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النفسية لدىمنكعاملالفعالةالطاقة ياة ا ومع الوظيفي اد باالج
ظل كومية ا شفيات باملس ن العامل واملمرضات ن وساملمرض ف شار إن

املستجد ونا ــ( ركو )١٩كوفيد  

ضوان سعد محمد ة   ربدو

النفس، علم سانقسم اسات الد ررلية جامعة شراف ،زية، نا تف

لية   .،مصردق
 .Badawyaradwan590.el@azhar.edu.eg:االیمیل الجامعي
البحـــث ـــص النفـــسية :م الطاقـــة مـــستو ـــ ع التعـــرف ـــا ا البحـــث دف الفعالـــةىاســـ

ونــا كو وس ــ ف ــشار إن ظــل ــ كوميــة ا ــشفيات باملس ن العــامل واملمرضــات ن املمرضــ رلــدى
ـــــكو(املـــستجد الفعالـــة،  ) ١٩فيـــد النفـــسية الطاقـــة ن بـــ تباطيـــة إ وجودعالقـــة مـــن روالتحقـــق

يــاة ا ـ ومع الـوظيفى ــاد ج مـن ـل متوســطات،و ـ ق فــر نـاك انـت إذا عمــا ووالكـشف
النفـــسية الطاقـــة مقيـــاس ـــ ع واملمرضـــات ن املمرضـــ مـــن ـــا ا البحـــث عينـــة أفـــراد جـــات رد

ات ـــ ملتغ تبعـــا الفعالـــة
ً

ـــل، ) إنـــاثـــــرذكو( النـــوع: املتوســـط– متوســـط(واملؤ ، ) عـــا –قفـــو
ة ـــ ا مـــن (وســـنوات مـــن  –ســـنوات١٠ :٥مـــن– ســـنوات٥أقـــل ـــ وكــــذلك، )ســـنوات١٠أك

ـــــ ع واملمرضـــــات ن املمرضـــــ مـــــن البحـــــث عينـــــة أفـــــراد جات بـــــد بـــــؤ الت انيـــــة إم مـــــن رالتحقـــــق
جـــا د خـــالل مــــن يـــاة ا ـــ ومع الـــوظيفى ـــاد ج ـــ النفــــسيةرمقيا الطاقـــة مقيـــاس ـــ ع م

مـــــــــن، الفعالــــــــة البحــــــــث عينــــــــة ن) ٢٥٠(وتكونــــــــت العـــــــــامل ن املمرضــــــــ مــــــــن وممرضــــــــة ممرضــــــــا
ً

كوميــــــة ا ــــــشفيات مــــــن،باملس م أعمــــــا بمتوســــــط) ٥٠ــــــــ٢٢(رتراوحــــــت  هرقـــــــدىعمــــــرســــــنة،
معيــــــــار) ٣٦.٥( وإنحــــــــراف هىســــــــنة النفــــــــسية، ) ٣.٢٤(رقــــــــد الطاقــــــــة مقيــــــــاس اســــــــتخدام وتــــــــم

الــــوظيفىومق،الفعالــــة ــــاد ج الباحثــــة، ياس إعــــداد مــــن يــــاة ا ــــ مع وأســـــفرت، ومقيــــاس
النفـسية الطاقة من متوسط مستو وجود عن واملمرضـاتالفعالـةىالنتائج ن املمرضـ ،لـدى
النفـسية الطاقـة ن بـ سالبة تباطية إ عالقة وجدت وموجبـةالفعالـةركما الـوظيفى ـاد ج و

النفــــــسية الطاقــــــة ن يــــــاةوالفعالــــــةبــــــ ا ــــــ ــــــ، مع ق فــــــر وجــــــود عــــــن النتــــــائج أســــــفرت وكمــــــا
الـذكو لـصا للنـوع تبعـا واملمرضـات ن املمرضـ مـن البحـث عينـة أفـراد جات د رمتوسطات

ً
، ر

العــا ـــل املؤ لــصا ــل ســنوات، واملؤ عـــشر مــن ـــ أك ة ــ ا لـــصا ة ــ ا كمـــا.وســـنوات
النــــــوع ن بــــــ تفاعـــــل وجــــــود عــــــدم النتــــــائج ـــــرت ـــــــ(أظ ـ ــــــل) إنـــــاثرذكــــــو ــــــمتوســــــط(واملؤ فــــــوـ قـ

ـــــ ــ إنــــاث( والنــــوع، ) عــــا املتوســـط ـــــ ـ ة) رذكو ــــ ا مــــن(وســـنوات مــــن٥أقــــل ـــــ ـ ١٠ :٥ســــنوات
سنواتــسنوات عشر من عينـة، ) أك أفـراد جات بـد بـؤ الت انية إم عن النتائج أسفرت ركما

الـوظيفى ـاد ج ـ مقيا ـ ع ســل (البحـث بـؤ ا)  ت ـ ى (يـاةومع إيجـا بـؤ خــالل) ت مـن
الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس ــــ ع م جــــا التوصــــيات. رد مــــن بمجموعــــة البحــــث ــــ وإنت

حة املق  .  والبحوث

الفعالة،:فتاحيةامللماتال النفسية الوظيفى الطاقة اد ياة،ج ا وس،مع ف
املستجد ونا ـــ( ركو   )١٩كوفيد
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Effective Psychological Energy as a Predictor of Occupational 
Stress and Life Meaning among Male and Female Nurses in 

Governmental Hospitals with the Outbreak of the New Corona 
Virus (COVID -19) 

Assistan Prof. Badawiya Mohammed Saad  
Psychology Department, Faculty of Humanities, Tafahna Branch  

The current research aims at (1) identifying the level of 
Effective psychological energy among the nurses working in the 
governmental hospitals with the outbreak of the new Corona virus 
(Covid-19); (2) verifying the correlation between effective 
psychological energy and both occupational stress and life 
meaning; (3) finding out whether the mean scores of the nurses 
participating in this study differ on the effective psychological 
energy scale depending on the variables of gender (male - female), 
qualification (medium, above-average, high), and years of 
experience (less than 5 years, from 5 to 10 years - more than 10 
years); (4) verifying the possibility of predicting the levels scored 
by the male and female nurses on the functional stress and life 
meaning scales by mean of their scores on the effective 
psychological energy scale. The sample consists of 250 male and 
female nurses in governmental hospitals. Their ages ranged from 
22 to 50 with 36.5 years capacity average and a standard deviation 
of 3.24. The effective psychological energy scale, the functional 
stress scale, and life meaning scale were used. The last scale has 
been prepared by the researcher. The results show that (1) the 
effective psychological energy of both male and female nurses was 
of a medium level, (2) a negative correlation between psychological 
energy and occupational stress has been found, (3) a positive 
relationship between psychological energy and life meaning has 
been found, (4) the mean scores of the male and female nurses 
differ according to gender in favor of males, qualification in favor 
of higher qualification, and years of experience in favor of those 
having more than ten years of experience, (5) no interaction 
between gender (males - females), qualification (medium, above-
average, high), gender (males and females) and years of experience 
(less than 5 years, from 5 to 10 years, more than ten years), and 
the possibility of predicting the scores of the sample participants 
on the two scales of occupational stress (negative prediction) and 
life meaning (positive prediction) by means of their scores on the 
effective psychological energy scale. The research concludes with a 
set of recommendations and suggestions for future research. 
Key Terms: Effective Psychological Energy , Occupational Stress , 
Life Meaning , Covid-19 
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  :البحثمقدمة

واحدة عت إذ ض، وجھ ع ن امل أقدم من ف سامية نة م ض التمر رعد
ال ة ال ن م سربالعنايةباتمتهمن و عمومالمجواةألفراد تمع

ً
ض التمر عرف و ،

تم وفن جسماباكعلم ل ك لفرد
ً

وعقال
ً

وحا و
ً

ذلكر شمل الشفاء، ع ومساعدتھ ،
لھ الص التثقيف وتقديم ئتھ بب وحقوقھ،فإذا،العناية وكرامتھ سان حياة م يح كما

ده و انھ شر و املمرض فإن شفى املس النابض القلب و ب الطب ذلك، وران رغم
امل من عد ض التمر نة م بأن ن املتخصص ع يخفى ال ملافانھ والشاقة، الصعبة ن

خصوصية من بھ سم يرتبط ت وما اجبات ابهوو ف ن العامل ع تفرض أوضاع من ا
ايدة م وضغوطا تحديات

ً
و( ى   ). ٣ :٢٠٢٠،وادة سليما

شر ال أن من وحيث العديد إ ن امل ومختلف ماكن مختلف نيتعرضو
سوا م إنتاجي مدى من تحد ال النفسية أوالضغوطات امل أو سر املستو ع يء ى

خدمات تقدم ال سانية ن امل م أ من ض التمر نة م عت خر ياة ا ات ىمستو
حد ع ونفسية جسدية اضطرابات من عانو الذين خاصة اص ملختلف نية

سان باإل تفتك ال مراض من د ل وقائية خدمات تقدم وأيضا سواء
ً

جةوتختلف ، رد
آلخر ص من الضغوطات ومدى. تحمل م أعمال بمتطلبات اص تأثر جة د أن ركما

ل لدى صية ال أنماط باختالف تختلف م ظائف و م أعمال ضغوط تحمل ع م وقد ر
ا ومتطلبا ا عملو ال ن امل نوعية اختالف و سان ى(نإ    . )٢: ٢٠١٩ ،الشو

أداءوترتبط ع الفرد ة اترقد املستو أن حيث النفسية بطاقتھ عمال وإنجاز
كفاءة ل و ا لف ي ال باالعمال للقيام الفرد تدفع النفسية الطاقھ من املرتفعھ
من بھ ينوط ما إلتمام ا بتوظيف يقوم ات وقد ات ا وم شطة أ من لديھ بما رباالستعانة ر

الطا من متدن مستو يملك الذي الفرد أن ن ح القيامىأعمال، زعن النفسية قة
مناسب ل ش ام م من بھ لف ي    (Posner&Rothbart,2010:103)بما

امل ر عليھ  )٢٠٠١:٢١٧(ىو مايطلق و و لسلوكھ، محرك يمتلك فرد ل أن
النفسية" الطاقة بمستو" مولد محكوما كو ىو السيكوفسيولو"ن شيط العالقة"الت أي

الفسي العمليات ن ب ذاتھاملتبادلة الفرد لدى والنفسية ا،ولوجية قد تج ي املولد رذا
يم مفا يتحدد نف مع ا ل كطاقة ولية، ا صو النفسية الطاقة من رمحدودا
الضاغطة املواقف مع التفاعل إ الفرد وتدفع الفرد، فيھ يوجد الذي املوقف مع تتفق

ب الفردية ق الفر ر تظ نا ومن ا، يمر والوال النفسية الطاقة مستو فراد ىن
ستجابة و النف اد ج و املحبطة املواقف مقاومة ع فراد ة بقد أساسا رتتحدد

يمر ال ستفادةونللضغوط خالل من دافعةبا فعالة نفسية طاقة من يمتلكو نما
ا يمر ال ية البي باملواقف الفرد تأثر عتمد يللسلوك،حيث ا الفز ن املخز مستو وع ى

لديھ شطة وال شطة امل   .للطاقة

ر املرتبط (Jones etal., 2015)  ىو اد ج من لكث يتعرضو ن املمرض نأن
الوظيفي(بالعمل اد ئة )ج بالب تتعلق ض التمر ضافية الوظيفي اد ج مصادر وأن

بما العمل وعبء جتماعية و والنفسية سدية لا مشا ب س بة العص املواقف ذلك
كفاية وعدم املر ع مؤملة إجراءات وأداء املوت مع والتعامل العمل ومواعيد التوظيف
واملشاعر ن املوظف دعم وقلة م وعائال للمر العاطفية حتياجات مع للتعامل عداد
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امل ذلك بما الزمالء مع والصراعات حباط و للغضب العملالسلبية تنظيم ع ن شرف
ان م واملخاطر للمر الواقعية غ التوقعات ذلك بما العام والنقد املالية والقضايا
العمل أو ليال العمل وخاصة ديات الو بنظام والعمل لألمراض التعرض خطر مثل رالعمل

   .ضا

املستجد ونا كو وس ف تف ب س ـــ(رو الق) ١٩كوفيد وعدم عفجأة ة رد
متفاوتة جات بد النف التأث ـــ وسرعتھ بھ بؤ الطواقم، رالت ع بقوة ح أو

النف الضغط فعل دود من م عض ى عا حيث ضية غ،رالتمر إ أدى مما
يجابية م وطاق والنفسية الفسيولوجية م إ،وظائف اء للو املستمر التطو أدى رحيث

وعب كثافة ادة عيقز مما وعق جسدى اق بإ م م العديد إصابة إ يؤدى مما العمل رء
وأك دافعية وأقل شاطا وأقل التحدث غبة أقل م جعل و وكفايتھ الص العمل جودة

ً
ر

السلبية للمشاعر    ) . ٣٠ – ٢٧ :٢٠٢٠ ،ىشكر(عرضة

ضكذلك ي وقا متغ الفرد لدى ياة ا مع أن عدة اسات د درتوصلت
ي إيجا عديل م ل يتاح عندما فراد ع تطرأ ال الضاغطة ياة ا ومواقف املنغصات
الطاقة فقدانھ إ يؤدى ياة ا ملع سان فقدان أن وخاصة ياة ا م لنظر

ياة ا م م ء أي عمل عد . )  (Steger&Frazier,2005:575والدافعية كما
من ن خر ياةمساعدة ا مع ن تكو والقرالة،(مصادر    .)٦٠ :٢٠١٨الطوالبة

ات املتغ إحدى يمثل ياة ا مع فإن صية ال النفس علم منظو روحسب
وفاعلية وسعادة نفسية ة ب الفرد ش ع أن تخيل يمكن ال إذ الفرد سلوك املؤثرة

مة م عليھ وأن الوجود ذا مع ياتھ أن ك يد أن دو رمن ذان عن للكشف الس
   .)Al-Wa'eli,2012:13ِ)املع

او م اسة د إليھ ت أشا ما ذلك ؤكد ىو ر تفس ) ٢٠١٢( ر و ياة ا مع بأن
ة ج من ص ال حياة مية أخر،أل ة ج من ياة ا وغاياتھ دافھ مع،ىوأ وأن

داف ذه تحقيق نحو والس سان وجود من الغرض و ياة إالو،ا ى يتأ ال ذا
فعالة نفسية طاقة خالل   .من

ما خالل ع ومن الضوء سليط ان بم مية من أنھ الباحثة وجدت سبق
واملمرضات ن املمرض لدى النفسية الطاقة مية ةأ ف كومية ا شفيات باملس ن العامل

املستجد ونا كو وس ف شار ــ( رإن الشعو )١٩كوفيد ع ا تأث الوظيفيومدى اد باإلج ر
يتعرض ال نائية ست العمل ف ظر عن داخلنووالناتج املختلفة باألقسام ا ل

شفيات رجةاملس ا ة الف ذه ع،خاصة ا العملوتأث نحو م التكيفودافعي
ممع تواج ال ناتجمرشعومدىو،الضغوط ن ير عندما م يا ومع دف وبوجود

وم م تخفيفعمل م املرآساعد ومعاناة   .الم
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  :البحثمشكلة 
نتعامل أن املمكن من ال والتوترات الصراعات من بالعديد تمر حياتنا ان

ن خر مع إجتماعية وعالقات نفسية ة من بھ نتمتع بما حياتنا ا مع ش وإن، ونتعا
ومؤثرا فعاال يجابية النفسية الطاقة ذو الفرد
ً ً

تمكنھبما  ات وقد ب موا من منريمتلك
ا اج واب ياة ا ع وإقبالھ ار. العمل ف و النفسية القو ع و اليوم لة املش إن ىلكن

نية فعاليات، الذ ا م ستفيد ى ل ا م القة ا انيات م ذه إيجاد الصعب من إذ
وتمضية سلية ال ا استغالل وعدم عالية قيم ذات شطة ن( الوقتوأ وحس الراشد

،١٦٣: ٢٠١٩ .(  

مقدا يمتلك عندما ات املستو افة ع املوظف لدى النفسية ة ال اروتتحقق
ً

ال النفسية الطاقة مجال يدخل ذا و أداء أفضل لتحقيق مة الال يجابية الطاقة زمن
خال املوظف لدى املتولد والدافع شيط والت ة ثا س من ل محصلة داءرع سة مما رل

ن املوظف مع أوعالقتھ من ،الوظيفى سلبية أو ايجابية ا بكو تتم النفسية الطاقة نكو
برضا وظيفتھ متطلبات يواجھ عندما املوظف أن ع ذا و باإلنفعاالت ا تباط ا رحيث
أحسن ار إظ والرغبة التحدى من عة نا عالية إيجابية نفسية بطاقة شعر فانھ وسعادة

سلبية نفسية طاقة يحمل الذى املوظف عكس ع داء من : ٢٠٠١، الفض( ىمستو
١٥ (  

الشاقة ن امل من والطب ض والتمر التعليم ى سا ع الطا ذات ن امل عت و
توصل وقد املطلوب ه بدو قيامھ دو تحو معوقات إ املوظف ا ف يتعرض رال ن ) ىديو( ل

أ من ض التمر نة م أن مإ عمل وطبيعة ئة ب أن حيث الوظيفى لإلعياء عرضا ن امل ك
ً

مراض ببعض صابة و العدو من ديد وال والقلق وف ا م، ىتتضمن تأثر إ إضافة
م عمل طبيعة بحكم م مع يتعاملو الذين املر بحالة ى و(نالوجدا ى ، وادة سليما

٢٠٢٠:٤(.  

ايلية ل أن) ٢١، ٢٠١٥( وأشار الكمىإ للعبء يخضعو ض بالتمر ن نالعامل
أن كما املكثف شاط ال ذات املصا ايد ت وإنفعالية ة فكر أعباء إ إضافة نة للم
اخر عبئا مايضيف ذا و الليلية ة املناو لعمل تخضع ض التمر نة م العمل طبيعة

ً

مقا م خرنةرعل ن   .ىبامل

ن طاقة يتطلب ذا أن نجد نا مومن بأعبا للقيام م ل تؤ فعالة فسية
م يا وقيمة مع م وتمنح اد باإلج والشعو العمل مشقة م ع وتخفف   .رالوظيفية

انت النفسية الطاقة تناولت ال اسات الد معظم أن الباحثة الحظت وقد رذا
عي املناتلدى اسة كد امعة ا طلبة اسة،  ) ٢٠٠١(رمن ،) King etal.,2006( رود
اسة او، ) Duffy,2007(رود م اسة ىود اسة، ) ٢٠١٢(ر اسة ، Siwek etal.,2017رود رود

ران ف، ) ٢٠١٨(ز وشر معان ا اسة اسة ) ٢٠١٨(رود كد ن اضي الر من عينة لدى رأو
ن واخر ض) .٢٠١٧(وحسان التمر غ حكومية بقطاعات ن العامل من عينة لدى أو

اسة ن، ) Golparvar etal., 2012(ركد وحس الراشد اسة اسة،)  ٢٠١٩( رود رود
Herawan,2019(  
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واحدة ية عر اسة د الباحثة تجد ا(رولم علم حدود الطاقة) وذلك تناولت
ضالفعالةالنفسية بالتمر ن العامل النفسية، لدى الطاقة خالل من بؤ الت أوحاولت
البالفعالة ع م لد ياة ا ومع الوظيفى اد ج الطاقةمن مية أ من لرغم

خاللالفعالةالنفسية خاصة وجھ أكمل ع م وظيف بأعباء للقيام م ل تؤ حيث م لد
ونا كو وس ف شا ران وخط،  ر حرج ص بوضع املر ا ف يكو ال قسام للغايةنو

ه بدو ن املمرض يضع ضطرابات روالذى و النف والقلق اد ج من عال ِمستو ى
خالل ح ضية التمر للطواقم العام النف الوضع ع تؤثر وال خر ىالنفسية

الرسمى العمل عد ما   .ساعات

مما وانطالقا
ً

لسد  البحث ذا للقيام ة م حاجة ناك أن الباحثة تجد سبق
وميدانية ة نظر اسات لد تفتقر النفسية دبيات أن حيث املجال ذا البحثية رالفجوة

اتتناولت املتغ ذه ن ب مع(  العالقة ــ الوظيفى اد ج ــ الفعالة النفسية الطاقة
ياة العينة) ا نفس ولدى معا مجتمعة

ً
ة الف ذه البحث، و فكرة جاءت ثم ومن

ا نا العامل واملمرضات ن املمرض لدى الفعالة النفسية الطاقة مستو عن ىللكشف
ك ا شفيات املستجدباملس ونا كو وس ف شار ان ة ف العالقة،رومية طبيعة عن والكشف

ناك انت إذا مما التحقق وكذلك م لد ياة ا ومع الوظيفى اد ج من ل ن و ا بي
ق الطاقةوفر مقياس واملمرضات ن املمرض من البحث عينة أفراد جات د رمتوسطات

ات ملتغ تبعا الفعالة النفسية
ً

ا، ) إناث -  رذكو(النوع : الد ل قفو -  عا(رواملؤ
ة،  )متوسط-املتوسط ا منأ(وسنوات من -سنوات١٠: ٥من -سنوات١٠ك ٥أقل

خالل، )  سنوات من ياة ا ومع الوظيفى اد باإلج بؤ الت انية إم من التحقق وكذلك
الفعالة النفسية   . الطاقة

نا التاليةمشتتحددومن ساؤالت ال عن جابة محاولة ا ا البحث   ــ :لة

ـشفيات -١ باملس ن العـامل واملمرضـات ن املمرضـ لـدى الفعالـة النفـسية الطاقـة مستو ىما
املستجد ونا كو وس ف شار إن ظل كومية ـــ(را  ؟ ) ١٩كوفيد

النفــسي -٢ الطاقــة ن بــ إحــصائية داللــة ذات تباطيــھ ا عالقــة توجــد مــنالفعالــةةرــل ــل و
ــــــشفيات باملس ن العــــــامل واملمرضــــــات ن املمرضــــــ لــــــدى يــــــاة ا ــــــ ومع الــــــوظيفي ــــــاد ج

املستجد ونا كو وس ف شار إن ظل كومية ـ(را  ؟) ١٩كوفيد

واملمرضـــــات -٣ ن املمرضـــــ جـــــات د متوســـــطات ـــــ احـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد رـــــل و
كوميــة ا ــشفيات باملس ن مقيــاسالعـامل ـ الفعالـةع النفــسية ــشارالطاقــة إن ظــل ــ

املـستجد ونـا كو وس ـ للنــوع ) ١٩ ـــكوفيـد(رف تبعـا
ً

إنـاث( ـــ ـل، ) رذكـو قفــو-عـا(واملؤ
؟)متوسط-املتوسط ما بي  والتفاعل

واملمرضـــــات -٤ ن املمرضـــــ جـــــات د متوســـــطات ـــــ احـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد رـــــل و
كوميــة ا ــشفيات باملس ن الفعالــة العــامل النفــسية الطاقــة مقيــاس ــ ــشارع إن ظــل ــ

املـستجد ونـا كو وس ـ تبعـا ) ١٩ ــــكوفيـد(رف
ً

إنـاث(للنـوع ــــ ةو) رذكـو ـ ا ــ (سـنوات أك
من١٠من ــ من١٠: ٥سنوات أقل ــ ؟) سنوات٥سنوات ما بي  والتفاعل
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املمرض -٥ من ا ا البحث عينة أفراد جات بد بؤ الت يمكن عرل واملمرضات ن
م جا د خالل من ياة ا ومع الوظيفى اد ج الطاقة رمقيا مقياس ع

 ؟الفعالةالنفسية

  :أهداف الدراسة
إالبحثدف ا   ــ:ا

ن -١ العـــــامل واملمرضـــــات ن املمرضـــــ لـــــدى الفعالــــة النفـــــسية الطاقـــــة مـــــستو ـــــ ع ىالتعــــرف
و ف شار إن ظل كومية ا شفيات املستجدباملس ونا كو ــ(رس   ) .١٩كوفيد

يـــاة -٢ ا ـــ ومع الـــوظيفى ـــاد ج مـــن ـــل و الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة ن بـــ العالقـــة فحـــص
وس ـــــ ف ــــشار ان ظــــل ــــ كوميــــة ا ــــشفيات باملس ن العــــامل واملمرضــــات ن املمرضــــ لــــدى

املستجد ونا ــ(ركو  ) .١٩كوفيد
جـا -٣ د متوسـطات ـ ق فـر ناك انت إذا عما رالكشف مـنو ـا ا البحـث عينـة أفـراد ت

ات ـــــ ملتغ تبعـــــا الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة مقيـــــاس ـــــ ع واملمرضـــــات ن املمرضـــــ
ً

( النــــــوع:
ــل، ) إنــاث-رذكـو املتوسـط– عــا( واملؤ ة،  ) متوســط –قفــو ــ ا مــن(وســنوات ــ أك

من–سنوات١٠ :٥من–سنوات١٠  ) . سنوات٥أقل
بــ -٤ بــؤ الت انيــة إم مــن ـــالتحقــق ع واملمرضــات ن املمرضــ مــن البحــث عينــة أفـــراد جات رد

الطاقـــــــة مقيـــــــاس ـــــــ ع م جـــــــا د خـــــــالل مــــــن يـــــــاة ا ـــــــ ومع الـــــــوظيفى ـــــــاد ج ــــــ رمقيا
الفعالة  . النفسية

  :أهمیة البحث
ما ن جانب ا ا البحث مية أ   تكمن

  : ًأوال الجانب النظري
االبحــــث -١ ميــــة أ ــــــــتكمــــن ناول ي ــــ ال الفئــــة ميــــة ــــاأ كو واملمرضــــات ن املمرضــــ مــــن ا

مــــــستو ـــــ ع للتعـــــرف ســـــعيا ـــــ الط ـــــسق لل ـــــ سا واملحـــــرك الفقـــــر العمـــــود ىتمثـــــل
ً

ي
ـــ ملع م وتـــصو الـــوظيفي ـــاد باإلج م شـــعو ـــ ـــا تأث ومـــدى م لـــد النفـــسية رالطاقـــة ر

ياة   .ا
يــة -٢ العر اســـات الد الباحثــةوذلـــك (رمحدوديــة علـــم حـــدود العال)ــ تناولــت ـــ نال بـــ قـــة

مــــــن الفئـــــة ــــــذه ل يـــــاة ا ــــــ ومع الـــــوظيفى ـــــاد ج مــــــن ـــــل و الفعالــــــة النفـــــسية الطاقـــــة
ونا كو جائحة شار ان ظل و واملمرضات ن  .راملمرض

ــــذ -٣ نتـــــائج خــــالل مـــــن الباحثــــة البحــــثتأمــــل تقـــــاءا لإل مــــا م حـــــا ومق ا تــــصو تقـــــدم رأن
ً ً ً

ر
ا الطاقـة معـدل ن وتحـس واملمرضـات ن باملمرض تمام ـد لنفـسيةو وا يـاة ا ـ ومع

م لد الوظيفي اد ج  .من
البحـث -٤ ات ـ ملتغ س مقـاي ثالثـة بإعداد النف املجال ام الطاقـة( س لقيـاس لو

الفعالة الوظيفى، النفسية اد ج لقياس ى يـاة، والثا ا ـ مع لقيـاس نظـرا) والثالـث
ً

امل ـــــــذه لقيــــــاس أعـــــــدت ــــــ ال س املقـــــــاي ة مـــــــنرلنــــــد ـــــــا ا البحــــــث عينـــــــة لــــــدى ات ـــــــ تغ
واملمرضات ن  . املمرض
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  : َثانیا الجانب التطبیقي
ميــــة -١ أ كونــــھالبحــــثتتمثــــل ــــيالتطبيقيــــة أو خطــــوة ــــألبحــــاثمثــــل ع مــــستقبلية

النفـــسية الطاقـــة ضالفعالـــةصـــعيد ـــ املف ومـــن يـــاة، ا ـــ ومع الـــوظيفي ـــاد ج و
القـر صـناع أنظـار لفـت ـ النتـائج م ـس ــأن مـا مي أ مـدى ـ إ ـ الط ـسق ال ـ ار
ة قــد دو تحــو ــ ال ل املــشا ــ ع رالتغلــب ن ــأفــرادل ع التغلــب ــ ع ض التمــر يئــة

ه مــــــصاد وتحديــــــد الــــــوظيفي ــــــاد ا،رج شــــــأ مــــــن سياســــــات ســــــم يــــــتم عليــــــھ نــــــاء رو ً

حدتھ من   . التقليل
نتــــــــــــــائج -٢ مــــــــــــــن ــــــــــــــاالبحـــــــــــــثســـــــــــــتفادة لتعبئــــــــــــــةا شــــــــــــــادية إ بــــــــــــــرامج اعـــــــــــــداد رــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــدي النفـــــــــــــــــــــــــسية الطاقــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــأفـــــــــــــــــــــــــرادوتنظـــــــــــــــــــــــــيم وال ض التمـــــــــــــــــــــــــر يئــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــاداب باالج الـــــــــــــــــــشعو ــــــــــــــــــــزداد و مـــــــــــــــــــم ال وتقــــــــــــــــــــصر ـــــــــــــــــــات املعنو تقــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــا رفتقاد

ــــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــــ خاصــــــــــــــــــــة م لــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــاة ا ــــــــــــــــــــ ومع قيمــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــــنخفض الــــــــــــــــــــوظيفي
عبئــــــــــــــــــــة تتطلــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــ وال وـنـــــــــــــــــــا كو جائحــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــشار ان مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــة ا ة ــــــــــــــــــــ رالف

بن ــــــــــــــــم عمل يــــــــــــــــؤدوا ــــــــــــــــ ح م لــــــــــــــــد النفــــــــــــــــسية ممــــــــــــــــاالطاقــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ جــــــــــــــــاح ع يــــــــــــــــؤثر
م واستقرا املر رعاية   . ر

  :تعریفات اإلجرائیة لمفاهیم البحثال
الفعالة- ١ النفسية   Effective Psychological Energyالطاقة

ا بأ إجرائيا الباحثة ا عرف
ً

القوة: ا نفس عن ع إيجابية داخلية طاقة
ما وظائف سد وا العقل ما يؤدى ال ة يو ماوا إل لة نحوف، املو الفرد تقود

والسواء التوافق لھ فيتحقق دافھ أ تحقيق يل س أمامھ قف و عيقھ ما ل تحدى
  . النف

ض                  التمـــــر يئـــــة عـــــضو ـــــا عل يحـــــصل ـــــ ال جـــــة بالد ـــــا عل ـــــستدل البحـــــث(رو عينـــــة
ا املستخدم) ا الفعالة النفسية الطاقة امقياس ا   . البحث

الوظيفى - ٢ اد       Occupational Stressج

بأنھ إجرائيا الباحثة ك:عرفھ يد عندما للفرد سلبية وجسدية نفسية رإستجابة
أعباء ناحية من سواء تحملھ ة قد من أك عملھ ھ تواج ال الضغوط أو ف الظر رأن و

إليھ لة املو ام وامل واملسئوليات م، العمل يتعاملأو الذين باملر ى الوجدا تأثره ناحية ن
وظيفتھ طبيعة بحكم م ؤسائھ، مع و مالئھ ن و نھ ب القائمة العالقات ناحية من رأو ز

  . العمل

ـاد                     ج مقيـاس ـ ض التمـر يئـة عـضو ـا عل يحصل ال جة بالد عليھ ستدل رو
ا ا البحث املستخدم   . الوظيفى
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يا  - ٣ ا   Life Meaningةمع

بأنھ إجرائيا الباحثة ياتھ:عرفھ أن اكھ إد خالل من الفرد يكونھ نف رإنطباع
د وج مشقة من تحمل ما م ا لتحقيق س داف وأ ومغز تحمل، ىقيمة ع تھ روقد

عام ل ش حياتھ عن ضاه و ا ل وتقبلھ بذاتھ سامى وال املع، راملسئولية ذا منو موجود
معالفردقيم عاملھ مواقف ا يخ ال صية ال اتھ وخ لديھ املتكونة اتھ وإتجا

اتھ ومتغ املجتمع ثقافة ظل ن خر و   . ذاتھ

يــــاة ا ــــ مع مقيــــاس ــــ ض التمــــر يئــــة عــــضو ــــا عل يحــــصل ــــ ال جــــة بالد عليــــھ ــــستدل رو
ا ا البحث   .املستخدم

ون - ٤ كو وس املستجدرف   )COVID- 19(ا

املستجد ونا كو وس ف ال) COVID- 19(رعد التاجية وسات الف من واحدا
ً

تھ خطو وتتمثل سان ة ع ة خط مضاعفات إ وتؤدى التنف از ا ب رتص
قد مما املصاب ع الشديد ه وتأث ه شا إن الوفاة رسرعة إ ىالعليو(يؤدى

،٢٣:٢٠٢٠.(  

واملمرضات  - ٥ ن   :املمرض

ا ا البحث م شفيات:  يقصد باملس ن العامل واملمرضات ن املمرض
املستجد ونا كو وس ف شار إن ة ف كومية ــ(را منوالذين ) ١٩كوفيد م أعما رتراوحت

ة) ٥٠-٢٢( قد بمتوسط ه) ٣٦.٥(رسنة، قد معيار وإنحراف رسنة   .) ٣.٢٤(ي

للبحث النظر   :ىطار

الفعالةا النفسية  Effective Psychological Energy  لطاقة

الفاعلية إ ش و و سطو أ وضعھ الذى وم املف إ النفسية الطاقة فكرة رعود
حتمالية العمل،و أو شاط ال و و ا ل ر ا باملع الطاقة لمة ستخدم شمل،و و

للنفس الدافعة القوة و النفس صو من ة صو رل والعقلر  ( واملشاعر
Gerben,2004:752. (   

مرادف نحو ع النفس علم ميدان النفسية الطاقة مصط ستخدم و
الدافعية مثل أخر ات شيط، Motivationىملصط ة،Activation والت ثا س رو

◌ِArousal ،سم وا العقل من ل    ) .( Duffy,2007: 18  ل

النفسي الطاقة وم مف رتبط عملو املتحكم الفسيولو شيط الت بنظام ة
إلنجاز الفرد يدفع أن شأنھ من والذى جية ا ا تھ ي و الفرد ن ب املعلومات وتبادل راملخ
اسل الت إ الفرد يدفع أو لديھ النفسية الطاقة مستو تفاع ا حالة املختلفة ام ىامل ر

ال الطاقة مستو انخفاض حالة ام امل إنجاز لديھىوعدم  .  ( نفسية
(Posner&Rothbart,2010:101   

السل أو ى يجا ل الش تتخذ أن يمكن النفسية ع،والطاقة ذلك توقف و
الطاقة مصدر انفعاالت يجابية،طبيعة للطاقة ان مصد والسعادة ة رفاإلثا القلق،ر أما



