبعاد  بصورة عامة فاألطباء

 الضغوط حسب ما أظيرتو نتائج ىذه الدراسة.
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( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء الذكور فً التعرض للضغوط النفسٌة 14.4جدول رقم )

 وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الضغوط وأبعاده لمذكور
البعد 
 النفسي

البعد 
 السيكوسوماتي

البعد 
 السياسي

البعد 
 ببيئة العمل المادؼ

الضغوط 
 النفسية

 43.85 44.00 45.93 43.79 43.20 44.79 71 سنوات 10-1مف 
 50.60 42.80 35.95 55.30 57.90 53.05 10 سنة 20-11مف 
 42.43 52.00 42.21 36.29 38.57 29.36 7 سنة 30-21مف 

 0.7 0.7 1.5 2.6 3.3 3.6 المحسوبة 2 قيمة كا
 2 2 2  2 2 درجة الحرية
 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 مستوػ الداللة

( وبناء عمى المقياس المستخدـ يتبيف: أف جميع 14.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

 ، مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف0.05كانت غير دالة إحصائيا عند مستوػ داللة  2قيـ كا

األطباء الذكور حسب سنوات الخبرة في التعرض لمضغوط النفسية أثناء العمل بمستشفى زليتف 

التعميمي، بمعنى أف األطباء يتعرضوف لمضغوط نفسيا بغض النظر عف سنوات الخبرة التي ال 

 تؤثر في مستوػ التعرض لمضغوط بدرجة معنوية.

فً التعرض للضغوط النفسٌة  ( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء اإلناث15.4جدول رقم )

 وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الضغوط وأبعاده لئلناث
البعد 
 النفسي

البعد 
 السيكوسوماتي

البعد 
 السياسي

البعد 
 المادؼ

ببيئة 
 العمل

الضغوط 
 النفسية

 33.82 35.00 34.68 32.93 33.72 32.32 59 سنوات 10-1مف 
 35.31 26.63 29.00 41.88 36.06 46.38 8 سنة 20-11مف 

 1.34 61. 1.49 102. 3.68 1.21 المحسوبة 2قيمة كا 
 1 1 1 1 1 1 درجة الحرية
 25. 43. 22. 74. 27. .05 مستوػ الداللة

 2( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ تبيف أف قيمة كا15.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

في البعد السيكوسوماتي بيف الطبيبات العامبلت  0.05مستوػ  كانت دالة إحصائيا عند

بمستشفى زليتف التعميمي، وبالنظر إلى متوسطات الرتب سنجد أف الطبيبات األكثر خبرة ىف مف 
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 2يشعرف بالضغط النفسي أكثر ممف ىف أقل خبرة، كما يتبيف مف الجدوؿ نفسو أف بقية قيـ كا

، مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف الطبيبات 0.05داللة كانت غير دالة إحصائيا عند مستوػ 

حسب سنوات الخبرة في التعرض لمضغوط النفسية في بقية األبعاد، بمعنى أف سنوات الخبرة ال 

تؤثر بدرجة معنوية في مستوػ التعرض لمضغوط النفسية إال في البعد النفسي لدا الطبيبات، 

 بقية الضغوط التي تظير في شكل ضغوط نفسية.ويمكف أف يعزػ ذلؾ إلى الفعل التراكمي ل

( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء الذكور على أبعاد بٌئة العمل لمقٌاس 16.4جدول رقم )

 الضغوط وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب ألبعاد بعد بيئة العمل لمقياس الضغوط لمذكور
بيئة 
 المكاف

بيئة 
 الممرضيف

بيئة 
 اءاألطب

بيئة 
 المرضى

بيئة 
 الزوار

بيئة 
 المسؤوليف

بيئة 
 المستمزمات

 43.89 43.10 44.41 45.27 43.84 44.04 45.7 71 سنوات 10-1مف 
 42.90 47.05 43.10 46.30 40.50 40.35 45.8 10 سنة 20-11مف 
 53.00 55.07 47.43 34.14 56.93 55.14 29.7 7 سنة 30-21مف 

 878. 1.536 125. 1.290 1.986 1.523 2.57 المحسوبة 2قيمة كا 
 2 2 2 2 2 2 2 درجة الحرية
 64. 46. 93. 52. 37. 46. 27. مستوػ الداللة

( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتبيف أف جميع 16.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

وؽ بيف ، مما يدؿ عمى عدـ وجود فر 0.05كانت غير دالة إحصائيا عند مستوػ داللة  2كاقيـ 

األطباء الذكور حسب سنوات الخبرة في التعرض لمضغوط النفسية وفقا ألبعاد بيئة العمل، بمعنى 

أف سنوات الخبرة ال تؤثر بدرجة معنوية في مستوػ التعرض لمضغوط النفسية المتعمقة ببيئة 

 العمل.
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لمقٌاس ( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء اإلناث على بعد بٌئة العمل 17.4جدول رقم )

 الضغوط وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب ألبعاد بعد بيئة العمل لمقياس الضغوط لئلناث
بيئة 
 المكاف

بيئة 
 الممرضيف

بيئة 
 األطباء

بيئة 
 المرضى

بيئة 
 الزوار

بيئة 
 المسؤوليف

بيئة 
 المستمزمات

 34.48 34.44 34.63 34.43 34.30 33.78 35.1 59 سنوات 10-1مف 
 30.44 30.75 29.38 30.81 31.81 35.63 25.3 8 سنة 20-11مف 

 311. 258. 517. 246. 116. 065. 1.82 المحسوبة 2قيمة كا 
 1 1 1 1 1 1 1 درجة الحرية
 57. 61. 47. 62. 73. 79. 17. مستوػ الداللة

أف جميع ( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتبيف 17.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

، مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف 0.05كانت غير دالة إحصائيا عند مستوػ داللة  2قيـ كا

األطباء الذكور حسب سنوات الخبرة في التعرض لمضغوط النفسية وفقا ألبعاد بيئة العمل، بمعنى 

 أف سنوات الخبرة ال تؤثر في مستوػ التعرض لمضغوط النفسية في أبعاد بعد بيئة العمل.

مف خبلؿ استعراض نتائج الجداوؿ السابقة نخمص إلى أف مستوػ الخبرة لـ يؤثر في  

مستوػ التعرض لمضغوط النفسية بالنسبة لمذكور، وكاف لو أثر في مستوػ تعرض اإلناث 

لمضغوط النفسية فقط في المظير السيكوسوماتي لصالح الطبيبات األكثر خبرة، وبذلؾ يمكف 

امس بالقوؿ إنو ليس ىناؾ اختبلؼ بيف األطباء الذكور واإلناث في اإلجابة عف التساؤؿ الخ

التعرض لمضغوط النفسية بمستشفى زليتف التعميمي وفقًا لمتغير الخبرة إال في مستوػ تعرض 

  اإلناث لمضغوط النفسية بمظيرىا السيكوسوماتي لصالح الطبيبات األكثر خبرة.

تـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ ( و 4.17إلى  4.12إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 الثاني. وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي الثالث:

( استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية نفسيا كما 6، 5، 4، 3لئلجابة عف التساؤالت: )

 مييا:ورد في السؤاليف األوؿ والثاني، والجداوؿ اْلتية تبيف النتائج المتحصل ع
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اإلجابة عن التساؤل الثالث والذي مفاده: ما مستوى الرضا  1.1.1
 الوظيفي لدى األطباء في مستشفى زليتن التعميمي؟

 ( ٌبٌن مستوى الرضا المهنً المعنوي لدى األطباء 18.4جدول رقم )

الوسط  ال أحيانا نعـ بعد الرضا الميني المعنوؼ 
 المرجح

الوزف 
 المئوؼ 

 0.38 1.15 138 10 7 أقـو بو عندما أرػ مرضاؼ قد تحسنت حاالتيـأحس بأىمية ما  1
 0.54 1.6 92 28 35 أجد سعادتي في عممي كطبيب 8

 0.54 1.6 95 23 37 أشعر باالستمتاع عندما أقـو بمينتي كطبيب مع مرضاؼ 14
 0.55 1.65 93 23 39 توفر لي مينة الطب مكانة وفرص مناسبة لكسب احتراـ وتقدير اْلخريف 15
 0.51 1.54 106 14 35 أنا مسرور مف مينتي رغـ أنيا متعبة 26
 0.43 1.3 16 15 124 ىناؾ مف األطباء الذيف ليسوا راضيف عف مينة الطب 40

 0.49 1.43 الوسط المرجح 
( وبناء عمى المقاييس المستخدمة، يتضح أف 18.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

 البعد الميني المعنوؼ لمرضامرجح إلجابات أفراد العينة في المتوسط الحسابي لموسط ال

%(، 49وبوزف مئوؼ:  1.43بمغ )-( 40، 26، 15، 14، 8، 1لمفقرات ذات األرقاـ )-الوظيفي

%( مما يعني أف مستوػ الرضا الوظيفي لؤلطباء عمى ىذا 66ووزف مئوؼ  1.66وىي أقل مف )

 % مف أفراد العينة.49توسط، وبنسبة انتشار مقدرىا البعد؛ الذؼ تقيسو ىذه الفقرات يقع في الم

 ( ٌبٌن مستوى الرضا المهنً الوالء للمهنة لدى األطباء19.4جدول رقم )

الوسط  ال  أحيانا نعـ بعد الرضا الميني الوالء 
 المرجح

الوزف 
 المئوؼ 

 0.61 1.8 50 28 77 تزعجني كثرة االستدعاءات الطارئة في وقت راحتي 4
 0.56 1.68 89 26 40 ف عممي كطبيب يتبلءـ مع قدراتي وميوليأشعر ا 16
 0.78 2.33 33 38 84 أشعر بالضيق عندما أتأخر أو أغيب عف عممي 19
 0.66 1.97 57 37 61 أشعر بالممل مف تكرار زيارة الحالة أكثر مف مرة 20
 0.56 1.67 91 24 40 أشعر بالفخر واالعتزاز لممارستي مينة الطب 21
 0.62 1.87 70 35 50 أشعر أنى ال احقق اىدافًا ذات قيمة مف خبلؿ عممي في الطب 23
 0.69 2.1 72 22 61 لو أتيحت لي فرصة أفضل لتركت مينة الطب 28
 0.61 1.83 75 31 49 لست قمقًا بما تسببو لي مينة الطب مف احتماؿ اإلصابة بأمراض معدية 29
 0.73 2.19 47 32 76 مرضاؼ أحس بالقمق عندما أكوف بعيدا عف  32
 0.62 1.87 74 27 54 أشجع الجميع لمتخصص في مينتي كطبيب 38

 0.64 1.94 الوسط المرجح
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( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف 19.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

-الوظيفي المتوسط الحسابي لموسط المرجح إلجابات أفراد العينة في البعد الميني "القمق" لمرضا

(، وىي 1.94بمغ )-( 38، 29،32، 28، 23، 21، 20، 19، 16، 4لمفقرات ذات األرقاـ )

( مما يعني أف مستوػ الرضا الوظيفي لؤلطباء عمى 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

 % مف افراد العينة.64ىذا البعد، الذؼ تقيسو ىذه الفقرات عاؿ وبنسبة انتشار مقدرىا 

 ( ٌبٌن مستوى الرضا اإلداري لدى األطباء..21جدول رقم )

الوسط  ال أحيانا نعـ بعد الرضا اإلدارؼ 
 المرجح

الوزف 
 المئوؼ 

 0.48 1.43 22 22 111 أشعر بالضيق مف الضوضاء في المستشفى 2
 0.73 2.18 45 37 73 يمر الوقت اثناء يـو عممي دوف أف أشعر بو 12
 0.63 1.9 67 36 52 ريحأشعر اف جو العمل الذؼ أعمل فيو م 13
  0.63 1.9 68 34 53 أنا راض عف العناصر الطبية المساعدة 31
 0.68 2.05 57 33 65 أشعر بأني مواكب لمتطور الذؼ يحدث في مجاؿ الطب 35

 0.63 1.89 الوسط المرجح لمبعد ككل
( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف 20.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

فقرات بعد الرضا -متوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس الرضا الوظيفيال

( مما يعني أف الرضا 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )1.89قد بمغ )-اإلدارؼ 

الفقرات التي تقيس ىذا البعد؛ باستثناء الرضا عف اليدوء  إجمالياإلدارؼ ألفراد العينة عاؿ في 

( 1.66( وىو مستوػ منخفض وأقل مف الوسط المرجح المعتمد )1.43مستشفى فقد بمغ )في ال

 %، وىي نسبة أقل مف النسبة المعتمدة في ىذه الدراسة.48وبنسبة انتشار 
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 ( ٌبٌن مستوى الرضا االجتماعً لدى األطباء21.4جدول رقم )

الوسط  ال أحيانا نعـ بعد الرضا االجتماعي
 المرجح

الوزف 
 ئوؼ الم

 0.52 1.5 31 23 101 ال أشعر بالرضا لمشاركة أسر مرضاؼ لي في عبلجيـ 3
 0.54 1.6 102 14 39 أحس بالسعادة في عبلقاتي مع زمبلئي في المستشفى 5

 0.53 1.6 98 22 35 تربطني مينتي بزمبلئي بعبلقة احتراـ متبادؿ  11
 0.62 1.86 73 31 51 أثق برئيس القسـ 17
 0.55 1.66 91 25 39 رئيس القسـ مبنية عمى التفاىـ والتقدير واالحتراـعبلقتي ب 22
 0.58 1.7 42 31 82 أشعر بعدـ تقدير المجتمع لجيودؼ في مينتي كطبيب 25
 0.62 1.86 73 31 51 العواقب في تفكير بدوف  التصرؼ إلى الحماس يدفعني ما كثيرا 32
 0.58 1.73 85 27 43 أتقبل النقد البناء مف أؼ شخص كاف 34
 0.60 1.79 117 14 24 يسعدني النقاش مع زمبلئي في عمـو مينة الطب 39

 0.57 1.68 الوسط المرجح لمبعد ككل
( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 21.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

( وىي 1.68بمغ ) المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة في البعد االجتماعي لمرضا قد

( مما يعني أف مستوػ الرضا االجتماعي عمى ىذا البعد 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

( وىي مشاركة 11. 5، 3%؛ باستثناء الرضا عما ورد في الفقرات رقـ )57عاؿ وبنسبة انتشار 

الحتراـ ذوؼ المرضى في العبلج، والشعور بالسعادة في العبلقة مع الزمبلء في المينة، وا

(، وبنسبة انتشار 1.56والتنافس الشريف في العمل؛ فإنيا جاءت منخفضة وأقل مف المتوسط )

53.% 

 ( ٌبٌن مستوى الرضا المادي لدى األطباء22.4جدول رقم )

أحيا نعـ بعد الرضا المادؼ
الوسط  ال نا

 المرجح
الوزف 
 المئوؼ 

 0.65 1.95 72 19 64 الراتب الذؼ اتقاضاه يفي بمتطمبات الحياة الضرورية 6
 0.59 1.77 43 34 78 أشعر بالضيق لعدـ كفاية العبلوات والرواتب لمعمل الذؼ أقـو بو 24
 0.63 2.1 73 24 58 أنا راض عف اإلمكانيات التي أحتاجيا لمقياـ بمينتي كطبيب 30
 0.57 1.7 45 20 90 أحس بالقمق لعدـ توافر األدوية وجودتيا 33
 0.69 2.1 57 28 70 والمشاركة في المؤتمرات  العمميكانيات البحث تتوافر لدؼ إم 36