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة أبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

11 

السلبية للطاقة ان مصد ما فإ سبة. روالغضب بال ال ا و فإنوكما السمات ألغلب
خالل والنقصان ادة الز حيث من يتفاوتو اص أن إذ بالتدرج تتم النفسية نالطاقة

املوقف لنوع فقا و املختلفة    ) .٢٢٠ :٢٠١٦ ،املتو( ووقات

النفسية الطاقة ف   :عر

امل ا نف) ١٩٧ :٢٠٠١(عرف وم مف ا الناحية–بأ من ع فسيولو
يتطلبالنفسية ما سلوك القيام أو محددة مة م إنجاز ع تھ ومقد الفرد استعداد رعن

الدافعية من ا قد منھ
ً
العص،ر شيط الت مستو عن ع الفسيولوجية الناحية ىومن

ن الرا الوقت الفرد ذا لدى الوصالت،والسيكوفسيولو كفاءة عن ع كما
وقد العص از ا خاليا ن ب ية امرالعص مل الفرد إنجاز أثناء املعلومات تبادل ع ا

  .محددة

او م ا العقل) ٣٠٦ :٢٠١٢(ىوعرف عمل يدفع الذى شاط ال عن ع وم مف ا بأ
وتبادل ما مة م أو عمل وإنجاز أداء ع تھ وقد الفرد استعداد تمثل و سم روا

أن شأنھ من والذى جية ا ا تھ ي و الفرد ن ب محددةراملعلومات ام م إنجاز إ يدفعھ
الطاقة من املرتفعة ات املستو ات،حالة املستو حالة ام م أي إنجاز لعدم يدفعھ أو

ا م   .املنخفضة

املتو ا عرف ما ) ٢١٩ :٢٠١٦( و مة م أو عمل إنجاز ع تھ وقد الفرد استعداد ا ربأ
فض إ ا وتنمي أداءاتھ عديل ع عمل   .لحيث

ران ا عرف ام ) ٩٨ :٢٠١٨( زو وامل عمال إنجاز ع تھ وقد الفرد استعداد ا ربأ
حياتھ مل ع يز جديد واقع إ واقعھ ئا س يراه ما عديل ع عمل رحيث

ً
عيد، و

النف التوافق تحقيق نحو بھ يتجھ ياتھ مع إ يصل ح التواز حالة إ   .نالفرد

تج محركست بمثابة عمل النفسية الطاقة أن السابقة فات التعر خالل من
ا يمر ال ية البي املواقف محددة قة بطر للسلوك الفرد ام،يدفع م انجاز إ فيدفعھ

للطاقة املرتفعة ات املستو حالة حالة،محددة ام م أي انجاز عدم إ يدفعھ أو
للطاقة املنخفضة ات   .املستو

: النفسیة المفسرة للطاقة النفسیةلنظریاتا  
النف التحليل ة دنظر :وفر  

النفسية الطاقة عن تحدثوا الذين النفس علماء أوائل من د فر ط،وعد رو
سية ا بالطاقة النفسية الطاقة د النفسية،وفر الطاقة مستودع نا أن واعت

الد ا ا ا اك د و الشعو رومركز ر ادىر ى ر ا نا ا ج ع املشرف و و راخ ،ز
ئة الب مع ا توافق ع عمل و صية ال عن بالدفاع طاقة من لديھ بما نا تكفل ،و

والواقع ع نا و و ال مطالب ن ب الصراع وحل امل الت عند. وإحداث الطاقة وتأخذ
ما ن مسا د رفر النفسي:و الطاقة مسار يكو نا و ياه نحونا وموجھ إيجابيا ا مسا ة

ً ً
ر

وتكو املوضوع وحب الذات وحب والنوع الذات وحفظ البقاء إ دف حيث نالبناء
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اجتماعيا املتوافقة صية ال
ً

إ، الفرد تفك يتجھ سلبيا ا مسا الطاقة تأخذ وعندما
ً ً

ر
الة ا ذه و الفناء إ دف و النفس ية التدم القو أو دم ال عىغرائز غلب

نحو أم ذاتھ فيدمر الذات نحو ا موج العدوان ان أ سواء ى العدوا ع الطا صية ال
ً

اجتماعيا متوافق غ فيكو ن خر
ً

والدافعية،ن النفسية الطاقة د فر اختصر ووقد
زة الغر أساس ع ا دان( وفسر    ) .٣٠ :٢٠١٤ ،ز

يونج ة :نظر  

النفسية الطاقة وجود إ يونج الطاقةش ذه توظف صية ال وأن
ن النوع:اتجا اثر وت ياه ا ع للمحافظة ة الضر لألعمال ورو الوظائف،ل تمثل و

ة ز الغر ة د–الفطر فر مع والعلمية–وشابھ الثقافية شاطات ال يوظف ى والثا
حية و،ووالر ات التصو أر شمل ال ياه ا داف أ ل ش ال اترو   .تجا

النفسية الطاقة ات اتجا تواز عدم ناك ا،نو م و زء ا اتجھ لفإذا
ى الثا تجاه ضعف ب س و واملتعة اللذة نحو يتجھ سان فإن و دف ال ،لباتجاه

فيحدث ى الثا دف ال ا توظيف يزداد سوف و دف ال الطاقة توظيف قل لوإذا
تقا و رالتطو ياهر ا داف أ    ) .٩ – ٨ :٢٠١١ ،الفال( ء

ن ليف املجال ة    :نظر

النفسية الطاقة اسم النفسية باألعمال تقوم ال الطاقة نوع ع ن ليف ،أطلق
التواز إ العودة وال النف از ا يحاو عندما النفسية الطاقة تنطلق نحيث ل

التواز عدام ا من حالة يوضع أن التوترنعد دياد إ عن ذا التواز عدام ا تج زو ن
خا يھ تن يجة ن ذلك ان سواء أجزائھ بقية إ بالقياس النف از ا أجزاء من رجزء

داخ غ إ، أم بأسره الطاقة توليد يتوقف مرة ل از ا داخل التوتر ساو ي ىوعندما
با،الراحة النفسية قائق ا ن ليف سمى تكووقد وقد الفرد حياة ح أو نال

التفاعل وأن آخر اتجاه إ تدفعھ سلبية قو أو إيجابية قو ذات النفسية قائق ا ىذه ى
السلوك رشد و ا ع عيدا شده أو ياه ا ح إ الفرد تدفع والسلبية يجابية القوة ن ب

ً

عة املتصا القو ن ب التواز حل إعادة رتجاه ى نالراش( ن حس و   ) .١٦٨ :٢٠١٩ ،د

أدلر ة :نظر  

إن وقال ياة ا دف أو الغائية وم مف خالل من النفسية بالطاقة أدلر تم ا
ا اتجا ا شاط تتجھ سانية النفس انت إذا إال وتتكو تنمو أن يمكن ال صية ال
ً

ن
ا يوج ادفا

ً
غاية، نحو سلوكھ للفرد ينظم ياة ا دف أن أدلر ن وتنخفضَّو معينة

ستطيع ال دف أو مية و غاية نحو ا موج الفرد اتجاه يكو عندما النفسية الطاقة
ً

ن
دان( تحقيقھ     ).٣١: ٢٠١٤ ،ز
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:تصنیف الطاقة النفسیة  
الفرد Thayerيصنف استغالل مدى إ ان ش ن مستو إ النفسية الطاقة

ما و النفسية   - :لطاقتھ

التح -١ عوالذى:ىاملستو سر بأنھ الفرد تصف و ن ت الر إ الفرد ميل إ وش
الدقة ومبالغ وحذر  .التعب

الفو -٢ العطاء:ىاملستو فرة و ة يو با املستو ذا يقع الذى الفرد تصف وو ى
شطة من العديد سة مما ع ة والقد العق ستغالل رو  . )٤١٤ :٢٠١٨ ،الرفا( ر

ا صنف ى Thayerكما اآل النفسية بالضغوط الفرد لتأثر وفقا أيضا
ً

: -   

ة -١ التوتر أو:Tense – Energyالطاقة الوسطى ات املستو إ ش و
النفسية بالضغوط حساس و التوتر من مرتفعة ات مستو مع الطاقة من املنخفضة

. 

ادئة -٢ ال إCalm – Energyالطاقة ش و تزان و دوء ال طاقة ىمستوأو
النفسية الضغوط أو بالتوتر وب م غ الطاقة من ران( مرتفع   ) .١٠٩ :٢٠١٨ ،ز

:العوامل المؤثرة في الطاقة النفسیة  
التالية بالعوامل النفسية الطاقة - :تتأثر  

 البيولوجية اجات  ا
 السابقة ات  ا
 الفردية ق  والفر
 والقلق ة ثا س جة رد  ر
 والن التطو  رمرحلة

 الية ا ئة  الب
 الضغوط مستو ىادة   . ) Dennis,2010:1113( ز

الوظيفى اد      Occupational Stressج

ال املوضوعات من املنظمات العمل بضغوط سمى ما أو الوظيفى اد ج موضوع عد
التنظيمى السلوك مجال ن الباحث قبل من ايد م تمام با ذا،حظيت ي أ تمامو

مثل املنظمات ع الوظيفى اد لإلج السلبية لآلثار يجة العمل:ن وانخفاض،ترك
ا،نتاجية وغ او الش ة وك الغياب سبة تفاع ىوا جراء. ر من الكث املنظمات وتخسر

من أساسية مة وم ا ضر أمرا الوظيفى اد ج ة إدا عملية جعل مما السلبية ثار تلك
ً ً
ر ور

ام ةم النا ة منطلق، ردا من يتم أن ب ي العمل ضغوط مع التعامل أن ذلك
ا عل القضاء س ول ا مع ش مرتبط. التعا و ما ا فم عام ل ش اد ج ر مظا وتتعدد

املصادر ذه مع التعامل طبيعة فراد ختلف و العمل نطاق خارج و ما ا وم بالعمل
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س و التكيف ستطيع من ناك حفزف كأداة ا واستخدام املختلفة الضغوط من تفادة
ية ملشكالت يتعرض التا و ا مع التعامل يفشل من ناك و محددة داف أ لتحقيق

متعددة ان( ونفسية   ) .١٩٤ :٢٠٠٢ ،زالفو

الوظيفى اد ج ف  : عر

ية الالتي لمة ال من مأخوذ اد ج وم باللغ  )Stringer( مف ع ةوال
والعذاب بالقلق الشعو مع ذا طراف بواسطة سم ل الشديد حتضان سية ،رالفر
ا وا يكن لم ستعمال ذا لكن عشر ع الرا القر مرة ألو لمة ال ذه دت و وقد
ً

ن ،لر
و ات مصط ثالثة دت و فقد ية نجل اللغة والضغط، Stressorضواغط-  :رأما

Stress،نض كرب .  Strainغاطو ع ية العر اللغة اق،ضائقة،و استخدام .رإ وتم
لالستعمال وأقرب فصاحة أقرب ا لكو اد إج ى( لمة    ) . ٢٧ :٢٠١٩ ،الشو

كية مر املتحدة الواليات نية امل والسالمة ة لل الوط د املع وعرف
أنھ ع الوظيفى اد وعاطف:ج جسدية تتوافقإستجابة ال عندما تحدث سلبية ية

ن املوظف واحتياجات ة قد مع الوظيفة السابق( رمتطلبات    . )١٢ :املرجع

ى ) ٢٨٦ :٢٠٠٦ ،محمد ( Kikul&Posig وعرفھ والبد النف اد ج من حالة بأنھ
ضاغطة عمل ئة ب لة طو ة لف العمل عن   .ناتجة

ى مدا ا عرفھ ئةبأ ) ٢٨ :٢٠١١( كما ب ن ب ام ضعف من تج ت حالة نھ
ا عمل ال العمل ئة و اصة ا املتعلقة،الفرد العوامل عض تفاعل ب س شأ ت

الة ا ا غ وتحدث ة ومتكر مستمرة ة بصو ئة الب ذه الفرد خصائص مع بالعمل
ً

ر ر
معا ن ثن أو والنفسية سلو،البدنية أفعال دود إ يؤدى تنعكسرمما إعتيادية غ كية

منظمتھ ع ثم ومن لعملھ أدائھ أوإيجابا سلبا
ً ً

.  

وة وأبو يلة ا أيضا أو ) ١٣٦ :٢٠١٧(وعرفھ البدنية الفرد استجابة بأنھ
غي إ وتدفعھ النفسية حالتھ تؤثر ئة طا جية خا حالة أو موقف أو ادث رالنفسية ر

عتيادى   .سلوكھ

ج مية الوظيفىأ   : اد

ا تجن يصعب ال مة امل املوضوعات من الوظيفى اد ج أصبح،عت حيث
الرنانة لمة ال اد ياه،ج ا نوا جميع الناس تمام با ناك،وحظى س ل الواقع و

املمات ح الوالدة وقت من اد ج عن بمنأى و ملختلف،من الفرد يتعرض حيث
بة، العص اتاملواقف شر رة ظا وأصبح واسع ل ش اد ج عن ديث ا وأصبح

لألعمال ماليا لف م ألنھ الغرب
ً

داف، وأ املوظف ة من ل ع ه لتأث وذلك
  .املؤسسة

سلوك لتفس وحقيقية أساسية وسيلة ا أ الوظيفى اد ج مية أ وتتج
ذل ان أ سواء ا عملو ال املؤسسة نجازنفراد ع تؤثر وال سلبيا أو إيجابيا ك

ً ً
،

ام مستو،نتاج،تقان،ل ع عنھ الناتجة يجابية أو السلبية ثار ملعرفة ىوذلك
واملؤسسة مالئمة،الفرد عمل ئة ب توافر التنظيمية القاعدة أساس عد كذلك وو

ية العا،و الوظيفى اد ج تحت فراد أن ذاكما و نية امل وادث ل عرضة أك
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نية امل باإلصابات العالقة ذات الضغوط من التقليل ة ضر ى( ورستد  :٢٠١٩ ،الشو
٢٩.(   

الوظيفى اد ج   : مصادر

و مصادر ستة إ الوظيفى اد ج مصادر    - :تنقسم

ام )١ بم الفرد قيام ع و العمل وعبء العمل ف ظر شمل و العمل ستطيعوطبيعة ال
املتاح الوقت ا الفرد،زإنجا ا يملك ال عالية ة ا م تتطلب ام امل ذه أن   .رأو

ا )٢ يحتاج ال املعلومات إ فتقار و و الدو غموض شمل و املنظمة الفرد ردو ر
ومتطلباتھ العمل مسئوليات وضوح عدم أو املنظمة ه دو ألداء الدو،رالفرد روصراع

ال ذا تج دوارو متطلبات ن ب ض عا ناك ان إذ الفرد،رصراع يتعرض فعندما
دوار صراع من ى عا فإنھ ضة متعا متطلبات عليھ يفرض  .رملوقف

واملر )٣ الزمالء ومع املباشر س الرئ مع العالقات شمل و العمل العالقات نوؤسوء  .س
واقع )٤ مع املركز تناقص ضمان مدى شمل و الوظيفة تطو  .الفردرعدم
ات )٥ القرا إتخاذ املشاركة قلة شمل و التنظيمى ا ومناخ املنظمة ل ي ،رصرامة

ن ب البناءة تصاالت و ات شا س وضعف للمنظمة باإلنتماء الشعو روعدم ر
املتعددة،قسام نات املوا ق طر عن ومراقبتھ السلوك  . زوتقييد

من )٦ الفرد يحملھ ما شمل و للفرد ذاتية وإقتصاديةمشكالت نفسية مشكالت
خاصة وقيم وطموحات    ) .٣٤٤ :٢٠٠٧ ،حوامدة( واجتماعية

الوظيفى اد ج  : آثار

الوظيفى اد لإلج وسلبية إيجابية آثار ع،ناك ركزت اسات الد معظم رولكن
باألمراض صابة وإحتمالية نتاجية نقص مثل السلبية ثار. ثار ذه مناقشة تم وس

والتنظيم الفرد مستو   ىع

الفرد) أ(  مستو و:ىع أقسام ثالثة إ اد ج آثار جيل يلر نفسية:قسم ،أثار
سلوكية وثالثة عاطفية   .ىوأخر

رة ظا و العمل ئة ب اد لإلج السلبية عراض م أ أن ن ب فقد ن بار وأما
عديدة سلبية ات متغ و ظ بمع النف اق إرح عرضھ يجة ن الفرد تصرفات

ية بي ادات عة،  إج أ الفرد ع الشديد اد لإلج املتوقعة ثار صنف فقد كوكس رأما
و صية:مجموعات ات اكية،وسلوكية،تأث   .وجسمية،روإد

التنظيم) ب(  مستو الغياب:ىع ة وك العمل ان دو معدالت ادة نا النتائج رتتجسد ز
العمل وإصابات وادث املنظمة،وا ا تتحمل ال عباء و اليف الت ادة عود،زو التا و

ا إنتاجي و وتد املنظمة كفاءة تحطيم   .رإ

الفرد) جـ(  صية و داء و ة بال اد ج ن:عالقة ب عالقة وجود إ جيل يلر أشار
حية الر ات املشر عاطى و والسرطان القلب وأمراض وو ات ادالآرواملخد باإلج ر الظ لذا،م
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واملنظمة الفرد ع اليف الت ادة ناك زيكو ة،ن دو وثمن طباء أجو رمثل
للمنظمة سبة بال نتاج وقلة وحمد( والتقاعد خرمة    ) .١٣ – ١٢ :٢٠٠٢ ،أبو

الوظيفى اد ج ة مواج اتيجيات   : إست

ال ساليب من العديد يناك ما ا وم العمل ضغوط مشكالت    - :عا

 العمل جيدة يقية ف ئة   .ب
 العمل نة  .واملر
 العمل ان م ماعة ا  .ديناميات
 التنظيمية دوار الصراعات،توضيح ة  . روإدا
 الراجعة التغذية  .تلقى
 والتواصل تصال جيدة ات ا  .رم
 نية امل ات املسا ر وتطو  .رتخطيط
 القيادة ة نا داعم. أساليب تنظيمى  .مناخ

 فعالة سياسية اتيجيات  .است
 ت القرا إتخاذ ات ا رم  . ر
 التنظيم ر تطو وة( تقنيات وأبو يلة   . )١٣٧ :٢٠١٧ ،ا

ان الفو من ) ١٩٩ :٢٠٠٢( زوأضاف عد حيث العمل تصميم إعادة اتيجية است
إدا املستخدمة الفعالة إستخدامرساليب دف ال يختلف حيث العمل ضغوط ة

إعادة من دف ال يكو فقد حده ع موقف ل سات ومال ف لظر تبعا اتيجية س نذه و
ً

ة كث ام م ع تحتو الوظائف عض أن حيث الوظيفة أعباء تخفيف و العمل ىتصميم
العمل عبء عن ناجما العمل ضغط كو و ومتعددة

ً
ست،ن الة ا ذه املنظماتو طيع

ا ف اد ج مصادر من تقلل ح الوظائف تصميم إلعادة خططا تضع أن
ً

يكو، نوقد
للموظف وحفزا تحديا أك جعلھ خالل من وذلك إثرائھ العمل تصميم إعادة من دف ال

ً ً

التحكم خالل من ذلك حدث و ستقاللية و باملسئولية الشعو ادة لز ا رومصد
ً
ر

املخ العمل ستقالليةخصائص مثل العمل،تلفة العمل،وذاتية مية   .واملعلومات،وأ

 :Life Meaningة معنى الحیا 
الكوس  ذا وجوده منذ وجوديجابةإنسان ساؤالت ةكثةعن

وجوده ب وس الكو و ليقة با مع ،منھوالغايةنتتعلق عد منو ياه املوضوعاتأا ك
ساءل سانال ا ع ساءل ي ال من ،زوما ما مرحلھ فرد ل يواجھ حتمي سؤال و ف

حياتھ أل،مراحل لوجودذلك الرئ دف ال ياتھن مع تحقيق و املع ،سان ذا
الفرد حياه يجعل وجديرمفعمةالذي شاط وال ة يو وةبا ش   .ستمراربالع

ياهعو  ا مع يمأد املفا منظومساسيةحد ضمن تدخل تمامةال
ساباإل عىتجاه يركز اسةالذي خرد ه باعتبا حيةرسان كونھةور جانب ا

ومعر وعق بيولو والتغي تركيب للنمو يمقابلىامسالوقابل اني املي تجاه
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ير السلوكأىالذي وان الدوافع تحفزه ي ة وليةاجاتسا كمتطلباتوالثانو
ي( نالتوازإلعادة ا    .)٢٠١٦:١٩ ،راسكند

عد  لرفيكتوو مس Frankelفران بحثوا الذين العلماء اوائل املعةلأمن
ياأالوجودي ا من دف ال وPurpose in life   ةو ساعده، معسكراتوجودهقد
اتھأعتقال نظر يطو املرن ا Existential Meaningلوجودياععن ابواخت تطبيق

ن بأوھخالل اتھ اختبا لأرقنعتھ ءإن لديھ ستمرھنأسان يجعلھ الذي املع
يا خالل،ةا املعسكرإومن االقامتھ كث حظ

ً
ب ن شعر انوا الذين ن املعتقل مأومن

ا و ولكءسونتايا م ممحال و ت ي ن تلقاءنح مأن ستحقإنفس ء وجود
ص و م توا ستعيدو انوا م حيا زاستمرار دفمن و بمع يتمتعو من ؤالء و ندو ن

م الوجودي(حيا عتقد ،)املع ما لديھ س ل من ل ياتأو يجعل جعلھھنھ و مع
بھإيتطلع ت ي عدميإمراملستقبل ياةرالشعو ؤالءةا منو عانو نالذين

الوجودي    .) ٢ :٢٠١٦ ،رغندو  ( Existential Vacuum الفراغ

يا ا مع ف   :ةعر

ياه)Taylor etal.,2000,100(عرفھ ا اك اد يتمثل نف انطباع ربانھ
تواجھ ال مات اس ع ا ات ولو و القيمي البناء تحو جراء من ا ستمتاع زو ل

حياتھ منالفرد يخلقھ والذي حياتھ الفرد عليھ س الذي املن و ظرفأو ي
متواضعأسيط    .و

غزالأعرفھ                والأنھأب)  ١٦١: ٢٠٠٧ ( ةبو
ً

ياأتفس: ا ءةحداث تتعلق ماال
حدثأ أو خما شأ أىماةو ثانيا ،ةميأوةداللذىلإنھ

ً
التفس : فردياه

و    .دافھأودوافعھ

ا                    وال الطيب عرفھ ءأب )٨٣ :٢٠٠٩( صو ل داللينھ منل ةمثل حياتھ لفرد
أل ه تفس ياخالل ا فلسفةحداث ن خاصأوةوتكو تةداف مصادرياتھ توف لھ يح

قيمللمعةحقيقي لتحقيق حاضره ي ومستقبةحقيقيةيجا يرأللذاتھ فضل
  .ھعن

كر  عرفھ معرفأب )١٠١: ٢٠١٦كشكر ( Reker ركما لنظمةنھ دافھأالفرد
ياسوا ا ا لبلوغةاق والس لوجوده مھ وأوف ادافھ لتحقيق املصاحب    .حساس

و  لعوامن عرفھ دفإنھأب) ٢٠١٧:٨١(ليتغو ال اك وجودوالغايةرد  ،سانمن
يمكن تحقيقأالذي خالل من الفرد يجده اتھإوبأعمالھوالقيام ،دافھأن عالقتھ،زنجا

نمع اتھ،خر خ و املحيط مع اتھ ياالذاتيةخ ا عليھ وتفرضھ تحملھ ما منةمع
ف صعبأ ةئممالوظر ف ظر مالئمةوو   .ةغ

املنا                عرفھ يرتبطأب )٦٥: ٢٠١٧( و ش عا ياةنوعيةقيمبنھ سةا الال ك
بدافعي اتھ قد يوظف خاللھ من والنمو للتعديل قابل سعياةرالفرد

ً
دافھألتحقيق

من د ا التا و مشر جتماعية النفسيةضطراباتقملستقبل   .و
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يـــا                 ا ــ مع فـــات لتعر الــسابق العـــرض خــالل مـــنالباحثـــةتجــدةمــن الــرغم ـــ ع انــھ
فـــات التعر حياتـــھأالإعـــدد ـــ ملع الفـــرد يـــضعھ الـــذي التـــصو حـــو ـــا معظم تـــدو ـــاد ت رـــا لر

لتحقيقھإو س دف و ياه ا من غرض بوجود الدائم   .حتفاظھ

يا  ا مع   :ةمكونات

مع                يايتضمن سيھةا ئ مكونات   - :رثالث

ب:املعرناملكو -١  رتبط الفرإو اك املع،حياتھعملدرد ت ال ات ا    .يو

ي -٢  الـــــسلو حياتـــــھ :ناملكــــو ـــــدف جم ـــــ ي ســـــلوك مـــــن الفـــــرد بــــھ يقـــــوم بمـــــا يـــــرتبط والـــــذي
حياتھ واق ل ش ك   .راملد

يكــامل-٣  الوجــدا يــرتبط :نو بــبإحــساسوالــذي قيمــأالفــرد ــا ل حياتــھ مــنةن ــا ع ضــاه رو
من حققھ ما    .)١٠٢ :٢٠١٦كشكر( دافأخالل

ياهأ    ا مع   :عاد

يتضمن  ياه ا عةأمع سيأر ئ   - :ةرعاد

الداخ-١  الرضـا :السالم مشاعر و ف ،والقناعـةو الظـر الفـرد وفيتـذو ياتيـةق  يجابيـة ا
.  

يا-٢  ا عن املستقبلةالرضا عن:و نالرضا اأخر ا العالم املواقف    .و

حانية -٣  لإل :يمانووالر ترجععالج ال حانيلضطرابات ر والقلقدالفرةوضعف   .الضيق

ش-٤  ـــــشو وال ـــــ املع وإعكــــس: فقــــدان يــــاه ا قيمـــــھ ـــــ مع ـــــإنخفـــــاض خ ـــــا ةســـــالبةرعتبا
ا الدافعيةوكذلك داف مة أل عالقـامل والعزلـةةو بالـضيق  :٢٠١٧ ،املنـا( جتماعيـةذلـك

٦٦(.   

يا  ا مع   :ةمصادر

لأ                فران ياأشار ا مع خاللإيمكنةن من التاثالثةيجاده و   - :قيم

للعـــالمتت :بداعيـــةالقـــيم-١  الفـــرد عطـــي فيمـــا ـــذا ،مثـــل يتطلـــبو نجـــازإ( بـــداعمـــر
علميإ -عمل شاف نةومساعد) ك    .خر

اتيـــ-٢  يا ا فيمـــا:ةرالقـــيم ايأخـــذتتمثـــل مـــن يتطلـــبالفــــرد ـــذا و مــــالاللعـــالم با تمتـــع
ما وتقدير ب   .وا

ــــيم   -٣ ــــةالقــ يــ ف :تجا الظــــــر تجــــــاه الفــــــرد ا يتخــــــذ ــــــ ال املواقــــــف ــــــ تميــــــةوتتمثــــــل  ا
و( املوتواملرض ،املعناة   )٨٦ :٢٠١٧ ،ليتغلعوامن

صو ـــــــــ مـــــــــن ـــــــــ تتغ املـــــــــصادر وألخـــــــــرــــــــذه الثقافـــــــــات حـــــــــسب ل ـــــــــش والعوامـــــــــلو عـــــــــراف
مرحلالديموغرافية حسب ةرالتطوةوكذلك   .العمر

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
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يا ا مع   :ةخصائص

والأ
ً

و : د فر ياه ا   :مع

فـرد                مـن يختلـف و نفـسھ بـالفرد وخاص متفرد ياه ا مـنآلخـرمع دىولـآلخـرزومـن
مرحلـــــھ مـــــن نفـــــسھ ص ســـــالتھ ،ىألخـــــرالـــــ فـــــرد ـــــل اصـــــةرفل يـــــاا ا يمكـــــن،ةـــــ ال لـــــذا

ص يحـــلألـــ صن ـــ ـــان تـــھأكمـــا ،خـــرآم ر فـــرد ــــل ل اصـــةؤن بــــھا املحـــيط ،للعـــالم
املتفـــردة ـــسانية تـــھ تجر عـــن ناتجـــة ـــة الر ـــ. ؤــذه ع ـــذا تـــصوأو فـــرد ـــل ل ـــاصهرن ا

يـا ا ــذه وةعـن قـيم مــن تحملـھ وأبمــا وتختلــفأــداف الفـرد ــا ل يتعـرض ومواقــف حـداث
آل فرد    .خرمن

ياه :ثانيا ا عطاءكإمع س ول    شاف

يــــا ا ــــ سةمع اتــــلــــ صو
ً
زار جــــا

ً
ولإل ــــوإســــتخدام يتوصــــلإنمــــا ال ــــشاف ليــــھإك

عمليــــإـــسان خــــالل مــــن يةال ابحــــث ل  بــــدأ مــــش قــــھ تؤ حيــــث ه رباختيــــا مــــنةر حياتــــھ خلــــو
ـــدف وال ـــ حالـــأاملع ـــ و الوجـــودي الفـــراغ مـــن ي عـــا ن حـــ الـــسأمةو وومـــن  ،حبـــاطامللـــل

يبد ا خـاللالفأعند من يتھ ما وضع اأرد يتخـذ ـ ال اتـھ وقرا ـرفعالـھ ادتـھءبم ـذا ،را ف
يـــا ا وقـــضايا ملـــدلوالت مـــھ ف ومـــن الفـــرد ذات مـــن بـــع ي ـــ فـــ ،ةاملع الفـــرإلـــذا ـــشفدن س ال

ات تصو من املع ورذا ن الذاتإخر وتحقيق والتطو للتقدم سعيھ خالل من    .رنما

مو :ثالثا يظل ياه ا جودامع
ً

دائما
ً

  

تخلـــو ال يـــاه بـــداأا
ً

ـــ ـــ ح ـــ املع ـــسانأمـــن ـــا ف يواجـــھ ـــ ال ظـــات ال قـــ
اليــــ وأمواقـــف و ،مــــلعـــدامإس ف الظـــر مــــن ــــشف س حيــــاوفـــاملع ل ــــش ـــ ال ةحــــداث

دائمـــا ،ـــسان موجـــود فـــاملع
ً

ـــ ـــ ح ــــان م ـــل ـــ ـــستطعاملعانـــاةو لـــم نأــــسانفـــاذا
م ب ســ ــم مــنيف يــتمكن لــن ــاإعاناتــھ ئافالتعاســة،حتمال شــ ــست ل ــا ذا حــد ــ

ً
يمكــن ال

يحتمـلإ ال الذي و املع غياب ولكن تتحـوواملعانـاة،حتمالھ عنـدما ـا تفاد يمكـن ال ـ لال
شةخإ تصبح مع ئاذات

ً
ا مث
ً

مم وال التحدي ح   . ولر

عا ياه :را ا القلقأمع   ساسھ

ســإ ياتـــھـــسن ـــ مع لتحقيـــق نوعـــايثان لديــھ ـــ
ً

ذلـــك الوجـــودي القلـــق مـــن
ـــوأل القلـــق مـــةالـــسماتأحـــدن ـــسان زاملال دافـــعلإل ـــو ـــأو ـــسا املع ـــذا عـــن بحثـــھ  ،ـــ

حالـــ س لـــ القلـــق مـــن النـــوع ـــذا طإوةمرضـــيةو شـــر مـــن شـــرط ةونمـــا ودليـــل النفـــسية الـــ
ــا وجود ــ بحاجــاإلف ،ع تحةــسان يل ســ ــ ــستحقللــس ــدف مــنأقيــق ش عــ جلــھأن

تواج ال ات الصعو انت ما ي(  ھم   .)٢٠١٦:٢٤ ،اسكندا

املستجد ونا كو وس  (COVID -19)  رف

عــام مــن ــ خ ــع الر ـــ٢٠١٩ــ ال املــستجد ونــا كو ــاء و جائحــة العــالم رإجتاحــت
ــــتركـــت تـــزالــ ــــوال وــ جتماعيـــة و قتـــصادية و ية الـــ ـــا أجمـــعرآثا العـــالم ـــ ع النفـــسية

العامليـــــة ب ـــــر ا ـــــ أك ـــــ ـــــ ح تحـــــصل ولـــــم مـــــسبوقة ـــــ غ تكـــــو ـــــاد ت قـــــة وبطر نظـــــرا. ن وذلـــــك
ً



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
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العالم أنحـــاء جميــــع ـــ ا ـــشا ــــل،رإلن ـــ يــــاة ا ملفاصـــل عطيـــل و شــــلل مـــن بـــھ ب ــــس ومـــا
ا مثل قل قة بطر علما،البالد ة ـشر ال ا تبـذل ـ ال ة ـ الكب ـود ا مـن بـالرغم وو ـا دول و ـا

ائحـــــة ا ـــــذه ـــــ ع للقـــــضاء ة املتطـــــو البحثيـــــة ـــــا تـــــزال،رمراكز ال ـــــا يـــــتمكنقائمـــــةفإ ولـــــم ،
ن ــ إ وجــودمــنالعـالم مــن الــرغم ــ ع س ـ الف ــ ع للقــضاء فعــال ي ــا عقـار ــ إ التوصــل

الصدد ذا محاوالت   .)٢٦٦: ٢٠٢٠ ،يسمر( عدة

ونـــا كو وس ـــ ف عـــد اواحــــد)  ١٩ـــــكوفيـــد( رو
ً

وســـات الف بالتامـــن تــــص ـــ ال جيـــة
و ـــــسان ة ــــ ـــــ ع ة ـــــ خط مــــضاعفات ـــــ إ تــــؤدي و التنفـــــ ــــاز ـــــتتمثــــلا تـــــھ رخطو

و ه ـشا إن هرسـرعة الوفـاةتـأث ـ إ يـؤدي قـد ممـا املـصاب ـ ع ــذا،الـشديد ـسميتھ عـن أمـا
اسـم ـشتق ف يـةCorona virusسـم الالتي لمـة ال ونـا   (Coronaمـن يـة) ركو بالعر ـ ع و

غابـــــات أو ات بـــــر ـــــ ع يحتـــــو ي كـــــر جـــــسم ـــــر املج تحـــــت ـــــو و الـــــة ال أو ليـــــل أو زالتـــــاج وز يو
وس الف غالف سطح تمأل ة كب  .) ٢٠٢٠:٢٣،يالعليو(سطحية

أ أن) ٢٠٢٠:١٥٠(والـــــدشــــارو ــــ مـــــنإ ة ــــ كب عائلـــــة عــــن ة عبـــــا ونــــا الكو وســـــات رف ر
ــــ ال و املتنوعــــة وســــات مثــــلالف جــــدا ــــس ال ن بــــ اوح ــــ ت ــــ ال مــــراض مــــن العديــــد ب ــــس

التنفـــسية مـــة املتال و التنفـــسية وســط الـــشر مـــة متال مثـــل ة خطــو ـــ أك أخـــر ـــ إ ــ زالر قز ر ى
الوخيمة ادة  .ا

وس الف و ظ  ربداية

ال وســـــات للف ــــو ظ أو رــــان عـــــامتل منتــــصف ـــــ تمـــــام١٩٦٠اجيــــة اد وقــــد زم
وســا للف مثــلالعــاملي شــدة ــ أك أمــراض حــدوث ــ ا ــسب عــد الثانيــة لفيــة بدايــة منــذ :ت

الـــوخيم الرئـــو ـــاب ل مـــة ىمتال س( ز التنفـــسية)رســـا وســـط الـــشر مـــة ومتال ق، س( ز ـــ ،)م
مـــــرض وحاليـــــا

ً
التـــــا  وس ـــــ مـــــن ) ١٩ –كوفيـــــد ( ٢٠١٩الف جديـــــدة ســـــاللة بھ ـــــس الـــــذى

شاف اك سبق لم التاجية وسات قبـلالف مـن ـسان لدى ـ. ا ال وسـات الف ـشأت وقـد
ونـــا كو وس ــ ف ـــا بي مــن ـــ ال ــسان لإل التنفـــ ــاز ا ـــ ع خـــالل ) ١٩ –كوفيــد( رتــؤثر مـــن

حــــصلوا وس بــــالف بو أصــــ الــــذين وائــــل ــــ املر أن حيــــث يوانــــات ا مــــع املباشــــر التعامــــل
سلــس وس ــ الق ــسب اك أن عــد يوانــات ا مــن مباشــرة أثنــاءعليــھ اثيــة الو الطفــرات مــن رلة

ــــــــــسان جـــــــــسم داخـــــــــل ــــــــــاثر والت بالعـــــــــدو لـــــــــھ ســــــــــمح ممـــــــــا ى يـــــــــوا ا العائــــــــــل ـــــــــ ىوجـــــــــوده
  .)١٨: ٢٠٢٠،ىالعليو(

مدينــة مـن ـاء الو ــشار إن بدايـة انـت ـان( و ــ) يو إ ليـصل ــا م إنتقـل ثـم ن الــص ـ
ول الدو ذه مجتمعات شرائح جميع ليمس با تقر العالم دو لجميع ل

ً
ذلـك عـد ا و أو رتصبح

ه ــشا الن ــسية الرئ ة رالبــؤ حيـــث،ر مــن و املركــز ــ ع كيــة مر املتحــدة الواليــات عــت تر لثــم
الوفيــــات وعــــدد بــــھ ن املــــصاب ــــو،أعــــداد والتباعــــد عــــزال ــــان ذلــــك امقابــــل تيجيةســــت

ــــسية الــــدواالرئ ــــا واتبع العامليــــة ة الــــ منظمــــة ــــا أوصــــت ــــ ا( لل د الــــشررمركــــز قســــات
   ) ٨٣ :٢٠٢٠ ،وسط

املستجد ونا كو وس ف شر ين   ؟ ) ١٩ –كوفيد( ركيف

كوفيـــــد عــــدو اص ـــــ يــــصاب أن ن١٩ –ىيمكــــن خـــــر اص ــــ ـــــق طر عــــن
وس بـــــالف ن القطـــــرات،املــــصاب ـــــق طر عــــن آخـــــر ص ـــــ ــــ إ ص ـــــ مـــــن تقــــل ي أن مكـــــن و

سعل عندما الفم أو نف من ناثر ت ال ة عطـسالصغ أو وس بـالف املـصاب ص . ال
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م أفـــوا أو م أنـــوف أو م أعيـــ ملـــس ثـــم ســـطح و شـــياء ـــ ع القطـــرات ـــذه ـــساقط كمـــا،وت
ونـا كو وس بف اص يصاب أن تخـرج ) ١٩ –كوفيـد( ريمكن ـ ال القطـرات تنفـسوا إذا

بتعـــا ـــان بم ميـــة فمـــن ولـــذا ه ـــ ف أو ســـعالھ مـــع املـــصاب ص الـــ صزمـــن الـــ عـــن د
واحد م عن د تز بمسافة   . ) ١٥٢ :٢٠٢٠ ،والد( املصاب

  أعراضھ

شــــيوعا ــــ ك عــــراض تتمثــــل
ً

والتعــــب ــــاف ا والــــسعال مــــى ا ــــ وقــــد،للمــــرض
نـــــف إحتقــــان أو وجــــاع و لــــم مـــــن ــــ املر عــــض ى أ،عــــا لــــقلــــأو ا عـــــض،م ــــصاب و

أعــ ســو م علــ ــر تظ ال ولكــن بالعــدو ىالنـاس النــاسى معظــم تعــا و جــدا خفيفــة راض
ً

نحــو(
املر) % ٨٠ ـــشفىـــمـــن املس ـــ عـــالج ــــ إ اجـــة ا ص،ندو ــــ لـــدى املـــرض حـــدة ــــشتد و

اص ـ أ سـتة ـل مـن با تقر واحد
ً

كوفيـدمـ عـدو ىصابو ة،١٩ –ن صـعو مـن عـانو نحيـث
أساســــي. التــــنفس بمــــشكالت ن املــــصاب اص ــــ و ن املــــسن إصــــابة إحتمــــاالت مثــــلوتــــزداد ة

نحـو تـو وقـد الـسكر داء أو القلـب أمراض أو الدم ضغط تفاع ىا الـذين% ٢ر اص ـ مـن
بــــاملرض بوا التــــنفس،أصــــ ة وصــــعو والــــسعال مــــى ا مــــن عــــانو الــــذين اص ــــ لأل ــــ ب نو

الطبية الرعاية العاملية(  إلتماس ة ال    . )٢٠٢٠ ،منظمة

وس ف وناأثر والتمرعركو الطبية    ضيةالطواقم

لإلصـــــــابة التعـــــــرض طـــــــر معرضـــــــو ن ممرضـــــــ و أطبـــــــاء مـــــــن الطبيـــــــة الطـــــــواقم نإن
وس،ىبالعدو بـالف م إصـاب خطـر مـن ـ املر مع قرب عن ختالط د يز نفسھ  ،الوقت

ـــ ع ة القـــد وعـــدم فجـــأة املـــستجد ونـــا كو وس ـــ ف تفـــ ب ـــس روقـــد بـــھر بـــؤ ـــالت وســـرعتھ
أ متفاوتــھ جات بــد النفــ الطبيــةرالتـأث الطــواقم ـ ع بقــوة ــ ح ــضيةو عــانواحيــثوالتمر

الــــضغط فعــــل دود والنفــــسية رمــــن الفــــسيولوجية م وظــــائف ــــ ات ــــ غ ــــ إ أدى ممــــا النفــــ
التالية عراض م عل رت    - :وظ

النفسية:أوال الوظائف ات   غ

املعرفية -١ وانب   ا

العامـة–أ الطب:عـراض الطــواقم أفـراد يـصبح ـضيةيـةعنـدما مــنوالتمر مـستمرة حالـة ـ
وضـــعف الفعــل د وتــأخر الـــذاكرة وضــعف ــ ك ال قلـــة مــن عــانو قـــد املفــرط والتعــب رالتــوتر ن
ــــــ والتفك ات القــــــرا اتخــــــاذ ة وصــــــعو دد ــــــ وال بــــــالنفس الثقــــــة وغيــــــاب تاج ســــــت ــــــ ع ة رالقــــــد ر

اء بالو يتعلق فيما  .املفرط

ي–ب الــــــذا اك التطـــــــو:رد ـــــــة مواج مـــــــنأثنـــــــاء ايـــــــد امل العـــــــدد ـــــــة ومواج ــــــاء للو املـــــــستمر ر
الـذات وجلـد ـز وال باإلحبـاط قـو شـعو مـن عـانو فقـد املـستمرة الوفـاة وحاالت ىاملر رن

للعمل م دافعي وتقل م بأنفس م ثق فتنخفض أكفاء غ م أ   .معتقدين
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نفعالية– ٢ وانب   ا

الـشعو يــصبح ـاء للو املفــا التفـ ــة مواج درـ ـوف ا و طبيعيـة ودربــالقلق أنــھفعــل إال
م يـــضع ـــ املر مـــع قـــرب عـــن خـــتالط و اح ر إنقـــاذ ملحاولـــة واملكثـــف املـــستمر العمـــل ومـــع
مفرطــــــا خوفــــــا ـــــو يواج فقــــــد الـــــسلبية للمــــــشاعر عرضــــــة ـــــ أك ــــــصبحوا و ـــــ أك ضــــــغط تحـــــت
ً ً

ن
دائمــــــا قلقــــــو ــــــم ف مــــــان عــــــدم ا وشــــــعو
ً ً

ن والقلــــــر وس بــــــالف صــــــابة ــــــمــــــشأن نقل ــــــشأن ق
م أسر إ   .ىالعدو

السلوكية– ٣ وانب   ا

ب إصـــابةــس ــ إ يـــؤدى ممــا العمـــل وعــبء كثافـــة ــادة ـــ إ ــاء للو املـــستمر زالتطــو ر
ا العمـــل جـــودة عيــق ممـــا ـــ وعق جــسدى ـــاق بإ الطبيـــة الطــواقم أفـــراد مـــن الـــصرالعديــد

وأك شاطا وأقل التحدث غبة أقل م جعل و وكفايتھ
ً

والشكور مر لل   . ىعرضة

ثانيا
ً

الفسيولوجية: الوظائف ات    التغ

الطبيـة الطــواقم أفــراد ــشعر ـاء الو ــشار إن ظــل ــضيةـ يةوالتمر الــ ــات بالوع
ــــاق باإل الــــشعو يجــــة ن عيــــاء و املنــــا ــــاز ا وظيفــــة روضــــعف ة،ر وصــــعو بــــاألر قالــــشعو ر

ـاو ،النـوم ا وظــائف وخلـل والفــزع س ــالكـواب وضـيق القلــب كخفقـان ادى الــالإ العـص رز
والد ان ون والتعروارالصدر    . )٣٠ – ٢٧ :٢٠٢٠ ،ىشكر( قوالصداع

  :الدراسات السابقة
وتــم ــا ا البحــث ات ــ متغ تناولــت ــ ال الــسابقة اســات الد بحــصر الباحثــة رقامــت

التا محاو ثالثة إ ا  :رتقسيم

و لاملحو   :ر

ا تناولت اسات النفسيرد ضلطاقة بالتمر ن العامل لدى الفعالة   :ة

لـــــدى الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة تناولـــــت ـــــ ال اســـــات الد ـــــ ة نـــــد الباحثـــــة روجـــــدت ر
ى الـشو اسـة د عـدا فيمـا ض بـالتمر ن النفـ) ٢٠١٩(رالعـامل الـصمود تناولـت ـ أحـد( وال
ا ا البحث الفعالة النفسية الطاقة عاد الت) أ ا عرض   :اوتم

 )٢٠١٩(دراسة الشویكى 
ــــــاد ج و النفـــــ الـــــصمود ن بــــــ العالقـــــة ـــــ ع التعـــــرف ــــــ إ اســـــة الد ـــــذه رـــــدفت
ليــــل ا مدينــــة ــــشفيات مس ــــ املكثفــــة العنايــــة بأقــــسم ن العــــامل ن املمرضــــ لــــدى ،الــــوظيفى

مــــــن اســــــة الد عينــــــة اممرضــــــ) ١١٨(رتكونــــــت
ً

ــــــ املكثفــــــة العنايــــــة بأقــــــسام عملــــــو نوممرضــــــة
م ـشفيات ليــلمس ا الــوظيفى،دينــة ــاد ج ومقيــاس النفــ الــصمود مقيـاس تطبيــق ،تــم

تبــــاطى الوصــــفى املــــن اســــتخدام ذات. روتــــم تباطيـــــة ا عالقــــة وجــــود ــــ إ النتــــائج رتوصـــــلت
الــــوظيفى ــــاد ج و النفــــ الــــصمود ن بــــ إحــــصائية مــــستو،داللــــة أن النتــــائج ــــرت أظ ىكمــــا

العــــامل ن املمرضــــ لــــدى النفــــ مدينــــةالــــصمود ــــشفيات مس ــــ املكثفــــة العنايــــة بأقــــسام ن
مرتفعـا ـان ليـل ا
ً

متوسـطا، ـان م لـد الـوظيفى ـاد ج مـستو وأن
ً

النتــائج،ى كـشفت كمـا
ــ ع اسـة الد عينــة أفـراد جـات د متوســطات ن بـ إحــصائية داللـة ذات ق فـر وجــود عـدم رعـن ر و
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ـــــــ النفـــــــمقيا الـــــــوظيفىالـــــــصمود ـــــــاد ج اتو ـــــــ ملتغ وفقـــــــا
ً

س( ـــــــ ة،ا ـــــــ ا ،ســـــــنوات
شفى املس يف العلمى،تص ل      .)املؤ

ى الثا   :راملحو

ن ب العالقة تناولت اسات الوظيفىرد اد ج و الفعالة النفسية   الطاقة

املــ اسة   )٢٠٠١(رد

ثــــالثإســـ لـــدى النفـــ ـــاد ج و النفـــسية الــــضغوط فيالت بـــر نـــة مقا اســـة الد ـــذه ودفت ر ر
ا مــستو ذات ــمجموعــات ع اســة الد طبقــت حيــث الفعالــة النفــسية الطاقــة مــن مختلفــة رت

امعـة) ١٦٠( ا طـالب مـن طالبا
ً

ن ،انـاث) ٧٢( رذكـو) ٨٨(  بـ مـا م أعمـا ) ٢٣- ١٩(رتراوحـت
مجموعــــات متوســــطات ن بـــ إحــــصائيا دالـــة قــــا فر نـــاك أن ــــ إ اســـة الد نتــــائج ت عاما،أشـــا

ً ً
و ر ر
للطاقــــــــــــة املختلفـــــــــــة ات املـــــــــــستو ذات اســـــــــــة أنرالد حيـــــــــــث الفعالـــــــــــة يذوالطــــــــــــالبالنفـــــــــــسية

النفـــــــ ـــــــاد لالج القابليـــــــة م لـــــــد ترتفـــــــع الفعالـــــــة النفـــــــسية للطاقـــــــة املنخفـــــــضة ات املـــــــستو
نمـــــــا ب للمـــــــستقبل ة الـــــــسوداو بـــــــالنظرة ـــــــسمو و للمـــــــشكالت م ـــــــ ر م وتتـــــــ ـــــــسدي نوا ؤ

ــــــا ع ـــــم والــــــذين النفــــــسية الطاقـــــة مــــــن واملرتفعــــــة املتوســـــطة ات املــــــستو ذو ــــــىلطـــــالب و
ـــ تـــؤثر ـــ ال العوامـــل و م لـــد الطاقـــة مـــستو ـــ ات بـــالتغ مرتفعـــة أو متوســـطة مـــا جـــة ىبد ر

مـــستقبلية ـــداف أ يـــضعو فـــراد ـــؤالء فـــإن ـــا م يقـــي الف ن واملخـــز الطاقـــة تلـــك نمــستو وى
ي يجـــا املـــزاج مـــن جـــة د م لـــد يولـــد ممـــا الفعليـــة م طـــاق قـــدر ـــ ع للتحقيـــق قابلـــة رفعليـــة

يـــــؤثر لـــــدالـــــذي الـــــذات تقـــــدير فـــــع ـــــ ع ه ربـــــدو للـــــضغوطمر لالســـــتجابة م قـــــابلي وتـــــنخفض
ـــــ ع للعمـــــل ي الـــــذا ـــــث وا الدافعيـــــة ات مـــــستو م لـــــد وترتفـــــع النفـــــ ـــــاد ج و النفـــــسية

ئة بالبي املحبطة املواقف أو الضاغطة ياة ا مواقف   . مقاومة

اسةــ   )Duffy,2007(رد

ا ات مـــستو نـــة مقا ـــ إ اســـة الد رـــدفت مـــنر يـــة تجر مجموعـــات ثـــالث لـــدى النفـــسية لطاقـــة
الــضغوط مــن مختلفــة ات مــستو لــثالث م ــض عر تــم حيــث -متوســطة-منخفــضة(الـشباب

النفـــــسية) مرتفعـــــة للطاقـــــة املختلفـــــة ات املـــــستو ن بـــــ العالقـــــة اســـــة د لـــــدى روتمـــــت ـــــا ن رومقا
ية التجر مجموعـــــات دا،الــــثالث إنخفــــاض نـــــاك أن اســـــة الد نتــــائج ت ـــــ مـــــستورأو ـــــ ىل

النفـــسية الــضغوط مــن مرتفــع ملــستو عرضــت ـــ ال املجموعــة أفــراد لــدى النفــسية ىالطاقــة
النفــسية الــضغوط مــن مــنخفض ملــستو عرضــت ــ ال ــ و املجموعــة بــأفراد نــة ىمقا كمــا ،ر

عرضــــــت ــــــ ال املجموعـــــة أفــــــراد لــــــدى النفـــــسية الطاقــــــة ملــــــستو احـــــصائية داللــــــة نـــــاك ىأن
ا من متوسط النفسيةىملستو   .  لضغوط

اسةــ   )Golparvar etal., 2012(رد

اســة الد العالقــةرـدفت مـن التحقــق ــ والــشعوإ العــاطفي ــاق و الـوظيفي ــاد ج ن ربــ ر
أصـــــفان ـــــ صـــــناعية منظمــــــة ـــــ العمـــــل وحـــــوادث بـــــداع و عينــــــة  ،ايـــــران-بالطاقـــــة وتكونـــــت

اســــة اموظفــــ)  ٢٧٥  (مــــنرالد
ً

الد، نتــــائج ــــرت أظ نراســــةوقــــد املــــوظف مــــنأن عــــانو نالــــذين
مــن عاليــة ات وحــوادثمــستو العــاطفي ــاق مــن عــانو أن املــر مــن الــوظيفي ــاد رج ن



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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ـ ع معتمـد ن املـوظف سـلوكيات ـ ع الـوظيفي ـاد ج تـأث يكـو تحديـدا أك ل ش و نالعمل
ً

م لد النفسية والطاقة العاطفي اق رمستو   .ى

اسةــ   )Rawolle etal., 2016  (رد

تخفـــيض وكيفيـــة الـــوظيفي ـــاد ج مـــع النفـــسية الطاقـــة اختبـــار ـــ إ اســـة الد ـــادرـــدفت ج
ـ ع اسـة الد ـت أجر للفـرد، الداخليـة للطاقـة ي الذا التحف ق طر عن مـديرا) ٤٩(رالوظيفي

ً

اتنفيـــــذي
ً

التنفيذيـــــة عمـــــال ة إدا ماجـــــست نـــــامج ب ن ل املـــــ النتـــــائج،رمـــــن أنتوصـــــلت ـــــ إ
م لــــــدوافع أفــــــضل ـــــم ف ــــــساب إك ــــــ ع النـــــاس ملــــــساعدة ــــــھ موج تكـــــو أن يجــــــب نالتـــــدخالت

ـــا ال إ يجـــب ـــ ال العمـــل ضـــغوط ـــ ـــ ك ال مـــن بـــدل م لـــد ـــ التحف ومـــصادر ألن،زالـــضمنية
لــــدى النفــــسية الطاقــــة يحفــــز الداخليــــة الفــــرد بــــدوافع اصــــة ا ــــ التحف مــــصادر ــــ ع العمــــل

التغلبفالفرد نةستطيع للم الوظيفي اد ج   . ع

اسةــ   )Herawan,2019(رد

تحديــــدــــدفت اســــة ـــــرالد ع النفــــسية والطاقــــة الـــــوظيفي ــــاد ج و ــــضات أثرالتعو وتحليـــــل
ة بــإدا ة الــ وحــدة مــوظفي لــدى الــوظيفي الرضـا مــستو لرفــع محاولــة ــ الــوظيفي رالرضـا ى

Karawang ، ضـ اســةاتواف نرلد بـ ســالبة عالقــة الدافعــةوجــود والطاقــة الــوظيفي ــاد ج
ــ ع اســة الد ة) ١٠٠(روطبقــت الــ مكتــب ــ ــاد،موظــف ج معامــل أن النتــائج ت ــ أو

ا تــــأث النفــــسية والطاقــــة ــــضات التعو تــــؤثر نمــــا ب النفــــسيھ الطاقــــة ــــ ع ســــلبا يــــؤثر الــــوظيفي
ً ً

ة بإدا ة ال وحدة موظفي لدى الوظيفي الرضا مستو ع رإيجابيا ى
ً

 Karawang .  

ال   :ثالثراملحو

ن ب العالقة تناولت اسات ياةالطاقرد ا ومع الفعالة النفسية   :ة

اسةــ   )King etal.,2006( رد

الطاقـــة ــز عز انيـــة إم ومــدى يـــاة ا ــ ومع يجابيـــة الطاقــة ن بـــ العالقــة اســـة د ــ إ رــدفت
ـــ،يجابيـــة ع اســـة الد ـــت ـــا) ٥٦٨(رأجر ا الـــنفس علـــم طـــالب مـــن جامعـــةطالـــب ـــ ن معي

مـــــــــن م أعمـــــــــا تراوحـــــــــت لومبيـــــــــا، ب ي ـــــــــسو رم عمـــــــــر ،ســـــــــنة ) ٤٣ :١٩(ر ،)٢٠.٩١( يبمتوســـــــــط
يــــاةو ا ــــ بمع ــــ كب ل ــــش مرتبطــــة انــــت يجابيــــة الطاقــــة عــــاد أ أن النتــــائج ــــرت كمــــا ،أظ

مــــن ــــ أع نــــاث انــــت حيــــث إخــــتالف وجــــود عــــن ن ــــس ا ن بــــ ق الفــــر ات إختبــــا وكــــشفت ر
ا ـ مع ـ ــبرالـذكو تؤ يجابيـة الطاقـة أن النتـائج ت ـ أو كمـا يجابيــة، والطاقـة يـاه

مع ا ل ياة ا أن للشعو   . رفراد

اسةــ اورد    )٢٠١٢(ىم

لــدى يــاة ا ــ بمع ــا وعالق الفعالــة النفــسية الطاقــة ــ ع التعــرف ــ إ اســة الد ــذه رــدفت
ة ثــو ـــ ن املــشارك ـــام ا مـــنتكونـــت ،ينـــاير٢٥رالــشباب وطالبـــة)١٣٠ (العينــة طالبــا

ً
مـــن

ة ثــو ــ ن املــشارك النتــائج ، ينــاير٢٥رالطــالب الطاقــةتوصــلت ن بــ القــو تبــاط تأكيــد ــ ىإ ر
ميـــة أل تفـــس ـــو يـــاة ا ـــ مع أن مايؤكـــد ـــو و اســـة الد عينـــة لـــدى يـــاة ا ـــ ومع رالنفــسية

أخـــر ـــة ج مــــن يـــاة ا ـــ وغاياتــــھ دافـــة وأ ـــة ج مــــن ص الـــ ــــوىحيـــاة يـــاة ا ــــ مع وأن
خــــالل مــــن إال ي يــــأ ال ــــذا و ــــداف ــــذه تحديــــد نحــــو والــــس ــــسان وجــــود مــــن الغـــرض
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فعالــة نفــسية ن ،طاقـة بـ وجودعالقــة ــا مؤدا يجـة ن عــن اســة الد النفــسية روأسـفرت  الطاقــة
ة ثو ن املشارك ام ا الشباب من اسة الد عينة لدى ياة ا ومع رالفعالة   . يناير٢٥ر

اسةــ   ) Siwek etal.,2017(رد

التحقـــــــقـــــــذه تـــــــدف اســــــــة املــــــــسامـــــــنرالد ـــــــ املحققـــــــة القــــــــيم بـــــــأن القائلـــــــة حــــــــة وطر
د تلعب صية اال و

ً
مامر

ً
يـا ا ـ ـ املع ة الستكـشاف. ةتجر أيـضا اسـة الد تـصميم ًتـم

ر
يـــاة ا ـــ ـــ واملع النفـــسية الطاقـــة ن بـــ اســـةتكونـــت، العالقـــات الد البـــاط)  ٣٥٣ (مـــنرعينـــة

ً

جامعيا
ً

طالبـا١٩٤و ،طالبة١٥٩(
ً

بالطاقـة، ) يـاة ا ـ ـ املع تبـاط إ اسـة الد نتـائج ـرت رأظ ر
م مــــــــساع ــــــــ أدركــــــــت كمــــــــا املــــــــشاركو ــــــــا ذكر ــــــــ ال القــــــــيم عــــــــض ــــــــ إ باإلضــــــــافة نالنفــــــــسية

ميمـة ا العالقــة وقيمـة الــذكو لـدى املـا النجــاح قيمـة انــت حيـث ـصية والــصداقةرال
يـــاة ا ـــ بـــاملع ن ئـــ من نـــاث لكــــال،لـــدى يـــاة ا ـــ بـــاملع النفـــسية الطاقـــة بـــأت ت نمـــا ب

ن   . املجموعت

 :التعقیب على الدراسات السابقة
ي ما للباحثة إت ا ا البحث ات متغ تناولت ال السابقة اسات الد عرض   - :رعد

ا - النفـــسية الطاقـــة تناولـــت ـــ ال اســـات الد ة رنـــد ناءر باســـت ض بـــالتمر ن العـــامل لـــدى لفعالـــة
ى الــــــشو اســــــة الـــــــصمود) ٢٠١٩(رد مــــــن مرتفـــــــع مــــــستو وجـــــــود ــــــ إ ـــــــا نتائج توصــــــلت ـــــــ ىوال

ــا(النفـ ا البحــث ـ الفعالــة النفــسية الطاقـة عــاد أ واملمرضــات) أحــد ن املمرضــ ،لـدى
الـــوظيفى ــــاد ج و النفـــ الــــصمود ن بـــ عالقــــة وجـــود ــــ إ ت أشـــا ــــوكــــذ،ركمـــا إ ت أشـــا رلك

ات ـــ ملتغ وفقـــا الـــوظيفى ـــاد ج و النفـــ الـــصمود ـــ ق فـــر وجـــود عـــدم
ً

س(و ـــ ســــنوات،ا
ة شفى،ا املس يف العلمى،تص ل   ) .املؤ

الــوظيفى- ـاد ج و النفـسية الطاقـة ن بــ العالقـة تناولـت ـ ال اســات الد جميـع توصـلت ركمـا
أشـ حيث ما بي سالبة تباطية إ عالقة وجود مرإ لـد تـنخفض الـذين اص ـ أن ـ إ ت را

الوظيفى اد لإلج القابلية م لد ترتفع النفسية العينـات،الطاقة تنوع من الرغم ع  وذلك
اســـات الد تلـــك ـــا تناول ـــ امـــل،رال اســـة كد امعـــة ا طلبـــة مـــن عينـــة ـــ ع ـــت أجر ا رفبعـــض

اســة،)٢٠٠١( كد الــشباب مــن عينــة ــ ع ــت أجر ا عــض عينــة،Duffy,2007رو ــ ع ا عــض و
ن املــــوظف اســـــةمــــن اســـــة ، Golparvar etal.,2012ركد مـــــن،Herawan,2019رود وعينــــة

اسة كد ن التنفيذي ن    .Rawolle etal.,2016راملدير

وجـود- ـ إ يـاة ا ـ ومع النفـسية الطاقـة ن بـ العالقة تناولت ال اسات الد جميع رتوصلت
اســ كد مــا بي موجبــة تباطيــة إ رعالقــة ــاو،King etal.,2006ةر م اســة ىود اســة،)٢٠١٢(ر رود

Siwek etal.,2017الطاقــــــة خـــــالل مــــــن يـــــاة ا ــــــ بمع بـــــؤ الت انيــــــة إم عـــــن كــــــشفت ـــــ وال
اســـة،النفـــسية د ت أشـــا ركمـــا تبعـــاKing etal.,2006ر يجابيـــة الطاقـــة ـــ ق فـــر وجـــود ـــ إ

ً
و

ناث لصا عي،للنوع ع اسات الد ذه جميع ت أجر امعةروقد ا طلبة من   .نة



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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واحــدة- يــة أجن أو يـة عر اســة د وجــود الباحثــة(رعـدم علـم حــدود ــ ات) وذلـك ــ متغ تناولــت
ة ــــ الف ـــذه ــــ و واملمرضـــات ن املمرضـــ مــــن العينـــة نفــــس وعنـــد معـــا مجتمعــــة ـــا ا البحـــث

ً

املستجد ونا كو وس ف شار إن ة ف  .ربالتحديد

اسات الد من الباحثة إستفادة    :السابقةرمدى
 الوصـفى املـن الـسابقة اسات الد معظم إستخدمت حيث البحث ية من ع رطالع

ا ا البحث لطبيعة ملالئمتھ املن ذا إنتقاء ع الباحثة ساعد الذى   .مر
 ـم ف ـ التعمـق ـ ع الباحثـة سـاعد ممـا البحـث ات ـ بمتغ املتعلقـة دبيـات ع طالع

وص ات املتغ للبحثذة النظر طار  .ىياغة

 البحــــــث أدوات إعــــــداد ـــــ الــــــسابقة اســـــات الد ا إســــــتخدم ـــــ ال دوات مــــــن رســـــتفادة
ا  .ا

 فئــــة إختيــــار ــــ الــــسابقة اســــات الد ا إســــتخدم ــــ ال العينــــات ــــ التنــــوع مــــن رســــتفادة
قبل من اسة الد ذه مثل ا عل يجر لم رجديدة  .ى

 :ى عن الدراسات السابقةلبحث الحالأوجه التمیز ل
ئــــة الب ــــ نوعــــھ مــــن و البحــــث عــــد أنــــھ ــــ الــــسابقة اســــات الد عــــن ــــا ا البحــــث ـــ ليتم ر

يـة الباحثـةو(العر علـم حـدود ـ الفعالـة) ذلـك النفـسية الطاقـة تنـاو نلـدىلالـذى املمرضــ
ونــــــا كو وس ــــــ ف ـــــشار إن ظــــــل ــــــ كوميـــــة ا ــــــشفيات باملس ن العــــــامل ( تجداملــــــسرواملمرضـــــات

م ) ١٩ –كوفيـــــد لـــــد يــــــاة ا ـــــ ومع الــــــوظيفى ـــــاد باإلج ــــــا انــــــت ،وعالق إذا عمـــــا والكــــــشف
النفــسية الطاقــة مقيــاس ــ ع ــا ا البحــث عينــة أفــراد جــات د متوســطات ــ ق فــر رنــاك و

لــــ تبعـــا ـــل–النـــوع( الفعالـــة مـــا) املؤ بي ة-النـــوع( و،والتفاعـــل ـــ ا والتفاعـــل) ســـنوات
ما الطاقـة،بي خـالل مـن يـاة ا ـ ومع الـوظيفى ـاد باإلج بـؤ الت انية إم من التحقق وكذلك

الفعالة   .النفسية

  :فروض البحث
التا ا ا البحث ض فر صياغة يمكن سبق مما   - :وو

الفعالـــــة -١ النفـــــسية للطاقــــة مرتفـــــع مـــــستو نىيوجــــد العـــــامل واملمرضـــــات ن املمرضـــــ لــــدى
ظل كومية ا شفيات وناباملس كو وس ف شار   ) .١٩ –كوفيد( املستجدرإن

إحصائي -٢ داللة ذات تباطية إ عالقة ن ةرتوجد نب املمرضـ مـن البحـث عينـة أفـراد جات رد
املــستجد ونــا كو وس ــ ف ــشار إن ظــل ــ كوميــة ا ــشفيات باملس ن العــامل ( رواملمرضــات

ـــــ ) ١٩ –كوفيــــد ع م جـــــا ود الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة مقيـــــاس ـــــ ـــــادرع ج مقيـــــاس
 .الوظيفى

إحــــــــصائي -٣ داللـــــــة ذات تباطيــــــــة إ عالقــــــــة مــــــــنةرتوجـــــــد البحــــــــث عينــــــــة أفـــــــراد جــــــــات د ن ربــــــــ
ونـــا كو وس ـــ ف ـــشار إن ظــل ـــ كوميـــة ا ــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن راملمرضــ

مقيـــاس ) ١٩ –كوفيــد( املــستجد ــ ع م جــا ود الفعالـــة النفــسية الطاقــة مقيـــاس ــ رع
ياة ا   .مع

إحـــــــصائي -٤ داللـــــــة ذات ق فـــــــر مــــــــنةوتوجـــــــد البحـــــــث عينـــــــة أفـــــــراد جـــــــات د متوســـــــطات رـــــــ
ونـــا كو وس ـــ ف ـــشار إن ظــل ـــ كوميـــة ا ــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن راملمرضــ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة أبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد
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للنــــوع ) ١٩ –كوفيــــد( املــــستجد تبعــــا الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس ــــ ع
ً

–رذكــــو ( 
لو،)إناث متوسط–عا ( املؤ ما ) متوسط-قفو بي  .والتفاعل

إحـــــــصائي -٥ داللـــــــة ذات ق فـــــــر مــــــــنةوتوجـــــــد البحـــــــث عينـــــــة أفـــــــراد جـــــــات د متوســـــــطات رـــــــ
ونـــا كو وس ـــ ف ـــشار إن ظــل ـــ كوميـــة ا ــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن راملمرضــ

للنــــوع ) ١٩ –كوفيــــد( املــــستجد تبعــــا الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس ــــ ع
ً

–رذكــــو ( 
ةوســــــــنو ،)إنـــــــاث ــــــــ ا مــــــــن (ات ـــــــ مــــــــن–ســــــــنوات١٠ :٥مـــــــن– ســــــــنوات١٠أك ٥أقــــــــل

ما) سنوات بي  . والتفاعل
ن -٦ املمرضـــــ لـــــدى الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة خـــــالل مـــــن الـــــوظيفى ـــــاد باإلج بـــــؤ الت يمكـــــن

املــستجد ونــا كو وس ــ ف ــشار إن ظــل ــ كوميــة ا ــشفيات باملس ن العــامل ( رواملمرضــات
 . )١٩ –كوفيد

بــــــــؤ -٧ الت نيمكــــــــن املمرضــــــــ لــــــــدى الفعالــــــــة النفــــــــسية الطاقــــــــة خــــــــالل مــــــــن يــــــــاة ا ــــــــ بمع
املــستجد ونــا كو وس ــ ف ــشار إن ظــل ــ كوميــة ا ــشفيات باملس ن العــامل ( رواملمرضــات

 . )١٩ –كوفيد

 :االجراءات المنهجیة للبحث

لطبيعــــــة: المــــــنهج: ًأوال تھ ملناســـــ تبــــــاطى الوصـــــفى املــــــن ـــــ ع ـــــا ا البحــــــث رعتمـــــد
دا البحثوأ   . ف