 0.64 1.9 الوسط المرجح لمبعد ككل
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( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف 22.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

( وىي 1.9المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة في البعد المادؼ لمرضا قد بمغ )

( مما يعني أف مستوػ الرضا المادؼ عمى ىذا البعد 2.33( وأقل مف )1.67بر مف )قيمة أك

 %، وقد يعزػ ذلؾ إلى فرص العمل الخارجي المتاحة لمطبيب.64عاؿ وبنسبة انتشار 

 ( ٌبٌن مستوى الرضا الترفٌهً لدى األطباء23.4جدول رقم )

 ئوؼ الوزف الم الوسط المرجح ال أحيانا نعـ بعد الرضا الترفييي

تتبلءـ طبيعة مينتي ومتطمباتيا مع المستقبل الميني الذؼ  7
 0.57 1.71 87 26 42 أطمح لتحقيقو

 0.61 1.8 46 35 74 أشعر أف عممي في المستشفى يستنفذ كل طاقاتي 9
 0.58 1.73 85 27 43 تشبع مينتي فضولي العممي وتوسع مداركي 10
 0.60 1.8 76 32 47 ألجدد طاقتيأجد فسحة مف الوقت لبلستجماـ والراحة  37

 0.59 1.76 الوسط المرجح لمبعد ككل
( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف 23.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

( وىي 1.76المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة في البعد الترفييي لمرضا قد بمغ )

مما يعني أف مستوػ الرضا الترفييي عمى ىذا البعد ( 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

  %؛ وقد يعزػ ذلؾ إلى فرص العمل الخارجي المتاحة لمطبيب.59عاؿ وبنسبة انتشار 

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ 4.23إلى  4.18إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 البحثي الرابع:الثالث. وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ 
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اإلجابة عمى السؤال الرابع والذي مفاده: ىل ىناك اختالف بين  1.1.1
-الخبرة -أفراد أطباء مستشفى زليتن في الرضا الوظيفي يعزى إلى: الجنس 

 التخصص؟
 

داللة الفروق بٌن األطباء وفقاً لمتغٌر الجنس على مقٌاس ٌبٌن ( 24.4جدول رقم )

 هالرضا الوظٌفً وأبعاد

 البعد
درجة  االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي

مستوػ  قيمة )ت( الحرية
 أناث ذكور أناث ذكور الداللة

 0.37 153 0.89 1.30 1.43 8.36 8.56 البعد الميني 
 0.38 153 0.87- 1.59 1.75 9.52 9.28 البعد الدارؼ 

 0.66 153 0.44 3.09 3.00 17.33 17.55 البعد االجتماعي 
 0.31 153 1.03- 2.13 2.34 9.76 9.39 البعد المادؼ 
 0.31 153 1.02 1.59 1.87 8.40 8.69 البعد الترفييي 
 0.99 153 0.02- 4.32 4.28 28.24 28.23 البعد الميني 

 0.95 153 0.06 8.22 8.65 81.61 81.69 مجموع الدرجة الكمية الرضا 
عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف جميع  ( وبناء24.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ دالة  0.05قيـ )ت( لـ تكف دالة إحصائيا عند مستوػ داللة 

إحصائيا بيف األطباء العامميف بمستشفى زليتف التعميمي وفقا لمتغير الجنس عمى مقياس الرضا 

صائية في مستوػ الرضا الوظيفي الوظيفي بجميع أبعاده، أؼ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إح

 بيف الجنسيف.

 

 

 

 

 



111 
 

( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء الذكور على مقٌاس الرضا المهنً 25.4جدول رقم )

 وأبعاده وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الرضا الميني وأبعاده لئلناث 
البعد 

الميني 
 لمرضا

البعد 
اإلدارؼ 
 لمرضا

بعد ال
االجتماعي 

 لمرضا

البعد 
المادؼ 
 لمرضا

البعد 
الترفييي 
 لمرضا

البعد 
الميني 
 لمرضا

الرضا 
 الميني

 44.35 45.20 46.44 43.30 44.03 43.63 44.25 71 سنوات 10-1مف 
 34.90 30.40 40.10 51.10 34.35 42.90 41.40 10 سنة 20-11مف 
 59.79 57.57 31.14 47.21 63.79 55.64 51.50 7 سنة 30-21مف 

 3.931 4.960 2.729 923. 5.655 1.508 716. المحسوبة 2قيمة كا 
 2 2 2 2 2 2 2 درجة الحرية
 140. 084. 256. 630. 059. 470. 699. مستوػ الداللة
( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف قيـ 25.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

في الرضا الوظيفي وجميع أبعاده، مما يدؿ  0.05ستوػ كانت غير دالة إحصائيا عند م 2كا

عمى عدـ وجود فروؽ بيف األطباء الذكور العامميف بمستشفى زليتف التعميمي حسب متغير 

 الخبرة، ويعني ذلؾ أف متغير الخبرة ليس لو أثر في مستوػ الرضا لدػ األطباء الذكور.

على مقٌاس الرضا المهنً  ( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء اإلناث26.4جدول رقم )

 .وأبعاده وفقاً لمتغٌر الخبرة

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الرضا الميني وأبعاده لئلناث 
البعد 

الميني 
 لمرضا

البعد 
اإلدارؼ 
 لمرضا

البعد 
االجتماعي 

 لمرضا

البعد 
المادؼ 
 لمرضا

البعد 
الترفييي 
 لمرضا

البعد 
الميني 
 لمرضا

الرضا 
 الميني

 33.32 34.15 33.40 32.56 33.43 33.75 34.61 59 سنوات 10-1ف م
 39.00 32.88 38.44 44.63 38.19 35.88 29.50 8 سنة 20-11مف 

 600. 030. 493. 2.767 424. 088. 515. المحسوبة 2قيمة كا 
 1 1 1 1 1 1 1 درجة الحرية
 439. 861. 483. 096. 515. 767. 473. مستوػ الداللة
( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف قيـ 26.4ؿ بيانات الجدوؿ رقـ )مف خبل 

في الرضا الوظيفي وجميع أبعاده، مما يدؿ  0.05كانت غير دالة إحصائيا عند مستوػ  2اك
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عمى عدـ وجود فروؽ بيف الطبيبات العامبلت بمستشفى زليتف التعميمي حسب متغير الخبرة، 

 يس لو أثر في مستوػ الرضا لدػ الطبيبات.ويعني ذلؾ أف متغير الخبرة ل

( داللة الفروق بٌن األطباء وفقا لمتغٌر التخصص على مقٌاس 27.4جدول رقم )

 الرضا الوظٌفً وأبعاده

درجة  االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي البعد
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوػ 
 غير جراحي جراحي غير جراحي جراحي الداللة

 0.04 153 2.08 8.50 8.10 80.55 83.42 لمرضا البعد الميني
 0.00 153 3.58 1.29 1.37 8.17 8.95 البعد اإلدارؼ لمرضا

 0.94 153 0.08 1.53 1.91 9.38 9.40 البعد االجتماعي لمرضا
 0.95 153 0.06- 2.89 3.26 17.46 17.43 البعد المادؼ لمرضا
 0.76 153 0.30 2.32 2.15 9.51 9.62 البعد الترفييي لمرضا
 0.52 153 0.65 1.93 1.43 8.49 8.68 البعد الميني لمرضا
 0.01 153 2.59 4.13 4.32 27.54 29.33 الرضا الميني ككل

( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف قيـ 27.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

ل عاـ، وعند مستوػ في الرضا الميني بشك 0.01)ت( كانت دالة إحصائيا عند مستوػ داللة 

في البعد الميني لمرضا. وبالنظر إلى  0.04في البعد اإلدارؼ لمرضا، وعند مستوػ  0.00داللة 

المتوسطات نجد أف جميع تمؾ الفروؽ كانت لذوؼ التخصصات الجراحية، في حيف لـ يتبيف 

 وجود فروؽ بيف األطباء حسب التخصص في بقية األبعاد.

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ 4.27إلى  4.24إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

الرابع، وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي الخامس، والذؼ 

 استخدمت فيو اإلجراءات اإلحصائية نفسيا لئلجابة عمى األسئمة األربع السابقة:

عالية الذاتية إجابة السؤال الخامس والذي مفاده: ما مستوى الف 1.1.1
 لدى األطباء في مستشفى زليتن التعميمي؟

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ أتبع الباحث اإلجراءات نفسيا التي قاـ بيا عند إجابتو عف 

( 2التساؤؿ األوؿ مف اعتماده عمى الوسط المرجح والوزف المئوؼ، واعتماد الوسط المرجح )
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األطباء في مستشفى زليتف  عالية الذاتية لدا( كمعيار لتحديد مستوػ الف6.66والوزف المئوؼ )

التعميمي، مع مراعاة أف مقياس الفعالية يحتوػ عمى عبارات معكوسة والتي قاـ الباحث أثناء 

(، واإلجابة عمى أبدًا رقـ 1تعاممو معيا بعكس ترميزييا وذلؾ بإعطاء اإلجابة عمى نعـ درجة )

ة بالموف األحمر في الجداوؿ التالية والتي تجيب (، وىي العبارات التي أرقاـ تسمسميا مكتوب3)

 عف التساؤؿ الثاني.

( ٌبٌن مستوى فعالٌة الذات لدى األطباء على بُعد المرونة والتفكٌر 28.4جدول رقم )

 .العقالنً

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  بعد المرونة والتفكير العقبلني نعـ أحيانا ال المرجح

 1 ر إلى المشكبلت بموضوعيةأستطيع النظ 111 16 28 2.54 0.85

عندما تواجيني مشكمة غير متوقعة فإنني أتمكف مف التفكير في عدد  84 40 31 2.34 0.78
 10 مف الحموؿ الممكنة ليا

 16 عادًة ال أثق بقدرتي في الحكـ عمى األمور 49 72 34 1.9 0.63
 46 ر بالتوترأستطيع أف أجعل جسمي يسترخى ويرتاح عندما أشع 55 57 43 2.1 0.69
 47 أستطيع طمأنة نفسي في مواجية المواقف الخطرة 69 47 39 2.19 0.73
 53 أتمكف مف التصرؼ بعقبلنية والتروؼ في المواقف المفزعة 96 33 26 2.45 0.82
 متوسط الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.25 0.75

ياس المستخدـ، يتضح أف ( وبناء عمى المق28.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

(، وىي 2.25المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات قد بمغ )

( مما يعني أف العينة تتمتع بمستوػ عاؿ مف فعالية 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

نسبة انتشار بيف أفراد الفقرات التي تقيس بعد المرونة والتفكير العقبلني، وب إجماليالذات في 

 %(.75العينة بمغت )
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 ( ٌبٌن مستوى فعالٌة الذات لدى األطباء على بُعد تحمل الضغوط29.4جدول رقم )

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  بعد الفعالية في تحمل الضغوط نعـ أحيانا ال المرجح

 3 مف االستمرار فيو عندما يتحتـ عمي القياـ بعمل ما ال أحبو فإنني أتمكف  92 35 28 2.4 0.80
 7 أبذؿ أقصى ما في وسعي لتحقيق أىدافي 90 44 21 2.45 0.82
 13 أستطيع االستمرار في القياـ بالعمل ميما واجيت مف الصعوبات في أثناء أدائو 80 43 32 2.31 0.77
 19 عندما أخفق في أداء عممي فإنني أستمر في المحاولة حتى أنجح 94 36 25 2.45 0.82
 25 كثيرا ما أترؾ عممي قبل أف أنييو 57 72 26 1.8 0.60
 27 أتجنب تعمـ األشياء الجديدة حينما تبدو لي صعبة 50 71 34 1.9 0.63
 31 أشعر أنني قادر عمى التعامل مع معظـ المشكبلت التي أواجييا في حياتي 88 42 25 2.41 0.80
 ككل متوسط الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد 2.25 0.75

( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 29.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

بعد فعالية تحمل -المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات

( مما يعني أف العينة 2.33( وأقل مف )1.67( وىي قيمة أكبر مف )2.25قد بمغ )-الضغوط 

الفقرات التي تقيس بعد الفعالية في تحمل  إجماليف فعالية الذات في تتمتع بمستوػ عاؿ م

 %( بيف أفراد العينة.75الضغوط؛ وبنسبة انتشار بمغت )

 ( ٌبٌن مستوى فعالٌة الذات لدى األطباء على البُعد االجتماع31.4ًجدول رقم )

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  بعد الفعالية االجتماعية نعـ أحيانا ال المرجح

 9 يفقدني االنفعاؿ مف اْلخريف القدرة عمى التركيز 73 51 31 1.73 0.58
 12 أستطيع منع نفسي مف مقاطعة المتحدث حتى لو كاف لدؼ شيء ُممّح أود قولو 77 45 33 2.2 73.5
 14 أستطيع التعبير عف مشاعرؼ دوف الشعور بالحرج 70 49 36 2.1 71.2
 17 لحزف فإنني ال أستطيع التخمص منوعندما يسيطر عمي ا 52 63 40 2.1 69.0
 18 أستطيع أف أتنفس بيدوء واعتداؿ في المواقف المثيرة أو المخيفة 75 39 41 2.2 74.4
 21 ال أستطيع التحكـ في دموعي عندما تواجيني مواقف محبطة 66 65 24 2.0 66.5
 28 ثت لي في الماضيال أستطيع منع نفسي مف التفكير في أمور محزنة حد 66 57 32 1.9 64.7
 29 مف الصعب عمي استرداد ىدوئي بعد مواجيتي لموقف مثير أو مخيف 63 57 35 2.0 65.4
 37 أحتفع بيدوء أعصابي حيف أستشعر اإلىانة 88 35 32 2.3 78.1
 41 أجد صعوبة في طرد االفكار المزعجة مف ذىني 65 60 30 2.0 65.6
 ف المئوؼ لمبعد ككلمتوسط الوسط المرجح والوز  2.1 69.0
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( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 30.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

( وىي 2.25المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات قد بمغ )

( مما يعني أف العينة تتمتع بمستوػ عاؿ مف فعالية 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

%( بيف 69الفقرات التي تقيس بعد الفعالية االجتماعية؛ وبنسبة انتشار بمغت ) إجماليلذات في ا

 أفراد العينة.