  عینة البحث :ًثانیا
 :عینة  البحث االستطالعیة] أ [ 

اسة الد مـنردفت والتأكـد املـستخدمة دوات مناسـبة مـدى ع الوقوف إ ستطالعية
ال أدوات ــــ املتــــضمنة البنــــود وضــــوح مــــن والتأكــــد دوات، عليمــــات والتعــــرفبحــــثوضــــوح

التطب أثنــاء ــر تظ قــد ــ ال ات الــصعو ــ جانــبع ــ إ ــا، عل والتغلــب ا تالشــ ــ ع والعمــل يــق
ال أدوات وثبــــات صــــدق مــــن قامــــ . بحــــثالتحقــــق ــــداف ــــذه بتطبيــــقةالباحثــــتولتحقيــــق

عينــــــــــة  البحــــــــــث أدوات ــــــــــ مــــــــــنســــــــــتطالعيةإع ض) ١٢٠(تكونــــــــــت التمــــــــــر ــــــــــ ن العــــــــــامل مــــــــــن
كوميــــة ا ــــشفيات بـــــ،باملس ن املركــــز(  العــــامل ســــعد كفــــر ــــشفى ــــشف،يمس أبــــوومس ميــــت ى

املركـز بـدمياط،يغالـب التخصـ عــصر ـشفى بــدمياط،ومس ـر جامعـة ــشفى )  زومس
ن بـــ م أعمـــا تراوحـــت ه،ســـنة) ٤٥-٢٢(رممـــن قـــد عمـــر ربمتوســـط معيـــار) ٣٢.٦(ى يوإنحـــراف

ه   ) ٢.٨١(رقد

  ): األساسیة(عینة  البحث النهائیة ] ب[
مـــــــــن ساســـــــــية البحـــــــــث عينـــــــــة وم) ٢٥٠(تكونـــــــــت ممرضـــــــــا

ً
ن العـــــــــامل ن املمرضـــــــــ مـــــــــن مرضـــــــــة

ن بــــــــ م اعمـــــــا تراوحـــــــت ممــــــــن كوميـــــــة ا ـــــــشفيات عمــــــــر) ٥٠-٢٢(رباملس بمتوســـــــط ىســـــــنة،
ه ه)٣٦.٥(رقد قد معيار وإنحراف ر،   ) .٣.٢٤(ي

جدو عرض البحث ) ١(لو ات ملتغ وفقا البحث عينة ع   زتو
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   )١( لجدو
الديموجرافي ات املتغ ع ساسية البحث عينة أفراد ع للبحثزتو   ة

صية ال   البيانات

  العدد  أن  ذكر    النوع

  ٦٦  ٤٥  ٢١  عا
املتوسط   ٨٨  ٤٦  ٤٢  قفو

ل   املؤ

  ٩٦  ٦٠  ٣٦  متوسط
من   ١٤٢  ٨٥  ٥٧  سنوات١٠أك

  ٦٤  ٤١  ٢٣  سنوات١٠ :٥من
ة   ا

من   ٤٤  ٢٥  ١٩  سنوات٥أقل
  ٢٥٠  ١٥١  ٩٩    املجموع

ثالثا
ً

  :البحثأدوات :

أوال
ً

الط:  اعدادمقياس الفعالة النفسية   الباحثة/ اقة

لـــدى الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة لقيـــاس أعـــدت ـــ ال يـــة العر س املقـــاي ة نـــد الباحثـــة رالحظـــت
ـــــشفيات باملس ن العـــــامل واملمرضـــــات ن املمرضـــــ مـــــن ـــــا ا البحـــــث حـــــدود( عينــــة ـــــ وذلـــــك

ــا الف،)علم النفــسية الطاقــة لقيــاس أعــدت ــ ال س املقــاي معظــم أن لــدىحيــث انــت عالــة
امــل كمقيــاس امعــة ا ــاو،)٢٠٠١(طلبـة م ــران،)٢٠١٢(ىومقيـاس ،)٢٠١٨(زومقيــاس

ف وشـــر معـــان ا كمقيــــاس ن اضـــي الر مـــن عينـــة لـــدى أن،) ٢٠١٨(أو الباحثــــة وجـــدت لـــذا
حاجــــة عينـــــة نــــاك طبيعــــة مــــع ناســــب ي الفعالـــــة النفــــسية للطاقــــة مقيــــاس باعـــــداد للقيــــام

ا ا    .البحث

املقياس إعداد   :خطوات
طـــــــــــوات ا ــــــــــذه و ائيــــــــــة ال تھ صـــــــــــو ــــــــــ إ وصــــــــــل ـــــــــــ ح خطــــــــــوات عــــــــــدة املقيـــــــــــاس بنــــــــــاء    رمــــــــــر

  - :التا

ــــــ و طــــــوة ــــــة:ا نظر أطــــــر مــــــن الباحثــــــة عليــــــھ مااطلعــــــت ضــــــوء ــــــ طــــــوة ا ــــــذه تمثلــــــت
ا كد الفعالــة النفــسية الطاقــة ــوم مف تناولــت يــة وأجن يــة عر اســات رود  ، )Duffy,2007(  ســةر

ـــــــ الفال اســـــــة ف،)٢٠١١(رود وشـــــــر معـــــــان ا اســـــــة ن،)٢٠١٨(رود وحـــــــس الراشـــــــد اســـــــة رود
بقيـاس) . ٢٠١٩( اصة ا س املقاي عض ع الباحثة اطلعت الفعالـةكما النفـسية الطاقـة

ا او وم م ران،)٢٠١٢(ىمقياس ف ، )٢٠١٨(زومقياس وشر معان ا   ). ٢٠١٨(ومقياس

الثانيــــــة طــــــوة إطــــــالع:ا يــــــةعــــــد جن و يــــــة العر اســــــات والد ــــــة النظر طــــــر ــــــ ع رالباحثــــــة
النفـــسية للطاقـــة ـــى جرا ـــوم املف تحديـــد تـــم الفعالـــة النفـــسية بالطاقـــة اصـــة ا س واملقـــاي

مــــن ــــا ا البحــــث عينــــة لــــدى ــــا عاد أ واملمرضــــاتوتحديــــد ن ة،املمرضــــ الــــصو وضــــع روتــــم
وا الفعالـة النفـسية الطاقـة ملقياس مـناملبدئية يتـألف ة٣٥( لـذى عـاد) رعبـا ـ ع عـة زمو

  ــ:التالية
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و   :لالبعد

بــــالنفس ــــة:الثقــــة مواج ــــ والعقليــــة البدنيــــة اتــــھ ا وم اتــــھ لقد الفــــرد اك اد عــــن ــــ ع ــــ رو ر ر
دافھ أ تحقيق ما توظيف وحسن الضاغطة    .املواقف

ى الثا    :البعد

بــــاه ن ــــ ــــ :ترك ع الفـــــرد ة قــــد عــــن ـــــ ع عرضـــــھرو عنــــد ـــــھ با وان وثباتــــھ دوئــــھ حتفـــــاظ
عملھ ام م تأديتھ أثناء ة املز ات املث   .لبعض

الثالث   :البعد

ـــد :ســتمتاع ج أقــ لبــذل مــاس وا الـــداخ والرضــا بالــسعادة الفــرد شـــعو عــن ــ ع رو
أداء أفضل   . لتحقيق

ع الرا   :البعد

الــــــــضغوط ــــــــة مواج ــــــــ النفــــــــ التواو :الــــــــصمود ــــــــ والــــــــشدائدع املحــــــــن مــــــــع يــــــــد ا فــــــــق
مـــع التكيـــف ـــ ع يجابيـــة ة والقـــد عملـــھ ـــام م تأديتـــھ أثنـــاء الفـــرد ض ـــ ع ـــ ال روالتحـــديات

مشكالت من ضھ ع ما ة مواج والصمود   . الضغوط

ــــة ــ الثالثــ ــــوة ــ طــ الطاقــــــــة :ا ملقيــــــــاس ية الــــــــسيكوم ــــــــصائص ا بحــــــــساب الباحثــــــــة ـــــت قامـــ
املقيـــــــا بتطبيـــــــق الفعالـــــــة واملمرضـــــــاتالنفـــــــسية ن املمرضـــــــ مـــــــن اســـــــتطالعية عينـــــــة ـــــــ ع س
كوميــــــة ا ــــــشفيات باملس ن وممرضــــــة١٢٠( العــــــامل ممرضــــــا

ً
صــــــدقللتحقــــــقوذلــــــك)  مــــــن

تواجــــھاملقيـــاسوثبـــات ـــ ال والعوائـــق ات الــــصعو ـــم أ ـــ ع التعــــرف تطبيــــقالباحثـــةو أثنـــاء
النح ع ذلك وتم ا تفاد أو ا ل التعديالت عض ضع و التاواملقياس   ــ:و

  :الصدق: أوال
يالباحثةاعتمدت              ما ع املقياس صدق   :حساب

ن -١ املحكم   :صدق
وليــــــةالباحثــــــةقامـــــت               تھ صــــــو ــــــ املقيـــــاس مــــــن) ٣٥(رعــــــرض مجموعــــــة ــــــ ع ة رعبـــــا

م وعـــدد ن املحكمـــ بجـــامع) ٥(الـــسادة النفـــسية ة والـــ الـــنفس علـــم أســـاتذه ـــرمـــن ز
فقت أ وقد ق روالزقا عنـوانالباحثةز فيـھ ت ـ أو كتابـا التحكـيم نـة ـ إ املقـدم باملقيـاس

ً

ـــ املتـــضمنة ات والعبـــا املقيـــاس ا يتـــضم ــ ال عـــاد لأل جرائيـــة فـــات والتعر دفـــھ و رالبحــث
تية العناصر حو الرأي إلبداء وذلك عد   :لل

 امل ئة للب املقياس مفردات مناسبة ةمدى   .صر

 للمفردات ة اللغو الصياغة مالئمة   .مدى

 دفة املس العينة ألفراد املفردات مالئمة   .مدى
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 املقياس مفردات لبعض ضافة أو ذف با عديل   .وجود

قامت ن املحكم السادة ات توج ضوء يالباحثةو    - :بما

 سطة م ة صو ات العبا عض صياغة رإعادة   .ر

 املركبة ات العبا    .رفك

 ـا عل تفـاق ـسبة تــصل لـم ـ ال ات العبـا ن% ٨٠رحـذف املحكمـ عـدد اجمـا لــغمــن و
ات عبا ثالث ا املقياس ،رعدد ات عبا عدد أصبح ذلك ة) ٣٢(رو  .رعبا

 Factorial Validity :الصدق العاملى - ١
التحليـــل أســلوب الســتخدام كمــدخل تباطيــة املــصفوفة بحــساب الباحثــة رقامــت

أ وقـــــد مـــــنالعـــــام املـــــصفوفة خلـــــو ـــــ إ ة املحـــــسو تبـــــاط معـــــامالت مـــــصفوفة قـــــيم ت رشـــــا ر
العــــام للتحليــــل املــــصفوفة إلخــــضاع ســــليما أساســــا يــــوفر ممــــا تامــــة تبــــاط ا معــــامالت

ً ً
وقــــد. ر

بلــغ والـذي املـصفوفة محـدد قيمــة تفحـص خـالل مـن املــصفوفة صـالحية مـن الباحثـة تأكـدت
املقبـــو٠,٠٠٠٠٤٥ ـــى د ـــد ا عـــن ـــد تز ـــ مؤشـــرو قيمـــة بلغـــت آخـــر جانـــب ومـــن -Kaiserل

Meyer-Oklin)KMO (العينــــة ــــم كفايـــة مــــدى عــــن ــــد٠.٨٦٥للكـــشف ا عــــن ــــد تز ـــ و
ــــو و العـــــام التحليــــل أســــلوب الســـــتخدام املقبــــو ــــى مالئمـــــة٠.٥٠لد مــــن التأكــــد تـــــم كمــــا

تليـت با اختبـار بحـساب العـام للتحليـل ـانBartlett's testراملـصفوفة إحـصائياحيـث د
ً ً

مستو   .٠.٠١يعند

مــصفوفة إخــضاع تــم ، العــام التحليــل ألســلوب البيانــات مالئمــة مــن التأكــد عــد و
ساســـية املكونــــات تحليـــل ألســـلوب ) Principal components analysis (PCAرتبـــاط

عــن التحليــل أسـفر وقــد مــاكس الفا قــة طر باسـتخدام متعامــدا را تــدو املحــاو ر روتـدو
ً ً

وجــودر
مــا وتفـسر ـايز معيـار بحـسب يح الـ الواحـد عـن امنـة ال ا جـذو قـيم ـد تز عوامـل عـة رأ ر ر

الفعالـة% ٧٦.٣٣٤مجموعھ النفـسية الطاقـة مقيـاس ـ ع فـراد أداء ـ ـ الك التبـاين . من
الطاقـة) ٢(لوجدو ملقيـاس املتعامـد ر التـدو عـد املـستخرجة املكونات شبعات يو التا

  . ةالنفسي

   )٢( لجدو

ن العام التحليل من الناتجة املتعامد ر التدو عد املستخرجة العوامل   ١٢٠= شبعات

املتعامد ر التدو عد املستخرجة  العوامل
 

ى لو ع الثالث الثا الشيوع الرا  قيم

٠.٩٣١   ٠.٩٣٢  ١ 

٠.٩٤٥   ٠.٩٢٧  ٥ 

٠.٩٤٠   ٠.٩٣١  ٩ 

٠.٩١٩   ٠.٩٢٤  ١٣ 

٠.٦١٥   ٠.٦٥٠  ١٧ 

٢١ 
 ٠.٦٥٩  

 ٠.٦٠٤ 
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املتعامد ر التدو عد املستخرجة  العوامل
 

ى لو ع الثالث الثا الشيوع الرا  قيم

٠.٩٣١   ٠.٩٣٥  ٢٥ 

٠.٤٩٧   ٠.٥٤٤  ٢٩ 

٠.٧٩٧    ٠.٨٧٤ ٢ 

٠.٨٤٩    ٠.٩٢١ ٦ 

٠.٨٥٩    ٠.٩٢٥ ١٠ 

٠.٧٥٥    ٠.٨٦٥ ١٤ 

٠.٧٧٨    ٠.٨٨٢ ١٨ 

٠.٨٥٢    ٠.٩٢١ ٢٢ 

٠.٨٨٤    ٠.٩٣٩ ٢٦ 

٠.٨١٥    ٠.٨٩٩ ٣٠ 

٠.٨٦٠  ٠.٨٩٧   ٣ 

٠.٨٣٨  ٠.٨٩٧   ٧ 

٠.٥٣٠  ٠.٦٢٧   ١١ 

٠.٩٤٤  ٠.٩٣٦   ١٥ 

٠.٩١٦  ٠.٩٣٠   ١٩ 

٠.٩٠٤  ٠.٩٢٦   ٢٣ 

٠.٤٣٣  ٠.٥١٤   ٢٧ 

٠.٤٣٧  ٠.٥٢١   ٣١ 

٠.٨٠٠ ٠.٨٧٩    ٤ 

٠.٨٨٩ ٠.٩٢٣    ٨ 

٠.٨٩٣ ٠.٩١٦    ١٢ 

٠.٨٠٠ ٠.٨٧٩    ١٦ 

٠.٩٠٢ ٠.٩٢٧    ٢٠ 

٠.٤٥٣ ٠.٥٢٦    ٢٤ 

٠.٤١٠ ٠.٥١٣    ٢٨ 

٠.٤٧٧ ٠.٥٥٧    ٣٢ 
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املتعامد ر التدو عد املستخرجة  العوامل
 

ى لو ع الثالث الثا الشيوع الرا  قيم

ذر ا
ام  نال

 جما ٥.٥٩٣ ٥.٨٢٩ ٦.٣٩٣ ٦.٦١٢

سبة
 التباين

١٨.٢١٥ ١٩.٩٧٩ ٢٠.٦٦٢ 
٧٦.٣٣٤ ١٧.٤٧٩ 

العام التحليل من الناتجة العوامل   -:تفس

ي ما السابق دو ا من   :ليت

بــــھ - ــــشبعت قــــد و ــــامن) ٨(لالعامـــل ال ــــذر ا ــــان و إحــــصائيا، د ــــشبعا ات عبــــا
ً ًً

ر
تباين) ٦.٦١٢(ال سبة باه%). ٢٠.٦٦٢(ب ن ترك لبعد تمي ت ات العبا ذه   روجميع

بــھ - ـشبعت قــد ي الثـا إحــصائيا) ٨(العامـل د ـشبعا ة عبـا
ً ًً

ــامن،ر ال ـذر ا ــان وقـد
ـــــــا تبـــــــاين) ٦.٣٩٣(ل ـــــــسبة الثقـــــــة%) ١٩.٩٧٩(ب لبعـــــــد تمـــــــي ت ات العبـــــــا ـــــــذه روجميـــــــع

  .بالنفس
ــشب - قــد الثالــث بــھالعامــل ــامن) ٨(عت ال ــذر ا ــان و إحــصائيا، د ــشبعا ات عبــا

ً ًً
ر

ا تباين) ٥.٨٢٩(ل سبة ستماع %). ١٨.٢١٥(ب لبعد تمي ت ا  .وجميع
بـــھ - ـــشبعت قـــد ـــع الرا ـــامن) ٨(العامـــل ال ـــذر ا ـــان و إحـــصائيا، د ـــشبعا ات عبـــا

ً ًً
ر

ا تباين) ٥.٥٩٣(ل سبة الصم %). ١٧.٤٧٩(ب لبعد تمي ت ا  .ودوجميع
تبــاين ــسبة عــة العوامــل ــذه فــسرت عكــس٧٦.٣٣٤روقـد ة ــ كب تبــاين ــسبة ــ و

ـــــذه وتؤكـــــد املقيـــــاس ـــــ التبـــــاين مـــــن ة ـــــ كب ـــــسبة تفـــــسر مجتمعـــــة العوامـــــل ــــذه أن
ـــ ال العوامـــل ـــ ع ات العبـــا ـــشبعت حيـــث للمقيـــاس العـــام الـــصدق ـــ ع يجـــة رالن

املقيــــــا ـــــ الثقــــــة عـــــز مــــــا ـــــو و ــــــا إل تمـــــي ــــــداو. سزت ا ـــــ ــــــشبعاتالتاليـــــةلوتو ال
ر التدو عد العوامل ذه اصة   .ا

  )٣( لجدو

باه ن ترك و بالعامل اصة ا شبعات   لال
رقم

ة  رالعبا
ة شبعات رالعبا  ال

ة ٢ مث مواقف ت واج ما م عم أداء تفك  ٠.٨٧٤ ىأركز

أدا ٦ ـــ ع ى ـــساعد ــ ك ال ـــ ع يـــدة ا ى ـــرقــد عمـــل مـــن ــ أك ء
واحد  وقت

٠.٩٢١ 

ھ ١٠ أواج موقف ألى ع السر التحليل  ٠.٩٢٥  أجيد

الوظيفية ١٤ امى بم القيام عند ك ال من عالية جة بد  ٠.٨٦٥ رأتمتع

تفك ١٨ شغل عم تأدية أثناء مرض بأى صابة من وف  ىا

 
٠.٨٨٢ 
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قد ٢٢ عدم ب س عم ة كث أخطاء تكب رأ كر ال ع  ى

 
٠.٩٢١ 

ضاغطة ٢٦ مواقف تواج عندما با ان ت ش  ي

 

٠.٩٣٩ 

ما ٣٠ لة مش تواج عندما ى إنفعاال ع السيطرة  أفقد

 

٠.٨٩٩ 

امن ال ذر  ٦.٦١٢ ا

التباين  ٢٠.٦٦٢ سبة

جـــدو مـــن مـــن) ٣(ليتـــ ـــ أك ـــا م ـــل قيمـــة ان حيـــث إحـــصائيا دالـــة ـــشبعات ال جميـــع أن
ً

د٠.٣٠ جيلفو محك   .رع

  )٤( لجدو

ي الثا بالعامل اصة ا شبعات بالنفسال   الثقة
رقم

ة  رالعبا
ة شبعات رالعبا  ال

ـ ١ العمـل ـ الصعبة ف الظر ع التغلب ع ى ساعد بنف وثق
ئة و شار ان  ظل

 

٠.٩٣٢ 

دو ٥ لــــة طو لــــساعات بالعمــــل ســــتمرار ــــ ع ى ــــساعد ى ا بقــــد ــــ نثق ر
 للم

٠.٩٢٧ 

دا ٩ أ تحقيق ع ى ساعد ات قد من أمتلكھ  ٠.٩٣١ رما

للفشل ١٣ عرض أ عندما للنجاح الس ع ة القد  رأمتلك

 

٠.٩٢٤ 

بنف ١٧ ثق ع عتمد ياه ا نجا أن  أعتقد

 

٠.٦٥٠ 

الضاغطة ٢١ املواقف ة مواج العقلية ى ا قد  ٠.٦٥٩ رأوظف

بنفــــ ٢٥ ــــ ثق ــــضــــعف م ــــا أداؤ يتطلــــب ــــ ال ــــام امل أتجنــــب ــــ يجعل
 املثابرة

٠.٩٣٥ 

إ ٢٩ ل تو مة م بأى للقيام ل تؤ ال ى ا قد أن َّأشعر  ٠.٥٤٤ ر

امن ال ذر  ٦.٣٩٣ ا

التباين  ١٩.٩٧٩ سبة

جـــدو مـــن مـــن) ٤(ليتـــ ـــ أك ـــا م ـــل قيمـــة ان حيـــث إحـــصائيا دالـــة ـــشبعات ال جميـــع أن
ً

جي٠.٣٠ محك دع   .رلفو
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  )٥( لجدو

الثالث بالعامل اصة ا شبعات    اإلستمتاع ال
رقم

ة  رالعبا
ة شبعات رالعبا  ال

ى ٣ حاال معظم ة حيو أك أكو أن ع  ٠.٨٩٧ نأحرص

ن ٧ مع عمل إلنجاز ن خر مع املشاركة أثناء ماس با  أشعر

 
٠.٨٩٧ 

بالرضا ١١ ى شعر ن خر ملشاعر ى  ٠.٦٢٧ مراعا

التعامـــل ١٥ ـــ خاصـــة ات قـــد ـــ إ تحتـــاج ـــ ال عمـــال بـــأداء رأســـتمتع
ن خر  مع

 

٠.٩٣٦ 

شاطى ١٩ لتجديد دائما أس يجعل ياة با استمتا
ً

 ٠.٩٣٠ 

شاطا ٢٣ أك يجعل ياة ا يجابية بالنوا تمامى إ
ً

 

 

٠.٩٢٦ 

ص ٢٧ ت واج ما م والتفاؤ باألمل اتلأشعر  عو

 

٠.٥١٤ 

شاط ٣١ ب أعما ملواصلة الطاقة ى يفقد حباط و بامللل ى  رشعو

 
٠.٥٢١ 

امن ال ذر  ٥.٨٢٩ ا

التباين  ١٨.٢١٥ سبة

جـــدو مـــن مـــن) ٥(ليتـــ ـــ أك ـــا م ـــل قيمـــة ان حيـــث إحـــصائيا دالـــة ـــشبعات ال جميـــع أن
ً

د٠.٣٠ جيلفو محك   .رع

   )٦(لجدو

بالعامل اصة ا شبعات عال    الصمود النفسى فى مواجھة الضغوطالرا
رقم

ة  رالعبا
ة شبعات رالعبا  ال

دا ٤ أل وصو عيق ال الضغوط ة إدا  ٠.٨٧٩ رأستطيع

العمل ٨ ضغوطات ع غلب أ عندما قوة ى أدا  يزداد

 

٠.٩٢٣ 

الضغوط ١٢ ة مواج ع ى ساعد صية سمات  أتمتع

 

٠.٩١٦ 

من ١٦ للكث اعر مواج صمودا أك جعلت مات
ً

 ز

 

٠.٨٧٩ 

شفى ٢٠ باملس العمل أعباء ة مواج عند نفذ س طاق أن  أشعر

 

٠.٩٢٧ 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة أبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

35 

ا ٢٤ م امليئوس حالتھ من بالرغم ض للمر ية ال الرعاية  أقدم

 

٠.٥٢٦ 

شفى ٢٨ باملس عم أثناء للمحن عرض أ عندما بالص  أتح

 

٠.٥١٣ 

م ٣٢ ع ضأحافظ املر حالة ن تحس أفشل عندما ى ا  ٠.٥٥٧ عنو

امن ال ذر  ٥.٥٩٣ ا

التباين  ١٧.٤٧٩ سبة

جــــدو                مــــن ــــا) ٦(ليتــــ م ــــل قيمــــة ان حيــــث إحــــصائيا دالــــة ــــشبعات ال جميــــع أن
ً

من د٠.٣٠أك جيلفو محك   .رع

الطرفية-٣ نة املقا  رصدق
صـدق بحساب الباحثة نـة قامت والـ راملقا ـالطرفيـة التمي ـ ع املقيـاس ة قـد عـن يكـشف رذي

الطرفيـــة املجموعــــات متوســـطات ن ـــى(بـــ د ـــا و ــــ ع رـــا النفــــسية) ر الطاقـــة ــــ
ســتطالعية،الفعالــة العينــة أفــراد ــب ترت تــم جــة ) ١٢٠=ن(حيــث الد حــسب ليــا تنا بــا رترت ز

ً ً

النفـــــسية الطاقــــة مقيـــــاس ـــــ ع م مـــــ ـــــل ـــــا حقق ـــــ ال ليــــة ـــــ،الفعالـــــةال أع اختيـــــار تـــــم ثـــــم
م%) ٢٧( وعــــدد جات الــــد فردا ) ٣٣( رمــــن

ً
ــــى، أيــــضا %) ٢٧( وأد م وعــــدد جات الــــد مــــن

ً
 ) ٣٣( ر
اختبار باستخدام ن املجموعت جات د ن ب نة املقا اجراء رفردا،وتم ر

ً
ي) ت(    :كما

   )٧( لجدو

اختبار الطرفية" ت"نتائج املجموعات متوسطات ن ب ق الفر اسة ولد ع( ر ا ر
ى د ا الفعالة) رو النفسية   الطاقة

 املتوسط ن املجموعة املقياس
نحراف

 ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن  القياس

طأ ا
ياملعيار
 قللفر

ت   قيمة
ىمستو

 الداللة

مرتف
جات  رالد

٣.١٣٥ ٩١.٧٢٧ ٣٣ 
الطاقة

منخف النفسية
 ٢.٩١٦ ٦٩.٥١٥ ٣٣ رجاتالد

٠.٠١ ٢٩.٧٩٨ ٠.٧٤٥ ٢٢.٢١٢ 

مستو  ١.٩٩ = ٠.٠٥وعند،٢.٦٥ = ٠.٠١يعند

جـدو                 من مـستو ) ٧( ليت عنـد احـصائيا دالـة ق فـر ىوجـود
ً

متوسـطات٠.٠١و ن بـ
الطرفيـــــة ـــــى(املجموعـــــات د ـــــا و ـــــ ع رـــــا لـــــدى) ر الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة ـــــ

يــدل الـــذي مــر واملمرضــات، ن الطاقـــةاملمرضــ ات مــستو ن بــ ــ للتمي املقيـــاس صــالحية ــ ع
العينة أفراد عند الفعالة   . النفسية
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ثانيا
ً

  الثبات :

مقياس ثبات بحساب الباحثة الفعالةقامت النفسية التاليةالطاقة الطر   :قباستخدام

نبـاخ             كر ألفـا بلغـت: ومعادلة عينـة ـ ع ن) ١٢٠(وذلـك املفحوصـ التأكـد،مـن عـد وذلـك
تـو القيـاسمـن ـا املت تـاو نمــوذج تـوافر ـ و نبـاخ كر ألفــا ط شـر وافر ــ ،و كمـا النتـائج انــت و

جدو صة  )٨(لم

التطبيـــــق               إعـــــادة قـــــة ـــــا: طر قوام عينـــــة ـــــ ع املقيـــــاس تطبيـــــق إعـــــادة ممرضـــــا١٢٠تـــــم
ً

جدو ة مو والنتائج ن، أسبوع م بفاصل لوممرضة   )٨(ز

  )٨(لجدو

ألفا ق بطر الثبات نمعامالت التطبيق  ١٢٠ =واعادة
نباخ عاد كر التطبيق وألفا   اعادة

بالنفس   ٠.٧٦٥  ٠.٧٣١ الثقة
باه ن   ٠.٧٧٦  ٠.٧٦٧  ترك

  ٠.٧٦٧  ٠.٧٥٧  ستمتاع

النف   ٠.٧٦٩  ٠.٧٦٩ الصمود

لية ال جة   ٠.٨٣٥  ٠.٨٣١  رالد
ليــة               ال جــة والد املقيـــاس عــاد أ ثبــات معــامالت أن الـــسابق ــدو ا مــن ريتــ جـــاءتل

ـــــ الثقـــــة عـــــز مـــــا ـــــو و التطبيـــــق وإعـــــادة نبـــــاخ كر ألفـــــا ـــــ ق طر باســـــتخدام وذلـــــك زمرتفعـــــة و
ا ا البحث إلستخدامھ   .املقياس

ثالثا
ً

الداخ :   ساق

الباحثــــــة  للبعــــــدقامــــــت ليــــــة ال جــــــة والد ة عبــــــا ــــــل جــــــة د ن بــــــ تبــــــاط معــــــامالت ربحــــــساب ر ر ر
املــ)١٢٠=ن( تبــاط معامــل بحــساب البعــدروذلــك مــن املفــردة جــة د والنتـــائجربحـــذف

جدو نة   ):٩(لمب

  )٩(لجدو

ن ب تباط جة رد جةر للبعدرد لية ال جة والد ة عبا رل   ١٢٠= نر

  الصمود  االستمتاع  تركیز االنتباه  الثقة بالنفس
معامل  م

  االرتباط
معامل   م

  االرتباط
معامل  م

  االرتباط
  معامل االرتباط  م

٦٧٥,٠**  ٤ ٨٣٦,٠**  ٣ ٧٨٤,٠**  ٢  ٥٢٣,٠**  ١  
٧٥١,٠**  ٨ ٧٢١,٠**  ٧ ٨٥٦,٠**  ٦ ٦٨٥,٠**  ٥  

٩  
**٧٤١,٠ 

١٠  
**٧٥٠,٠ 

١١  
**٦٦٠,٠**  ١٢ ٧٩٢,٠  
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  الصمود  االستمتاع  تركیز االنتباه  الثقة بالنفس
٧٢٢,٠**  ١٦ ٧٤٨,٠**  ١٥ ٧٥٤,٠**  ١٤ ٧٨٢,٠**  ١٣  
٦٥٢,٠**  ٢٠ ٧٨٢,٠**  ١٩ ٧٥٨,٠**  ١٨ ٦٩٥,٠**  ١٧  
٧٣٨,٠**  ٢٤ ٧٤٨,٠**  ٢٣ ٧٨٢,٠**  ٢٢ ٧٤٢,٠**  ٢١  
٧٥٠,٠**  ٢٨ ٧٢٩,٠**  ٢٧ ٧٨٤,٠**  ٢٦ ٦٨٧,٠**  ٢٥  
٦١٠,٠**  ٣٢ ٦٣٠,٠**  ٣١ ٨٦٩,٠**  ٣٠ ٧٤٥,٠**  ٢٩  

مستو مستو،٠.٢٢٨   =  ٠.٠١ىعند   ٠.٠١٧٤  =  ٠.٠٥يوعند

جــــدو مــــن جــــةالـــسابق ) ٩( ليتـــ والد ة عبـــا ــــل جــــة د ن بـــ تبــــاط معــــامالت رأن ر ر ليــــةر ال
إليــھ تمـي ت الـذي نللبعـد بـ ـ٠.٥٢٣تراوحـت احـصائيا٠.٨٦٩إ دالـة ــا وجميع

ً
مــستو يعنـد

٠.٠١  

بحـساب الباحثـة قامت عـادـساكما لأل الـداخ مـع ق ـا عالق ـ وكـذلك الـبعض ا عـض و
ليــــة ال جــــة مــــستو. رالد عنــــد دالــــة الفرعيــــة س املقــــاي ن بــــ تبــــاط معــــامالت جميــــع انــــت ىو   ر

مــــــــــــستو ٠.٠١ عنـــــــــــد دال ليـــــــــــة ال جـــــــــــة بالد س املقـــــــــــاي ــــــــذه ـــ تبـــــــــــاط ا معـــــــــــامالت ىوأن ر     ٠.٠١ر
عرض أالتا)  ١٠  (لجدوو ن ب الداخلية مقياسرتباطات النفسيةعاد   . الطاقة

  ) ١٠ (لجدو

مقياس عاد أ ن ب الداخلية الفعالةرتباطات النفسية للمقياسالطاقة لية ال جة   روالد

الصمود  االستمتاع  تركیز االنتباه الثقة بالنفس األبعاد
 النفسي

الدرجة 
 الكلیة

 - - - - _ الثقة بالنفس

 - - - - ٠,٧٥١**  تركیز االنتباه

 - - - ٠,٦٤٨** ٠,٦٣٦**  متاعاالست

ـــــــــــــــــصمود  ال
 النفسي

**٠,٧٤٥** ٠,٥٧٧** ٠,٦٤٦ -  -  

  - ٠,٧٧٢** ٠,٨٨٢** ٠,٨٤٤** ٠,٨١٩**  الدرجة الكلیة
مستو مستو،٠.٢٢٨   =  ٠.٠١ىعند   ٠.٠١٧٤  =  ٠.٠٥يوعند

جــــدو                  مــــن جــــةالــــسابق) ١٠(ليتــــ والد املقيــــاس عــــاد أ ن بــــ تبــــاط معــــامالت رأن ر
تراوح لية نال ب مستو٠.٨٨٢ إ٠.٥٧٧ت عند احصائيا دالة ا   ٠.٠١يوجميع

  



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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طوة عةا يح: الرا الت قة وطر   :التعليمات

ـــل:التعليمـــات] ١ [ ب ـــ التعب م مـــ طلـــب الـــذين ن املفحوصـــ ـــر تقر ـــ ع املقيـــاس ـــذا عتمـــد
البحــــث ألغـــراض إال ا اســـتخدام وعـــدم البيانـــات ة ســـر حـــو م طمـــأن مـــع وشـــفافية لصـــراحة

  .العلمي

يح] ٢[ التــــــ قــــــة وفقــــــا:طر ــــــي الثال يح التــــــ ان ــــــ مل وفقــــــا املقيــــــاس ــــــ ع جــــــة الد رتقــــــدر
التا دو   :         لل

  )١١(لجدو

املقياس ات عبا قام وأ عاد رأ   ر

ساسية   عاد
ات العبا   رعدد

ات العبا   رعدد

جة رالد
  يالصغر

العظمي جة   رالد

بالنفس  ٢٤  ٨  ٨ الثقة
باه ن  ٢٤  ٨  ٨  ترك

 ٢٤  ٨  ٨  ستمتاع
النف  ٢٤  ٨  ٨ الصمود

لية ال جة   ٩٦  ٣٢  ٣٢  رالد

جات] ٣ [ الــــــــد النفــــــــسية: رتفــــــــس الطاقــــــــة مــــــــستو بانخفــــــــاض املنخفــــــــضة جــــــــة الد يتفــــــــسر ر
الطاقــــــة مـــــستو تفـــــاع ا املرتفعـــــة جـــــة الد ـــــ ع نمـــــا ب واملمرضـــــات ن املمرضـــــ لـــــدي يالفعالـــــة ر ر

م لد الفعالة   .النفسية

ثانيا
ً

اعدادمقياس:  الوظيفي اد   الباحثة/ ج
الباحثــــة سالحظــــت املقــــاي ــــأن املتغ ــــذا بقيــــاس اصــــة يــــةا العر ئــــة الب لــــدىــــ انــــت

ــــــاعينـــــات ا البحــــــث لعينــــــة الباحثــــــة(مغــــــايرة علــــــم حــــــدود ــــــ حوامــــــدة) وذلــــــك كمقيــــــاس
امعــــــة) ٢٠٠٧( ا مــــــوظفى مــــــن عينــــــة شـــــــلــــــدى) ٢٠١٥ ( امــــــلومقيــــــاس،لــــــدى ركةمــــــوظفى

مقياس،تصاالت باعداد الباحثة قامت ـادلذا ناسـلإلج و حداثـة ـ أك ليكـو بنالـوظيفى
كومية ا شفيات باملس واملمرضات ن املمرض من ا ا البحث عينة طبيعة   .مع

املقياس بناء   :خطوات
طوات ا ذه و ائية ال تھ صو إ وصل ح خطوات عدة املقياس بناء   - : كالتالىرمر

ـــ و طـــوة ـــة :ا النظر طـــر مـــن الباحثـــة عليـــھ مااطلعـــت ضـــوء ـــ طـــوة ا ـــذه تمثلـــت
الــــوظيفى ــــاد ج ــــوم مف تناولــــت ــــ ال يــــة جن و يــــة العر اســــات ــــ .روالد ال اســــات الد رومــــن

اســـة د الباحثـــة ـــا عل وحمـــدراطلعـــت خرمـــة محمـــد،)٢٠٠٢(أبـــو اســـة اســـة)٢٠٠٦(رود ود ر،
ـــــوة وأبـــــو يلـــــة ى،)٢٠١٧(ا الـــــشو اســـــة عـــــض) . ٢٠١٩( رود ـــــ ع الباحثـــــة اطلعـــــت كمـــــا

كمقيـــــــــاس الـــــــــوظيفى ــــــــــاد ج بقيـــــــــاس اصـــــــــة ا يـــــــــة جن و يـــــــــة العر س  -Grayاملقـــــــــاي
Toft&Anderson,1981) (،وامدةومقياس وا امل، )٢٠١٣(مقابلة    ) . ٢٠١٥(ومقياس
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الثانيـــــة طـــــوة إطـــــالع :ا ـــــالباحثـــــةعـــــد النظر طـــــر ـــــ يـــــةع العر س واملقـــــاي اســـــات والد رة
حيــث ــوم املف ــذا ل ــي جرا ــوم املف تحديـد تــم الــوظيفى ــاد ج ــوم بمف اصــة ا يـة جن و

بأنــــھھعرفتــــ أو :الباحثــــة ف الظــــر أن ك يــــد عنــــدما للفــــرد ســــلبية وجــــسدية نفــــسية وإســــتجابة ر
أعبــــــاء ناحيـــــــة مــــــن ســــــواء تحملـــــــھ ة قــــــد مــــــن ـــــــ أك عملــــــھ ــــــ ـــــــھ تواج ــــــ ال العمـــــــلرالــــــضغوط

ى الوجـدا تـأثره ناحيــة مـن أو إليـھ، لـة املو ـام وامل ــم واملـسئوليات مع يتعامـل الـذين ـ باملر
وظيفتھ طبيعة العم،بحكم ؤسائھ و مالئھ ن و نھ ب القائمة العالقات ناحية من رأو   .لز

من -  تتألف وال للمقياس املبدئية ة الصو وضع ة) ٢٥(رتم ليةرعبا جة كد   .رتحسب

الثالثــة طـوة الــوظيفى:ا ـاد ج ملقيــاس ية الـسيكوم ــصائص ا بحـساب الباحثــة قامـت
واملمرضـــات ن املمرضـــ مــن اســـتطالعية عينـــة ـــ ع املقيـــاس وممرضـــة١٢٠(بتطبيــق ممرضـــا

ً
(  

كوميـــةمـــن ا ـــشفيات باملس ن وثبـــاتللتحقـــقوذلـــك،العـــامل صـــدق التعـــرفاملقيـــاسمـــن و
والعوا ات الـــــصعو ــــــم أ ـــــ عــــــضع ضـــــع و املقيــــــاس تطبيـــــق أثنــــــاء الباحثـــــة تواجــــــھ ـــــ ال وئــــــق

التا النحو ع ذلك وتم ا تفاد أو ا ل    ــ:التعديالت
  :الصدق: أوال

ي             ما ع املقياس صدق حساب الباحثة   :اعتمدت

ن  -١ املحكم   صدق

وليــــة  تھ صــــو ــــ املقيــــاس عــــرض الباحثــــة ــــ) ٢٥(رقامــــت ع ة الــــسادةرعبــــا مــــن مجموعــــة
م وعــدد ن ق) ٥(املحكمـ والزقــا ــر بجــامع النفـسية ة والــ الــنفس علــم أسـاتذه زمــن ز

البحـــث عنــوان فيـــھ ت ــ أو كتابـــا التحكــيم نـــة ــ إ املقـــدم باملقيــاس الباحثـــة فقــت أ وقــد
ً

ر
دفـــھ الـــوظيفىو ـــاد لإلج ـــى جرا ـــف املتـــضمنةوالتعر ات املقيـــاسروالعبـــا إلبــــــ داءوذلـــك

تية العناصر حو   :لالرأي

 ة املصر ئة للب املقياس مفردات مناسبة   .مدى

 للمفردات ة اللغو الصياغة مالئمة   .مدى

 دفة املس العينة ألفراد املفردات مالئمة   .مدى

 املقياس مفردات لبعض ضافة أو ذف با عديل   .وجود

ي بما الباحثة قامت ن املحكم السادة ات توج ضوء    - :و

 سطة م ة صو ات العبا عض صياغة رإعادة   .ر

 ا عل تفاق سبة تصل لم ال ات العبا ن% ٨٠رحذف املحكم عدد اجما   من

املقياس ات عبا عدد أصبح ذلك ة) ٢٤(رو   .رعبا
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الطرفية-٢ نة املقا   رصدق
صـدق بحساب الباحثة نـة قامت ع راملقا املقيـاس ة قـد عـن يكـشف والـذي ـرالطرفيـة التمي ـ

الطرفيـــــــــــة املجموعـــــــــــات متوســـــــــــطات ن ـــــــــــى(بـــــــــــ د ـــــــــــا و ـــــــــــ ع رـــــــــــا ـــــــــــاد) ر ج ـــــــــــ
ســتطالعية،الوظيفي العينــة أفــراد ــب ترت تــم جــة ) ١٢٠=ن(حيــث الد حــسب ليــا تنا بــا رترت ز

ً ً

الـــوظيفي ـــاد ج مقيـــاس ـــ ع م مـــ ـــل ـــا حقق ـــ ال ليـــة ـــ،ال أع اختيـــار تـــم مـــن%) ٢٧(ثـــم
مرالــــــد وعـــــــدد فردا ) ٣٣( جات

ً
ــــــى، أيــــــضا %)٢٧( وأد م وعـــــــدد جات الــــــد مـــــــن

ً
فـــــــردا،وتم ) ٣٣( ر

ً

اختبار باستخدام ن املجموعت جات د ن ب نة املقا راجراء ي)ت( ر   :كما

   )١٢( لجدو

اختبار الطرفية" ت"نتائج املجموعات متوسطات ن ب ق الفر اسة ولد ع(ر ا ر
ى د ا واملمرضات) رو ن للممرض الوظيفي اد   ج

 املتوسط ن املجموعة املقياس
نحراف

 ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن  القياس

طأ ا
ياملعيار
 قللفر

ت  قيمة
ىمستو

 الداللة

مرتف
جات  رالد

٢.٥٧١ ٦٥.٦٣٦ ٣٣ 
اد ج

منخف لوظيفيا
جات  رالد

٣.٤٨٣ ٤٠.٤٨٤ ٣٣ 

٠.٠١ ٣٣.٣٧١ ٠.٧٥٣ ٢٥.١٥١ 

مستو  ١.٩٩ = ٠.٠٥وعند،٢.٦٥ = ٠.٠١يعند

جـــدو               مـــن مـــستو ) ١٢( ليتـــ عنـــد احـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود ىالـــسابق
ً

ن٠.٠١و بـــ
الطرفيــة املجموعـــات ـــ(متوســطات ــىر د ـــا و ــ ع لـــدى) را الـــوظيفي ــاد ج ـــ

ـــاد ج ات مــستو ن بــ ــ للتمي املقيـــاس صــالحية ــ ع يــدل الـــذي مــر واملمرضــات، ن املمرضــ
العينة أفراد عند   . الوظيفي

ثانيا
ً

  :الثبات

مقياس ثبات بحساب الباحثة الوظيفيقامت اد التاليةج الطر   :قباستخدام

نبــــــاخمعادلـــــة  ) أ( كر بلغــــــت:وألفــــــا عينــــــة ــــــ ع واملمرضــــــات) ١٢٠(وذلــــــك ن املمرضــــــ ،مــــــن
جدو صة م كما النتائج انت  )١٣(لو

التطبيــق  ) ب( إعــادة قـة عينــة:طر ــ ع بــراو مان ســب معادلــة باسـتخدام يح التــ نوتــم
ا ومفحوصة١٢٠قوام مفحوصا

ً
جدو، ة مو  )١٣(لوالنتائج
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  )١٣(جدول
  ١٢٠= نطریقتي ألفا واعادة التطبیق معامالت الثبات ب

 
  اعادة التطبیق ألفا كرونباخ األبعاد

  ٠.٨١٢  ٠.٧٩١  الدرجة الكلیة
مرتفعـة جـاءت الـوظيفى اد لإلج لية ال جة الد ثبات معامالت أن السابق دو ا من ريت ل
املقيـــــاس ـــــ الثقـــــة عـــــز مـــــا ـــــو و التطبيـــــق واعـــــادة نبـــــاخ كر ألفـــــا ـــــ ق طر باســـــتخدام زوذلــــك و

ا ا االبحث   .الستخدامھ
ثالثا
ً

ات : للعبا الداخ   رساق

الباحثــــة  ليــــةقامــــت ال جــــة والد ة عبــــا ــــل جــــة د ن بــــ تبــــاط معــــامالت ربحــــساب ر ر  للمقيــــاسر
جدووالنتائج) ١٢٠=ن( نة   ):١٤(لمب

  )١٤(لجدو
ن ب تباط جة رد جةر للبعدرد لية ال جة والد ة عبا رل   ١٢٠= نر

معامل  م
معامل   م  رتباطاال

معامل  م  االرتباط
معامل   م  االرتباط

  االرتباط
٧٨٢,٠**  ٤ ٧٤٢,٠**  ٣  ٦٨٩,٠**  ٢  ٧٨١,٠**  ١ 
٧٨٤,٠**  ٨ ٦٨٧,٠**  ٧  ٧٨١,٠**  ٦  ٧٣٠,٠**  ٥ 
٨٦٩,٠**  ١٢ ٧٤٥,٠**  ١١  ٦٣٧,٠**  ١٠  ٧٠٨,٠**  ٩ 
٧١٨,٠**  ١٦ ٧٨٥,٠**  ١٥  ٧٨٢,٠**  ١٤  ٧٦٥,٠**  ١٣ 
٨٥٧,٠**  ٢٠ ٧٥٣,٠**  ١٩  ٨٥٤,٠**  ١٨  ٧٠٢,٠**  ١٧ 
٦٣٧,٠**  ٢٤ ٦٣٥,٠**  ٢٣  ٧٤٦,٠**  ٢٢  ٧٦٨,٠**  ٢١ 

مستو مستو،٠.٢٢٨   =  ٠.٠١ىعند   ٠.٠١٧٤  =  ٠.٠٥يوعند

جـــــدو مـــــن ليـــــة) ١٤(ليتـــــ ال جـــــة والد ة عبـــــا ـــــل جـــــة د ن بـــــ تبـــــاط معـــــامالت رأن ر ر للمقيـــــاسر
ن ب احصائيا ٠.٨٦٩إ ٠.٦٣٥تراوحت دالة ا وجميع

ً
مستو   ٠.٠١يعند

امسة ا طوة يح: ا الت قة وطر   التعليمات

م :التعليمــــات] ١ [ مــــ طلــــب الــــذين واملمرضــــات ن املمرضــــ ــــر تقر ــــ ع املقيــــاس ــــذا عتمــــد
إال ا اســـــــتخدام وعــــــدم البيانـــــــات ة ســــــر حــــــو م طمـــــــأن مــــــع ـــــفافية وشـ صـــــــراحة ــــــل ب ــــــ لالتعب

العلمي البحث   .ألغراض

يح] ٢[ التــــــ قــــــة امل:طر ــــــ ع جــــــة الد وفقــــــارتقــــــدر ــــــي الثال يح التــــــ ان ــــــ مل وفقــــــا قيــــــاس
التا دو  : لل
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  )١٥(لجدو
املقياس ات عبا قام وأ عاد رأ   ر

ساسية   عاد
ات العبا   رعدد

ات العبا   رعدد

جة رالد
  يالصغر

جة   العظميرالد

لية ال جة   ٧٢  ٢٤  ٢٤  رالد

جات] ٣ [ الـــد الـــوظ:رتفـــس ـــاد ج مـــستو بانخفـــاض املنخفـــضة جـــة الد يتفـــسر لـــدير يفي
ن املمرض لدي الوظيفي اد ج مستو تفاع ا املرتفعة جة الد ع نما ب ن ياملمرض ر   .ر

ثالثا
ً

اعداد:  ياة ا مع   الباحثة/ مقياس
س املقـــــاي ـــــ ة نـــــد نـــــاك أن الباحثـــــة ــــ روجــــدت يـــــاة لقيـــــاس أعـــــدت ال ا ـــــ  عينـــــة لـــــدى مع

ـــا البحـــث واملمرضـــات مـــن ا ن ـــا دودحـــ ـــ وذلـــك ( املمرضـــ س معظـــم أن حيـــث ) علم  املقـــاي
ــــ كــــشكر لقيــــاس أعــــدت ال كمقيــــاس يــــاة ا ــــ لــــيم)  ٢٠١٦(مع ا عبــــد  ) ٢٠١٠(ومقيــــاس

بـــيض الـــشباب)  ٢٠١٠(ومقيـــاس مـــن عينـــة ـــ مقيـــاس باعـــداد الباحثـــة قامـــت لـــذا ،لـــدى ملع
يـــــاة ناســـــب  ا ـــــا البحـــــث عينـــــة طبيعـــــة مـــــع ي واملمرضـــــات مـــــن ا ن  بنـــــاء مـــــر دوقـــــ . املمرضـــــ

تھ إ وصل ح خطوات عدة املقياس ائية رصو ذه ال طوات و   - :التا ا

طــوة ـــ ا طـــوات ـــذه تمثلـــت :و ـــة طـــر مـــن الباحثـــة عليـــھ  مااطلعـــت ضــوء ـــ ا  النظر
اســـات يــــة روالد يــــة العر جن ــــ و ــــوم تناولــــت ال يــــاة مف ا ـــ اســــات ــــذه ومــــن مع اســــة رالد رد
ى ا غنــدو،)٢٠١٦(راسـكند اســة رود اســة  ،)٢٠١٦(ر املنــا،)  Siwek etal.,2017(رد اســة رود

والقرالة،)٢٠١٧( الطوالبة اسة   ) .٢٠١٨(رود

ــــ الباحثــــة اطلعــــت كمــــا س عــــض ع اصــــة املقــــاي يــــاة ا ا ــــ ــــا لالســــتفادة بمع  تحديــــد ــــ م
عــــاد ــــا املقيــــاس أ اتــــھ ا ــــا روعبا الرشــــيدى وم ــــا،)١٩٩٦(مقيــــاس م ،)٢٠١٢(ىوومقيــــاس

ار ديال يومقاس   ) Delzzari,2010( ز

طــــوة ـــــ إطــــالع عـــــد :الثانيـــــة ا ع ــــة طـــــر الباحثـــــة اســـــات النظر س روالد اصـــــة واملقـــــاي  ا
تــم يــاة ا ــ مع ــوم ــوم تحديــد بمف ــي املف عــاده جرا أ وتحديــد ــا البحــث عينــة لــدى لــھ  ا

وضــع مــن وتــم واملمرضــات ن ة املمرضــ يــاة اسملقيــ املبدئيــة رالــصو ا ــ  مــن يتــألف والــذى مع
ة) ٣٠( عة رعبا   - :التالية عاد ع زمو

   لو البعد

يـــاة ا مـــن ـــدف يـــاة :ال ا ـــذه ـــ ســـالتھ و وجـــوده ـــ ومع ـــدف ل الفـــرد اك إد عـــن ـــ ع رو ر
وقيمة مغز ياتھ يجعل الذى مر ا تحقيق اناتھ وام اتھ قد ىوإستغالل   .ر

ى البعد    الثا

ال ه:وجـــودىالرضـــا وشـــعو لذاتـــھ وتقبلـــھ يـــاة ا ـــ وجـــوده عـــن الفـــرد ضـــا مـــدى عـــن ـــ ع رو ر
الـــــنفس مـــــع الـــــداخ والـــــسالم والتفـــــاؤ ـــــة يجابيـــــة وتقبلـــــھ،لبالب ونظرتـــــھ يـــــاة ا ألقـــــدار

ا ف املشرقة وانب ا عن والبحث ا   . ألحدا
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   الثالث البعد

ما:املــسئولية تجــاه ملــسئوليتھ الفــرد اك إد عــن ــ ع هرو يقــر ومــا ه ريختــا بالواجبــات،ر امــھ وال
ذلك تجاه مسئوليتھ عن التخ وعدم ا يقوم أن ب ي   . ال

ع البعد    الرا

بالـــــذات ـــــسامى تتجــــــاو:ال ســـــامية وعــــــادات قـــــيم عــــــن البحـــــث ــــــ ع الفـــــرد ة قــــــد ــــن عـ ــــــ ع زو ر
خ تفيد ال التطوعية عمال واملشاركة صية ال تمامات و ناملصا   . ر

طــــــوة ــــــصائص بحـــــــساب الباحثــــــة قامــــــت :الثالثــــــة ا ية ا يـــــــاة ملقيــــــاس الــــــسيكوم ا ــــــ   مع
ــــ املقيــــاس بتطبيــــق ــــشفيات مــــن اســــتطالعية عينــــة ع باملس ن العــــامل واملمرضــــات ن  ( املمرضــــ

وممرضــة١٢٠ ممرضــا
ً

ــصائص ــساب وذلــك ) ية ا  و وثبــات صــدق مــن للمقيــاس الــسيكوم
ــ التعــرف ــم ع ــ والعوائــق اتالــصعو أ ضــع املقيــاس تطبيــق أثنــاء الباحثــة تواجــھ ال  عــض وو

ا التعديالت ا أو ل    ــ: التا النحو ع ذلك وتم تفاد

  الصدق: أوال

  :ي ما ع املقياس صدق حساب  الباحثة اعتمدت

ن صدق-١   املحكم

تھ ــــــ املقيـــــــاس عــــــرض الباحثــــــة قامــــــت  ة) ٣٠ (وليــــــة رصــــــو ــــــ رعبـــــــا  الـــــــسادة مــــــن عــــــةمجمو ع
ن م املحكمـــ ة الـــنفس علـــم أســـاتذه مـــن) ٥ (وعـــدد ـــر بجـــامع النفـــسية والـــ ق ز  زوالزقـــا

فقــــت وقــــد ــــ املقــــدم باملقيــــاس الباحثــــة رأ كتابــــا التحكــــيم نـــــة إ
ً

ت  ــــ  البحـــــث عنــــوان فيــــھ أو
دفــــھ فــــات و عــــاد جرائيــــة والتعر ــــ لأل ا ال ات املقيــــاس يتــــضم  دعــــ ــــل ــــ املتــــضمنة روالعبــــا

  :تية العناصر لحو الرأي إلبداء وذلك

 ئة املقياس مفردات مناسبة مدى ة للب   .املصر

 ة الصياغة مالئمة مدى   .للمفردات اللغو

 دفة العينة ألفراد املفردات مالئمة مدى   .املس

 ذف عديل وجود   .املقياس مفردات لبعض ضافة أو با

ات ضوء و  ن السادة توج    - :ي بما حثةالبا قامت املحكم

 ات عض صياغة إعادة ة  رالعبا سطة رصو   . م

 ات حذف   . إجابة من بأك تو ال رالعبا

 ات حذف ا تفاق سبة تصل لم ال رالعبا ن عدد اجما من% ٨٠ عل     املحكم

ذلك  ات عدد أصبح و ة) ٢٨ (املقياس رعبا   . رعبا
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الطرفية-٢ نة املقا  رصدق
بحسا الباحثة صـدققامت نـة ب ـ راملقا التمي ـ ع املقيـاس ة قـد عـن يكـشف والـذي رالطرفيـة

الطرفيــة املجموعــات متوســطات ن ــى(بــ د ــا و ــ ع رــا ياة) ر ا ــ مع حيــث،ــ
ســـــتطالعية العينـــــة أفــــراد ـــــب ترت ـــــ ) ١٢٠=ن(تــــم ال ليـــــة ال جــــة الد حـــــسب ليـــــا تنا بــــا رترت ز

ً ً

م مقياس ع م م ل ا ياةحقق ا ـ،ع أع اختيـار تـم م%)٢٧(ثـم وعـدد جات الـد ( رمـن
فردا ) ٣٣

ً
ـــــــى، أيـــــــضا %)٢٧( وأد م وعـــــــدد جات الـــــــد مـــــــن

ً
ن ) ٣٣( ر بـــــــ نـــــــة املقا اجـــــــراء رفـــــــردا،وتم

ً

اختبار باستخدام ن املجموعت جات ي)ت( رد   :كما

   )١٦( لجدو

اختبار الطرفية" ت"نتائج املجموعات متوسطات ن ب ق الفر اسة ولد ع(ر ا ر
ى د ا واملمرضات) رو ن للممرض ياة ا  مع

 املتوسط ن املجموعة املقياس
نحراف

 ياملعيار

متوسط
ن ب قالفر
ن  القياس

طأ ا
ياملعيار
 قللفر

ت  قيمة
ىمستو

 الداللة

مرتف
جات  رالد

٤.٤٣٥ ٨٠.١٢١ ٣٣ 
مع

ياة منخف ا
جات  رالد

٢.٠٠٥ ٥٨.٠٩٠ ٣٣ 

٠.٠١ ٢٥.٩٩٩ ٠.٨٤٧ ٢٢.٠٣٠ 

مستو عند دالة ت  ١.٩٩ = ٠.٠٥وعند،٢.٦٥ = ٠.٠١يقيمة

جــــــــدو مــــــــن مــــــــستو ) ١٦( ليتــــــــ عنــــــــد احــــــــصائيا دالــــــــة ق فــــــــر وجــــــــود ىالــــــــسابق
ً

ن٠.٠١و بــــــــ
الطرفيــــــة املجموعـــــات ــــــى(متوســـــطات د ـــــا و ــــــ ع رـــــا لــــــدى) ر يـــــاة ا ــــــ مع ـــــ

واملمرضــــات، ن ــــاملمرضـــ مع ات مــــستو ن بــــ ــــ للتمي املقيــــاس صـــالحية ــــ ع يــــدل الــــذي مــــر
العينة أفراد عند ياة   . ا

ثانيا
ً

  الثبات :

مقياس ثبات بحساب الباحثة ياةقامت ا التاليةمع الطر   :قباستخدام

نبــــاخ  ) أ( كر ألفــــا بلغــــت: ومعادلــــة عينــــة ــــ ع واملمرضـــــات) ١٢٠(وذلــــك ن املمرضــــ ،مــــن
تــــواف مــــن التأكــــد عــــد ــــاوذلــــك املت تــــاو نمــــوذج تــــوافر ــــ و نبــــاخ كر ألفــــا ط شــــر ور و

جدو القياس صة م كما النتائج انت  )١٧(لو
التطبيــق  ) ب( إعــادة قــة ــا: طر قوام عينــة ــ ع ــ١٢٠وذلــك م بفاصــل وممرضــة زممرضــا

ً

جدو ة مو والنتائج ن،  )١٧(لأسبوع
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  )١٧(لجدو
التطبيق واعادة ألفا ق بطر الثبات   ١٢٠= نمعامالت

نباخ عاد كر التطبيق وألفا   اعادة

ياة ا من دف   ٠.٧٦٥  ٠.٧٦٨ ال

الوجودي   ٠.٧٦٩  ٠.٧٤٧  الرضا

  ٠.٧٧٤  ٠.٧٩١  املسئولية

بالذات سامي   ٠.٧٦٨  ٠.٧٧٨ ال

لية ال جة   ٠.٨٤٧  ٠.٨٢٥  رالد

مرتفعــة جــاءت ليــة ال جــة والد املقيــاس عــاد أ ثبــات معــامالت أن الــسابق ــدو ا مــن ريتـ ل
املقيـــــاس ـــــ الثقـــــة عـــــز مـــــا ـــــو و التطبيـــــق واعـــــادة نبـــــاخ كر ألفـــــا ـــــ ق طر باســـــتخدام زوذلــــك و

ا ا البحث   .الستخدامھ
ثالثا
ً

الداخ :   ساق
الباحثــة  للبعــدقامــت ليــة ال جــة والد ة عبــا ــل جــة د ن بــ تبــاط معــامالت ربحــساب ر ر الــذير

املـ تبـاط معامـل بحـساب وذلك إليھ تمي البعـدرت مـن املفـردة جـة د والنتـائجربحـذف
جدو نة   ):١٨(لمب

  )١٨(لجدو
ن ب جةرتباط للبعدرد لية ال جة والد ة عبا رل   ١٢٠= نر

ياة ا من دف الوجودي  ال بالذات  املسئولية  الرضا سامي   ال

معامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م
  رتباط

معامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  م
  رتباط

معامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م
  رتباط

تباط  م   رمعامل

٧٥٣,٠**  ٤ ٧٢٠,٠**  ٣ ٦١٠,٠**  ٢  ٦٣٤,٠**  ١  

٥٤٢,٠**  ٨ ٦٤١,٠**  ٧ ٦٣١,٠**  ٦ ٥٨٧,٠**  ٥  

٥٣٨,٠**  ١٢ ٦٣٩,٠**  ١١ ٦٥٢,٠**  ١٠ ٦٨٧,٠**  ٩  

٥٦٨,٠**  ١٦ ٤٨٩,٠**  ١٥ ٥٦١,٠**  ١٤ ٦٣٤,٠**  ١٣  

٧٠٢,٠**  ٢٠ ٦٢٧,٠**  ١٩ ٦٤٢,٠**  ١٨ ٦٣١,٠**  ١٧  

٦٣٣,٠**  ٢٤ ٦٣٧,٠**  ٢٣ ٥٨٢,٠**  ٢٢ ٥٢٧,٠**  ٢١  

٦٣٩,٠**  ٢٨ ٧٠١,٠**  ٢٧ ٥٠٩,٠**  ٢٦ ٥٣٣,٠**  ٢٥  

مستو       مستو،٠.٢٢٨   =  ٠.٠١ىعند   ٠.٠١٧٤  =  ٠.٠٥يوعند

جـــدو مـــن جـــةالـــسابق ) ١٨( ليتــ والد ة عبـــا ــل جـــة د ن بـــ تبـــاط معــامالت رأن ر ر ليـــةر ال
إليــھ تمـي ت الـذي نللبعـد بـ ـ٠.٥٠٩تراوحـت عنـد٠.٧٥٣إ احـصائيا دالـة ــا يمــستووجميع

٠.٠١  
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عاد -١ لأل الداخ الباحثة :ساق عـادقامت ن بـ تبـاط معامالت ربحساب
ليــــــة ال جـــــة الد مــــــع ــــــا عالق ــــــ وكـــــذلك الــــــبعض ا عــــــض و جميــــــع. رالفرعيـــــة انــــــت و

ن بــــ تبــــاط مــــستوعــــادرمعــــامالت عنــــد دالــــة انــــت ٠.٠١  ىالفرعيــــة معــــامالتو
ـــذه تبـــاط ليـــعـــادرا ال جـــة مـــستوربالد عنـــد دال عـــرض  ٠.٠١ ىة ) ١٩(لجـــدوو

مقياس عاد أ ن ب الداخلية ياةرتباطات ا  . مع
  )١٩(لجدو

مقياس عاد أ ن ب الداخلية ياةرتباطات ا للمقياسمع لية ال جة   روالد

 عاد
من دف ال

ياة   ا
الرضا

  الوجودي
  املسئولية

سامي ال
  بالذات

جة رالد
لية  ال

من دف ياةال  - - - - _ ا
الوجودي  - - - - ٠.٧٤٣**  الرضا

 - - - ٠.٦٦٥** ٠.٦٤٦**  املسئولية
بالذات سامي   -  - ٠.٧٦٧** ٠.٦٨٥** ٠.٦٩٦** ال
لية ال جة   - ٠.٧٦٨** ٠.٨٢٩** ٠.٨٣٧** ٠.٨٢٤**  رالد

مستو مستو،٠.٢٢٨   =  ٠.٠١ىعند   ٠.٠١٧٤  =  ٠.٠٥يوعند

جـدو مــن ــاأنالــسابق)١٩(ليتـ جميع ليــة ال جـة والد املقيــاس عـاد أ ن بــ تبــاط رمعـامالت ر
مستو عند احصائيا   ٠.٠١يدالة

امسة ا طوة يح: ا الت قة وطر   :التعليمات

م:التعليمــــات] ١ [ مـــــ طلـــــب الــــذين واملمرضـــــات ن املمرضـــــ ــــر تقر ـــــ ع املقيـــــاس ــــذا عتمـــــد
البيا ة ســــــر حــــــو م طمـــــــأن مــــــع وشــــــفافية صـــــــراحة ــــــل ب ــــــ إاللالتعب ا اســـــــتخدام وعــــــدم نـــــــات

العلمي البحث   .ألغراض

يح] ٢[ التــــــ قــــــة وفقــــــا:طر ــــــي الثال يح التــــــ ان ــــــ مل وفقــــــا املقيــــــاس ــــــ ع جــــــة الد تقــــــدر
ً

ر
التا دو   : لل

  )٢٠(لجدو
املقياس ات عبا قام وأ عاد رأ   ر

ساسية ا  عاد العبا جة  ترعدد جة  يالصغررالد   العظميرالد

ياةا ا من دف  ٢١  ٧  ٧ ل

الوجودي  ٢١  ٧  ٧  الرضا

 ٢١  ٧  ٧  املسئولية

بالذات سامي  ٢١  ٧  ٧ ال

لية ال جة   ٨٤  ٢٨  ٢٨  رالد
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جات] ٣ [ الـــــــد يـــــــاة: رتفـــــــس ا ـــــــ مع مــــــــستو بانخفـــــــاض املنخفـــــــضة جــــــــة الد يتفـــــــسر لــــــــدي ر
ياة ا مع مستو تفاع ا املرتفعة جة الد ع نما ب واملمرضات ن ياملمرض ر   . ملد ر

املستخدمة حصائية   :ساليب

يةالباحثـتاسـتخدم حـصا نـامج نصـدار SPSS ال والعـشر ي ــدف٢٠١٣للعـاموالثـا
التالية حصائية ات ختبا ساب   : راح

 نباخ كر الفا   .chronbach coefficient -ومعامل
 تباط  رمعامالت
 التباين    )٣×٢(تحليل
 نحرا و ةاملتوسطات املعيا  .رفات
 سيط ال نحدار  .تحليل

   :نتائج البحث ومناقشتها
  :عرض نتائج الفرض األول ومناقشتها

أنـــھ ـــ ع و الفـــرض الفعالـــة ":ليـــنص النفـــسية للطاقـــة مرتفـــع مـــستو لـــدىىيوجـــد
وس ــــــ ف ــــــشار إن ظــــــل ــــــ كوميـــــــة ا ــــــشفيات باملس ن العــــــامل واملمرـضـــــات ن واملمرضــــــ نـــــــاركو

اختبــار )" ١٩ –كوفيــد( املـستجد الباحثــة اســتخدمت الفـرض ــذا ة ــ مـن )  ت(وللتحقــق
البحـــث عينـــة جات لـــد ـــ الفع املتوســـط ن بـــ الفـــر داللـــة ـــ ع للتعـــرف الواحـــدة رللمجموعـــة ق
املقيــاس ـ ع جـة الد بنـصف يتحـدد الـذي ـ الفر واملتوسـط النفـسية الطاقـة مقيـاس ـ رع

جدو نھ مب كما النتائج    )٢١( لوجاءت

  )٢١( لدوج

اختبار جة)  ت(نتائج والد الفعالة النفسية الطاقة مقياس عاد أل الواحدة رللمجموعة
لية   ال

 عاد
املتوسط

 الفر
املتوسط

 الفع
نحراف

 ياملعيار
ت  قيمة

يمستو
 الداللة

  ياملستو

بالنفس  متوسط ٠.٠١ ٧.٥٥٥ ٢.٠٥ ١٢.٩٨ ١٢ الثقة

باه ن  متوسط ٠.٠١ ١٣.٤٤٣ ٢.٢٧ ١٣.٩٣ ١٢  ترك

٢٥.٨٦ ٢.١٩ ١٥.٥٩ ١٢  ستمتاع
٧ 

 متوسط ٠.٠١

النف ٢٢.١١  ٢.٤٢  ١٥.٣٩  ١٢ الصمود
٦  

 متوسط ٠.٠١

لية ال جة ٢١.٥٥ ٧.٢٦ ٥٧.٩٠ ٤٨ رالد
٠ 

 متوسط ٠.٠١



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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ـــدو ا مـــن ليـــة  ) ٢١(  ليتـــ ال جـــة والد النفـــسية الطاقـــة عـــاد أ مـــستو أن رالـــسابق لـــدىي
متو واملمرضات ن اسطاملمرض

ً
.  