 ( ٌبٌن مستوى فعالٌة الذات لدى األطباء على البعد النفس31.4ًجدول رقم )

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
أحيا ال المرجح

  البعد النفسي: الذكاء الوجداني وضبط النفس  نعـ نا
 5 أستطيع تكويف عبلقات قوية مع مف أرغب في صداقتو 82 50 23 2.38 0.79
 8 أستطيع المحافظة عمى عبلقاتي بأصدقائي 97 37 21 2.49 0.83
 11 يمكنني تغيير مجرػ الحديث بمباقة إذا كاف الموضوع ال يروقني 84 44 27 2.43 0.81
 15 نظرؼ  أجد صعوبة في إقناع اْلخريف بوجية 55 56 44 2.1 0.70
 20 أجد صعوبة في تسوية خبلفاتي مع اْلخريف 57 63 35 1.86 0.62
 22 ال أجد صعوبة في تكويف الصداقات 95 33 27 2.44 0.81
 30 أستطيع االنطبلؽ واالستمتاع مع الناس في المناسبات االجتماعية 91 37 27 2.4 0.80
 38 شطة االجتماعية كالحفبلت والمناسباتمف السيل عمي المشاركة في األن 105 27 23 2.71 0.90
 39 عندما أغضب فإنني أفقد السيطرة عمى تصرفاتي 85 35 35 1.68 0.56
 48 مف السيل استئناؼ العبلقات الودية إثر جداؿ مع اْلخريف 76 40 39 2.24 0.75
 52 داخمياً  أستطيع الظيور بشكل متماسؾ أماـ اْلخريف حتى لو كنت مضطرباً  87 46 22 2.42 0.81
 متوسط الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.29 0.76

( وبناء عمى المقياس المستخدـ؛ يتضح أف 31.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

( وىي 2.29المتوسط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات قد بمغ )

مما يعني أف العينة تتمتع بمستوػ عاؿ مف فعالية ( 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

الفقرات التي تقيس البعد النفسي: الذكاء الوجداني وضبط النفس؛ وبنسبة  إجماليالذات في 

 %( بيف أفراد العينة.76انتشار بمغت )
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األطباء فً مستشفى زلٌتن التعلٌمً  الذات لدى ( ٌبٌن مستوى فعالٌة32.4جدول رقم )

 هنًعلى البعد الم

الوزف 
 المئوؼ 

الوسط 
  بعد فعالية الذات المينية نعـ أحيانا ال المرجح

 6 عندما أقـو بعمل ما فإنني أىتـ بإنجازه عمى أفضل وجو 83 44 28 2.35 0.78
 34 أجد صعوبة في اتخاد القرارات 68 53 34 1.78 0.59
 40 وقتال أجيد التحاور مع مجموعة مف األشخاص في ال 75 50 30 1.71 0.57
 42 أتمكف مف المحافظة عمى ىدوء أعصابي حتى لو كاف مف حولي في حالة عصبية 79 43 33 2.3 0.77
 43 عندما أضع خطة فإنني أنفذىا 81 39 35 2.3 0.77
 50 إذا تمقيت خبرا سيئًا وأنا مع مجموعة مف الناس فإنني أتمكف مف إخفاء مشاعرؼ  74 46 35 2.25 0.75
 51 عندما أخفق في عمل شيء فإنني أستطيع التغمب عمى مشاعر اإلحباط 73 53 29 2.28 0.76
 54 مف الصعب عمي تيدئة نفسي عندما أشعر بالقمق 84 39 32 1.66 0.55
 الوسط المرجح والوزف المئوؼ لمبعد ككل 2.1 0.69

( وبناء عمى المقياس المستخدـ، يتضح أف 32.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

( وىي 2.1ط الحسابي المرجح إلجابات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات قد بمغ )المتوس

( مما يعني أف العينة تتمتع بمستوػ عاؿ مف فعالية 2.33( وأقل مف )1.67قيمة أكبر مف )

%( 69الفقرات التي تقيس بعد فعالية الذات المينية؛ وبنسبة انتشار بمغت ) إجماليالذات في 

 عينة.بيف أفراد ال

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ 4.32إلى  4.28إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 الخامس، وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي السادس:

 

اإلجابت ػن انتظاؤل انظادص وانذٌ يفاده: هم هناك اختالف فٍ  5.1.3

انخبزة  –ن انتؼهًٍُ َؼشي نًتغُز، انجنض فؼانُت انذاث نذي األغباء بًظتشفً سنُت

 انتخصص؟ -
 

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ استخدـ الباحث اختبار)ت( لمفروؽ، لممقارنة بيف األطباء 

 الذكور والطبيبات اإلناث في مقياس الفعالية الذاتية وأبعاده، والجداوؿ اْلتية توضح تمؾ النتائج
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اء على مقٌاس الفعالٌة الذاتٌة وأبعاده وفقا ( داللة الفروق بٌن األطب33.4جدول رقم )

 لمتغٌر الجنس.

درجة  االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي البعد
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوػ 
 أناث ذكور أناث ذكور الداللة

 0.07 1.8 153 2.6 2.7 15.2 16.0 البعد العقمي 
 0.66 0.4 153 3.3 3.2 18.1 18.3 بعد التحمل 

 0.23 1.2 153 3.2 3.5 22.0 22.6 نفسي البعد ال
 0.18 1.3 153 3.7 3.9 26.1 26.9 البعد االجتماعي 

 0.23 1.2 153 4.0 3.8 18.3 19.0 البعد الميني 
 0.09 1.7 153 10.6 12.4 99.6 102.9 متوسط مجموع مقياس الفعالية الذاتية

لمستخدـ، يتبيف أف جميع ( وبناء عمى المقياس ا33.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

مما يعني عدـ وجود فروؽ دالة  0.05قيـ )ت( لـ تكف دالة إحصائيا عند مستوػ داللة 

إحصائية بيف األطباء العامميف بمستشفى زليتف التعميمي وفقا لمتغير الجنس عمى مقياس الفعالية 

الية الذاتية ألطباء الذاتية وجميع أبعاده، أؼ أنو ليس لمتغير الجنس أثر ذو معنوية في الفع

( يبيف االختبلؼ بيف األطباء الذكور عمى مقياس 34.4مستشفى زليتف التعميمي، والجدوؿ رقـ )

 الفعالية الذاتية وفقًا لمتغير الخبرة.

 وفقا وأبعاده الذاتٌة الفعالٌة مقٌاس على األطباء بٌن الفروق داللة( ..34) رقم جدول

 لمتغٌر الخبرة.

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الفعالية وأبعاده لمذكور
البعد 
العقمي 
 لمفعالية

بعد 
التحمل 
 لمفعالية

البعد 
النفسي 
 لمفعالية

البعد 
االجتماعي 

 لمفعالية

البعد 
الميني 
 لمفعالية

الفعالية 
 الذاتية

 43.91 44.79 44.46 42.89 43.77 45.45 71 سنوات 10-1مف 
 33.70 53.05 31.35 39.85 34.80 33.15 10 سنة 20-11مف 
 65.93 29.36 63.64 67.50 65.71 51.07 7 سنة 30-21مف 

 6.76 6.63 6.33 2.62 6.40 2.56 المحسوبة 2قيمة كا 
 2 2 2 2 2 2 درجة الحرية
 034. 036. 042. 270. 041. 277. مستوػ الداللة

ستخدمة، يتبيف أف قيـ ( وبناء عمى المقاييس الم34.4بالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ )

في أبعاد التحمل، االجتماعي والميني بيف  0.05كانت دالة إحصائيا عند مستوػ اعمى مف  2كا
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األطباء العامميف بمستشفى زليتف التعميمي، وبالنظر إلى متوسطات الرتب نجد أف األكثر خبرة 

خبرة منيما في  ( ىـ مف يممكوف فعالية ذاتية أكثر مف المجموعتيف األقلسنة 30-21مف )

( ىي سنة 20-11مف بعدؼ التحمل واالجتماعية، في حيف أف المجموعة المتوسطة الخبرة )

التي تممؾ فعالية أكثر في الجانب الميني مف المجموعتيف األخرييف، وأقل تمؾ المجموعات 

 ( في الجوانب الثبلثة المذكورة.سنوات 10-1مف فعالية ىي المجموعة األقل خبرة )

( ٌبٌن االختالف بٌن األطباء اإلناث على مقٌاس الفعالٌة الذاتٌة وفقاً 35.4قم )جدول ر

 لمتغٌر الخبرة.

 
 المجموعة

 
 العدد

 متوسط الرتب لمقياس الفعالية وأبعاده لئلناث
البعد 
العقمي 
 لمفعالية

بعد 
التحمل 
 لمفعالية

البعد 
النفسي 
 لمفعالية

البعد 
االجتماعي 

 لمفعالية

البعد 
الميني 
 لمفعالية

الفعالية 
 الذاتية

 34.92 36.10 36.08 33.00 34.32 33.04 59 سنوات 10-1مف 
 27.25 18.50 18.69 41.38 31.63 41.06 8 سنة 20-11مف 

 1.092 5.786 5.659 1.325 136. 1.213 المحسوبة 2قيمة كا 
 1 1 1 1 1 1 درجة الحرية
 296. 016. 017. 250. 712. 271. مستوػ الداللة
( وبناء عمى المقاييس المستخدمة؛ يتبيف أف قيـ 35.4بالنظر إلى بيانات الجدوؿ رقـ ) 

في البعديف االجتماعي والميني بيف  0.05كانت دالة إحصائيا عند مستوػ أعمى مف  2كا

الطبيبات العامبلت بمستشفى زليتف التعميمي، وبالنظر إلى متوسطات الرتب سنجد أف األقل 

( سنة 20-11مف ( ىـ األكثر فعالية ذاتية مف المجموعة األكثر خبرة )سنوات 10-1مف خبرة )

في البعديف المذكوريف، وىذا يمكف أف يعزػ إلى تعاظـ حجـ الدور واتساع المسؤوليات لمطبيبات 

القدامى وما يسببو مف ضغوط وتوثر إضافي في مقابل الطبيبات المستجدات األقل مسؤوليات 

 وأقل في حجـ الدور. 
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غير أف نتائج التحميل اإلحصائي لـ تظير فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف في 

مستوػ الفعالية في بقية األبعاد، ويعنى ذلؾ أف سنوات الخبرة ال ترفع مف مستوػ الفعالية الذاتية 

 لمطبيبات اإلناث في البعديف االجتماعي والميني. 

ؿ إف ىناؾ اختبلؼ بيف األطباء الذكور وبذلؾ يمكف اإلجابة عف التساؤؿ السادس بالقو 

 واإلناث في مستوػ الفعالية الذاتية بمستشفى زليتف التعميمي وفقًا لمتغير الخبرة.

( داللة الفروق بٌن األطباء وفقا لمتغٌر التخصص على مقٌاس فعالٌة 36.4جدول رقم )

 الذات 

درجة  االنحراؼ المعيارؼ  المتوسط الحسابي البعد
 الحرية

قيمة 
 ت()

مستوػ 
غير  جراحي الداللة

 جراحي
غير  جراحي

 جراحي
 0.03 153 2.27 2.45 2.86 15.31 16.28 البعد العقمي لمفعالية
 0.02 153 2.38 3.36 3.02 17.72 18.98 بعد التحمل لمفعالية
 0.01 153 2.64 2.98 3.69 21.79 23.22 البعد النفسي لمفعالية

 0.28 153 1.08 3.80 3.87 26.28 26.97 البعد االجتماعي لمفعالية
 0.09 153 1.68 3.68 4.08 18.28 19.35 البعد الميني لمفعالية

 0.01 153 2.86 11.05 12.16 99.38 104.80 الفعالية الذاتية
( وبناء عمى المقاييس المستخدمة يبلحع أنو 36.4كما يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ ) 

والميني؛ جاءت قيـ )ت( دالة إحصائيا عمى بقية األبعاد )العقمي، باستثناء البعديف االجتماعي 

؛ 0.03،  0.01والنفسي، والتحمل( لصالح التخصص الجراحي؛ عند مستوػ داللة ينحصر بيف 

في حيف لـ يتبيف وجود فروؽ بيف األطباء حسب التخصص في بقية األبعاد؛ وبمكف أف يعزػ 

حمل العمل والصبر والدقة أثناء القياـ بالعمميات ذلؾ لطبيعة عمل الجراحيف التي تتصف بت

 الجراحية مما أكسبيـ التفوؽ عمى أقرانيـ في تمؾ األبعاد.

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ 4.36إلى  4.33إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 السادس، وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي السابع:
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اإلجابت ػن انتظاؤل انظابغ وانذٌ يفاده: يا نىع انؼالقت بُن  6.1.3

 وانزظا انىظُفٍ نذي األغباء فٍ يظتشفً سنُتن انتؼهًٍُ؟ اننفظُت انعغىغ

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخراج العبلقة بيف الرضا الوظيفي بأبعاده، وبيف 

 بيرسوف الضغوط النفسية بأبعادىا مستخدمًا معامل ارتباط 

( ٌبٌن العالقة بٌن الرضا الوظٌفً وأبعاده وبٌن الضغوط النفسٌة 37.4جدول رقم )

 وأبعادها

 نوع الرضا 
الرضا  نوع الضغوط

 الخدمي
الرضا 
 اإلدارؼ 

الرضا 
 الرضا المادؼ االجتماعي

الرضا 
 الترفييي

الدرجة 
الكمية 
 لمرضا

 *20.- 05.- 10.- 12.- 01.- **23.- الضغوط ككل
 **42.- *175.- 113. **335.- 080. *193.- االنفعالية الضغوط
 **38.- *190.- 020. **323.- 052.- 129.- السيكوسوماتية الضغوط

 **22.- 121.- 010.- **314.- 054. 115.- الضغوط السياسية
 139.- 041. 072. *176.- 025. **251.- ضغوط بيئة المكاف

 **23.- 021.- 081. **215.- 043. 097.- ضغوط بيئة الممرضيف
 *205. 015.- *189.- **224. 079. 070.- ضغوط بيئة األطباء
 146. 032. **255.- **295. 044.- 141.- ضغوط بيئة المرضى
 *183. 007.- **285.- **230. **254.- 019. ضغوط بيئة الزوار

 056. 124. 038.- 060. 023. 073.- ضغوط بيئة المسؤوليف
 **259. *200. 121.- **246. 033.- *172.- لمستمزماتضغوط بيئة ا

 *196. 035. **289.- 115. 038.- *181.- البعد المادؼ لمضغوط
 0.01دالة عند **                                                                                  0.05دالة عند *

ناء عمى المقياس المستخدـ يتضح وجود عبلقة ( وب37.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ )

ستوػ معنوؼ بم سالبة دالة إحصائيا بيف الضغوط النفسية بشكل عاـ وكل مف الرضا الميني

 . 0.01بمستوػ معنوؼ  والرضا الخدمي 0.05

كما يتضح مف الجدوؿ نفسو أنو فيما عدا الضغوط المادية والعبلقة بالمسؤوليف؛ فبعدؼ 

الميني ليما عبلقة سالبة ببقية أبعاد الضغوط بمستوػ معنوية تراوحت بيف الرضا االجتماعي و 
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(، ويشكبلف أىـ بعديف في تكوف الضغوط لدػ مجموعة األطباء عينة 0.01إلى  0.05)

 الدراسة، ويمييما في األىمية بعد الرضا الخدمي فالمادؼ ثـ بقية األبعاد.

ما حقق إجابة السؤاؿ السابع، ( وتـ توضيحو ىو 4،37إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحثي الثامف:

اإلجابت ػن انتظاؤل انثاين وانذٌ يفاده: يا نىع انؼالقت بُن  7.1.3

 انعغىغ اننفظُت وفؼانُت انذاث نذي األغباء فٍ يظتشفً سنُتن انتؼهًٍُ؟

بٌن الضغوط النفسٌة وأبعادها والفعالٌة الذاتٌة ( ٌبٌن العالقة 38.4جدول رقم )

 وأبعادها. 