الفرض يجة ن   :لوتفس

لــدى النفــسية الطاقــة تناولــت ســابقة اســات د وجــود لعــدم نظــرا أنــھ الباحثــة رتــر
ً

ى
ى الـــــشو اســــة د عـــــدا واملمرضـــــات ن الباحثـــــة(  ٢٠١٩  راملمرضــــ علـــــم حــــدود ـــــ ـــــ)وذلـــــك وال

النفـ الـصمود ـا(تناولـت ا بالبحـث الفعالــة النفـسية الطاقـة عـاد أ إ )أحــد ختلفــتوقـد
يجـــ اســــةن الد ـــذه حيـــثرة ـــا ا البحــــث يجـــة ن تمـــع ـــرأشــــا مــــنىمــــستووجـــودإ مرتفـــع

النفــــــ واملمرضــــــاتالــــــصمود ن املمرضـــــــ ـــــــذهلــــــذلك ،لــــــدى بتفــــــس الباحثــــــة تقـــــــوم ســــــوف
ــ ال ــة النظر طــر ضــوء ــ يجـة ــاإطالن عل ــ، لعــت ال امليدانيــة اســة الد واقــع مــن روكــذلك

الفئــــة ــــذه ــــ ع ــــا الزائــــدأجر العمــــل عــــبء ــــ إ عــــود قــــد يجــــة الن ــــذه أن الباحثــــة ــــ ىف
املــستجد ونــا كو وس ــ ف ــشار إن ة ــ ف رجــة ا ة ــ الف ــذه بــھ لفــو رامل ــــ(ن وإعــالن ) ١٩كوفيــد

ــات واملناو ضــافية العمــل ســاعات ــادة و كوميــة ا ــشفيات املس جميــع ــ الطــوار زحالــة ئ
العمــ ــ املــستمرة والــضغوط ــاءالليليــة الو ــذا تفــ ــة ملواج خــر. ل ات ا الــو ىفمعظــم رز

العــــا التعلــــيم ة ا و والتعلــــيم بيــــة ال ة ا كــــو املنــــاز ام ــــ وإل حظــــر ات ــــ ف رأخــــذت ز ور ز عــــض،ل و
ن املـوظف ن بـ ـة باملناو العمـل نظـام إتبعت خر يئات مـن،ىال ة الـ ة ا بـو ن العـامل رعـدا ز

قـــدم ـــ ع عملـــو ـــم ف ض تمـــر يئـــة و وعـــصنأطبـــاء نفـــ ضـــغط تحـــت عملـــو و ،نوســـاق
ن اللعـــ وس بـــالف صــابة ـــشأن دائمـــا قلقـــو ــم ف

ً
ـــ، ن إ العـــدو ـــم نقل ـــشأن ــ ك ىوالقلـــق

م طــاق ـ ع ذلـك أثـر ممــا ن املـصاب ـ املر مـع ــم عمل طبيعـة حكم املباشـر م لتعـامل م أسـر
العمــــــــل نحــــــــو م ودافعيــــــــ الوظيفيــــــــ، النفـــــــسية عبــــــــاء ـــــــادة أن ــــــــادزحيــــــــث باإلج والــــــــشعو رة

م لد الفعالة النفسية الطاقة ع يؤثر والنف سدى ا الوظيفى اك  .و

تفــــق ــــاوو م إليــــھ أشــــار مــــا النفــــسية ) ٣١٩ :٢٠١٢( ىذلــــك الطاقــــة ات مــــستو بــــأن
اليوميــة ل واملــشا النفــ ــاد لإلج عــرض لمــا الفــرد عنــد تــنخفض عرضــھ،الفعالــة كــذلك

ة التوتر السل،للمواقف املزاج إ عرضھ   .كذلك

الرفــــا إليــــھ أشــــار مــــا ذلــــك ؤكــــد ضــــطرابات ) ٤١٥ :٢٠١٨( و مــــن الفــــرد خلــــو أن
ـــــ ــــا إل يحتــــاج ــــ ال النفــــسية طاقتــــھ ـــــل يحفــــظ القلــــق مــــن ه وتـحـــر النفــــسية روالــــصراعات

عملھ ام بم   .القيام

ــران ذكرتــھ مـــا مــع يجــة الن ـــذه تتفــق النفـــسيةبـــأ ) ١٠٩ :٢٠١٨( زكمــا الطاقــة ن
ادئــــة ال والطاقــــة ــــة التوتر الطاقــــة ــــ إ بالــــضغوط الفــــرد لتــــأث وفقــــا تــــصنف

ً
الطاقــــة، ــــش و

ــاد ج مــن مرتفعــة ات مــستو مــع الطاقــة مــن املنخفــضة أو الوســطى ات املــستو ــ إ ــة التوتر
النفسية بالضغوط حساس و   .والتوتر

ذلك ؤكد ىو الـشو إليـھ أشـار مـن ) ٦ – ٥ :٢٠١٩( ما النـاتج الـوظيفى ـاد ج بـأن
حــــرج صــــ بوضــــع ــــ املر ــــا ف يكــــو ــــ ال قــــسام ــــ وخاصــــة ض التمــــر نــــة م ــــ نالعمــــل
ضــــطرابات و النفــــ والقلــــق ــــاق مــــن عــــال مــــستو ــــ ن املمرضــــ يــــضع للغايــــة ــــ روخط ى

ـــــ ح ـــــضية التمر للطـــــواقم العـــــام النفـــــ الوضـــــع ـــــ ع تـــــؤثر ـــــ وال خـــــر خـــــاللىالنفـــــسية
م لـد النفـ الـصمود مـستو ـ ع ـ كب ل ـش تـؤثر التـا و الرسمي العمل عد ما ىساعات

جتماعية و النفسية الضغوط ة   .مواج
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يجــــــةكمــــــا الن ـــــــذه شـــــــكرتتفـــــــق إليــــــھ أشـــــــار مـــــــا الطـــــــواقم ) ٢٧ :٢٠٢٠( ىمـــــــع بـــــــأن
العمـال أعباء م عل ادت ونا كو جائحة شار إن ة مواج ظل ضية زتمر حالـةر ـ وأصـبحوا ل

ــــاق باإل الــــشعو يجــــة ن عيــــاء عالمــــات م علــــ ــــر وتظ املفــــرط والتعــــب التــــوتر مــــن رمــــستمرة ر
وغيــاب،الـوظيفى الفعــل د وتــأخر الــذاكرة وضــعف م لــد ـ ك ال قلــة ــ إ ه بــدو يــؤدى روالــذى ر

اء بالو يتعلق فيما دائما املفرط والتفك القرار إتخاذ ة وصعو بالنفس الثقة
ً

.   

ا ومناقش ي الثا الفرض نتائج   :عرض

أنــــــھ ــــــ ع ى الثــــــا الفــــــرض إحــــــصا" :يــــــنص داللــــــة ذات تباطيــــــة إ عالقــــــة نئيةرتوجــــــد بــــــ
ـــ كوميـــة ا ـــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن املمرضـــ مـــن البحـــث عينـــة أفـــراد جـــات رد

املــستجد ونـــا كو وس ــ ف ـــشار إن ال ) ١٩ –كوفيـــد( رظــل النفـــسية الطاقــة مقيـــاس ــ فعالـــةع
الـــوظيفى ـــاد ج مقيـــاس ـــ ع م جـــا الباحثـــة   "رود قامـــت الفـــرض ـــذا ة ـــ مـــن وللتحقـــق

ليـة ال جـة والد النفـسية الطاقـة مقيـاس عـاد أ ن ب للعالقات سو ب تباط ا معامل ربحساب نر
الوظيفى اد ج ملقياس لية ال جة جدو، روالد ة مو كما النتائج انت    )٢٢( لو

  ) ٢٢ (لجدو

ن ب تباط عادرمعامالت ليةمقياسأ ال جة والد النفسية لية،رالطاقة ال جة روالد
الوظيفى اد ج   .ملقياس

الوظيفي عاد اد لالج لية ال جة   رالد

بالنفس   ٠.٣٨٠- ** الثقة

باه ن   ٠.٤٢٩- **  ترك

  ٠.٣٠٦- **  ستمتاع

النف   ٠.٣٩٨- ** الصمود

لية ال جة   ٠.٤٦٨- **  رالد

عند الداللة ن٠.٠١ىمستو   )٠.٠٩٨ =(٠.٠٥وعند) ٠.١٢٨ = (٢٥٠عند

ــ ي مــا الـسابق ــدو ا مــن عالقــة:ليتـ تباطيــةوجـود إحــصائيا رإ دالــة نسـالبة بــ
ليــــة ال جــــة والد الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس عــــاد ـــــاد،رأ ج ملقيــــاس ليــــة ال جــــة روالد

ـــاحيـــث.الـــوظيفي جميع تبـــاط مـــستورمعـــامالت عنـــد الطاقـــة٠.٠١ىدالـــة مقيـــاس عـــاد أل
لية ال جة والد الفعالة الوظيفى،رالنفسية اد ج ملقياس لية ال جة   . روالد

امـل اسـة د يجة ن مع يجة الن ذه عالقـة ) ٢٠٠١( روتتفق وجـود ـ إ ت أشـا ـ روال
أن حيــــث الفعالــــة النفــــسية والطاقــــة النفــــ ــــاد ج و النفــــسية الــــضغوط ن ذوبــــ ىفــــراد

النفـــــــ ـــــــاد لإلج القابليـــــــة م لـــــــد ترتفـــــــع الفعالـــــــة النفـــــــسية للطاقـــــــة املنخفـــــــضة ات املـــــــستو
للمــــــستقبل ة الــــــسوداو بــــــالنظرة ــــــسمو و للمــــــشكالت م ــــــ ر م وتتــــــ ــــــسدى نوا نمـــــــا،ؤ ب
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للــضغوط لإلسـتجابة م قـابلي تــنخفض النفـسية الطاقـة مــن املرتفعـة ات املـستو ذو ىفـراد
ـــــا ج و مقاومـــــةالنفـــــسية ـــــ ع للعمـــــل ي الـــــذا ـــــث وا الدافعيـــــة ات مـــــستو م لـــــد وترتـفــــع د

امل املواقف أو الضاغطة ياة ا ئةمواقف بالب   .حبطة

اســــة د يجــــة ن مــــع يجــــة الن ــــذه تتفــــق أن ) ( Duffy,2007ركمـــا ــــ إ ت أشــــا ــــ روال
ـــــــ ال املجموعـــــــة أفـــــــراد لـــــــدى النفـــــــسية الطاقـــــــة مـــــــستو ـــــــ إحـــــــصائيا دال إنخفـــــــاض ىنــــــاك

عرضــــــتع ــــــ ال املجموعــــــة بــــــأفراد نــــــة مقا النفــــــسية الــــــضغوط مــــــن مرتفــــــع ملــــــستو ررضــــــت ى
الضغوط من منخفض   .ىملستو

اسـة د يجـة ن مـع يجـة الن ـذه أيـضا روتتفـق
ً

Golparvar,2012 ) ( ـ إ ت أشـا ـ روال
ــــــاق مــــــستو ــــــ ع معتمــــــدا يكــــــو ن املــــــوظف ســــــلوكيات ــــــ ع الــــــوظيفى ــــــاد ج تــــــأث رأن ى ن

ً

وا مالعاطفى لد النفسية   .لطاقة

اسـة د يجة ن مع يجة الن ذه تتفق ـ ) ( Rawolle etal.,2016ركما إ ت أشـا ـ روال
م لـــدوافع أفـــضل ـــم ف ـــساب إك ـــ ع فـــراد ملـــساعدة ـــة موج تكـــو أن يجـــب التـــدخالت نأن
ألن ــــا ال إ يجــــب ــــ ال العمــــل ضــــغوط ــــ ــــ ك ال مــــن بــــدال م لــــد ــــ التحف ومــــصادر زالــــضمنية

ً

لــــدىال النفــــسية الطاقــــة يحفــــز الداخليــــة الفــــرد بــــدوافع اصــــة ا ــــ التحف مــــصادر ــــ ع عمــــل
نة للم الوظيفى اد ج ع التغلب ستطيع و   .الفرد

اسـة د يجـة ن مـع يجـة الن ـذه تتفـق أن ) ( Herawan,2019ركمـا ـ إ ت أشـا ـ روال
النفسية الطاقة ع سلبا يؤثر الوظيفى اد ج

ً
.  

الباح لـــــدىىوتـــــر النفـــــسية الطاقـــــة مـــــستو ـــــادة فز منطقيـــــة يجـــــة الن ـــــذه أن ىثـــــة
الطاقــــــة عمــــــل حيــــــث م لـــــد الــــــوظيفى ــــــاد ج مـــــن التقليــــــل ــــــ وفعــــــال ـــــ كب أثــــــر لــــــھ فـــــراد
العمـل ف ظـر مـع التكيـف ـادة و العمـل نحـو م دافعيـ ـادة لز ـ داخ محرك بمثابة والنفسية ز

و القلـــق مـــستو مـــن والتقليـــل ـــدة واملج ناحيـــةىالـــشاقة مـــن ـــذا م لـــد ـــاق ناحيـــة. ر ومـــن
إنخفـــــاض يجـــــة ن م ـــــداف أ تنفيــــذ ـــــ ع ن قـــــاد ــــ غ ـــــم أ يـــــدركو الــــذين فـــــراد فـــــإن رأخــــر ن ى

ــ ع ه بــدو يــؤثر الــذى الــسل املــزاج مــن جــة د م لــد يتولــد م لــد النفــسية الطاقــة رمــستو ر ى
لإلســتجابة عرضــة ــ أك ــم يجعل الوقــت نفــس ــ و م لــذا م تقــدير ــدةخفــض املج للمواقــف

ــسدى ا ــاد باإلج الــشعو جــة د م لــد يرفــع ممــا ســلبية قــة بطر العمــل ئــة ب ــ روالــضاغطة ر
م لــــد النفـــــسية الطاقــــة مــــستو ـــــ ــــ أك إنخفـــــاض ــــ إ ه بــــدو يـــــؤدى ــــذا و ىوالنفــــ ـــــ،ر وع

الفعالــــة النفـــسية الطاقـــة مـــن مرتفعـــة جـــة د يمتلكــــو الـــذين فـــراد فـــإن ذلـــك مـــن رالعكـــس ن
الفعليــةــؤالء م طــاق مــع ناســب ت للتحقيــق قابلــة فعليــة مــستقبلية ــداف أ يــضعو نفــراد

م لـــد يولــد ممــا ــداف تلـــك تحقيــق ــ للــس م دافعيـــ يــد ف م لــد يقــى الف ن املخــز وأو
ــم يجعل الوقــت نفــس ــ و الــذات تقــدير فــع ــ ع ه بــدو يــؤثر الــذى ى يجــا املــزاج مــن جــة رد رر

مقاومــ ــ ع ة قــد ــ مـــنرأك يخفــض ممــا إيجابيــة قـــة بطر العمــل ئــة ب ــ الــضاغطة املواقـــف ة
حلقـــــة خــــالل مـــــن النفــــسية الطاقــــة مـــــستو فــــع ـــــ إ ــــؤدى و م لــــد ـــــاد باإلج الــــشعو جــــة ىد ر رر

املرتدة   .التغذية

إليـــھ أشــار مــا مـــع ذلــك تفــق حــسن ( John Bowman و بـــأن ) ٧٨ – ٧٧ :٢٠١٩ ،ـــ
عــو النفـــسية للطاقـــة الـــسلبية فتجعـــلقاملــصادر ـــاد ج و التـــوتر ــادة ـــ إ تـــؤدى ـــا أل زداء

للطاقــة يجابيــة املــصادر نمــا ب ــسرعة يحـل التعــب أن كمــا ضــعيفا ــ ك وال محــدودا بـاه ن
ً ً
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ــــــــاد باإلج الــــــــشعو وعــــــــدم بــــــــاه ن ــــــــ وترك داء ـــــــ نــــــــدماج ــــــــ ع ــــــــساعد ــــــــا فإ رالنفـــــــسية
السلبية ار ف من   .والتخلص

ذلـــــك ــــد ؤ الرفـــــاو ذكـــــره ـــــ ) ٤١٤ :٢٠١٨( مــــا فـــــراد ن بــــ الفرديـــــة ق الفـــــر وبــــأن
املحبطـــة املواقـــف مقاومـــة ـــ ع فـــراد ة بقـــد تتحـــدد النفـــسية بالـــضغوط الـــشعو رمـــستو ر ى

ـا ن يمـر ـ ال الضغوط لتلك ستجابة أو اد ج ممـاوذلـكوومقاومة سـتفادة خـالل مـن
داف فعالــة نفـــسية طاقـــة مـــن يـــةنيمتلكــو البي بـــاملواقف الفـــرد تـــأثر عتمــد حيـــث للـــسلوك عـــة

لديھ شطة ال للطاقة ى يا الف ن املخز مستو وع   .ى

سيدذلكتفقو إليھ أشار ما إنخفـاض ) ١٠ :٢٠١٥( مع اء و امنـة ال سباب ربأن
م أمــــزج الخــــتالف تبعــــا تختلــــف اليوميــــة باألعمــــال والقيــــام م ــــام م تأديــــة ــــ ع فــــراد ة قــــد

ً
ر

سـلبياسـ أو إيجابيــا ـان واء
ً ً

املــزاج– ــMoodألن عت و ـشر ال للــسلوك ـا مركز عنــصرا ـ ىعت
ً ً

التعامــل ـ ع م قــد اخـتالف عـن فــضال كة املـش اليوميــة ـشطة مـن للعديــد قاعـدة رأيـضا
ً

املو ــــــاامـــــع وغ املـــــشكالت ومواجــــــة املقلقــــــة ات. قــــــف مــــــستو اخــــــتالف ــــــ إ يرجـــــع لــــــھ ــــــذا و
النفــ موقــفالطاقــة ومــن آلخــر ص ــ مــن تختلــف ســباب ــذه أن كمــا م لــد الفعالــة سية

  .آلخر

  :عرض نتائج الفرض الثالث ومناقشتها
أنــــھ ــــ ع الثالــــث الفــــرض إحــــصائ ":يــــنص داللــــة ذات تباطيــــة إ عالقــــة نيةرتوجــــد بــــ

ـــ كوميـــة ا ـــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن املمرضـــ مـــن البحـــث عينـــة أفـــراد جـــات رد
إ املــستجدظــل ونـــا كو وس ــ ف ـــشار الفعالـــة ) ١٩ –كوفيـــد( رن النفـــسية الطاقــة مقيـــاس ــ ع

يـــــاة ا ـــــ مع مقيـــــاس ـــــ ع م جـــــا الباحثـــــة . "رود قامـــــت الفـــــرض ـــــذا ة ـــــ مـــــن وللتحقـــــق
ليـة ال جـة والد النفـسية الطاقـة مقيـاس عـاد أ ن ب للعالقات سو ب تباط ا معامل ربحساب نر

وا ياة ا مع مقياس عاد ليةوأ ال جة جدو.رلد ة مو كما النتائج انت    )٢٣( لو

  ) ٢٣ (لجدو
ن ب تباط عادرمعامالت معمقياسأ مقياس عاد وأ لية ال جة والد النفسية رالطاقة

لية ال جة والد ياة   .را

 عاد
من دف ال

ياة  ا
الرضا

  الوجودي
  املسئولية

سامي ال
 بالذات

جة رالد
لية ملعال

ياة   ا

بالنفس   ٠.٣١٧** ٠.٢٤٣** ٠.١٧٦** ٠.٣٢٥** ٠.٢٤٥** الثقة

باه ن   ٠.٣٠٨** ٠.٢٣١** ٠.١٧٩** ٠.٣١٩** ٠.٢٣٠**  ترك

  ٠.٣٠٣** ٠.٢١٥** ٠.١٩٠** ٠.٣٣٤** ٠.١٩٩**  ستمتاع

النف   ٠.٢١٢** ٠.١٥٣** ٠.١٦٧** ٠.٢٦٣** ٠.١٦٤** الصمود

لية ال جة   ٠.٢٥٧** ٠.١٨٦** ٠.٣٨١** ٠.٢٥٧**  رالد
.٦٧٤ 

**٠.٣٤٨  
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عند الداللة ن٠.٠١ىمستو   )٠.٠٩٨ =(٠.٠٥وعند) ٠.١٢٨ = (٢٥٠عند

ـ ي مـا الـسابق دو ا من عالقـة:ليت تباطيـةوجـود ن موجبـةرإ مقيـاسبـ عـاد أ
ليــة ال جــة والد يــاة ا ــ مع مقيــاس عــاد وأ ليــة ال جــة والد النفــسية رالطاقـة جميــعانــتو .ر

مستومعام عند دالة تباط ىالت    . ٠.٠١ر

اســـة د يجـــة ن مــع يجـــة الن ـــذه أن)  ( King etal.,2006روتتفــق ـــ إ ت أشـــا ـــ روال
يـــاة ا ـــ بمع ـــ كب ل ـــش مرتبطـــة انـــت يجابيـــة الطاقـــة عـــاد ـــب،أ تؤ يجابيـــة فالطاقـــة

مع ا ل ياة ا بأن للشعو   .رفراد

ن مـــع يجـــة الن ــذه أيـــضا تتفـــق ـــاوكمــا م اســـة د ىيجــة ـــ ) ٢٠١٢( ر إ ت أشـــا ــ روال
ـو و يـاة ا ـ ومع الفعالـة النفـسية الطاقـة ن بـ إحـصائيا دالـة موجبة تباطية إ عالقة وجود

ً
ر

ــــة ج مــــن ص الــــ حيـــاة ميــــة أل تفــــس ــــ يــــاة ا ــــ مع أن ــــد يؤ ــــ،مـــا وغاياتــــھ دافــــھ وأ
ة ج من ياة وجـود،ىخرأا مـن الغـرض ـو يـاة ا ـ مع تحقيـقوأن نحـو والـس ـسان

فعالة نفسية طاقة خالل من إال ي يأ ال ذا و داف   .ذه

اسـة د يجـة ن مـع أيـضا يجـة الن ـذه روتتفق
ً

Siwek etal.,2017 )  (ـ إ ت أشـا ـ روال
بـأت ت وقـد النفـسية والطاقـة يـاة ا املع ن ب إحصائية داللة ذات تباطية إ عالقة روجود

النفسية ياةالطاقة ا   .باملع

ــ املع مبــدأ ــ ع ــ املع ــة نظر تؤكــد حيــث منطقيــة يجــة الن ــذه أن الباحثــة ىوتــر
أن الفــرد فيحــاو م حيـا ــ ـ املع عــن يبحثـو ــى ـشر لل ــا قو دافعيـا يكــو ـذا و يــاة ا لـ ن ن

ً ً

بالرضــــا ــــشعر ــــ ح ــــا لتحقيق ــــس أن ــــستحق ــــدافا أ ــــضع و ياتــــھ وقيـمـــة ــــ مع ك يــــد
ً

ر
وانــبو ل يجابيـة نظرتــھ خـالل مــن يـاة ا أقــدار تقبـل و ــا تقبل و ذاتـھ مــع الـداخ الـسالم

ــــا ــــ ،املـــشرقة ال بالواجبــــات نفــــسھ وإلــــزام ه يقــــر ومــــا ه يختــــا مــــا تجــــاه باملــــسئولية ه روشــــعو رر
تما وإ ھ مـصا تتجـاو ـ ال الـسامية بـالقيم تمـسكھ مـع ـا يقوم أن ب ـصيةمزي ال ،اتـھ

يتط ــذا عيقــھو مــا ــل تحــدى نحــو تقــوده ــ داخ محــرك بمثابــة فعالــة نفــسية طاقــة منــھ لــب
وحـــــسن الـــــضاغطة املواقـــــف ـــــة مواج ـــــ ع اتـــــھ قد ـــــ ثقتـــــھ خـــــالل مـــــن دافـــــھ أ تحقيـــــق رعـــــن

امــھ م إنجــاز ــ الــداخ مــاس وا بالــسعادة ه وشــعو دافــھ أ تحقيــق ــ ـا نــا. رتوظيف ومــن
ومع قيمة ا ل حياتھ بأن   .شعر

ؤ إليــھو أشــار مــا ذلــك ــشاف ) ( Jeffris,2003كــد إك ــ ع ن القــاد ــ غ فــراد ربــأن
بامللــل بالــشعو وب املــ الوجــودى بــالفراغ ــسمى مــا م لــد ــر يظ م حيــا ب تجــا ــ ــ راملع ر

لذلك تبعا الفعالة النفسية الطاقة وتقل مم ال م لد تنخفض التا و ياة ا   .روالفتو

مـــــا أيـــــضا ذلـــــك ؤكـــــد إليـــــھو املتـــــو ( Muranأشـــــار فقــــــدان ) ٢١٥ :٢٠١٦ ،ـــــ بـــــأن
جوانــــب مختلــــف ــــ ع الــــسلبية النتــــائج مــــن العديــــد ــــ إ يــــؤدى قــــد يــــاة ا ــــ ــــ واملع ــــدف ال

ــــــ إ يـــــؤدى ه بــــــدو ـــــذا و والالمبــــــاالة بـــــالفراغ والــــــشعو بامللـــــل الــــــشعو مثـــــل الفــــــرد رـــــصية ر ر
ل النفسية الطاقة وإنخفاض ياة ا املتعة الوجودفقدان أجل من الكفاح   .إلستمرار

ل فران ؤكد يتحمـل ) ٩٦ :٢٠١٧ ،املنـاـ( و فإنـھ يـاة ل ـ مع للفـرد ـان إذا أنـھ
شاط وال الدافعية فيجد داف باأل حياتھ وتزخر ا ل ستعد و والصعاب       .املعاناه
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آدلـر ذكــره مـا مــع أيـضا ذلــك تفـق ـدان( و تمـ ) ٣١ :٢٠١٤ ،زــ أن بالطاقــةــ ام
يـــاة ا ـــدف أو الغائيـــة ـــوم مف خـــالل مـــن إال،نيكـــو وتتكـــو تنمـــو أن يمكـــن ال ـــصية نفال

ـــــا يوج ادفـــــا ـــــا إتجا ا ـــــشاط ـــــ تتجـــــھ ـــــسانية الـــــنفس انـــــت إذا
ً ً

ـــــ.  ـــــدفَّو أن آدلـــــر ن
إتجــاه يكــو عنــدما النفــسية الطاقــة وتــنخفض معينــة غايــة نحــو ســلوكھ للفــرد يــنظم يــاة نا

تحقيقھالفرد ستطيع ال دف أو مية و غاية نحو ا موج
ً

.   

الفرضعرض عنتائج االرا   :ومناقش

الفـــرض ـــعيـــنص أنـــھالرا ـــ إحـــصا ":ع داللـــة ذات ق فـــر جـــاتئيةوتوجـــد د متوســـطات رـــ
ظــــل ــــ كوميــــة ا ــــشفيات باملس ن العــــامل واملمرضــــات ن املمرضــــ مــــن البحــــث عينــــة ــــشارأفــــراد إن

املست ونا كو وس لــ ) ١٩ –كوفيـد( جدرف تبعـا الفعالـة النفـسية الطاقـة مقيـاس ـ ع
ً

 رذكـو( النـوع
ــل، )إنــاث – متوســط–عــا( واملؤ مــا)" متوســط–قفــو بي ةوللتحقــق. والتفاعــل ــ ــذامــن

قام التباينةالباحثتالفرض تحليل بجدو)٣×٢(باستخدام ة مو    :التا) ٢٤(  لوالنتائج

  ) ٢٤ (لجدو

التبايننت تحليل النوع) ٣×٢(ائج ل)إناث-رذكو(ألثر واملؤ امل-عا(،  – توسطقفو
  ).متوسط

  
مصدر
  التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 )ف(

ىمستو
 الداللة

م
 التأث

 ٠.١٧١ ٠.٠٥ ٥٠.٤٥٧ ١٦٧.٧٠٧ ١ ١٦٧.٧٠٧  النوع

ل  ٠.٠٤٨ ٠.٠٠١ ٦.١٥٧ ٢٠.٤٦٤ ٢ ٤٠.٩٢٧  املؤ

ل×النوع  ٠.٠٠١ د.غ ٠.١٤٢ ٠.٤٧١ ٢ ٠.٩٤٢  املؤ

طأ     ٣.٣٢٤ ٢٤٤ ٨١٠.٩٩٩  ا

الثقة
  بالنفس

     ٢٥٠  املجموع

 ٠.١٥٠ ٠.٠٠١ ٤٣.٠٣٦ ١٧٤.٦٩٦ ١ ١٧٤.٦٩٦  النوع

ل  ٠.٠٣٨ ٠.٠٠١ ٤.٧٧٦ ١٩.٣٨٨ ٢ ٣٨.٧٧٧  املؤ

ل×النوع  ٠.٠١٦ د.غ ١.٩٨٧ ٨.٠٦٦ ٢ ١٦.١٣٢  املؤ

طأ     ٤.٠٥٩ ٢٤٤ ٩٩٠.٤٩٦  ا

ترك
باه  ن

     ٢٥٠ ٤٩٨١١.٠٠ املجموع

 ٠.١٦١ ٠.٠١ ٤٦.٩٠٠ ١٧٥.١١٩ ١ ١٧٥.١١٩  النوع

ل  ٠.٠٣٤ ٠.٠١٦ ٤.٢٣٥ ١٥.٨١٣ ٢ ٣١.٦٢٦  املؤ

  ستمتاع

ل×النوع  ٠.٠٠٥ د.غ ٢.٣٤١ ٢.٣٤١ ٢ ٤.٦٨٢  املؤ
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مصدر
  التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 )ف(

ىمستو
 الداللة

م
 التأث

طأ     ٣.٧٣٤ ٢٤٤ ٩١١.٠٦٦  ا

     ٢٥٠ ٦١٩٧٨.٠٠ املجموع

 ٠.١٥٠ ٠.٠١ ٤٢.٩٨٦ ٢٠٤.٨٥٧ ١ ٢٠٤.٨٥٧  النوع

ل  ٠.٠٤١ ٠.٠١ ٥.١٦٧ ١١.٦١٥ ٢ ٢٣.٢٣١  املؤ

ل×النوع  ٠.٠٠٥ د.غ ٠.٦٢٧ ١.٩٢١ ٢ ٣.٨٤٢  املؤ

طأ     ٤.٧٦٦ ٢٤٤ ١١٦٢.٨٣٠  ا

الصمود
 النف

     ٢٥٠ ٦٠٧٢٧.٠٠ املجموع

 ٠.٢٤٨ ٠.٠١ ٨٠.٢٦٧ ٢٨٨٥.١٤١ ١ ٢٨٨٥.١٤١  النوع

ل  ٠.٠٤٧ ٠.٠١ ٦.٠٨٣ ٢١٨.٦٣٧ ٢ ٤٣٧.٢٧٣  املؤ

ل×النوع  ٠.٠٠٨ د.غ ٠.٩٩٢ ٣٥.٦٤٩ ٢ ٧١.٢٩٩  املؤ

طأ     ٣٥.٩٤٤ ٢٤٤ ٨٧٧٠.٣٩٦  ا

جة رالد
لية  ال

     ٢٥٠ ٨٥١٣٦٦.٠٠ املجموع

جدو النتائج ت ي)  ٢٤ (لأو  :ما

النــوع:النــوع ــ ملتغ إحــصائيا دال أثــر وجــود
ً

أ) إنــاث-رذكــو( جــةعــادــ والد النفــسية رالطاقــة
ليــــــة حيـــــــثال فانـــــــت، دالـــــــة) ٨٠.٢٦٧ ،٤٢.٩٨٦ ،٤٦.٩٠٠  ،٤٣.٠٣٥ ،٥٠.٤٥٧( قيمــــــة ـــــــ و

مستو عند يإحصائيا
ً

٠.٠١   

ـــل ــــ:املؤ ملتغ إحــــصائيا دال أثــــر وجــــود
ً

ــــل املتوســــط-عــــا (املؤ عــــاد) متوســــط،قفــــو أ ــــ
النفــــــسية ليــــــة الطاقــــــة ال جــــــة قيمــــــةروالد بلغــــــت حيــــــث ،٤.٧٧٦،٤.٢٣٥،٥.١٦٧ ،٦.١٥٧(ف،

مستوو) ٦.٠٨٣ عند إحصائيا يدالة
ً

٠.٠١.  