 نوع الفعالية 
فعالية  الفعالية العقمية نوع الضغوط 

 التحمل
الفعالية 
 النفسية

الفعالية 
 االجتماعية

الفعالية 
 الفعالية الذاتية المينية

 **39.- **33.- **281.- *174.- **296.- 0.03- الضغوط النفسية
 **35.- **34.- **293.- 0.10- **315.- 0.13- كوسوماتيةالضغوط السي

 *21.- 0.15- *166.- 0.13- **219.- 0.10 الضغوط السياسية
 0.06- *159.- 0.02- 0.07- 0.11- 0.15 الضغوط بيئة المكاف

 *18.- 0.11- **28.- 0.02- *167.- 0.06- الضغوط بيئة الممرضيف
 **331.- **217.- **320.- 0.04- **352.- **309.- الضغوط بيئة األطباء
 **365.- **264.- **336.- 0.01- **330.- **347.- الضغوط بيئة المرضى

 **252.- *200.- **282.- 0.09- **291.- *177.- ضغوط بيئة الزوار
 0.14- 0.03- 0.07- 0.06- *200.- 0.14- ضغوط بيئة المسؤوليف
 **367.- **261.- **364.- 0.03- **324.- **353.- ضغوط بيئة المستمزمات

 **255.- *184.- **284.- 0.03- *176.- **271.- الضغوط المادية
 **262.- 0.14- **250.- 0.05- **264.- **328.- الضغوط ببيئة العمل

  0.01دالة عند **                                                                                     0.05دالة عند **

( وبناء عمى المقياس المستخدـ يتضح أنو فيما 39.4مف خبلؿ بيانات الجدوؿ رقـ ) 

عدا الفعالية العقمية توجد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف كل أبعاد الضغوط النفسية بشكل عاـ 

مف الجدوؿ (، كما يتضح 0.01إلى  0.05وكل أبعاد فعالية الذات، بمستوػ معنوية تراوح بيف )

نفسو أف فعالية التحمل، والفعالية االجتماعية، والفعالية المينية ىف األقوػ عبلقة بالضغوط 

 النفسية وتمييا بقية األبعاد.
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( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ الثامف، 4،38إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

 ي التاسع.وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحث

اإلجابت ػن انتظاؤل انتاطغ وانذٌ يفاده: يا نىع انؼالقت بُن فؼانُت  8.1.3

 انذاث وانزظا انىظُفٍ نذي األغباء فٍ يظتشفً سنُتن انتؼهًٍُ؟

( ٌبٌن العالقة بٌن الفعالٌة الذاتٌة وأبعادها وبٌن الرضا الوظٌفً 39.4جدول رقم )

 وأبعاده.

 اسـ البعد
البعد 

اإلدارؼ 
 لمرضا

البعد 
االجتماعي 

 لمرضا

البعد 
المادؼ 
 لمرضا

البعد 
الترفييي 
 لمرضا

البعد 
الميني 
 لمرضا

الرضا 
 الوظيفي

 *194. **209. *159. 040. 134. 114. البعد العقمي 
 **422. **530. 137. *199.- **475. 021. بعد التحمل 
 129. 137. 006.- 013. 071. 126. البعد النفسي 
 **455. **506. **212. 079.- **441. 132. عي البعد االجتما
 **362. **412. *176. 151.- **429. 029. البعد الميني 

 **465. **534. *199. 118.- **467. 120. الفعالية 
 0.01دالة عند **                                                                        0.05دالة عند *

( و بناء عمى المقياس المستخدـ يتضح وجود 39.4بيانات الجدوؿ رقـ ) مف خبلؿ

عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف الفعالية الذاتية وبيف الرضا الوظيفي بصفة عامة بمستوػ معنوية 

(، كما يتضح مف الجدوؿ نفسو وبصفة عامة أف لمبعد المادؼ 0.01، 0.05تراوحت بيف )

فعالية الذات وىي نتيجة منطقية، وتعني التأثير المتوقع لمبعد عبلقات عكسية مع معظـ أبعاد 

المادؼ وما يمعبو مف دور في تنمية أو خفض الفعالية الذاتية ألفراد العينة، ىذا مف جية، ومف 

جية أخرػ فإف لمفعالية دورا كبيرا في التعويض عف البعد المادؼ، كما أنو فيما عدا البعد النفسي 

-عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف جميع أبعاد المقياسيف  دارؼ لمرضا توجدلمفعالية والبعد اإل

  (.0.01،  0.05بمستوػ معنوية تراوحت بيف ) -الفعالية والرضا

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ التاسع، 39.4إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

ي العاشر، ولمعرفة ما مدػ وينتقل الباحث إلى عرض نتائج الدراسة المتعمقة بالسؤاؿ البحث
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 باإلجابةمساىمة كل مف الرضا الوظيفي وفعالية الذات في خفض الضغوط النفسية قاـ الباحث 

 عف السؤاؿ العاشر كاالتي.

انزظا  ئطهاونإلجابت ػن انتظاؤل انؼاشز وانذٌ يفاده: يا يذي  1.3..1

فظُت وأبؼادها نذي انىظُفٍ بأبؼاده يغ فؼانُت انذاث بأبؼادها فٍ خفط انعغىغ انن

 األغباء فٍ يظتشفً سنُتن انتؼهًٍُ؟

إجراء تحميل االنحدار المتعدد التدريجي قاـ الباحث بلئلجابة عف ىذا التساؤؿ  

Stepwise Multiple Regression  لتحديد أىمية كل متغير تصنيفي عمى حدة في المساىمة

لمتمثمة بمقياسي الرضا الوظيفي، في النموذج الرياضي، ومعرفة أثر المتغيرات التصنيفية ا

وفعالية الذات وأبعادىما عمى المتغير المحكي المتمثل في مقياس الضغوط النفسية وأبعاده، وفي 

ىذه الطريقة يتـ إدخاؿ المتغيرات التصنيفية )الرضا الوظيفي، و فعالية الذات وأبعادىما( إلى 

التصنيفي ذؼ االرتباط األقوػ مع معادلة االنحدار عمى خطوات بحيث يتـ إدخاؿ المتغير 

المتغير المحكي بشرط أف يكوف ىذا االرتباط ذا داللة إحصائية )يحقق شرط الدخوؿ إلى معادلة 

االنحدار(، وفي الخطوات التالية يتـ إدخاؿ المتغير التصنيفي ذؼ االرتباط الجزئي األعمى الداؿ 

( بعد استبعاد أثر المتغيرات التي دخمت إحصائيا مع المتغير المحكي )الضغوط النفسية وأبعاده

إلى المعادلة، ثـ فحص المتغيرات الموجودة في معادلة االنحدار فيما إذا ال زالت تحقق شروط 

البقاء في معادلة االنحدار )ذات داللة إحصائيا( أـ ال؟  فإذا لـ يحقق أحدىما شرط البقاء في 

إدخاؿ أو إخراج المتغيرات التصنيفية عندما ال  المعادلة فإنو يخرج مف المعادلة، وتنتيي عممية

 يبقى أؼ متغير يحقق شرط الدخوؿ إلى المعادلة أو شرط البقاء فييا. 

وقد قاـ الباحث بيذه اإلجراءات عف طريق برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

SPSSقى الباحث نماذج ، الذؼ يقوـ بكل تمؾ الخطوات بشكل آلي، وبعد اتماـ تمؾ العممية أب

، أو القوة التفسيرية لممتغيرات التصنيفية ليا ػ (R2)االنحدار التي تجاوز معامل التحديد الكمي 
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( المحسوبة فييا عف قيمتيا الجدولية عمى مستوػ Fالتي ارتفعت قيمة)%، و 20

الحادثة واستبعد بقية النماذج التي فسرت المتغيرات التصنيفية فييا التغيرات  (،α≤0.05)داللة

 % كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية.20في المتغير المحكي بنسبة أقل مف 

بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على البعد االنفعالً  إسهام( 41.4جدول )

 للضغوط

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

 tقيمة (R2)معامل التحديد 
 المحسوبة

مستوػ 
 tداللة 

 000. 10.781  3.254 35.082 البعد االنفعالي لمضغوط
 000. 4.760- 377.- 100. 475.- البعد الميني لمرضا
 022. 2.317- 181.- 109. 253.- البعد الميني لمفعالية
 045. 2.022- 146.- 232. 468. البعد اإلدارؼ لمرضا

 .F  =00ػ داللة مستو                    15.3 =المحسوبة  Fقيمة             23.0=  (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 40.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ مفردة 35.08معادلة االنحدار أف ثابت الضغوط حوؿ البعد االنفعالي قد بمغ 

عمى مقياس البعد االنفعالي لمضغوط حتى ولو حصمت  35.08مف عينة الدراسة ستحصل عل 

صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا أثرا في ذلؾ  عمى درجة

 البعد.

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ ثبلثة أبعاد تصنيفية فقط  

ا في إسياما في المتغير المحكي )البعد االنفعالي لمضغوط(، أكثر تمؾ المتغيرات إسيامظير ليا 

و في خفض إسياماالنفعالي لمضغوط ىو البعد الميني لمرضا وبمغت درجة  خفض البعد

-%، تبله البعد الميني لمفعالية والذؼ خفض البعد االنفعالي لمضغوط بمقدار 37-الضغوط 

%. 14-%، في حيف أسيـ البعد اإلدارؼ لمرضا في خفض البعد االنفعالي لمضغوط بمقدار 18

، أؼ أف المتغيرات التصنيفية الثبلثة يمكف أف تفسر 0.23دلة وبمغ معامل التحديد الكمي لممعا

% مف التغير الحاصل في البعد االنفعالي لمضغوط باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج 23
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والذؼ جاءت دالة عند مستوػ  Fيتمتع بداللة إحصائيا كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 

 .0.01داللة 

أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على البعد العضوي  بعض إسهام( 41.4جدول )

 للضغوط

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 000. 12.464  2.815 32.04 البعد السيكوسوماتيي لمضغوط
 000. 3.600- 289.- 102. 368.- البعد الميني لمرضا
 006. 2.784- 224.- 113. 315.- البعد الميني لمفعالية

 F  =.00مستوػ داللة                 26.7المحسوبة = F. قيمة 21=                 (R2) الكميمعامل التحديد 
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 41.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ مفردة مف 32.04معادلة االنحدار أف ثابت الضغوط حوؿ البعد العضوؼ قد بمغ 

عمى مقياس البعد العضوؼ لمضغوط حتى ولو حصمت عمى  32.04عينة الدراسة ستحصل عل 

 ا في ذلؾ البعد.إسيامدرجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

فقط ظير ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ بعديف تصنيفييف  

بالمتغير المحكي )البعد السيكوسوماتي لمضغوط(، أكثرىما  0.00ليما أرتباطا داال عند مستوػ 

و إسياما في خفض البعد السيكوسوماتي لمضغوط ىو البعد الميني لمرضا وبمغت درجة إسيام

%، تبله البعد الميني لمفعالية والذؼ خفض البعد 29-في خفض البعد السيكوسوماتي 

، أؼ أف 0.21%. وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة 22-وماتي لمضغوط بمقدار السيكوس

% مف التغير الحاصل في البعد السيكوسوماتي لمضغوط 21المتغيرات التصنيفية يمكف أف تفسر 

باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة إحصائيا كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية 

 .0.01ءت دالة عند مستوػ داللة والتي جا Fقيمة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على بعد البٌئة المكانٌة  إسهام( 42.4جدول )

 للضغوط

 B  معامل التحديد  الخطأ المعيارؼ
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 000. 11.56  2.96 33.87 بعد البيئة المكانية لمضغوط
 001. 3.41- 264.- 243. 80.- البعد الخدمي لمرضا

 013. 2.51- 194.- 110. 276.- البعد االجتماعي لمرضا

 F . =00مستوػ داللة                   12.12 المحسوبة = F.            قيمة 25=  (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 42.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف 33.8قد بمغت  بعد البيئة المكانية لمضغوطلة االنحدار أف ثابت الضغوط حوؿ معاد

حتى  بعد البيئة المكانية لمضغوطعمى مقياس  33.8أؼ مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عل 

ولو حصمت عمى درجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

 عد.مساىمة في ذلؾ الب

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ بعديف تصنيفييف فقط ظير  

(، أكثرىما بعد البيئة المكانية لمضغوطبالمتغير المحكي ) 0.00ليما أرتباطا داال عند مستوػ 

و في إسياموبمغت درجة  البعد الخدمي لمرضاىو  بعد البيئة المكانية لمضغوطا في خفض إسيام

- بعد البيئة المكانية لمضغوطوالذؼ خفض  البعد االجتماعي لمرضا%، تبله 26-و خفض

، أؼ أف المتغيرات التصنيفية يمكف أف تفسر 0.25%. وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة 19

باعتباره متغيرا محكيا، كما أف  بعد البيئة المكانية لمضغوط% مف التغير الحاصل في 25

والذؼ جاءت دالة عند  Fلة إحصائيا كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة النموذج يتمتع بدال

 .0.01مستوػ داللة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط المتعلقة  إسهام( 43.4جدول )

 بٌئة الزمالء األطباء.

 B  معامل التحديد  الخطأ المعيارؼ
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 001. 3.278  1.972 6.465 زمبلء األطباءبيئة ال
 000. 4.056 319.- 073. 298. بعد التحمل لمفعالية
 003. 3.068 237.- 089. 274. البعد العقمي لمفعالية
 035. 2.125- 161.- 070. 148.- البعد النفسي لمفعالية

 F . =00مستوػ داللة                    12.08المحسوبة = F.             قيمة 27= (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 43.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف 6.46معادلة االنحدار أف ثابت الضغوط حوؿ بعد بيئة الزمبلء األطباء قد بمغت 

ء األطباء حتى ولو عمى مقياس بعد بيئة الزمبل 6.46أؼ مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عمى 

ا إسيامحصمت عمى درجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

 في ذلؾ البعد.

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ ثبلثة أبعاد تصنيفية فقط 

مبلء األطباء(، أكثر تمؾ المتغير المحكي )بعد بيئة الز ب 0.00داال عند مستوػ  ارتباطاظير ليا 

و إسياما في خفض بعد بيئة الزمبلء األطباء ىو بعد فعالية التحمل وبمغ درجة إسيامالمتغيرات 

-%، تبله البعد العقمي لمفعالية والذؼ خفض بعد بيئة الزمبلء األطباء بمقدار 31-في خفضو 

%. 16-ء األطباء بمقدار %، في حيف أسيـ البعد النفسي لمفعالية في خفض بعد بيئة الزمبل23

، أؼ أف المتغيرات التصنيفية الثبلثة يمكف أف تفسر 0.27وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة 

% مف التغير الحاصل في بعد بيئة الزمبلء األطباء باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج 27

ؼ جاءت دالة عند مستوػ والذ Fيتمتع بداللة إحصائيا كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 

 .0.01داللة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط الناتجة  إسهام( 44.4جدول )

 عن بٌئة المرضى.

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 004. 2.919  1.743 5.088 الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى
 000. 4.568- 325.- 075. 341. قمي لمفعاليةالبعد الع

 000. 3.642- 257.- 087. 317.- البعد المادؼ لمرضا
 001. 3.364- 240.- 065. 219. البعد االجتماعي لمرضا

 F . =00مستوػ داللة            16.72المحسوبة = F.                    قيمة 25= (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 44.4جدوؿ رقـ )يتضح مف ال 

، بمعنى أف أؼ 5.08معادلة االنحدار أف ثابت الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى قد بمغت 

عمى مقياس الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى  5.08مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عل 

لتصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في المتغيرات ا

 ا في ذلؾ البعد.إسيام

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ ثبلثة أبعاد تصنيفية فقط  

بالمتغير المحكي )الضغوط الناتجة عف بيئة  0.00داال عند مستوػ  ارتباطاظير ليا 

خفض الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى ىو البعد ا في إسيامالمرضى(، أكثر تمؾ المتغيرات 

%، تبله البعد المادؼ لمرضا والذؼ خفض 32-و في خفضو إسيامالعقمي لمفعالية وبمغت درجة 

%، في حيف أسيـ البعد االجتماعي لمرضا في 25-الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى بمقدار 

معامل التحديد الكمي لممعادلة  %. وبمغ24-خفض الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى بمقدار 

% مف التغير الحاصل في 25، أؼ أف المتغيرات التصنيفية الثبلثة يمكف أف تفسر 0.25

الضغوط الناتجة عف بيئة المرضى باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة إحصائيا 

 .0.01داللة والتي جاءت دالة عند مستوػ  Fكما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط الناتجة  إسهام( 45.4جدول )

 عن بٌئة الزوار.

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 000. 4.692  2.141 10.045 الضغوط الناتجة عف بيئة الزوار
 056. 1.927- 287.- 090. 174. البعد اإلدارؼ لمرضا

 000. 3.865- 224.- 147. 569.- البعد االجتماعي لمفعالية
 014. 2.496- 171.- 078. 195. بعد التحمل لمفعالية

 F . =00مستوػ داللة                       11.48المحسوبة = F.         قيمة 22=  (R2)الكمي معامل التحديد
ؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في ( الذ45.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ 10.04معادلة االنحدار أف ثابت الضغوط الناتجة عف بيئة الزوار قد بمغت 

عمى مقياس الضغوط الناتجة عف بيئة الزوار  10.04مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عل 

مف خبلؿ المعادلة أف ليا  حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير

 ا في ذلؾ البعد.إسيام

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ ثبلثة أبعاد تصنيفية فقط  

بالمتغير المحكي )الضغوط الناتجة عف بيئة الزوار(:  0.00داال عند مستوػ  ارتباطاظير ليا 

ة عف بيئة الزوار ىو البعد اإلدارؼ لمرضا ا في خفض الضغوط الناتجإسيامأكثر تمؾ المتغيرات 

%، تبله البعد االجتماعي لمفعالية والذؼ خفض الضغوط 28-و في خفضو إسياموبمغت درجة 

%، في حيف أسيـ بعد فعالية التحمل في خفض الضغوط 22-الناتجة عف بيئة الزوار بمقدار 

، أؼ أف 0.22كمي لممعادلة %. وبمغ معامل التحديد ال17-الناتجة عف بيئة الزوار بمقدار 

% مف التغير الحاصل في الضغوط الناتجة عف 22المتغيرات التصنيفية الثبلثة يمكف أف تفسر 

بيئة الزوار باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة إحصائية كما ىو مبيف مف خبلؿ 

 .0.01والذؼ جاءت دالة عند مستوػ داللة  Fمعنوية قيمة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط الناتجة  إسهام( 46.4دول )والج

 .عن بٌئة المستلزمات

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

الضغوط الناتجة عف بيئة 
 المستمزمات

3.033 1.497  2.026 .044 

 002. 3.099- 256.- 057. 178. البعد االجتماعي لمفعالية
 005. 2.852- 236.- 083. 237. البعد العقمي لمفعالية

 F . =00مستوػ داللة                  16.32المحسوبة = F.              قيمة 28= (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 46.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ 3.03ر أف ثابت الضغوط الناتجة عف بيئة المستمزمات قد بمغت معادلة االنحدا

عمى مقياس الضغوط الناتجة عف بيئة المستمزمات  3.03مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عل 

حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ بعديف  ا في ذلؾ البعد، ومفإسيام

بالمتغير المحكي )الضغوط الناتجة  0.00داال عند مستوػ  ارتباطاتصنيفييف فقط ظير ليما 

ا في خفض الضغوط الناتجة عف بيئة المستمزمات: ىو إسيامعف بيئة المستمزمات(، أكثرىما 

 البعد العقمي لمفعالية%، تبله 25-و في خفضو إسياموبمغت درجة  البعد االجتماعي لمفعالية

%. وبمغ معامل التحديد الكمي 23-والذؼ خفض الضغوط الناتجة عف بيئة المستمزمات بمقدار 

% مف التغير الحاصل في 28، أؼ أف المتغيرات التصنيفية يمكف أف تفسر 0.28لممعادلة 

ا محكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة الضغوط الناتجة عف بيئة المستمزمات باعتباره متغير 

 .0.01والتي جاءت دالة عند مستوػ داللة  Fإحصائية كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 
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بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط المتعلقة  إسهام( 4.47جدول )

 ببٌئة العمل

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  بةالمحسو  tقيمة
 tداللة 

 000. 10.835  7.286 78.940 الضغوط المتعمقة ببيئة العمل
 000. 4.443- 335.- 381. 1.693 البعد العقمي لمفعالية
 023. 2.298- 173.- 449. 1.033- البعد المادؼ لمرضا

 F . =00مستوػ داللة                12.12المحسوبة = F.                قيمة 25= (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 4.47يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى 78.9قد بمغت  الضغوط المتعمقة ببيئة العملمعادلة االنحدار أف ثابت الضغوط حوؿ 

 الضغوط المتعمقة ببيئة العملعمى مقياس  78.9أف أؼ مفردة مف عينة الدراسة ستحصل عل 

حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

 ا في ذلؾ البعد.إسيام

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ بعديف تصنيفييف فقط ظير  

(، أكثرىما ملالضغوط المتعمقة ببيئة العبالمتغير المحكي ) 0.00داال عند مستوػ  ارتباطاليما 

و إسياموبمغت درجة  البعد العقمي لمفعاليةىو  الضغوط المتعمقة ببيئة العملا في خفض إسيام

- الضغوط المتعمقة ببيئة العملوالذؼ خفض  البعد المادؼ لمرضا%، تبله 33-في خفضو 

سر ، أؼ أف المتغيرات التصنيفية يمكف أف تف0.25%. وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة 17

باعتباره متغيرا محكيا، كما أف  الضغوط المتعمقة ببيئة العمل% مف التغير الحاصل في 25

والتي جاءت دالة عند  Fالنموذج يتمتع بداللة إحصائية كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 

 .0.01مستوػ داللة 
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ادي بعض أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على البعد الم إسهام( 48.4جدول )

 للضغوط

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

معامل التحديد 
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 000. 4.772  2.376 11.337 البعد المادؼ لمضغوط
 000. 3.905- 286.- 093. 363.- البعد المادؼ لمرضا
 032. 2.168- 180.- 089. 194. البعد العقمي لمفعالية

 039. 2.082- 171.- 061. 128. البعد االجتماعي لمفعالية
 046. 2.012- 148.- 153. 308.- البعد الميني لمرضا

 F . =00مستوػ داللة              9.78 =المحسوبة  Fقيمة                    .26=  (R2)الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 48.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ مفردة مف 11.3نحدار أف ثابت الضغوط حوؿ البعد النفسي قد بمغت معادلة اال

عمى مقياس البعد المادؼ لمضغوط حتى ولو حصمت عمى  11.3عينة الدراسة ستحصل عل 

 ا في ذلؾ البعد.إسيامدرجة صفر في المتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

رة في الجدوؿ السابق نجد أف ىناؾ اربعة أبعاد تصنيفية فقط ومف خبلؿ النتائج الظاى 

بالمتغير المحكي )البعد المادؼ لمضغوط(، أكثر تمؾ  0.00داال عند مستوػ  ارتباطاظير ليا 

و إسياما في خفض البعد المادؼ لمضغوط ىو البعد المادؼ لمرضا وبمغت درجة إسيامالمتغيرات 

-لمفعالية والذؼ خفض البعد المادؼ لمضغوط بمقدار %، تبله البعد العقمي 28-في خفضو 

-%، في حيف أسيـ البعد االجتماعي لمفعالية في خفض البعد المادؼ لمضغوط بمقدار 18

%. وبمغ 14-%، وأسيـ البعد الميني لمرضا في خفض البعد المادؼ لمضغوط بمقدار 17

% 26فية الثبلثة يمكف أف تفسر ، أؼ أف المتغيرات التصني0.26معامل التحديد الكمي لممعادلة 

مف التغير الحاصل في البعد المادؼ لمضغوط باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج يتمتع 

والذؼ جاءت دالة عند مستوػ داللة  Fبداللة إحصائية كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 

0.01. 
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 الضغوط النفسٌة العامة أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على إسهام( 49.4جدول )

 B  معامل التحديد  الخطأ المعيارؼ
(R2) 

مستوػ داللة  المحسوبة tقيمة
t 

 000. 12.265  18.700 229.350 الضغوط النفسية العامة
 016. 2.426- 231.- 1.344 3.262- البعد الميني لمرضا

 016. 2.330- 195.- 219. 194. لمفعالية تحملبعد ال
 051. 1.992- 173.- 056. 134. لمفعالية البعد االجتماعي
 F . =00مستوػ داللة                      12.7المحسوبة = F.                         قيمة 22= (R2) الكمي معامل التحديد

( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في معادلة 49.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ مفردة مف عينة الدراسة 229.3قد بمغ  ط النفسيةالضغو االنحدار أف ثابت 

حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في  الضغوط النفسيةعمى مقياس  229.3ستحصل عل 

 ا في ذلؾ البعد.إسيامالمتغيرات التصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا 

الرضا الميني، وفعالية التحمل،  ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف أبعاد 

في خفض الضغوط النفسية العامة، فقد ظير اف بعد الرضا  إسياـوالفعالية االجتماعية  ليا 

و في خفضيا إسياماألكبر في خفض الضغوط العامة، وقد بمغت درجة  سياـاإلالميني كاف لو 

بالمتغير المحكي  0.00داال عند مستوػ  ارتباطا لمفعالية تحملال %، كما كاف لبعد23-

البعد االجتماعي %، في حيف خفض 19-و في خفضو إسيام( وبمغت درجة الضغوط النفسية)

، أؼ اف 0.22. وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة %17لمفعالية مف الضغوط العامة بمقدار 

 % مف التغير الحاصل في22الرضا عف الخدمات والرضا الميني العاـ يمكف أف يفسرا معا 

باعتباره متغيرا محكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة إحصائية كما ىو مبيف مف  الضغوط النفسية

 .0.01والذؼ جاءت دالة عند مستوػ داللة  Fخبلؿ معنوية قيمة 
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 أبعاد الرضا المهنً وفعالٌة الذات على الضغوط النفسٌة العامة إسهام( 51.4جدول )

 B  الخطأ
 المعيارؼ 

يد معامل التحد
(R2) 

مستوػ  المحسوبة tقيمة
 tداللة 

 000. 9.09  5.248 47.752 الضغوط النفسية العامة
 000. 3.22 280.- 0 051. 1.334 الرضا الميني
 0.00 555. 0.32- 0.0 1.0 الفعالية الذاتية
 F . =00توػ داللة مس                 14.3المحسوبة = F.                 قيمة 29= (R2) الكمي معامل التحديد
( الذؼ يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات التصنيفية في 50.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

، بمعنى أف أؼ مفردة مف عينة الدراسة 47.7قد بمغ  الضغوط النفسيةمعادلة االنحدار أف ثابت 

حتى ولو حصمت عمى درجة صفر في  الضغوط النفسيةعمى مقياس  47.7ستحصل عل 

 ا في ذلؾ البعد.إسيامتصنيفية التي ظير مف خبلؿ المعادلة أف ليا المتغيرات ال

ومف خبلؿ النتائج الظاىرة في الجدوؿ السابق نجد أف أبعاد الرضا الميني، والفعالية  

ا في خفض الضغوط النفسية العامة، فقد ظير أف بعد إسيامقد ظير أف ليما ذاتية العامة ال

و في إسيامبر في خفض الضغوط العامة، وقد بمغت درجة و أكإسيامالرضا الميني العاـ كاف 

-العامة  الضغوط النفسيةفي خفض  الفعالية الذاتية إسياـبمغ  %، في حيف كاف28-خفضيا 

، أؼ اف الرضا الميني العاـ، والفعالية الذاتية 0.29%. وبمغ معامل التحديد الكمي لممعادلة 20

باعتباره متغيرا  الضغوط النفسيةالحاصل في  % مف التغير29العامة يمكف أف يفسرا معا 

والتي  Fمحكيا، كما أف النموذج يتمتع بداللة إحصائية كما ىو مبيف مف خبلؿ معنوية قيمة 

 .0.01جاءت دالة عند مستوػ داللة 

( وتـ توضيحو ىو ما حقق إجابة السؤاؿ 4.48إلى  4،40إف ما ُعرض في الجداوؿ: )

مناقشة نتائج الدراسة المتعمقة باألسئمة العشر التي تـ عرض نتائجيا العاشر، وينتقل الباحث إلى 

 ( سابقًا وربطيا بنتائج الدراسات السابقة:4.48إلى  4.1في الجداوؿ مف )
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 مناقشة النتائج. الفصل الخامس 5.1

 ـــات.ـــاالستنتاجــــ 5.1

 التوصيـــــــــــــات. 5.1

 المراجـــــــــــــــــع. 5.1
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 .اننتائج يناقشت انخايض انفصم 1.4

 تًهُذ:

في ىذا الفصل قاـ الباحث بتفسير ومناقشة بيانات الدراسة، وذلؾ عمى ضوء النتائج 

التي تـ التوصل إلييا في إطار تساؤالت الدراسة، كما قاـ الباحث بتفسير نتائج الدراسة عمى 

حصل عمييا بنتائج الدراسات ضوء نتائج التراث النظرؼ وذلؾ مف خبلؿ مقارنة النتائج المت

االستعانة بما جاء في الجانب النظرؼ  وكذلؾالسابقة التي أمكف مراجعتيا واالطبلع عمييا، 

 الخاص بالدراسة.

 يناقشت اننتائج: 1.4

أف الوسط المرجح  (؛ يتضح11.4إلى  1.4مف خبلؿ استعراض نتائج الجداوؿ مف ) 

( وأقل 1.67(، وىي قيمة أكبر مف )1.91ل قد بمغ )العاـ لمقياس الضغوط النفسية وأبعادىا كك

(، مما يعني أف العينة تمر بمستوػ عاؿ مف الضغوط النفسية في جميع األبعاد التي 2.33مف )

تقيس الضغوط النفسية لدػ األطباء بمستشفى زليتف التعميمي؛ وبنسبة انتشار بيف أفراد العينة قد 

مما يمـز العناية باألطباء وأخذ التدابير البلزمة لمنع أو  %(، وىي نتائج تثير االنتباه،61بمغت )

التقميل مف نسبة انتشار ىذه الضغوط بيف أفراد العينة، والرسـ البياني اْلتي يوضح بيانيا الوسط 

 لدػ األطباء بمستشفى زليتف التعميمي. المرجح العاـ ونسبة االنتشار لمضغوط النفسية
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( ٌوضح الوسط المرجح العام ونسبة االنتشار للضغوط النفسٌة لدى 1.5الشكل رقم )

 األطباء بمستشفى زلٌتن التعلٌمً.