النوع متغ ل ×يتفاعل النـوع: املؤ ـ متغ لتفاعل إحصائيا دال أثر وجود يعدم
ً

ـل ،واملؤ
ف قيمة بلغت احصائيا) ٠.٩٩٢ ،١.٩٨٧،٢.٣٤١،٠.٦٢٧،،٠.١٤٢(حيث دالة غ و

ً
.   
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   )٢٥( لجدو

ا مقياساملتوسطات عاد أل ة املعيا نحرافات و النفسيةرسابية اتالطاقة ملتغ وفقا
ً

ما وتفاعل ل واملؤ   النوع

س   ل  ا  املؤ
املتوسطات
سابية  ا

ة املعيا  رنحرافات

 ١.٥٣ ١٤.٤٤ عا

قفو
 املتوسط

  رالذكو ١.٧٤ ١٤.٤١

  ١.٧٠  ١٣.٣٨ املتوسط

 ١.٩٩ ١٢.٥٨ عا

قفو
 املتوسط

١.٨٩ ١٢.٥٢ 

بالنفس   الثقة

 ناث

  ١.٩٥  ١١.٧٨ املتوسط

 ١.٨٢ ١٥.٩٥ عا

قفو
 املتوسط

  رالذكو ٢.٢١ ١٤.٦٦

  ١.٩٥  ١٤.٣٥ املتوسط

 ٢.١١ ١٣.٣٣ عا

قفو
 املتوسط

٢.٠٣٠ ١٣.٣٦ 

باه ن  ترك

 
 ناث

  ٢.٠٢  ١٢.٨٢ املتوسط

 ١.٥٧ ١٧.٤٨ عا

قفو
 ملتوسطا

  رالذكو ١.٧٨ ١٦.٣٣

  ١.٥٣  ١٦.٣٢ املتوسط

 ١.٩٣ ١٥.٢٥ عا

قفو
 املتوسط

٢.٠٩ ١٤.٦٢ 

 ستمتاع

 ناث

  ٢.١٩  ١٤.٨٠ املتوسط

 ١.٦٥ ١٧.٢٧ عا

قفو
 املتوسط

  رالذكو ٢.٢٥ ١٦.٢٩

  ١.٨٣  ١٦.٢٢ املتوسط

 ٢.٢٢ ١٤.٩١ عا

قفو
 املتوسط

٢.٤٠ ١٤.٤٨ 

الصمود
 النف

 ناث

  ٢.٣٥  ١٤.٤٨ توسطامل

لية ٤.٥٨ ٦٥.١٦ عا ال جة   رالذكو رالد

قفو
 املتوسط

٥.٧١ ٦١.٧٠ 
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  ٥.٠٠  ٦٠.٢٩ املتوسط

 ٦.٣١ ٥٦.٠٨ عا

قفو
 املتوسط

 ناث ٦.٤٨ ٥٥.٠٠

  ٦.٧١  ٥٣.٨٩ املتوسط

ــــــــدو ا مــــــــن ن املتوســـــــــطات ) ٢٥( لتبــــــــ حيــــــــث مــــــــن ــــــــ ع املجموعـــــــــة أن الــــــــسابق
مج ـــ ـــسابية العليــــاا الت املـــؤ ذو مــــن الـــذكو ىموعــــة ذو ،ر مــــن الـــذكو مجموعــــة ـــا ىتل ر

املتوســـــــطة فـــــــو الت املتوســـــــطةت،قاملـــــــؤ الت املـــــــؤ ذو مـــــــن الـــــــذكو مجموعـــــــة ـــــــا ىل انـــــــت ،ر و
لية ال جة والد املقياس عاد ا جميع ناث لدى ا مثيال من أع ا    .رجميع

 )٢٦(لجدو

ال مجموع ن ب املتعددة نات عادراملقا أ النفسيةنوع   الطاقة

  
املتوسطات  النوع ق املعيار وفر طأ  يا

الدالالت
 حصائية

بالنفس  دالة ٠.٢٥١ ١.٧٨٣* اناث  رذكو الثقة

باه ن  دالة ٠.٢٧٧ ١.٨٢٠* اناث  رذكو  ترك

 دالة ٠.٢٦٦ ١.٨٢٢* اناث  رذكو  ستمتاع

الصمود
 النف

 دالة  ٠.٣٠١  ١.٩٧١* اناث  رذكو

ليةا ال جة  دالة  ٠.٨٢٥  ٧.٣٩٥* اناث  رذكو رلد

دو  ا من ن ماي )٢٦ ( لتب  :السابق

املتوســـــطاتوجــــود ق فـــــر قيمـــــة بلغـــــت حيــــث الـــــذكو لـــــصا بـــــالنفس الثقــــة عـــــد ـــــ ق وفـــــر ر و
احصائيا١.٧٨٣ دالة و

ً
 

املتوســــــطاتوجـــــود ق فــــــر قيمـــــة بلغــــــت حيـــــث الــــــذكو لـــــصا بــــــاه ن ـــــ ترك عــــــد ـــــ ق وفــــــر ر و
إحصائياو١.٨٢٠ دالة

ً
  

عـــــــدوجـــــــود ـــــــ ق املتوســـــــطاتســـــــتمتاعوفـــــــر ق فـــــــر قيمـــــــة بلغـــــــت حيـــــــث الـــــــذكو ولـــــــصا ر
إحصائيا١.٨٢٢ دالة و

ً
  

عـــدوجــود ـــ ق املتوســـطاتالنفـــ الـــصمودوفـــر ق فـــر قيمـــة بلغـــت حيـــث الـــذكو ولــصا ر
إحصائيا١.٩٧١ دالة و

ً
  

ــوجــود ق ليــةوفـــر ال جـــة بلغــرالد حيـــث الــذكو املتوســـطاترلـــصا ق فــر قيمـــة ٧.٣٩٥وت
إحصائيا دالة و
ً

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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   )٢٧( لجدو

الثالثة للمجموعات البعدية نات للمقا شيفيھ اختبار لرنتائج   للمؤ

ات   املتغ

 املجموعات                                          

 ٣م– ٢م ٣م– ١م ٢م– ١م

بالنفس  ٠.٧٥٤* ١.٢٤٤* - الثقة

باه ن  - ١.٣٣٣* ١.٠١١*  ترك

 - ١.٠٩٤* ١.٣٣٠*  ستمتاع

النف   -  ١.٠٣٧*  ١.١٨٩* الصمود

لية ال جة   -  ٤.٧٠٨*  ٤.٠٣٠* رالد

ــدو ا مــن ن املتوســطة ) ٢٧ ( لتبــ وفــو العليــا الت املــؤ ن بــ ق فــر وجــود قالــسابق و
ليأجميع ال جة والد املقياس الثقةةرعاد عد عدا فيما العليا  .بالنفسلصا

الت املـؤ ن بـ ق فـر وجـود ن تب عـادوكما ا جميـع ـ العليـا لـصا واملتوسـطة العليـا
فـــــو،املقيـــــاس لـــــصا واملتوســـــطة املتوســـــطة فـــــو الت املـــــؤ ن بـــــ ق فـــــر وجـــــود أيـــــضا ن قتبـــــ ق و

لية ال جة والد عاد با ق فر وجود وعدم فقط بالنفس الثقة عد راملتوسطة    .و

ع الرا الفرض يجة ن   :تفس

دالــة:أوال ق فــر بوجــود يخــتص واملمرضــاتوفيمــا ن املمرضــ جــات د متوســطات ــ رإحــصائيا
ً

للنوع تبعا الفعالة النفسية الطاقة مقياس الذكو) إناث–رذكو( ع   .رلصا

ل مــ اســة د يجــة ن مــع يجــة الن ــذه ن، )٢٠١٧( رتتفــق وحــس الراشــد اســة ( رود
ال ) ٢٠١٩ الطاقـة ـ إحـصائيا دالـة ق فـر وجـود ـ إ م م ل توصلت وال

ً
للنـوعو تبعـا نفـسية

الذكو) إناث–رذكو(    .رلصا

امــــــــل اســـــــة د يجــــــــة ن مـــــــع يجــــــــة الن ـــــــذه إختلفــــــــت نـمــــــا اســـــــة، )٢٠٠١( رب  رود
Duffy,2007 )(،ــاو م اســة ىود ذات ) ٢٠١٢( ر ق فــر وجــود عــدم ــ إ ــا جميع توصــلت ــ ووال

الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس ــــ ع نــــاث و الــــذكو ن بــــ إحــــصائية إختلفــــت ،رداللــــة كمــــا
ى الـــشو اســـة د يجــــة ن مـــع يجـــة الن دالــــة) ٢٠١٩(رـــذه ق فـــر وجـــود عــــدم ـــ إ ت أشـــا ــــ ووال ر

النفـــــ الـــــصمود ـــــ نـــــاث و الـــــذكو ن بـــــ رإحـــــصائيا
ً

النفـــــسية( الطاقـــــة مقيـــــاس عـــــاد أ أحـــــد
ــــــا ا البحـــــــث ــــــ اســــــة،)الفعالــــــة د يجــــــة ن مـــــــع أيــــــضا يجــــــة الن ـــــــذه روإختلفــــــت

ً
King 

etal.,2006 )  ( يجابيةوا الطاقة الذكو من أع ناث أن إ ت أشا رل   .ر

مـــصادر ـــ والـــتحكم ى يجـــا ـــ التحف وســـائل أن ـــ إ يجـــة الن ـــذه الباحثـــة وترجـــع
نـــــاث مـــــن ـــــ أع الـــــذكو لـــــدى يجابيـــــة الطاقـــــة مـــــستو فـــــع و الـــــسلبية رالطاقـــــة أن،ىر كمـــــا

ي ـــــ ال ة والقـــــد النفـــــسية م طـــــاق ن ثمر ـــــس رالــــذكو و مـــــنر نـــــوع م لـــــد تخلـــــق بحيـــــث ـــــا متلكو



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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واملنافـــــسة والتحــــدى العمـــــل ــــ م،املثــــابرة ـــــشغاال إ تأجيــــل ـــــ م ــــس م لـــــد الطاقــــة ة ــــ وخ
م لـــد النفــسية الطاقـــة يـــدعم ممـــا ديــد وال القلـــق ومـــصادر يـــة ان ا م،ربــاألمو لكـــو وذلـــك

صــــمود ــــ وأك مــــو مــــع التعامــــل ــــ عقالنيــــة ــــ وأك م بأنفــــس ثقــــة ــــ مــــاترأك ــــة مواج ــــ زا
ً

العمــــل ئــــة ب ــــ املحبطــــة واملواقــــف العمــــل،والــــشدائد وعنــــاء مــــشقة تحمــــل ــــ ع ة قــــد ــــ روأك
ونفــسيا جــسديا
ً ً

وأقــل، املقلقــة املواقــف مــع التعامــل ــ ع ة قــد أقــل ــن ف لإلنــاث ــسبة بال رأمــا
العمــل وضـغوط مـشكالت ــة مواج ـ صـمودا

ً
أقــل، ـن ف ـسدى وا النفــ ن تكـو فـبحكم

والــــــشدائد املحــــــن مــــــع بفاعليــــــة التعامــــــل ــــــ ع ة قــــــد وأقــــــل العمــــــل أعبــــــاء تحمــــــل ــــــ ع ة رقــــــد ر
العمـــل محــيط ـــ ـــا عل عديـــدة. والــسيطرة ة أســـر ــام وم بمـــسئوليات تـــضطلع ــ ن أن كمـــا

ــا طاق نفذ ـــس و ــا وحيو ا ــد ج ـــ ع وتــؤثر ــا تفك ـــذه،ــشغل ظــل ــ شـــدة مــر ــزداد و
ـــ الو ـــشار إن مـــن ااءاملحنـــة ـــشعر صـــابة مـــن والقلـــق وف بـــا ا ارفـــشعو فقــــد و ز بـــال

وتقليـــل الالعقالنيـــة ـــار ف ـــ ع الـــسيطرة ـــ ـــا ا ا م وتـــضعف ا بنفـــس ـــا ثق وتقـــل ا اع رـــ
ــــ ع أثـــر ذلـــك ـــل الليليـــة ـــات واملناو العمـــل وأعبـــاء ضـــغوط ـــادة مـــع الـــسلبية املـــؤثرات زأثـــر

أ يتحـــــدد والـــــذى ا لـــــد الطاقـــــة ـــــدةىمـــــستو املج املواقـــــف مقاومـــــة ـــــ ع الفـــــرد ة بقـــــد رساســـــا
ً

  .واملحبطة

حراحـشة إليھ أشار ما ذلك د ؤ املتعـب ) ٤٨ :٢٠١٩( و نـاث املمرضـات عمـل بـأن
ـــــ إ وتــــؤدى ن علـــــ تــــؤثر ـــــ ال العوامــــل مـــــن لــــة الطو العمـــــل وســــاعات ـــــشفيات باملس ــــق واملر

ن لد العمل ة ستمرا و الدافعية   .رخفض

ؤكــــد نو حــــس و الراشـــــد إليــــھ أشــــار مـــــا أيــــضا ذلــــك
ً

ـــــ ) ١٨٦ :٢٠١٩(  ال دوار بــــأن
املـــرأة ــ ع ــا بثقل ألقـــت ــا عاتق ــ ع امللقــاة واملـــسئوليات ــت والب العمــل ـــ املــرأة ــا تــضطلع

يجابية الذاتية ا ا بخ ستمتاع ا عل أفسدت   .مما

ثانيــا
ً

جــات: د متوســطات ــ ق فــر بوجــود يخــتص رفيمــا ــو ع واملمرضــات ن املمرضــ
ـــل للمؤ تبعـــا الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة مقيـــاس

ً
املتوســـط–عـــا( لـــصا) متوســـط–قفـــو

العليــــا الت ــــم. املــــؤ معظم العليــــا الت املــــؤ ذو مــــن ض بــــالتمر ن العــــامل أن الباحثــــة ــــ ىف ى
فلــــــم لتحقيقــــــھ ــــــسعو م يــــــا ن معــــــ وتــــــصو ــــــدف م ولــــــد م ــــ اســ د ــــــ ن متفــــــوق نــــــانوا ر ر
الــصيدلة أو الطـب ليـة ك القمـة ليـات ب لإللتحــاق ـسيق الت مكتـب ف ظـر أو ـظ ا م ويحـالف
مـن يـصبحوا بـأن م وآمـال م لطموحـا متنفـسا ـا ف فوجدوا ض التمر ليات إ م توج وتم

ً

ـ املر ومعانـاة آالم تخفيـف ـ مو س الذين الرحمة الطاقـة،نمالئكة يمتلكـو ـم ف نلـذلك
ــــ ال الوظيفيــــةيجابيــــة م ــــام للقيــــام م ل لتحقيــــق،تــــؤ م يــــدفع يقــــى ف ن مخــــز م وفلــــد

ـــــ مع م يـــــا يجعــــل مـــــا ـــــذا و املـــــستقبلية م ــــداف ـــــ،أ ع م ا ـــــا وم م ا بقـــــد يثقــــو ـــــم رف ر ن
م ــــــداف أ فــــــشلوا،تحقيــــــق إذا املحاولــــــة وإعــــــادة للنجــــــاح الــــــس ــــــ ع ة القــــــد م م،رـلـــــد ثقــــــ

الظــ ـ ع التغلــب ـ ع م ــساعد م العمـلبأنفـس ــ واملحبطـة الــصعبة ف أداء،ور ــ ن ويركــز
ـــــ والـــــصمود الـــــضغوط مـــــع والتكيـــــف م انفعـــــاال ـــــ الـــــتحكم ـــــ ع ة القـــــد م ولـــــد م رأعمـــــال

مـات ن،زمواجة معـ حـد عنـد م طموحـا تقـف فـال الوظيفيـة جات الـد ـ ـ لل ريطمحـو ،ن
ــد املز لــتعلم بقــوة قبــال ــ ع م يحــ دافــع م إن،لــد ــ مح يــدفع ن معــ جانــب ــ خفــاق

عديلــــھ ــــ ع والعمــــل أســــبابھ عــــن طاقـــــة،للبحــــث مــــن م لــــد مــــا بقــــدر م مجــــال ــــ نيتعمقـــــو
فعالة   . إيجابية
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م وطموحـا م ـداف أ انـت فقـد املتوسطة فو أو املتوسطة الت املؤ اب أ قأما
م طاقا قدر ع ومحدودة   .سيطة

ـــــل فران ذكــــــره مـــــا ذلــــــك ؤكـــــد املنـــــ( و ــــــ ) ٩٦ :٢٠١٧ ،اــــــ مع للفــــــرد ـــــان إذا أنــــــھ
فيجــــد ــــداف باأل حياتــــھ وتزخــــر ــــا ل ــــستعد و والــــصعاب املعانــــاة يتحمــــل فإـنـــھ يــــاة ل ــــدف و

شاط وال   .الدافعية

   : ومناقشتهاالخامسنتائج الفرض عرض 
الفــرض ــامسيــنص أنــھا ــ إحــصائي ":ع داللــة ذات ق فــر متوســطاتةوتوجــد ــ
الب عينـــة أفـــراد جـــات ـــرد كوميـــة ا ـــشفيات باملس ن العـــامل واملمرضـــات ن املمرضـــ مـــن حـــث

املــستجد ونـــا كو وس ــ ف ـــشار إن الفعالـــة ) ١٩ –كوفيـــد( رظــل النفـــسية الطاقــة مقيـــاس ــ ع
لـ تبعا

ً
ة، )إناث – رذكو( النوع مـن (ا ـ٥مـن-سـنوات١٠أك مـن-سـنوات١٠إ ٥أقـل

قا. ")ســــــنوات الفــــــرض ــــــذا مــــــن التبــــــاينةالباحثــــــتمــــــوللتحقــــــق تحليــــــل ،)٣×٢(باســــــتخدام
ذلك يو التا دو   لوا

  ) ٢٨ (لجدو

التباين تحليل النوع) ٢×٢(نتائج وإناث(ألثر ، ة،)رذكو من (ا إ٥من-سنوات١٠أك
من-سنوات١٠   ).سنوات٥أقل

  
مصدر
  التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

قيمة
 )ف(

ىمستو
 الداللة

م
 التأث

 ٠.٠٤٠ ٠.٠٠١ ١٠.١٨٥ ٢٨.٧٩٩ ١ ٢٨.٧٩٩  النوع

ة  ٠.١١٤ ٠.٠٠١ ١٥.٧١٥ ٤٤.٤٣٥ ٢ ٨٨.٨٧١  ا

ة×النوع  ٠.٠٢٢ د.غ ٢.٧٢٢ ٧.٦٩٦ ٢ ١٥.٣٩٢  ا

طأ     ٢.٨٢٨ ٢٤٤ ٦٨٩.٩٢١  ا

الثقة
  بالنفس

     ٢٥٠ ٦٧٦٥.٥٢٠ املجموع

 ٠.٠١٩ ٠.٠٠٥ ٤.٤٩٤ ١٧.٠٩٦ ١ ١٧.٠٩٦  النوع

ة  ٠.١٣١ ٠.٠٠١ ١٨.٤٤٧ ٦٥.٧٩٢ ٢ ١٣١.٥٨٣  ا

ة×النوع  ٠.٠٠٤ د.غ ٠.٤٣٥ ١.٥٥١ ٢ ٣.١٠٢  ا

طأ     ٣.٥٦٧ ٢٤٤ ٨٧٠.٢٣٥  ا

ترك
باه  ن

     ٢٥٠ ٤٩٨١١.٠٠ املجموع

  ستمتاع ٠.٠٢٤ ٠.٠٥ ٥.٩٠٠ ١٧.٩٨٨ ١ ١٧.٩٨٨  النوع

ة  ٠.١٩٠ ٠.٠٠١ ٢٨.٥٧٦ ٨٧.١١٨ ٢ ١٧٤.٢٣٦  ا



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم

 

 

60 

ة×النوع  ٠.٠٠٨ د.غ ١.٠٠ ٣.٠٤٧ ٢ ٦.٠٩٤  ا

طأ     ٣.٠٤٩ ٢٤٤ ٧٤٣.٨٦٨  ا

     ٢٥٠ ٦٧٦٥.٥٢٠ املجموع

 ٠.٠٤٥ ٠.٠١ ١١.٤٦٩ ٥٠.٥١٠ ١ ٥٠.٥١٠  النوع

ة  ٠.٠٦٨ ٠.٠١ ٨.٨٤١ ٣٨.٩٣٤ ٢ ٧٧.٨٦٩  ا

ة×النوع  ٠.٠١٢ د.غ ١.٤٧٠ ٦.٤٧٣ ٢ ١٢.٩٤٦  ا

طأ     ٤.٤٠٤ ٢٤٤ ١٠٧٤.٥٧٥  ا

الصمود
 النف

     ٢٥٠ ٦٠٧٢٧.٠٠ املجموع

 ٠.٠٦٠ ٠.٠١ ١٥.٦٧٨ ٤٣٤.٧٠٢ ١ ٤٣٤.٧٠٢  النوع

ة  ٠.٢١١ ٠.٠١ ٣٢.٦٠٨ ٩٠٤.١٢٨ ٢ ١٨٠٨.٢٥٦  ا

ة×النوع  ٠.٠١٢ د.غ ١.٤٩١ ٤١.٣٣٩ ٢ ٨٢.٦٧٧  ا

طأ     ٢٧.٧٢٨ ٢٤٤ ٦٧٦٥.٥٢٠  ا

جة رالد
لية  ال

     ٢٥٠ ٨٥١٣٦٦.٠٠ املجموع

جدو النتائج ت ي)  ٢٨ (لأو  :ما

النــوع: النــوع ــ ملتغ إحــصائيا دال أثــر وجــود
ً

عــاد) إنــاث-رذكــو( أ الفعالــةــ النفــسية ،الطاقــة
مستوانتحيث عند إحصائيا دالة ف يقيمة

ً
  .٠.٠٥أو٠.٠١

ة ــــ ا ـــــ:ســــنوات ملتغ إحــــصائيا دال أثــــر وجــــود
ً

ة ــــ مــــن (ا ــــ ١٠ :٥مـــــن،اتســــنو١٠أع
من،سنوات عـاد) سنوات٥أقل الفعالـةأ النفـسية دالـةانـتحيـث،الطاقـة ف قيمـة

مستو عند يإحصائيا
ً

٠.٠١.  

النـوع ـ متغ ة×يتفاعـل ـ النـوع: ا ـ متغ لتفاعـل إحـصائيا دال أثـر وجــود يعـدم
ً

ســنوات و
ة احصائياانتحيث،ا دالة غ ف قيمة

ً
.  

  ) ٢٩ (لجدو

مقياس عاد أل ة املعيا نحرافات و سابية ا النفسيةراملتوسطات اتالطاقة ملتغ وفقا
ً

ةالنوع ماوا   وتفاعل

س   ة  ا املتوسطات ا
سابية  ا

ة املعيا  رنحرافات

من  ١.٨٦ ١٤.٣٨ ١٠أك

  رالذكو ٢.٢٩ ١٣.٥٠ ١٠-٥من

من   ٢.٠٨  ١٣.١٨ ٥أقل

من  ١.٩٦ ١٤.١٣ ١٠أك

بالنفس   الثقة

 ناث

 ١.٥٣ ١٢.٨٧ ١٠-٥من



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة أبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد

 

 

61 

من   ١.٩٠  ١١.٢٩ ٥أقل

من  ١.٩٢ ١٥.٦٧ ١٠أك

  رالذكو ١.٧٣ ١٣.٩٣ ١٠-٥من

من   ١.٩٦  ١٣.٣٦ ٥أقل

من  ١.٤٥ ١٤.٨٦ ١٠أك

 ١.٨٦ ١٣.٦٣ ١٠-٥من

باه ن  ترك

 
 ناث

من   ١.٩٦  ١٢.٣٥ ٥أقل

من  ١.٥١ ١٧.٢٦ ١٠أك

  رالذكو ١.٤٥ ١٦.٣٧ ١٠-٥من

من   ١.٥٥  ١٤.٧٢ ٥أقل

من  ١.٢٢ ١٧.٠٦ ١٠أك

 ٢.٠٨ ١٥.١٩ ١٠-٥من

 ستمتاع

 ناث

من   ١.٧٩  ١٣.٩٢ ٥أقل

من  ١.٨٣ ١٧.٠٥ ١٠أك

  رالذكو ٢.٠٦ ١٥.٦٢ ١٠-٥من

من   ١.٦١  ١٦.٠٠ ٥أقل

من  ١.٧٥ ١٦.٢٦ ١٠أك

 ٢.٢٤ ١٤.٨٩ ١٠-٥من

الصمود
 النف

 ناث

من   ٢.٣٢  ١٣.٨٧ ٥أقل

من  ٤.٨٢ ٦٤.٣٨ ١٠أك

  رالذكو ٥.٢٦ ٥٩.٤٣ ١٠-٥من

من   ٣.٣١  ٥٧.٢٧ ٥أقل

من  ٢.٩١ ٦٢.٣٣ ١٠أك

 ٥.٣١ ٥٦.٦٠ ١٠-٥من

لية ال جة  رالد

 ناث

من   ٦.١٦  ٥١.٤٥ ٥أقل

ــــــــدو ا مــــــــن ن املجمو ) ٢٩( لتبــــــــ أن املتوســـــــــطاتالــــــــسابق حيــــــــث مــــــــن ــــــــ ع عـــــــــة
ذو الـــذكو مجموعــــة ـــ ـــسابية ىا مـــنر ــــ ك ة ـــ الــــذكو ،ســـنوات١٠ا مجموعـــة ــــا رتل

مـنىذو ة ـ ذوت،سـنوات١٠ :٥ا الـذكو مجموعـة ـا ىل مـنر أقـل ة ـ انـت ،سـنوات٥ا و
لي ال جة والد املقياس عاد ا جميع ناث لدى ا مثيال من أع ا   .ةرجميع
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 )٣٠(لجدو

عاد أ النوع مجموع ن ب املتعددة نات النفسيةراملقا   الطاقة

  النوع  
ق وفر

 املتوسطات
املعيار طأ  يا

الدالالت
 حصائية

الثقة
 بالنفس

 دالة ٠.٢٨٨ ٠.٩١٨* اناث  رذكو

باه ن  دالة ٠.٣٢٣ ٠.٧٠٧* اناث  رذكو  ترك

 الةد ٠.٢٩٩ ٠.٧٢٦* اناث  رذكو  ستمتاع

الصمود
 النف

 دالة  ٠.٣٥٩  ١.٢١٦* اناث  رذكو

جة رالد
لية  ال

 دالة  ٠.٩٠١  ٣.٥٦٧* اناث  رذكو

دو  ا من ن ماي )٣٠ ( لتب  :السابق

املتوســـــطاتوجــــود ق فـــــر قيمـــــة بلغـــــت حيــــث الـــــذكو لـــــصا بـــــالنفس الثقــــة عـــــد ـــــ ق وفـــــر ر و
احصائيا٠.٩١٨ دالة و

ً
 

باهوجود ن ترك عد ق املتوسـطاتوفر ق فـر قيمـة بلغـت حيث الذكو ولصا ٠.٧٠٧ر
إحصائيا دالة و
ً

  

عــدوجــود ــ ق املتوســطاتســتمتاعوفــر ق فــر قيمــة بلغــت حيــث الــذكو ولــصا ٠.٧٢٦ر
إحصائيا دالة و
ً

  

عـــدوجـــود ـــ ق املتوســــطاتالـــصمودوفـــر ق فـــر قيمـــة بلغـــت حيـــث الـــذكو ولـــصا ١.٢١٦ر
إحصائيا دالة و
ً

  

ـــودوجـــ ق ليـــةوفـــر ال جـــة املتوســـطاترالد ق فـــر قيمـــة بلغـــت حيـــث الـــذكو ولـــصا ٣.٥٦٧ر
إحصائيا دالة و
ً

  

  ) ٣١ (لجدو

الثالثة للمجموعات البعدية نات للمقا شيفيھ اختبار ةرنتائج   ل

ات   املتغ

  املجموعات

 ٣م– ٢م ٣م– ١م ٢م– ١م

بالنفس  ١.٤٥١* ٢.٧٨٨* ١.٣٣٧* الثقة

باه ن  ١.٢٠٧* ٣.٠٤٧* ١.٨٣٩*  ترك

 ١.٣٩٠* ٣.١٩٦* ١.٨٠٥*  ستمتاع

النف   ٠.٨٧٨*  ٢.٧٦٠*  ١.٨٨٢* الصمود

لية ال جة   ٤.٩٢٦*  ١١.٧٩١*  ٦.٨٦٤* رالد
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ـــــدو ا مــــن ن ن ) ٣١ ( لتبــــ بـــــ ق فــــر وجـــــود مـــــنوالــــسابق ــــ ك ة ـــــ ا ١٠ســــنوات
مـــ ســنوات ة ـــ ا جميـــعســـنوات١٠ :٥نوســـنوات ليـــأـــ ال جـــة والد املقيـــاس لـــصاةرعـــاد

من ك ة ا ن .سنوات١٠سنوات بـ ق فـر وجود ن تب مـنوكما ـ ك ة ـ ا ١٠سـنوات
من سنوات قل ة ا جميـعسـنوات٥وسنوات ليـأـ ال جـة والد املقيـاس لـصاةرعـاد

من ك ة ا  .سنوات١٠سنوات

نك بـ ق فـر وجـود ن تبـ مـنوما ة ـ ا قـل سـنوات١٠ :٥سـنوات ة ـ ا وسـنوات
جميـــعســـنوات٥مـــن ليــــأــــ ال جـــة والد املقيـــاس مــــنلـــصاةرعــــاد ة ـــ ا ١٠ :٥ســــنوات

  . سنوات

امس ا الفرض يجة ن   :تفس

واملمر:أوال ن املمرضــ جــات د متوســطات ــ إحــصائيا دالــة ق فــر بوجــود يخــتص رفيمــا
ً

ضــاتو
للنـوع تبعـا الفعالـة النفـسية الطاقـة مقياس ه) إنـاث–رذكـو( ع تفـس تـم الـذكو رلـصا

السابق   .الفرض

ثانيـــا
ً

مقيـــاس: ـــ ع واملمرضـــات ن املمرضـــ جـــات د متوســـطات ـــ ق فـــر بوجـــود يخـــتص رفيمـــا و
ة ــ ا لــسنوات تبعــا الفعالــة النفــسية الطاقــة

ً
مــن( ــ –تســنوا١٠ :٥مــن–ســنوات١٠أك

من من) سنوات٥أقل ك ة ا سنوات   .سنوات١٠لصا

ن وحــــس الراشــــد اســـة د يجــــة ن مــــع يجــــة الن ــــذه ــــ ) ٢٠١٩( رتتفـــق إ ت أشــــا ــــ روال
لــــسنوات تبعــــا النفــــسية الطاقــــة مقيــــاس ــــ ع ن املــــوظف جــــات د متوســــطات ــــ ق فــــر وجــــود

ً
ر و

من ك ة ا سنوات لصا ة   .سنوات١٠ا

صىوتــر ـــ مــن تختلــف يــاة ا أحــداث ــة مواج ــ النفــسية الطاقــة أن الباحثــة
ضـــغوط،آلخـــر تحمـــل ـــ ع م قـــد ومـــدى م أعمـــال بمتطلبـــات اص ـــ تـــأثر جـــة د أن ركمـــا ر

م ا وقـــد م طاقــا بـــإختالف تختلــف م ظـــائف و م رأعمــال عملـــھ،و ســنوات ادت لمـــا زواملمــرض
تبــــ و باإلســــتقرار وشــــعر عملــــھ ــــ تــــھ خ رادت ــــاز عمــــل الــــذى ــــشفى للمس نتمــــاء و بــــھ اط

تأديـــة أثنـــاء باإلســـتمتاع ـــشعره ممـــا وظيفتـــھ ومتطلبـــات ـــام م أداء ـــ ع اتـــھ بقد ثقتـــھ ادت رو ز
نفــسيا ـستقر ف مالئـھ مـع طيبـة عالقـة وإقامـة عنـھ سـائھ ر ضـا ـ ع ـصو ل ـس و عملـھ
ً

ز ؤر ل
الط معـھ ـد يز جتمـا و النفـ سـتقرار ـذا و واجتماعيـا

ً
يجابيـة النفـسية أن،اقـة كمـا

ـــــ أع مرتبــــات ـــــ ع يحــــصلو م وظيفـــــ ــــ ســـــنوت العــــشر م ـــــ خ ت تـجـــاو الـــــذين ن ناملمرضــــ ز
بالرضـــــــا م ــــــشعر ممـــــــا قبــــــل ذي عـــــــن أفــــــضل ـــــــ مع مــــــستو ـــ ــــ ــــــشوا ع أن مـــــــن م ىتمكــــــ

م لد يجابية النفسية الطاقة مستو يد ف ستقرار   .ىو

ة ــ ا اب ــ أل ــسبة بال ــأمــا افيــة ة ــ خ يملكــو فــال ســنوات خمــس مــن نقــل
م لــــد أن ن ــــشعر و م وظـــائف ــــ بــــھ يقومـــو الــــذى الــــدو غمـــوض ن ــــشعر و م أعمـــال وأداء ر نو
شــــــاد وإ توجيـــــھ يحتــــــاجو ـــــم ف لــــــذلك معـــــھ التعامـــــل ــــــستطيعو ال العمـــــل ــــــ نوعيـــــا رعبئـــــا ن ن

ً ً

ومـــد م نـــ م ـــ ع بـــالقلق ن ـــشعر حيـــث ـــ ع ات ـــ ا اب ـــ أ ن ـــاواملمرضـــ ف م نجـــاح ى
النفسية م طاق ع يؤثر مما ا ل م إطمئنا   .ىومستو



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
 بدویة محمد سعد رضوان/ د ....یة لدى الممرضین والممرضات العاملین بالمستشفیات الحكوم
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ســــــــليجمان إليـــــــھ أشــــــــار مـــــــا ذلــــــــك ؤكـــــــد ن( و وحـــــــس الراشــــــــد بــــــــأن ) ١٨٧ :٢٠١٩ ،ـــــــ
م تمامــا إ وإن الـسن كبـار مـن يكونـو مـا غالبــا ة ـ خ سـنوات عـشر مـن ـ ك ذو ن ناملـوظف ى

ً

إجتماعيــــة عالقــــات إقامــــة ــــ ع تنــــصب ينمـــــىجتماعيــــة بمــــا العمــــل ــــ ــــم مال مــــع زمثمــــرة
ف واملعــــــا والــــــسعادة ــــــصية ال يــــــة بالرفا م ــــــشعر مــــــا و م لــــــد يجابيــــــة الذاتيــــــة ة ــــــ را

ـــــــا عملـــــــو ـــــــ ال للمؤســـــــسة نتمـــــــاء و والـــــــوالء املـــــــستقبل حـــــــو نالبنـــــــاءة الذاتيـــــــة،ل ة فـــــــا
ع ـــــسان ة قــــد عـــــز و ة ـــــ كب جــــة بد النفـــــسية الطاقــــة ـــــشط ت ريجابيــــة والعمـــــلزر ـــــب ا ــــ

جتماعيـــة العمـــل ات ـــا وم اعة والـــ ـــرأة م،روا خـــدم ت تجـــاو الـــذين ن املـــوظف أن زكمـــا
ســـــعيدة حيـــــاة ش العـــــ مـــــن م تمكـــــ ـــــة مجز اتـــــب ر ـــــ ع يحـــــصلو ســـــنوات والعـــــشر يــــــاة،ن وا

اضر ا نحو يجابية املشاعر ع تتا سليجمان نظر ة وج من   .السعيدة

وجــو عــدم يخــتص فيمــا ــلوأمــا واملؤ النــوع لتفاعــل دال أثــر ــ،د ع ة ــ وا والنــوع
بــــال ميـــع ا أن ضـــوء ـــ يجـــة الن ـــذه تفـــس يمكــــن أنـــھ تـــر الباحثـــة فـــان النفـــسية ىالطاقـــة

ناء متوسـط( إست أو متوسـط أوفو عا ل مؤ ذو ا قذكو ى
ً
أو)ر مـن(، ـ أك ة ـ خ ذو ا ىذكـو

ً
ر

من١٠ أو من١٠:٥سنوات أقل أو ـ)سنوات٥سنوات ال اليـة ا ف الظـر ظـل ـ م وجمـيع
يوظفـــوا أن ـــدين جا يحـــاولو املـــستجدة ونـــا كو جائحـــة ـــة مواج ـــ و أجمـــع العـــالم ـــا نيمـــر ر

ــــ ع ـــ للمر الرعايــــة وتقـــديم املحنــــة ـــذه ـــة مواج ــــ والعقليـــة البدنيــــة م ا ـــا وم م ا رقـــد ر
وجــسد نفــسية وظيفيــة وأعبــاء ضــغوط مــن م علــ يقــع ممــا بــالرغم وجــھ ــة. يةأكمــل ج ومــن

العمــل عــبء دة ملــشا الفرصــة ــا أعط الباحثــة ــا قامــت ــ ال امليدانيــة اســة الد فــإن رأخــر ى
املمرضــــــات و ن املمرضــــــ بــــــھ لــــــف امل ضــــــافية( الزائــــــد العمــــــل الليليــــــة،ســــــاعات ــــــات ،واملناو
ـــــاء الو ـــــذا ـــــة ملواج املـــــستمرة ناء) والــــضغوط إســـــت بـــــال ميـــــع ا جعلـــــت ف الظـــــر ـــــذه وـــــل