وبمقارنة ىذه النتائج بنتائج الدراسات السابقة؛ قد جاءت ىذه النتائج مؤكدة لنتائج 

دراسات سابقة مثبل: لدراسة "بيورؾ و ريتشارد سوف" التي خمصت إلى أف ىناؾ عددا مف 

المسببة لضغوط العمل لدػ األطباء منيا، حجـ العمل، المشاكل االقتصادية، اليمـو  العوامل

ساعات العمل، مدة المناوبات، المتطمبات المينية،  إجماليالعائمية، المرض، المؤسسة، الزمبلء، 

( التي أظيرت أف البعد المادؼ و 2010(، ودراسة أبو الحصيف )2002)نقبل عف األحمدؼ: 

ي سبباف رئيسياف في تراكـ الضغوط لدػ عينة الممرضيف، وكذلؾ دراسة حجاج البعد النفس

( التي بينت أف لمعامل االجتماعي، ومدة الخبرة دور في تكوف الضغوط لدػ عينة 2007)

( عمى العامميف في المستشفيات بصفة عامة التي 2004الممرضيف، وكذلؾ دراسة سميماف)

بيف مستوػ الضغوط  0.01وىرية عند مستوػ معنوية أثبتت وجود عبلقة ارتباطية عكسية ج

في المستشفى مف جية  وكل مف ممارسة الوظيفة في المستشفى مف جية، والتنظيـ اإلدارؼ 

 أخرػ.
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أما فيما يتعمق بممخص اإلجابة عف السؤاؿ الثاني، وكمقارنة بيف الجنسيف جاء متوسط 

( مقارنة عنو في الطبيبات 170.5مستوػ الضغوط النفسية مرتفع لدػ األطباء الذكور )

(، وقد جاءت ىذه النتائج متفقة مع ما توصمت لو دراسة 0.04(؛ بمستوػ معنوؼ )163.0)

(،  أف لضغوط العمل المتمثمة في المسؤولية، واالستقبللية المينية، وغموض 2002األحمدؼ )

ىذه الدراسة لـ تبيف  ًا في تكوف وارتفاع مستوػ الضغوط لدؼ عينة األطباء؛ غير أفإسيامالدور 

 فروقا بيف الجنسيف.

كما أنو و فيما عدا ضغوط العبلقة مع المسؤوليف التي جاءت نتائجيا لصالح األطباء 

نتائجيا لصالح اإلناث بمستوػ  (، والضغوط النفسية التي جاءت0.05الذكور بمستوػ معنوية )

وط النفسية بيف التخصصات ( ،لـ تكف ىناؾ فروؽ معنوية بصفة عامة في الضغ0.02معنوية )

الجراحي وغير الجراحي. أما الفروؽ في مستوػ الضغوط النفسية وفقا لمستوػ الخبرة؛ فإنو و 

(، فنتائج 0.05فيما عدا البعد النفسي الذؼ جاء لصالح الطبيبات األكثر خبرة بمستوػ معنوية )

مدة الخبرة، ويمكف أف يعزػ ىذه الدراسة لـ تظير فروقا ذات معنوية بيف األطباء فيما يتعمق ب

ذلؾ إلى حجـ العينة، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة لـ يعثر الباحث عمى دراسات تناولت ىذه 

الفروؽ بيف الجنسيف في ىذه المتغيرات مما يميز نتائج ىذه الدراسة عما سبقتيا مف دراسات. 

خمصت اإلجابة عف (؛ 27.4إلى  12.4ثانيا: مف خبلؿ استعراض نتائج الجداوؿ مف ) 

وأبعاده ككل قد بمغ الرضا الوظيفي إلى أف الوسط المرجح العاـ لمقياس التساؤؿ الثالث 

(، مما يعني أف العينة بمستوػ عاـ 2.33( وأقل مف )1.67(، وىي قيمة أكبر مف )1.76)

ذه الرضا الوظيفي في ى في جميع األبعاد التي يقيسياالرضا بصفة عامة لدييا مستوػ عاؿ مف 

الدراسة؛ مع وجود تفاوت أو تبايف بيف مستويات أبعاد الرضا بيف أفراد العينة، وبنسبة انتشار 

%" 41%(، وىي نسبة ضعيفة؛ مما يعني أف نسبة كبيرة مقدارىا "59بيف أفراد العينة قد بمغت )
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الضغوط التي سبقت  إسياـمف األطباء مستوػ رضاىـ منخفض، وىذا يمكف أف يرجح إلى 

تيا عمى عينة الدراسة، والرسـ البياني اْلتي يوضح بيانيا الوسط المرجح العاـ ونسبة مناقش

 لدػ األطباء بمستشفى زليتف التعميمي.مرضا الوظيفي االنتشار ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ٌوضح الوسط المرجح العام ونسبة االنتشار للرضا الوظٌفً لدى 2.5الشكل رقم )

 األطباء بمستشفى زلٌتن التعلٌمً.

بالرجوع إلى نتائج الدراسات السابقة نجد أنيا تناولت الرضا الوظيفي وعبلقتو بعوامل و 

( التي 2011مختمفة فعمى سبيل المثاؿ: نجد أف ىذه النتائج تعزز ما جاء في دراسة الرحيمي )

عزت الرضا الوظيفي إلى تحقق أبعاده الرئيسة وىي: الرضا بالعمل ذاتو، والرضا بعبلقات العمل 

 لرئيس، والرضا بعبلقات العمل مع الزمبلء، والرضا بسياسات العمل. مع ا

( التي أظيرت أف 2010وكذلؾ تؤيد نتائج الدراسة الحالية نتائج دراسة عباس ويونس )

لمعامل المادؼ دورا في انخفاض الرضا الوظيفي كاألجور غير الكافية، وعدـ وجود مكافآت 

الرضا الوظيفي  إسياـ( التي بينت ت2003عبد القادر، )لمعمل اإلضافي لؤلطباء، ودراسة أحمد 

بضغوط العمل، أما فيما يتعمق بممخص اإلجابة عف السؤاؿ الرابع؛ وكمقارنة بيف الجنسيف، 

وأيضًا مستوػ الخبرة؛ فنتائج الدراسة الحالية لـ تظير أية فروؽ معنوية بيف األطباء في مستوػ 
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( 2011، ويعزز ىذه النتيجة ما أثبتتو دراسة الرحيمي )الرضا الوظيفي يعزػ إلى ىذيف البعديف

 التي أظيرت أف متغير الجنس ال توجد عبلقة بينو وبيف الرضا الوظيفي لدػ األطباء. 

( 0.01( أظيرت أف ىناؾ فرقا معنويا )4.27الجدوؿ رقـ ) وعمى العكس مف ذلؾ فنتائج

اء غير الجراحة، وبالرجوع إلى يعزػ لمتخصص في الرضا الوظيفي بيف أطباء الجراحة وأطب

المتوسطات نجد أف أطباء الجراحة لدييـ مستوػ رضا أعمى مف غيرىـ مف األطباء، ويبلحع 

الباحث ندرة الدراسات المقارنة في البحوث التي تناولت مستوػ الرضا الوظيفي حسب 

 التخصص، وحسب سنوات الخبرة.

(؛ خمصت اإلجابة عف 4.36إلى  4.28ثالثًا: مف خبلؿ استعراض نتائج الجداوؿ مف )

عمى إلى أف الوسط المرجح العاـ لمقياس فعالية الذات وأبعاده ككل قد بمغ التساؤؿ الخامس 

(، وبنسبة 2.33( وأقل مف )1.67(، وىي قيمة أكبر مف )2.17مقياس فعالية الذات ككل )

 0.76%( وأقل مف ) 0.67%(، وىي أيضًا نسبة أعمى مف )72بيف أفراد العينة قدره ) انتشار

%( مما يعني أف العينة تتمتع بمستوػ عاؿ مف فعالية الذات في جميع األبعاد والفقرات التي 

إجابة  تقيس فعالية الذات المينية لؤلطباء بمستشفى زليتف التعميمي، والرسـ البياني اْلتي يوضح

 .السؤاؿ الثالث: بطريقة الوسط المرجح ونسبة االنتشار لفعالية الذات
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( ٌوضح الوسط المرجح العام ونسبة االنتشار لفعالٌة الذات لدى 3.5الشكل رقم )

 األطباء بمستشفى زلٌتن التعلٌمً.

أما فيما يتعمق بممخص اإلجابة عف السؤاؿ السادس، الذؼ مفاده ىل ىناؾ اختبلؼ في 

التخصص؟ -الخبرة  –ر الجنس فعالية الذات لدػ األطباء بمستشفى زليتف التعميمي يعزػ لمتغي

وبإجراء مقارنة بيف األطباء تعزػ إلى الجنس فإف النتائج لـ تظير فروقًا معنوية بيف الجنسيف 

( بصفة عامة وبعكس 35.4، 34.4في فعالية الذات، وقد أظيرت النتائج أيضًا حسب الجداوؿ )

ألقل خبرة بمستوػ معنوية بمغ اإلناث فإف مستوػ الفعالية الذاتية جاء لصالح األطباء الذكور ا

(، بينما لـ تظير النتائج في الجداوؿ نفسيا فروقا بيف الطبيبات تعزػ لمخبرة فيما عدا 0.03)

سنة( بمستوػ معنوية  10 -1البعد االجتماعي والميني لمفعالية المذاف جاءا لصالح اإلناث مف )

الذاتية بجميع أبعادىا تقريبا،  ( أف الفعالية36.4(، كما بينت النتائج عمى الجدوؿ )0.02)

لـ يعثر الباحث عمى دراسات و(، 0.01جاءت لصالح التخصص الجراحي بمستوػ معنوية )

تشخيصية تبيف فعالية الذات لدػ األطباء؛ فمعظـ الدراسات في ىذا الجانب كانت دراسات 

ميو فإف إجابة ىذا ارتباطية لفعالية الذات مع متغيرات أخرػ؛ سيتطرؽ ليا الباحث في حينيا، وع
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التساؤؿ تظير تفرد ىذه الدراسة عف سابقاتيا في توضيح مستوػ الفروؽ في الفعالية الذاتية بيف 

جنسي األطباء والطبيبات وبيف التخصصات، وبيف سنوات الخبرة لؤلطباء في ظل متغيريف ليما 

 في حينو. عبلقة كبيرة ببعضيما البعض ىما الضغوط والرضا الوظيفي كما سيرد تناولو

(؛ خمصت 39.4، 38.4، 37.4رابعًا: مف خبلؿ استعراض نتائج الجداوؿ أرقاـ: )

وجود عبلقة سالبة دالة إلى نتائج اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة: )السابع، والثامف، والتاسع( 

( بيف الضغوط النفسية بشكل عاـ وكل مف الرضا الوظيفي، وفعالية الذات، 0.05إحصائيا )

( بيف الرضا الوظيفي وفعالية الذات؛ بمعنى آخر أنو 0.05قة موجبة دالة إحصائيا )ووجود عبل

كمما ارتفع مستوػ الرضا الوظيفي قّمت الضغوط النفسية، وكمما زاد مستوػ فعالية الذات 

مستوػ فعالية الذات معا و انخفضت معيا الضغوط النفسية، وكمما زاد مستوػ الرضا الوظيفي

وط النفسية بشكل أكبر لدػ األطباء؛ والعكس صحيح، بينما كمما زادت انخفض مستوػ الضغ

فعالية الذات زاد معيا الرضا الوظيفي، وكمما زاد الرضا الوظيفي زادت معو فعالية الذات والعكس 

صحيح، وقد تسيـ ىذه العبلقة اإليجابية بيف الرضا والفعالية بصورة أكبر في التنبؤ بخفض 

فراد العينة، والشكل اْلتي يبيف مستوػ ونسبة انتشار كل مف: الضغوط الضغوط النفسية لدػ أ

 النفسية، وفعالية الذات، والرضا الوظيفي بيف مجموعة الدراسة.
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( ٌوضح الوسط المرجح العام ونسبة االنتشار للضغوط النفسٌة، والرضا 4.5شكل رقم )

 ٌتن التعلٌمً.الوظٌفً، وفعالٌة الذات لدى األطباء بمستشفى زل

(، التي 1968فنتائج ىذه الدراسة جاءت مؤيدة لنظرية الرضا الوظيفي التي قدميا "لوؾ )

تقوؿ: أنو كمما زاد التباعد بيف ما ىو قائـ بالفعل وبيف رغبات الفرد المتعمقة بالجوانب المختمفة 

ا شعر الفرد باالستياء لعممو أو وظيفتو مثل المرتب، الترقيات، العبلقات في العمل، الحوافز، كمم

أو بعدـ الرضا، والعكس صحيح، وتكوف ىذه العبلقة أكبر بالنسبة ألولئؾ األفراد الذيف يعطوف 

 أىمية أكبر لتمؾ الجوانب.

 ( نبلحع أف مستوػ ونسبة انتشار الضغوط النفسية أعمى مف4.5وبالنظر إلى الشكل )

رة إليو سابقا فنتائج ىذه الدراسة أسفرت مستوػ ونسبة انتشار الرضا الوظيفي، وكما تمت اإلشا

( بيف الضغوط النفسية بشكل عاـ والرضا الوظيفي 0.05عف وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيا )

 (.4.5لؤلطباء كما ىو واضح في الشكل )

( التي أظيرت وجود عبلقة 2007ومما يعزز ىذه النتائج ما توصمت إليو دراسة حجاج )

دراسة أبو  ة بيف ضغط العمل والرضا الوظيفي لمممرضات، وعكسية ذات داللة إحصائي

( التي خمصت إلى أف بعد الرضا المادؼ احتل أولى المراتب في العبلقة مع 2010الحصيف )
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الضغوط بينما احتل الرضا النفسي المرتبة األقل، كما جاءت نتائج الدراسة الحالية موازية لدراسة 

عبلقة ارتباطية عكسية جوىرية عند مستوػ معنوية  ( التي خمصت إلى وجود2004سميماف )

( التي 2003دراسة أحمد عبد القادر، ) بيف الضغوط الوظيفية واالنتماء المؤسسي، و 0.01

( التي 2008دراسة فاتح )و  أثبتت وجود عبلقة عكسية بيف ضغوط العمل والرضا الوظيفي،

ط اإلشراؼ والضغوط النفسية، ويمكف أف أثبتت أنو ال توجد عبلقة معنوية بيف كل مف األجر ونم

 يعزػ ذلؾ إلى اختبلؼ العينة واختبلؼ تصميـ الدراسة. 

وكذلؾ نتائج السؤاؿ الثامف انتيت إلى وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف الضغوط  

( أف مستوػ ونسبة انتشار فعالية الذات لدػ 4.5النفسية وفعالية الذات، وكما نشاىد مف الشكل )

أعمى مف مستوػ ونسبة انتشار  ذلؾطباء أعمى مف مستوػ ونسبة انتشار الضغوط النفسية، وكاأل

 Self- Efficacyالرضا الوظيفي وتفسر ىذه النتائج نظريات عدة كنظرية فعالية الذات لباندورا 

theory  ووفق ىذه النظرية فيفسر الباحث أف الفرد )الطبيب( عندما يواجو بموقف معيف، فإنو

ـ ذلؾ الموقف، و نوع توقعاتو ومستوػ الفعالية الذاتية لديو، فعندما تكوف الفعالية عالية وفي يقيّ 

يصبح الموقف أقل تيديدًا لو،  وبالتاليتزايد تكوف مصادر الطبيب كافية لمواجية الموقف، 

 وينخفض مستوػ الضغوط لديو.

النوع مف العبلفة وفي الدراسات السابقة لـ يعثر الباحث عمى دراسات تناولت ىذا 

( التي لـ تظير نتائجيا عبلقة بيف فعالية الذات والضغوط 2010باستثناء دراسة أبو الحصيف )

النفسية، ويمكف أف يرجع السبب في ذلؾ إلى االختبلؼ بيف الدراسة الحالية ودراسة أبو الحصف 

 سر ىذه النتيجة.في العينة، كما لـ يعثر الباحث عمى دراسات أخرػ تناولت ىذا الموضوع وتف

( 0.05أما نتائج السؤاؿ التاسع فانتيت إلى وجود عبلقة موجبة طردية دالة إحصائيا )

( أف مستوػ ونسبة انتشار 4.4بيف فعالية الذات، والرضا الوظيفي وكما نشاىد مف الشكل )
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وػ فعالية الذات لدػ األطباء أعمى مف مستوػ ونسبة انتشار الرضا الوظيفي مما يعني أف مست

الفعالية العالية لدػ األطباء يمكف أف يكوف قد أسيـ في التنبؤ بخفض مستوػ الضغوط النفسية 

ورفع مستوػ الرضا لدػ أفراد العينة، وفي الدراسات السابقة لـ يعثر الباحث عمى دراسات كافية 

ا متوافقة ( التي جاءت نتائجي2014تناولت مثل ىذا النوع مف العبلفة، باستثناء دراسة الزيداف )

مع نتائج الدراسة الحالية، وىي وجود عبلقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيا بيف درجات 

الرضا الوظيفي وفعالية الذات، ولمعرفة ما مدػ مساىمة كل مف الرضا الوظيفي وفعالية الذات 

 في التنبؤ بخفض الضغوط النفسية قاـ الباحث بإجاد معامل التنبؤ.

(؛ خمصت نتائج 50.4إلى  40.4ؿ استعراض نتائج الجداوؿ أرقاـ مف: )رابعًا: مف خبل

 في الجدوؿ اْلتي: اإلجابة عمى تساؤؿ الدراسة: )العاشر(
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الرضا الوظٌفً، وفعالٌة الذات فً خفض  إسهام( ٌوضح ملخص التنبؤ ب51.5جدول )

 الضغوط النفسٌة وأبعادها بصفة عامة لدى األطباء.

 
 
 
 

  

 تصنَفٌالمتغَز ال

 فعبلَةلالزضب وا

هساب  يٌ اإل نسبة

 خفض الضغوط

 محكٌالمتغَز ال

 الضغوط النفسَة
 معبمل التحدٍد 

مستوى 

 المعنوٍة

 %37- البعد المانٌ للزضب

 %18- فعبلَةالمانٌ للالبعد  0.01 %23 البعد النفسٌ للضغوط

 %14- للزضب اإلدارًالبعد 

 %28- المانٌ للزضب
 0.01 %21 البعد العضوً للضغوط

 %22- فعبلَةالبعد المانٌ لل

المكبنَة بعد البَئة  %26- البعد المانٌ للزضب

 للضغوط
25% 0.01 

 %19- زضبالبعد االجتمبعٌ لل

 %31- التحمل يعبلَةبعد 

 %23- فعبلَةالبعد العقلٌ لل 0.01 %27 بعد بَئة الزمالء األطببء

 %16- فعبلَةالبعد النفسٌ لل

 %32- فعبلَةٌ للالبعد العقل
الضغوط النبتجة عن بَئة 

 المزضي
 %25- البعد المبدً للزضب 0.01 25%

 %24- البعد االجتمبعٌ للزضب

 %28- البعد اإلدارً للزضب
الضغوط النبتجة عن بَئة 

 الزوار
 %22- فعبلَةالبعد االجتمبعٌ لل 0.01 22%

 %17- التحمل يعبلَة

الضغوط النبتجة عن بَئة  %25- عبلَةفالبعد االجتمبعٌ لل

 المستلزمبت
28% 0.01 

 %23- فعبلَةالبعد العقلٌ لل

الضغوط المتعلقة ببَئة  %33- فعبلَةالبعد العقلٌ لل

 العمل
25% 0.01 

 %17- زضبالبعد المبدً لل

 %28- البعد المبدً للزضب

 0.01 %26 البعد المبدً للضغوط
 %18- فعبلَةالبعد العقلٌ لل

 %17- فعبلَةالبعد االجتمبعٌ لل

 %14- البعد المانٌ للزضب

 %23- بعد الزضب المانٌ

 %19 فعبلَةلل تحمل لبعد 0.01 %22 الضغوط النفسَة عبمة

 %17 فعبلَةالبعد االجتمبعٌ لل

 %32- بعد الزضب المانٌ العب 
 0.01 %29 الضغوط النفسَة عبمة

 %28- العبمة الذاتَة فعبلَةال

 %21 متوهسظ الزضب الوظَفٌ
عدد االبعبد المسبهمة = 

12 
24% 0.01 

 %23 متوهسظ يعبلَة الذات
=  المسبهمة االبعبد عدد

16 
26% 0.01 

متوهسظ نسبة اإلهساب  لبعدً 

 والفعبلَة الزضب
23% 

 = المسبهمة االبعبد عدد

28 
25% 0.01 
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( ُيبلحع نسب 51.4ة عامة وبالتمعف في النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ )بصور 

المساىمة العالية، والمتباينة بيف أبعاد الرضا الوظيفي وفعالية الذات )كمتغير تصنيفي( في 

تأثيرىا والتنبؤ بخفض مستوػ الضغوط النفسية )كمتغير محكي( لعينة األطباء؛ ونسبة مساىمة 

%(، والقيمة المعنوية ليذا التأثير ىي 25%( وقوة تأثيرىا )23بمغت )أبعاد فعالية الذات 

( وىذه النتيجة تجيب عمى التساؤؿ العاشر الذؼ مفاده ما مدػ مساىمة كل مف الرضا 0.01)

الوظيفي وفعالية الذات في التنبؤ بخفض الضغوط النفسية؟ وبالرجوع لؤلدبيات السابقة لـ ترد 

ه الدراسة وىو ما يمّيز ىذه الدراسة حسب عمـ الباحث وحسب ما نتائج دراسات سابقة مثل ىذ

أمكف االطبلع عميو مف دراسات، ومف خبلؿ المناقشات السابقة يخمص الباحث إلى ىذا 

 (:5.5االستنتاج الموضح بالشكل اْلتي رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 إسهام( ٌوضح ملخص نتائج تحلٌل االنحدار المتعدد الختبار مستوى 5.5شكل رقم )

الرضا الوظٌفً العام وأبعاده، وفعالٌة الذات العامة وأبعادها على الضغوط النفسٌة العامة 

 وأبعادها

( يتضح أف نسبة 5.5كممخص عاـ لمنتائج المعروضة في الرسـ البياني: الشكل رقـ )

%(، بقوة تفسيرية 21في التنبؤ بخفض الضغوط النفسية بمغت ) مساىمة أبعاد الرضا الوظيفي
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، ونسبة مساىمة أبعاد فعالية الذات في خفض الضغوط النفسية 0.01ومستوػ معنوية %( 24)

، مما يعني أف نسبة مساىمة فعالية 0.01%( ومستوػ معنوية 26%( بقوة تفسيرية )23بمغت )

 إسياـالذات في التنبؤ بخفض الضغوط النفسية موضوع الدراسة لدػ األطباء، وىي أعمى نسبة 

والقوة التفسيرية لمرضا الوظيفي في التنبؤ  إسياـ( مف 0.01بمستوػ معنية ) وأقوػ نسبة تفسيرية

 بخفض الضغوط النفسية لدػ األطباء.

 االطتنتاجاث: 1.4

 مف خبلؿ ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة تـ التوصل إلى االستنتاجات اْلتية:

 إف العينة تعاني مف مستوػ ضغوط عاؿ. .1

الوظيفي ولكنو يتمحور بصورة عامة حوؿ أعمى ىناؾ تبايف في مستوػ الرضا  .2

 بقميل مف المتوسط.

فعالية الذات ىي المسيطرة بمعنى أنيا األعمى درجة مف كل مف الضغوط،  .3

 والرضا الوظيفي ويمكف أف يعزػ إلييا مستوػ كل مف الضغوط والرضا الوظيفي.

سي سبب ىذه الضغوط عبرت عنو إجابات المفحوصيف عمى أبعاد كل مف: مقيا .4

 الرضا الوظيفي وفعالية الذات؛ باإلضافة إلى مقياس الضغوط.

مستوػ الرضا الوظيفي متبايف بيف أفراد العينة، وكذلؾ فعالية الذات، والضغوط  .5

 النفسية

وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف الضغوط النفسية بشكل عاـ وكل مف  .6

 الرضا الوظيفي، وفعالية الذات.

( بيف فعالية الذات، والرضا 0.05ة دالة إحصائيا )وجود عبلقة موجبة طردي .7

 الوظيفي
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يمكف التنبؤ بمستوػ الضغوط النفسية بقياس مستوػ كل مف فعالية الذات  .8

 الوظيفي بالرجة الثانية.الرضا بالدرجة األولى و

نسبة مساىمة فعالية الذات في خفض الضغوط النفسية أعمى مف مساىمة  .9

 الرضا الوظيفي في ذلؾ.

لدراسات االرتباطية في عبلقة الضغوط بفعالية الذات والرضا الوظيفي ندرة ا .10

 لؤلطباء.

 انتىصُاث: 2.4

يـ عمى إسياموبيف مدػ  األفرادالحع الباحث وحسب نتائج ىذه الدراسة االختبلؼ بيف 

مكاناتيـ لمتخطيط لخفض  أبعاد مقياس الضغوط، وىذا التبايف يتيح لممسؤوليف توجيو أولوياتيـ وا 

 :ػ ونسبة انتشار ىذه الضغوط بيف أفراد العينة، وبناء عميو يوصي الباحث باْلتيمستو 

االىتماـ بخفض مستوػ الضغوط النفسية ألفراد العينة بصفة عامة مع إعطاء األولوية 

لمذكور، فالتخصص الجراحي، ولمدة الخبرة: المتوسطة والحديثة؛ أما لمدة الخبرة لئلناث فتعطى 

ألكثر خبرة وخاصة الضغوط السيكوسوماتية؛ ألنيا الفئات األكثر ضغوط حسب األولوية لئلناث ا

 .نتائج ىذه الدراسة

االىتماـ بخفض مستوػ الضغوط النفسية ألفراد العينة بصفة عامة مع إعطاء  .1

األولوية: لمضغوط النفسية بسبب البعد المادؼ، فضغوط التعامل مع المرضى، وضغوط نقص 

 .ضغوط بيئة العمل والخدمات، ثـ تمييا بقية الضغوطالمستمزمات الطبية، ثـ 

ضرورة رفع مستوػ الرضا الميني المعنوؼ ألفراد العينة بصفة عامة وا عطاءه  .2

 .األولوية في االىتماـ؛ ثـ يميو الرضا االجتماعي ثـ الرضا المادؼ، ثـ بقية انواع الرضا
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عطاءه األولوية ضرورة رفع مستوػ الرضا الميني بصفة عامة ألفراد العينة وا   .3

في االىتماـ األولوية لمتخصصات الغير جراحية لكونيا سجمت أقل مستوػ رضا عمى أبعاد 

 المقياس.

تحسيف فعالية الذات ألفراد العينة بصفة عامة؛ وا عطاء األولوية لمخبرة الحديثة،  .4

 والمتوسطة، والتخصصات الغير جراحية.

تماـ المسؤوليف بالرفع مف وتوجيو اى االىتماـ باألطباء وتطوير قدراتيـ .5

معنوياتيـ؛ وا عطاء األولوية في ذلؾ لمرفع مف فعالية الذات، ثـ تحسيف ظروؼ الرضا الوظيفي 

 ليـ حسب ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة

يوصي الباحث األطباء والمسؤوليف بضرورة إجراء اختبارات دورية في الضغوط،  .6

ؾ لممحكية تطور الصحة النفسية وفعالية الذات ليذه والرضا، والفعالية لمجتمع األطباء وذل

 الشريحة الميمة لممجتمع

كما يوصي الباحث بإجراء دراسات مقارنة بيف التخصصات بأكثر دقة وبعينات  .7

 أكبر لزيادة التأكد مف الضغوط، والرضا، والفعالية.

ت إجراء دراسات مقارنة محمية " بيف المستشفيات الخاصة والحكومية" ومقارنا .8

محمية وخارجية عف الموضوع نفسو لموقوؼ عمى حقائق أكثر ولمتحقق مف المستوػ المحمي 

 لمفعالية والرضا ومستوػ الضغوط.

ضرورة احتراـ إجازات وأوقات الراحة لمطبيب وخاصة مف يعمموف منيـ بنظاـ  .9

جراء الدراسة نفسيا عمى أطباء المناوبة الميمية.  المناوبة الميمية وا 
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 جــــــــــــــــــغ:انًزا ..5

 

(. الضغوط النفسية لدػ الممرضيف والممرضات 2010أبو الحصيف، دمحم فرج هللا مسمـ.)
العامميف في المجاؿ الحكومي وعبلقتيا بفاعمية الذات، رسالة ماجستير منشورة، قسـ عمـ 

 النفس، كمية التربية الجامعة اإلسبلمية بغزة.

مرشد في إعداد وتطبيق الخطط البحثية في العموـ اإلنسانية، (.ال2014أبو جناح، مفتاح دمحم.) 
 دار الخمس لمطباعة ليبيا.

سيام(. ضغوط العمل و 2003أحمد، دمحم عبد القادر.) يا عمى الرضا الوظيفي دراسة تطبيقية ا 
عمى القطاع الصحي الحكومي، رسالة ماجستير غير منشورة. مكتبة كمية التجارة، 

 جامعة عيف شمس.

(. ضغوط العمل لدػ األطباء المصادر واألعراض، مركز 2006ؼ، حناف عبد الرحيـ.)األحمد
 البحوث، معيد اإلدارة العامة، القاىرة.

 2014.6.1، تـ استرجاعو: 54(. الضغوط النفسية، مجمة النبأ، العدد 2001األمارة، سعد.)
 http://assps.yourforumlive.com/t298-topicعمى الرابط: 

(. الرضا الوظيفي لمعامبلت في التعميـ العاـ في ضوء البلئحة 1986ـ سيف الديف.)بخارؼ، مري
 جامعة أـ القرػ. –التعميمية، رسالة ماجستير، كمية التربية 

(. ما ىو الفرؽ بيف الفعالية والكفاءة: مقاؿ تـ 2015وليد دمحم عبد العظيـ عبد السميع.) ،البدعي
عمى الرابط:  2015استرجاعو 

http://www.bayt.com/ar/specialties/q/112383 

(. عمـ النفس الصحي، ترجمة: وساـ درويش بريؾ، فوزؼ شاكر داود، ط 2008تايمور، شيمي.)
 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف.1

(. المواقف الوظيفية والرضا الوظيفي لمعامميف مف السعودييف 1988التويجرؼ، دمحم إبراىيـ.)
ي الشركات متعددة الجنسيات "دراسة ميدانية مقارنة"، المجمة العربية وغير السعودييف ف
 .3، العدد: 12لئلدارة المجمد: 



141 
 

(. دراسة تحميمية لضغوط العمل لدػ المرأة المصرية، بالتطبيق عمى 2002جاد هللا، فاطمة.)
 22ديواف عاـ ىيئة كيرباء مصر، المجمة العربية لئلدارة، المجمد 

(. الرضا الوظيفي وعبلقتو ببعض 2008لشيخ ، شرير، عزيزة عبد هللا.)خميل، جواد دمحم ا
المتغيرات الديموجرافية لدػ المعمميف، مجمة الجامعة اإلسبلمية، سمسمة الدراسات 

 اإلنسانية، المجمد السادس عشر، العدد األوؿ.

مميف (. مصادر ضغوط العمل لدػ الممرضيف والممرضات العا2003جودة، يحيى عبد الجواد.)
في مستشفيات محافظات شماؿ الضفة الغربية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح 

 الوطنية، نابمس: فمسطيف.

(. موضوع األطروحة البحثية في الرضا الوظيفي لدػ العامميف 2005حبيب، سميح خواـ .)
تير إدارة وآثاره عمى األداء الوظيفي،دراسة تطبيقية عمى: )شبكة الجزيرة الفضائية( ماجس

 األعماؿ: األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي.

(. تأثير ضغط العمل عمى كل مف االنتماء والرضا الوظيفي لمممرضيف 2007حجاج، خميل.)
العامميف بمستشفى الشفاء بغزة، مجمة جامعة األزىر، غزة، سمسمة العموـ اإلنسانية، 

 118-95: 2، العدد: 9المجمد: 

(. الميارات االجتماعية وفعالية الذات 2006بشير إبراىيـ، وأبو معبل، طالب صالح.) الحجار،
وعبلقتيا االتجاه نحو مينة التمريض لدػ طمبة كميات التمريض، المؤتمر الدولي األوؿ 

 لمتمريض أبحاث المؤتمر الميارات االجتماعية.

نماط القيادة التربوية وعبلقة (. البناء العاممي أل1986حساف، حسف، والصياد، عبد العاطي.)
ىذه األنماط بالرضا الوظيفي لممعمـ وبعض المتغيرات األخرػ في المدرسة المتوسطة 

 .17السعودية، رسالة الخميج العربي، اؿ عدد

 (. السموؾ التنظيمي المعاصر، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية.2003حسف، راوية.)

الميارات االجتماعية وفعالية الذات لطبلب الجامعة  (.2001حسيب، عبد المنعـ عبد هللا .)
 .15(، السنة 59المتفوقيف والعاديف والمتأخريف مجمة عمـ النفس، العدد )

(. السموؾ التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسات 2008حمادات، دمحم حسف دمحم.)
 ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف.1التربوية، ط 
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(. ضغوط العمل لدػ األطباء المصادر واألعراض، مركز 2006ف عبد الرحيـ.)األحمدؼ، حنا
 البحوث، معيد اإلدارة العامة، القاىرة

(. مدػ الرضا الوظيفي لدػ موظفي جامعة الممؾ فيصل في المممكة 2014الخزاعمة، دمحم .)
 /ب1، العدد 20العربية السعودية. مجمة المنارة، المجمد 

 2014.6.1(.الضغوط النفسية لدػ األطباء، تـ استرجاعو: 2012حسف.)الخضير، إبراىيـ بف 
 www.tartoos.comعمى الرابط 

دويدار، عبد الفتاح دمحم.)د.ت(. أصوؿ عمـ النفس الميني وتطبيقاتو، دار النيضة العربية 
 (45لمطباعة والنشر، )ص: 

في مينة التمريض،  (. مصادر الضغوط النفسية المينية لدػ العامبلت2008رجاء، مريـ .)
ة لوزارة التعميـ العإلى في محافظة دمشق، كمية تابعدراسة ميدانية عمى المستشفيات ال

 ، العدد الثاني.24التربية، جامعة دمشق، مجمة جامعة دمشق، المجمد 

(. الرضا الوظيفي لدػ األطباء السعودييف العامميف في 2011الرحيمي، رينا سعد الرحيمي .)
لحكومية، رسالة ماجستير، كمية اْلداب والعموـ اإلنسانية، جامعة الممؾ المستشفيات ا

عمى الرابط:  6/6/2014عبد العزيز، جدة، السعودية، ثـ استرجاعو 
https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site 

(. الضغوط النفسية، دار الطبع: مكتبة االنجمو المصرية، 1999الرشيدؼ، ىاروف توفيق .)
 .القاىرة

(، عبلقة االتجاه نحو السموؾ الصحي ببعض المتغيرات النفسية 2005زعطوط، رمضاف .)
االجتماعية لدػ المرضى المزمنيف بورقمة ، رسالة ماجستير منشورة، كمية عمـ النفس 

 وعمـو التربية، جامعة ورقمة، الجزائر.

دار  1ات، ط (، عمـ النفس المعرفي، مداخل ونماذج ونظري2001الزيات، فتحي مصطفى )
 النشر لمجامعات، مصر.

(. الرضا الوظيفي وعبلقتو بفاعمية الذات لدػ عينة مف معممي التربية 2014الزيداف، خالد .)
الخاصة بمراحل التعميـ بمنطقة حائل، دراسة مقدمة إلى قسـ عمـ النفس كمية التربية 
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كمية التربية قسـ بجامعة أـ القرػ متطمب تكميمي لنيل درجة الماجستير في عمـ نفس 
 عمـ النفس، جامعة أـ القرػ بمكة المكرمة.

(. الفاعميو الذاتية في تدريس العموـ لدػ معممي المرحمة األساسية، الدنيا 2009سامي، عيسى .)
 .2، العدد 13قبل الخدمة، مجمة جامعة األقصى سمسة العمـو اإلنسانية، المجمد 

مادية عمى الرضا الوظيفي لدػ العامميف في الحوافز ال إسياـ(. 2013السعودؼ، موسى.)
مؤسسة الضماف االجتماعي األردنية، دراسة ميدانية، جامعة البمقاء التطبيقية، السمط، 

 .1، العدد 40األردف، دراسات، العموـ اإلدارية، المجّمد 

 (. تأثير الضغوط الوظيفية عمى االنتماء التنظيمي بالتطبيق عمى2004سمماف، أحمد عيسى .)
مستشفيات جامعة عيف شمس، رسالة ماجستير منشورة، مكتبة كمية التجارة، جامعة عيف 

 شمس.

(،  مستوػ الرضا الوظيفي لمموظفات في المستويات اإلدارية 2009الشرعاوؼ، دمحم عمي.)
)العميا والوسطى( في الجامعات األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو 

 األردنية، األردف.التربوية، الجامعة 

 2014(. الضغوطات النفسية وتصمب الشراييف، تـ أسترجاعو 2013الشوبكي، دمحم عبد الكريـ.)
 .http//www.arabwomantoday.comعمى الرابط 

 ، دار الفكر العربي، بيروت.3(. الضغط النفسي، ط 2003شيخاني، سميرة .)

نية وعبلقتيا بالتوافق الميني لدػ (. الضغوط المي2005طو، إسماعيل طو، ويسف، الطاؼ.)
أساتذة الجامعات، مجمة البحوث التربوية والنفسية العدد الثاني عشر جامعة بغداد/ كمبة 

 التربية لمبنات.

 (.الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، األزريطة االسكندرية.2008الطواب، سيد محمود .)

ركة وعبلقتيا بالممارسات الوالدية الداعمة، (. الفاعمية الذاتية المد2004الظاىر، خالد شاكر.)
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية، عماف.
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سيام(. الحوافز و 2010عباس، جرس ُعمير، ويونس، مثّنى وعد هللا .) يا في الرضا الوظيفي ا 
دراسة استطبلعية لعينة مف األطباء في مستشفيات مدينة الموصل تنمية الرافديف العدد 

 جامعة الموصل. –( كمية اإلدارة واالقتصاد 234- 225: )32مجمد  97

(. مقياس تقدير الّذات لمصغار والكبار، دار النيضة، 1982عبد الحافع، ليمى عبد الحميد.)
 القاىرة.

(. قمق المستقبل وعبلقتو بكل مف فاعمية الذات ومستوػ الطموح 2011عبد الرحمف، نيفيف.)
بة الجامعة ، رسالة الماجستير منشورة، كمية التربية، قسـ األكاديمي لدػ عينة مف طم

 عمـ النفس، جامعة األزىر، غزة.

(. البناء العاممي لمذكاء في ضوء 2007عبد القادر، فتحي عبد الحميد، أبو ىاشـ، السيد دمحم.)
تصنيف جاردنر وعبلقتو بكل مف فعالية الذات وحل المشكبلت والتحصيل الدراسي لدػ 

 معة جامعة الػزقازيق كمية التربية.طبلب الجا

 ، دار الثقافة، األردف.1(. المدخل إلى عمـ النفس العاـ، ط 2008العبيدؼ، دمحم جاسـ .)

الضغوط النفسية في الكّف المناعي العصبي  إسياـ(. 2012عدواف، يوسف، وأحماف، لبنى.)
 .189( 9ية العدد )المكتسب، جامعة باتنة الجزائر، مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماع

(. فاعمية الذات وعبلقتيا بضغوط الحياة لدػ الطالبات المتزوجات في 2012عطاؼ، محمود.)
العدد  20جامعة األقصى" مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد 

1 :654 –619. 

لنفسية لدػ المرأة (. استراتيجيات مواجية الضغوط ا2012غطاس، عزالديف، ومجوجة، عمية.)
العاممة، دراسة ميدانية عمى عينة مف المعممات االبتدائيات بمدينتي تقرت ورقمة، مذكرة 
مكممة لنيل شيادة الميسانس في عمـ النفس تخصص: عمـ النفس العمل والتنظيـ، قسـ 
العموـ االجتماعية، كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة، 

 جزائر.ال

(. الضغط النفسي وعبلقتو بالرضا الوظيفي، دراسة ميدانية بمؤسسة 2008فاتح، العبودؼ .)
الخزؼ الصحي بالميمية والية جيجل، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عمـ النفس 

 التنظيمي وتسيير الموارد البشرية.
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الي لموظيفة ومستقبميا الميني (. عبلقة الرضا الوظيفي بالعائد الم2001الفالح، حمد صباح.)
وظروفيا المادية في اجيزة الحكومية بدولة لكويت، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز 

 .11لبلقتصاد واإلدارة، جدة، المجمد: 

(. الرضا الوظيفي وعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لدػ المشرفيف 2008فممباف، إيناس فؤاد نواوؼ.)
ت بإدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة المكرمة متطمب تكميمي التربوييف، والمشرفات التربويا

لنيل درجة الماجستير في قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط، بجامعة أـ القرػ، المممكة 
 السعودية

(.التديف وعبلقتو بالفاعمية الذاتية لدػ مرضى االضطرابات الوعائية 2011قريشي، فيصل.)
نشورة، كمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية والعمـو القمبية ، رسالة ماجستير غير م

 اإلسبلمية، قسـ العمـو االجتماعية، شعبة عمـ النفس، جامعة الحاج لخضر باتنة.

(. ميارات اتصاؿ المدير بمعمميو مف وجية نظر المعمـ وعبلقتيا بفاعمية 2010كابوؿ، ىند.)
 ، دمشق.26المعمـ الذاتية، مجمة جامعة دمشق، المجمد: 

العوامل المينية والشخصية عمى الضغط  إسياـ(. 2003الموزؼ، موسى والحنيطي، نادية خمف.)
الوظيفي في المستشفيات الحكومية باألردف: دراسة ميدانية تحميمية، دراسات العمـو 

 .2، العدد 30اإلدارية، المجمد 

عمية الذاتية وخفض معرفي في تحسيف مستوػ الفا –(. فاعمية برنامج سموكي 2005دمحم، روال.)
عينة مف الراشديف المعاقيف حركيا، رسالة ماجستير منشورة، -أعراض االكتئاب لدػ 

 كمية الدراسات التربوية العميا، جامعة عماف، لبناف.

(. السموؾ التنظيمي: مدخل تطبيقي معاصر، دار الجامعة 2003صبلح الديف، عبد الباقي دمحم.)
 الجديدة، اإلسكندرية.

(. الضغط النفسي ومدػ تأثيره عمى سموؾ األطباء العامميف بالمراكز 2011عاد.)مخموؼ، س
الصحية، دراسة ميدانية بوالية المسيمة مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمـ نفس 
العمل والتنظيـ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة االخوة منتورؼ، قسنطينة، 

 الجزائر.
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(.  قمق المستقبل وعبلقتو بكل مف فاعمية الذات ومستوػ لطموح لدػ 2009.)المشيخي، غالب
عينة مف طبلب الجامعة، رسالة دكتوراه في عمـ النفس منشورة، جامعة أـ القرػ، كمية 

 التربية، قسـ عمـ النفس.

(. الرضا الوظيفي لدػ الموجييف التربوييف والموجيات التربويات 1993المعمر، منصور دمحم.)
 جامعة الممؾ سعود. –بلقتو بأدائيـ الوظيفي، رسالة ماجستير، كمية التربية وع

(. ضغوط العمل وعبلقتيا باتجاىات العامميف نحو التسرب 2007الممحـ، وليد عبد المحسف.)
الوظيفي، رسالة ماجستير، دراسة مسحية عمى حراس االمف العامميف بشركات الحراسات 

 ، الرياض. األمنيةنايف العربية لمعمـو  المدنية الخاصة جامعة األمنية

(. النظريات المفسرة لمضغوط النفسية، قػاعػة عمـ الػنفػس الػعػػيػػػادؼ: 2015المنتدػ، آماؿ نبيمة .)
عمى الرابط:  2015تـ استرجاعو 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php. 

 ، دار الشروؽ، بيروت لبناف.( المطبعة الكاثوليكية1991المنجد في المغة واألعبلـ )

(. الفعالية الذاتية وعبلقتيا بالتوافق الدراسي، لدػ تبلميذ مرحمة التعميـ 2014ميدوف، مباركة.)
المتوسط، دراسة ميدانية؛ عمى عينة مف التبلميذ ببعض مدارس مدينة ورقمة؛ رسالة 

، كمية العمـو ماجستير في الصحة النفسية والتكيف المدرسي، قسـ العموـ االجتماعية
 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدؼ مرباح ورقمة، الجزائر.

 (. الضغط النفسي في العمل، مجمة أبحاث نفسية وتربوية.2002الياشمي، لوكيا.)
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 قبئمة المالحق

 :: اطتباناث انذراطتأوالا 

 انشكم اننهائٍ الطتبانت انزظا انىظُفٍ

 ة:........................................................السيد المحتـر الدكتور / الدكتور 

فيما يمي عدد مف العبارات التي تصف طرقا مختمفة مف التفكير أو الشعور أو السموؾ أتجاه مينتؾ كطبيب والمطموب مف 
يقة تفكيرؾ أو شعورؾ أو ( في الخانة المناسبة عمى العبارة التي تتفق مع طر √حضرتكـ قراءة كل عبارة ثـ التأشير بعبلمة )

 سموكؾ أتجاه مينتؾ كطبيب

تذكر أنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة؛ فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر بصدؽ عما أجبت عنو فعبل، كما أنو ليس 
أيضا  ليذه االستبانة زمف محدد ولكف حاوؿ اإلجابة بصدؽ وبدقة وبأسرع زمف ممكف، وال تترؾ أؼ عبارة دوف اجابة، واعمـ

 أف جميع ىذه االجابات ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط؛ ولف يطمع عمييا سوػ الباحث.

 أوال: بيانات عف صاحب االستبياف

 أنثى:................ -الجنس:..................ذكر 

 العمر:..................................................

 ........................المؤىل العممي:...............

 التخصص:............................................

 القسـ:..................................................

 مدة العمل أو الخبرة في ىذا المجاؿ:.................................................................

 ساسي:................ المرتب مقابل العمل اإلضافي:....................المرتب مقابل العمل األ

 المكافآت التشجيعية:..........................شيادات التكريـ أو الشكر والتقدير:................
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