صو مـنحر لـھ يتعرضـو قـد ممـا بـالرغم م طـاق قـدر ع واملساعدة العو يد تقديم نع ن ن
مــــن ة ــــ كب ــــسبة ــــضية والتمر الطبيــــة الطــــواقم لت ــــ وقــــد وس ــــ الف ــــذا صــــابة ىعــــدو

املــــستجدة ونــــا كو مــــة أ جــــراء رالوفيــــات ـــــ(ز ــ مقدمــــة ) ١٩كوفيــــد ــــ م نجــــد ذلــــك مــــن ــــالرغم و
ــــ و ــــاء الو ــــذا ــــة ملواج النــــوعالــــصفوف لتفاعــــل دال أثــــر وجــــود عــــدم ــــ ع دليــــل بــــالطبع ذا

ل ة،واملؤ وا   . والنوع

الفرضعرض االسادسنتائج  :ومناقش

الفرض أنھالسادسينص الطاقـة ":ع خـالل مـن الـوظيفى اد باإلج بؤ الت يمكن
ظـل ـ كوميـة ا ـشفيات باملس ن العامل واملمرضات ن املمرض لدى الفعالة ـشارالنفسية إن

املــستجد ونــا كو وس ــ الفــرض، . )"١٩ –كوفيــد( رف ــذا ة ــ مــن الباحثــةوللتحقــق قامــت
نحـدار تحليل ـسيطباستخدام انيـةال ام مـدى خـالللقيـاس مـن الـوظيفي ـاد باالج بـؤ الت

النفسية للطاقة لية ال جة   .رالد

للعال   نمـــوذج ـــسب أ أن وجـــد نحـــدار دالـــة تقـــدير اختبـــار الطاقـــةباســـتخدام ن بـــ قـــة
ٌ قيمـــــة لغـــــت و طـــــي ا النمـــــوذج ـــــو الـــــوظيفي ـــــاد ج و الفعالـــــة ـــــ) ٠.٢١٩  (R2النفـــــسية و

جــة بد الــوظيفى ــاد ج ــ ــ التغ تفــس انيــة إم ــ ع و متوســطة ة% ٢١رقيمــة قــد ــ ع رممــا
ف قيمــة لغـت و جــة، الد بـنفس العالقــة تفـس ــ ع عنــد) ٦٩.٤١٤(رالنمـوذج دالـة قيمــة ـ و

ةمس معنو الثابت) ٠.٠١(يتو قيمة لغت احصائيا٧٨.٤٨٤و دالة و
ً

.  
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   )٣٢( لجدو

الوظيفي اد باالج بؤ للت الفعالة النفسية للطاقة املتعدد نحدار  تحليل

 
  رتباط

R 

  معامل

 التحديد
ف   قيمة

  املتغ

 املستقل

  قيمة

  نحدار

B 

  نحدار

  املتعدد

Beta 

  قيمة

 ت

  الداللة

 حصائية

اد ج
 الوظيفي

٦٩.٤١٤ ٠.٢١٩ ٠.٤٦٨  
الطاقة

 النفسية
-٠.٠١ ٨.٣٣٢ ٠.٤٦٨- ٠.٥٠٣ 

جــــدو ــــ النتــــائج ــــش الــــوظيفي ) ٣٢( لو ــــاد باالج ســــل ــــ من الفعالــــة النفــــسية الطاقــــة أن
نحدار معادلة ي   :وفيما

الوظيفي اد النفسية×٠.٥٠٣ -+ ( ٧٨.٤٨٤= ج   )الطاقة

الفرض يجة ن  سادسالتفس

الباحثـــة يجـــةوتفـــسر الن إمــــتالكــــذه تجعلــــھاملمـــرضبـــأن فعالـــة إيجابيــــة لطاقـــة
الـــــشعو جـــــة د مـــــن يخفـــــض ممـــــا إيجابيـــــة قـــــة بطر العمـــــل ضـــــغوط مقاومـــــة ـــــ ع ة قـــــد ـــــ رأك ر ر

النفـــــ ـــــاد ـــــسدىباإلج وخفـــــضوا للـــــسلوك ي الـــــذا ـــــث ا عمـــــل نظـــــام خـــــالل مـــــن لديـــــھ
لديھ التوتر ـ،ىمستو إ الطاقـة عمل ـحيث ال الـضاغطة املواقـف مـع للتفاعـل الفـرد دفـع

ـــــاد ج ومقاومــــــة ـــــا قابليتــــــھ،يمـــــر مـــــن ــــــد تز الفـــــرد لــــــدى الطاقـــــة مــــــستو إنخفـــــاض نمــــــا ىب
سدى وا النف اد باإلج   .رللشعو

امـــل إليــھ أشـــار مــا ذلـــك ؤكــد ـــ ) ٢١٧ :٢٠٠١( و ع يـــة البي بــاملواقف الفـــرد تــأثر عتمـــد بأنــھ
الف ن املخـــــز ومــــستو أساســـــاى يتحـــــدد ـــــاد باإلج فـــــراد فـــــشعو لديــــھ ـــــشطة ال للطاقـــــة ى يـــــا

ً
ر

ــــاد ج ومقاومــــة املحبطــــة املواقــــف مقاومــــة ــــ ع م م،ربقــــد إســـــتجاب تكــــو ــــ أ ــــ مع نو
فعالـــة نفـــسية طاقـــة مــن يمتلكـــو ممـــا ســتفادة خـــالل مـــن ـــا ن يمــر ـــ ال الـــضغوط نلتلــك و

  دافعة

يجةوتتفق الن أشـاذه مـا مـع ـأيضا مو إليـھ ي ) ٤٩ :٢٠١٤( ر الـذا ـ التحف بـأن
ـــ ا دو لـــھ والـــذى ى يجـــا ـــ التفك آليـــات ـــ إ يـــؤدى ى يجـــا

ً
نر للفـــردـــ يجابيـــة الطاقـــة

املنــــــا ه ــــــا ج قــــــوة مــــــن ــــــد تز ــــــستطيعزممــــــا ضــــــغوط و مــــــن الفــــــرد لــــــھ يتعــــــرض مــــــا مقاومــــــة
توافقية ال ومشكالت   .واضطرابات

مــع يجــة الن ــذه تتفــق اتــبكمــا إليــھ أشــار الطاقــة )  ١٨٩ :٢٠٠٤( رمــا مــصادر بــأن
ــوف وا والغــضب والقلــق التــوتر مثــل الــسلبية ــ..... النفــسية إ تــؤدى ــا أل داء عــو ــ قإ
ضــعيفا ـــ ك وال محـــدودا بـــاه ن فتجعـــل العـــض التــوتر
ً ً

مثـــل، يجابيـــة الطاقـــة مـــصادر أمـــا
ة ســتمتاع،والــسعادة،رثــا ــساعد. ....و و داء ــ نــدماج ــ ع ــساعد و ل ــس ــ ف ــ إ

اد ج و بالتعب الشعو من وتقلل باه ن ترك   . رع
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الفرضعرض عنتائج االسا  :ومناقش

الفـــــرض عيـــــنص أنـــــھالـــــسا ـــــ الطاقـــــة ":ع خـــــالل مـــــن يـــــاة ا ـــــ بمع بـــــؤ الت يمكـــــن
ب ن العـــــامل واملمرضــــــات ن املمرضــــــ لــــــدى الفعالــــــة ظــــــلالنفـــــسية ــــــ كوميــــــة ا ت ــــــشفيا املس

املــستجد ونــا كو وس ــ ف ــشار الفــرض، . )"١٩ –كوفيــد( رإن ــذا ة ــ مــن قامــتوللتحقــق
نحـــدارالباحثــة تحليــل ــسيطباســـتخدام انيـــةال ام مــدى مـــنلقيـــاس يــاة ا ـــ بمع بــؤ الت

النفسية الطاقة   .خالل

ن   ـــسب أ أن وجـــد نحـــدار دالـــة تقـــدير اختبـــار الطاقـــةباســـتخدام ن بـــ للعالقـــة مـــوذج
ٌ قيمـــة لغـــت و طـــي ا النمـــوذج ـــو يـــاة ا ـــ ومع متوســـطة) ٠.١٢١  (R2النفـــسية قيمـــة ـــ و

جــة بد يــاة ا ـ مع ــ ــ التغ تفـس انيــة إم ـ ع تفــس% ١٢رو ــ ع النمـوذج ة قــد ــ ع رممـا
ف قيمـــة لغـــت و جـــة، الد بـــنفس معن) ٣٤.٢٥٠(رالعالقـــة مـــستو عنـــد دالـــة قيمـــة ـــ ـــةيو ( و

الثابت ) ٠.٠١ قيمة لغت احصائيا٥١.٢٩٤و دالة و
ً

.  

   )٣٣( لجدو

ياة ا بمع بؤ الت الفعالة النفسية للطاقة املتعدد نحدار  تحليل

 
  رتباط

R  

  معامل

 التحديد

قيمة
  ف

  املتغ

 املستقل

  قيمة

  نحدار

B 

  نحدار

  املتعدد

Beta 

  قيمة

 ت

  الداللة

 حصائية

مع
ياة  ا

٣٤.٢٥٠ ٠،١٢١ ٠.٣٤٨  
الطاقة

 النفسية
٠.٠١ ٥.٨٥٢ ٠.٣٤٨ ٠.٣٥٧ 

جـــدو ـــ النتـــائج ـــش ـــ ) ٣٣( لو ي وفيمـــا يـــاة ا ـــ بمع بـــأت ت الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة أن
نحدار   :معادلة

ياة ا النفسية×٠.٣٥٧+ (٥١.٢٩٤= مع   )الطاقة

ال الفرض يجة ن عتفس   سا

مــع يجــة الن ــذه اســـةتتفــق د يجــة الطاقـــة) ( Siwek etal.,2017 رن أن ــ إ ت أشــا ــ روال
ياة ا باملع بأت ت    .النفسية

ــــل فران إليـــھ أشــــار بمــــا يجـــة الن ــــذه الباحثــــة ى( وتفـــسر ا اســــكند  ) ٣٠ :٢٠١٦ ،رــــ
وعنــدما ــا عل ــسامى و ذاتــھ فيــھ يتجــاو ــدف يتخــذ عنــدما ــ املع تحقيــق يمكنــھ الفــرد زبــأن

وتلــكنتكـو ــدف ال ذلـك أجــل مــن ـا ذا يــاة با يــض تجعلـھ جــة بد ــة قو ـ املع ادة إ رلديــھ ر
و،الغايـــــة ه ألقـــــدا ـــــسان ــــــة مواج أن رمؤكـــــدا

ً
عطــــــىآ ـــــ ال ات نجـــــا أنــــــواع ـــــ أك ـــــ زالمــــــھ

ا للتمسك وتدفعھ ياة ل مع   .سان

فعالـــة نفــــسية طاقـــة خــــالل مـــن إال ي يتــــأ ال ـــذا أن الباحثــــة لتحقيــــقىوتـــر تدفعــــھ
لفــو،ذلـك امل ــام وامل باألعمــال للقيـام م وتحمــس فــراد تــدفع للطاقـة املرتفعــھ ات نفاملــستو

تامةا لألمـامبكفاءة م تـدفع ات وقـد ات ـا وم ـشطة أ م لد سيكو ظة ال ذه م رأل ر ن
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با، القيـام ـستطيعو فـال النفـسية الطاقـة مـن مـنخفض مـستو م لـد ان إذا ن نح ـامى مل
مع بال جدباء م حيا وتصبح املناسب ل بالش ا لفو   .نامل

املتـو ذكرتـھ ما ذلك ؤكد النفـسية ) ٢١٥ :٢٠١٦( و الطاقـة تتولـد أن يمكـن ال أنـھ
م داف أ يحددوا لم مـا، فيمن إذا ـ وتتال مـا إتجـاه ـ ع ـ ك ال ـ إ تحتـاج النفسية فالطاقة

ة متـضا ـات إتجا ـ ت ـ أحــدكــ،رتبع لـدى النفـسية الطاقـة وجــود مـن ـستدل أن يمكـن ذا
لتحقيقھ س دف وجود ع   .اص

ن وحـس الراشـد إليـھ أشـار مـا مـع أيضا يجة الن ذه تتفق  ١٦٧ – ١٦٤ :٢٠١٩(كما
ــ)  ع صــرار و ســتعداد و ة القــد م لــد يجعــل ن املــوظف لــدى النفــسية الطاقــة تفــاع ا ربــأن ر

معـــــا عـــــن يبحثـــــوا عنـــــدىأن أو م ـــــام بم القيـــــام عنـــــد بالـــــسعادة والـــــشعو م حيـــــا ـــــ ة ـــــ ركث
مـــنعدةمـــسا ـــ الكث يتحملـــوا ـــم يجعل ـــة يو وا بالطاقـــة يتمتعـــو م بـــأ م وشـــعو ن نخـــر ر

والتعـــــب ـــــاد ج أو ــــــاق باإل الـــــشعو دو راملـــــسئوليات ر بمــــــستو،ن ـــــسمو ي الـــــذين ىفــــــاألفراد ن
ا ـ أك يكونـوا النفـسية الطاقـة مـن مـنمرتفع العكـس ـ ع بـھ يقومـو الـذى بالعمـل نسـتمتاعا

ً

النفسية الطاقة م لد تقل الذين   .فراد

ـــــاوذلــــكتفــــقو م إليــــھ أشــــار مـــــا مــــع ـــــو ) ٣٢٩ :٢٠١٢( ىأيـــــضا يــــاة ا ـــــ مع بــــأن
ــــة ج مــــن ص الــــ حيــــاة ميــــة أل أخــــر،تفــــس ــــة ج مــــن يــــاة ا ــــ وغاياتــــھ دافــــھ وأن،ىوأ

وجـ مـن الغرض و ياة ا ـدافمع ـذه تحقيـق نحـو والـس ـسان ي،ود يـأ ال ـذا و
فعالة نفسية طاقة خالل من   .إال

البحث   :توصيات

ي بما الباحثة تو ا ا وتفس ا ا البحث نتائج    :ضوء

ـــ - إ واملمرضـــات ن املمرضـــ لـــدى الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة بمـــستو تقـــاء ـــ ع ىالعمـــل ر
يــــــنعك ممــــــا جات الــــــد وإســــــتقراررأقــــــ عايــــــة و الــــــص العمــــــل وكفايــــــة جــــــودة ــــــ ع رس

 .املر

ض - بـالتمر ن العـامل نفـوس ـ يجابيـة النفسية والطاقة مل وغرس التفاؤ ح ر لبث و
ونـــــا كو وس ـــــ ف ـــــشار إن مـــــن ة ـــــ الف ـــــذه ـــــاد ) ١٩ –كوفيـــــد( رخاصـــــة ج ـــــ ع للتغلـــــب

يـر عنـدما يـاة ا ومع بقيمة م وشعو م لد والوظيفى ـر م ومـساعد ـم عمل نـاتج ن
املر ومعاناة آالم  .تخفيف

الناحيـة - مـن ـم تمام و ضية التمر الطواقم لدى واملعنو املادى الدعم فرص ىادة ز
 .النفسية

مــــن - أفــــضل مــــستو لتحقيــــق ى يجــــا الــــنفس علــــم اتيجيات إســــت تفعيــــل ــــ ع ىالعمــــل
املجتم فئات جميع لدى يجابية النفسية ة اءال الو شار إن ة ف  .ع

خــــالل - مـــن ونـــا كو جائحــــة ـــة مواج ـــ ـــضية التمر الطــــواقم ودو عـــبء املجتمـــع رتوعيـــة ر
عالم  .وسائل
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ـــا - تنمي وكيفيـــة الفعالـــة النفـــسية الطاقـــة ميـــة بأ املختلفـــة واملؤســـسات يئـــات ال تبـــص
الــوظيف ــاد باإلج م شــعو مــن التخفيــف ــ ع ه بــدو يــنعكس ــ ح ن العــامل رلــدى ممـــار ى

نتاج ادة إ  .زيؤدى

يــاة - ا ــ مع ن تحــس ــ ع ــضية التمر الطــواقم ــساعد شــادية إ بــرامج بإعــداد رتمــام
ا م ستفادة و م طاقا ثمار إس غرض م  .لد

أجــل - مـن ـشفيات باملس جتماعيـة ـدمات وا النفـ شـاد لإل متخصـصة مراكـز ـشاء رإ
الت ــــــــــ ـــــــــــضية التمر الطــــــــــواقم ةمــــــــــساعدة ـــــــــــ ف خاصــــــــــة النفـــــــــــسية ل املــــــــــشا ــــــــــ ع غلـــــــــــب

ئة و شار  .إن

حة املق   :البحوث

ـــــاد - باإلج الـــــشعو وتخفيـــــف الفعالـــــة النفــــسية الطاقـــــة لتنميـــــة شـــــادى إ برنـــــامج رفاعليــــة ر
ــــــشفيات باملس ن العــــــامل واملمرضــــــات ن املمرضــــــ لــــــدى يــــــاة ا ــــــ مع ن وتحــــــس الــــــوظيفى

كومية  .ا

ال - باألداء ا وعالق النفسية واملمرضاتالطاقة ن املمرض لدى ياة ا وجودة  .وظيفى

طباء - من عينة لدى ة املعنو ح والر الوظيفى اد باإلج وعالقتھ النف اق  .وح

ن - املمرضـــ لـــدى النفـــ ن والتمكـــ الـــوظيفى باإلســـتغراق ـــ من كعامـــل النفـــسية الطاقـــة
 .واملمرضات

ال - والرضا الذات بفاعلية ا وعالق النفسية واملمرضاتالطاقة ن املمرض لدى   .وظيفى
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  :المراجع
   المراجع العربیة:ًأوال

خرمـــــة- وحمــــد، أبــــو عـــــوض محمـــــد محمــــد، عمــــاد جميـــــل ـــــاد) . ٢٠٠٢( اشـــــم ج مـــــصادر
الوطنيـــة ـــاء ر الك شـــركة مـــوظفى لـــدى إقلـــيم، الـــوظيفى محافظـــات إمتيـــاز منطقـــة

ميدانيـة( الـشمال اسـة ــــــــ، )رد سـعود امللـك جامعـة ـةمجلــة دا ، ) ١٤( مــج، رالعلـوم
ص، ) ١(ع   . ٤٦ـــ١ص

غزالـــة- ـــ، أبـــو ع ة ن ) . ٢٠٠٧( ســـم وتحـــس ـــة و ال مـــة أ تخفيـــف ـــ بـــاملع العـــالج زفعاليـــة
امعــة ا طــالب لــدى يــاة ل ى يجــا ـ شــاد، املع لإل عــشر ــع الرا الــسنو راملــؤتمر ى

النف، النف شاد شـمس، رمجلة ن عـ ص،  ) ١(مـج ، جامعة  ٢٠٢ـــ١٥٧ص
.  

ى- ا أحمــد، رإســكند ى بااليثـــار ) . ٢٠١٦(أمــا وعالقتــھ يــاة ا ـــ ماجــست، مع ليـــة، رســالة
بية دمشق، ال ة، جامعة السو ية العر ة و م را         . . ر

حــسن، بــيض- الــشباب) . ٢٠١٠(محمــد لــدى يــاة ا ــ مع بيــة، مقيــاس ال ليــة ،  مجلــة
شمس ن ع ص) . ٣٤(ع، ) ٣(مج، جامعة     . ٨٢٠ــ٧٩٩ص

محــــسن، ىســـمر- بــــن ســــالم ر) .٢٠٢٠(ســــعيد بــــا املرتبطــــة النفــــسية ة الــــ ـــددات م
املــستجد ونـا كو وس ــ إثرف ـ منيــة ،  COVID-19رامل اسـات للد يــة العر ، راملجلـة

منية للعلوم ية العر نايف ص،) ٢( ع، ) ٣٦(مج، جامعة    .      ٢٧٨ــ٢٦٥ص

معــــــان- ف، ا وشــــــر حميـــــــد ــــــرة الز عبــــــد الرضــــــا، صــــــفاء عبــــــد الطاقـــــــة ) . ٢٠١٨(محمــــــد
امعــة ا طلبــة لــدى يــاة ا عــن بالرضــا ــا وعالق البــصرة، النفــسية أبحــاث مجلــة

ــــــسانية ــــــسانية، للعلـــــوم للعلــــــوم بيــــــة ال البــــــصرة، ليــــــة ، ) ٤٣(مــــــج، جامعــــــة
  .١٧ــ١صص،) ٣(عدد

ى- مـــــدا محمـــــد، ا ـــــام ضـــــغوط ) . ٢٠١١( إل ـــــات معا ضـــــوء ـــــ التنظيمـــــى املنـــــاخ ر تطـــــو
والــشئو العمــل ة ا لــو عــة التا يوائيــة الدولــة دو ــ ميدانيــة اســة د ـــــــــــــ نالعمــل ر زر ر

عمال، جتماعية ة إدا ماجست رسالة قتصاد، ر غداد، لية    .جامعة

يلــــة- ــــوةأمـــــا، ا وأبـــــو القـــــادر عبـــــد املجيــــد عبـــــد ســـــليم، ل امـــــل ة ) . ٢٠١٧(حـــــسام رإدا
ـ ـاء ر الك ـع تو شركة ن العامل لدى الوظيفى اد ج من د ل كمدخل زمات ز

غـــزة اســـات، محافظـــات والد لألبحــــاث ن فلـــسط جامعـــة اســــات، رمجلــــة الد رعمـــادة
العلمى والبحث ن ،العليا فلسط ص،)٢(ع،  ) ٧(مج، جامعة        . ١٦٦ــ١٢٣ص

ن، الراشـــــــد- وحـــــــس ــــــــى تر حامـــــــد صــــــــوكر، صــــــــفاء خـــــــض النفــــــــسية ). ٢٠١٩(حــــــــال الطاقـــــــة
نبــــار جامعــــة مـــــوظفى لــــدى الــــوظيفى غمــــاس باإل ــــا نبـــــار، وعالق جامعــــة مجلــــة

سانية بية، للعلوم ال نبار، لية ص،  ) ٣(ع، جامعة    . ١٩٧ــ١٦٢ص



جھاد الوظیفي ومعنى الحیاة  باإلمنبئ كعامل  الفعالةالطاقة النفسیة
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توفيــــــق، الرشـــــيدى- ن يــــــاة) . ١٩٩٦(وــــــار ا ــــــ مع ملركــــــز، مقيــــــاس الثالــــــث الــــــدو املــــــؤتمر
النفــــ ـــــ"رشــــاد متغ عــــالم ــــ شـــــمس، " رشـــــاد ن عــــ ــــــ٢٣مــــن، جامعــــة ٢٥ـ

سم   . د

عقـوب، الرفا- سـيد عمر هللا النفـسية) . ٢٠١٨. (عبد بالطاقـة وعالقتـھ ى يجـا ـ التفك
م ـــــــتلـــــــدى الكو بدولـــــــة بتدائيـــــــة باملرحلـــــــة البدنيـــــــة بيـــــــة ال علــــــــوم، علمـــــــى مجلـــــــة

البدنيـــة بيـــة ال وتطبيقـــات اضـــة س، الر مـــا ـــــ ى الثـــا الـــدو ص، ٢٠١٨راملـــؤتمر ص
  .٤٢٥ــ٤١٣

ى- نا، الشو مـن) . ٢٠١٩(عالء عينـة لـدى الـوظيفي ـاد باالج وعالقتـھ النفـ الصمود
بأ ن العـــــامل ن ماجـــــستاملمرضـــــ ســـــالة ليل، ا مدينـــــة ـــــ املكثفـــــة العنايـــــة ، رقـــــسام
العليا اسات الد ن،رلية فلسط ليل، ا   .جامعة

والقرالـــــــة، الطوالبـــــــة- م الكـــــــر عبـــــــد إســـــــماعيل،ديـــــــاال ـــــــ مو أنمـــــــاط) . ٢٠١٨(عبدالناصـــــــر
يــــــــاة ا ــــــــ بمع ـــــــا وعالق القانونيــــــــات املمرضـــــــات ــــــــات م لـــــــدى ة ســــــــر ـــــــشئة الت

جتماعيــةواملــساندة و ــسانية العلــوم سلــسلة الكــرك، محافظــة ــ ،جتماعيــة
مؤتة ص، ) ٥(ع،)٣٣(مج،جامعة   . ٨٨ -٥٧ص

ــاص، الطيــب- وال أحمــد، محمــد ى) . ٢٠٠٩(ســيد يجــا الــنفس وعلــم النفــسية ة ، الــ
ية العر ضة ال رة،مكتبة          . القا

صـــــباح، الفــــض- ـــــتــــأث) . ٢٠٠١(فـــــضل ع القيميـــــة ــــات والتوج الديموغرافيـــــة ات ـــــ املتغ
الكو كومى ا القطاع الوظيفى ـز، غماس العز عبـد امللـك جامعـة -مجلـة

ة دا و ص،)١(ع،)١٥(مج،السعودية–رقتصاد    .١٣٥ - ٩٩ص

ــــ- يم، الفال إبـــــرا حمــــود ن بـــــداع ) . ٢٠١١(حـــــس ــــات وإتجا النفـــــسية املـــــؤتمر ، الطاقــــة
ن واملتفــــوق ن ــــو املو لرعايــــة الثــــامن ــــى العر منعطفـــــات-العلمــــى بــــداع و بــــة املو

الـشعوب حيـاة ن، امة واملتفـوق ن ـو للمو ـى العر ص،) ٢(مـج، املجلـس ـــ١ص
٦ .  

ان- محمـــد،زالفـــو بـــن الـــوظيفى) . ٢٠٠٢(ناصـــر ـــاد ج ومـــستو العمـــل اســــة،ىخــــصائص رد
ج ــ ع الــسعوديةميدانيــة يــة العر اململكــة ــ كوميــة ا امللــك،ــزة جامعــة مجلــة

ة–سعود دا ص،)٢(ع،)١٤(مج،رالعلوم    .٢٢١ – ١٩٣ص

محمــــد،املتــــو- ــــى ذ محمــــد ن حــــس الطاقــــة ) . ٢٠١٦(فــــاتن لتنميــــة شــــادى إ برنــــامج رفعاليــــة
الــــسمع ضــــعاف قــــات املرا لــــدى بيــــ، النفـــسية ال ليــــة ل العلميــــة للطفولــــةاملجلــــة ة

املبكـــــــــرة، املبكـــــــــرة للطفولـــــــــة بيـــــــــة ال ة، ليـــــــــة املنـــــــــصو                      ،) ١(ع، ) ٣(مـــــــــج، رجامعـــــــــة
ص    .٢٥٧ــ٢٠٩ص

منــــا، املنـــا- ـــز العز عبـــد بــــن هللا املــــستقبل ) . ٢٠١٧(عبـــد بقلـــق وعالقتــــھ يـــاة ا ـــ مع
بمدينـــــة ـــــة الثانو املرحلـــــة ـــــ جـــــسديا ن املعـــــاق الطـــــالب لـــــدى ـــــ ا الد روالتحـــــصيل

ــــــــــــــــــاضا بيــــــــــــــــــة، لر ال ليــــــــــــــــــة رطــــــــــــــــــوم، مجلــــــــــــــــــة ا                              ،  ) ١٠(ع، ) ٩(مــــــــــــــــــج، جامعــــــــــــــــــة
ص   .١١٢ــ٥٥ص
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ع، حراحشة- وجـات ) . ٢٠١٩(محمد امل ـات م للممرضـات الـوظيفى التوافـق معوقات
اســـات،  والد للبحـــوث ة املنـــا رمجلـــة ـــت، ر الب ال ص، ) ٤(ع،) ٢٥(مـــج، جامعـــة ص

              .٤٩٢ــ٤٦٧

وعبــاس، سانحــ- جليــل ــاظم ال ــ، عبــد وع ى نــو رــاض عبــاس، ر التمــرد ) . ٢٠١٧(عــامر
ن للمتقـــــدم القـــــدم كـــــرة ـــــ الع لـــــدى النفـــــسية بالطاقـــــة وعالقتـــــھ املجلـــــة، النفـــــ

اضــــــــة الر علـــــــوم لتكنولوجيــــــــا يـــــــة و الــــــــسادس، رو العلمــــــــى للمـــــــؤتمر خــــــــاص عـــــــدد
والعمليــــــة العلميــــــة ــــــا وتطبيقا اضــــــة ال، للر اضــــــةليــــــة الر وعلــــــوم البدنيــــــة . بيــــــة

البصرة ص، ) ١١(ع، جامعة  .  ٣١ــ٢٦ص

محمـــد، حـــسن- ق فـــار لـــدى ) . ٢٠١٩(ودعـــاء ـــ ا الد التحـــصيل ومـــستو النفـــسية رالطاقـــة ى
ق الزقـا جامعة بنات اضية الر بية ال لية وفنـو، زطالبات لعلـوم العلميـة ناملجلـة

اضــــــــــــــــة لل، الر اضـــــــــــــــــية الر بيـــــــــــــــــة ال حلـــــــــــــــــوان، بنـــــــــــــــــاتليـــــــــــــــــة                           ، ) ٥٢(مـــــــــــــــــج،جامعـــــــــــــــــة
ص    . ١٠٧ــ٧٧ص

عبيــد، حوامــدة- ــ ع جــرش) . ٢٠٠٧(باســم جامعــة مــوظفى لــدى الــوظيفى ــاد ج ىمــستو
دن ـــــ اصــة بيـــة، را ال ليـــة أســـيوط، مجلــة ص،  ) ١( ع، ) ٢٣(مـــج، جامعــة ص

  . ٣٦٧ــ٣٣٩

امــل،راتــب- النفــس) . ٢٠٠٤(أســامة ات ــا امل ب رتــد ــر ا الر املجــال ــ الفكــر٢ط،ية دار ،
ى رة،العر   .القا

ـــران- حامـــد، ز ـــة ) . ٢٠١٨( ســـناء مواج أســـاليب عـــض ـــ ع قـــائم شـــادى ا برنـــامج رفاعليـــة
ين ـــ املج امعـــة ا طلبـــة لـــدى ـــ ا الد والرضـــا النفـــسية الطاقـــة لتنميـــة رالـــضغوط

التخــــــــــــصص ــــــــــــ النفــــــــــــ، ع شــــــــــــاد شــــــــــــمس، رمجلــــــــــــة ن عــــــــــــ                     ، ) ٥٣(ع، جامعــــــــــــة
ص    . ١٥٠ــ٩٣ص

دان- الـذات ) . ٢٠١٤(حمدى، ز وقـوة النفـسية ـى ، ١ط، الطاقة العر الكتـاب ن، دار ، العـ
املتحدة ية العر ات   .رما

ى- ادة،ســــــــليما و ينة ــــــــ، وصــــــــ ن) .٢٠٢٠(فت املمرضــــــــ مــــــــن عينــــــــة لــــــــدى النفــــــــ اق ــــــــ ح
الطبية االت ست ة بمص الليلية ة ـباملناو مخ بـالوادي، راحيـة ،BTPSP :وا

املنعقــــد الــــدو امللتقــــي ايــــر١٢/  ١١أعمــــال باتنــــة ، ٢٠٢٠ف ع،)١(مــــج،١جامعــــة
ص،)١(    .١٧ – ١ص

ســـيد، ســيد- اجتمـــا ) . ٢٠١٥(محمـــد منظـــو مــن والـــشباب للطباعـــة، رالعوملـــة الوفـــاء دار
شر ة، وال   . رسكند

ونـــــــادل ) . ٢٠٢٠(أمنيـــــــة، ىشـــــــكر- كو وس ـــــــ ف مـــــــن النفـــــــسية ة الـــــــ وقايـــــــة جمعيـــــــة، ريـــــــل
نية الص النفسية ة الثقافية ، ١ط، ال ات ثما لإلس كمة ا ت رة،رب   .القا
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لـــيم- ا النفـــسية) . ٢٠١٠(أشـــرف، عبــد والـــضغوط يـــاة ا ـــ بمع وعالقتــھ املـــستقبل قلـــق
الشباب من عينة عـشر، لدى ـامس ا الـسنو النفـمجلـة، ىاملؤتمر ، رشـاد

شمس ن ع ص، جامعة   . ٣٦٨ــ٣٣٩ص

الــرحمن، رغنــدو- عبــد طلعــت لـــدى ) . ٢٠١٦( أحمــد الــذات بفاعليــة وعالقتــھ يــاة ا ــ مع
الشباب من ماجست، عينة بية، رسالة ال شمس، لية ن ع   . جامعة

محمـــــد، امـــــل- ـــــ شـــــركة) . ٢٠١٥(ز مـــــوظفى لـــــدى الـــــوظيفى ـــــاد اليمنيـــــةج تـــــصاالت
ئو ميدانيـــــة-نســـــ اســـــة قتـــــصادية، رد و ـــــة دا العلـــــوم قتـــــصاد، رمجلـــــة ليـــــة

ة دا عدن، روالعلوم ص، ) ١٦(ع،)١٥(مج،  جامعة   .١٤٥ــ١١٥ص

ــ، امــل- ع النفــ).٢٠٠١(محمــد ــاد ج و النفــسية الــضغوط وفيالت ــ ل نــة مقا اســة رد ر
مختل ات مستو ثالث جامعـةلدى بيـة، ال ليـة مجلة الفعالة، النفسية للطاقة فة

مج ص،)٣٠(ع،)٢(طنطا،   .١٩٧ -١٩٦ص

ايليــــــــــة- املـــــــــــصا ) . ٢٠١٥(يوســــــــــف، ل ــــــــــ ـــــــــــا مواج وســــــــــبل العمـــــــــــل ضــــــــــغوط مـــــــــــصادر
الية عنابـة،ست ـام ا ى ـشفا س باملركز ميدانية اسة ماجـست، رد رسـالة

سا،  العلوم جتماعيةلية و خيـضر،نية محمـد زائـر،سـكرة،جامعـة           .ا
   

غليــت، لعــوامن- و بــة الــدين، حب ـــــــــ) . ٢٠١٧(صــالح يــاة ا ــ مع ــ إ النفــسية الــصدمة مــن
ـ والالمع ـ املع ن بـ يـاة وا املـوت بيـة، معادلـة ال عـالم يــة، مجلـة العر املؤسـسة

ا وتنمية العلمية ات شا ةرلإلس ـشر ال د ص، ) ٥٩(ع، ) ٨(مـج، رملـوا    . ٩٥ـــ٦٧ص
      

ن، محمـد- حـس ـ الــوظيفى) . ٢٠٠٦(ع ـاد باإلج والـشعو الوظيفيــة الـضغوط ن بـ رالعالقــة
العالقــــة ــــذه ــــ الــــوظيفى الــــدعم القطــــاع( رودو ــــ ن العــــامل ــــ ع مطبقــــة اســــة رد

الكـو ـاص ـة، ) ا دا للعلـوم يـة العر ـتراملجلـة الكو جامعـة ـشر، ـــ ال مجلـس
ص، ) ٣(ع، ) ١٣(مج، العلمى   . ٣٠٣ــ٢٨٥ص

وســـــــط- الــــــشر اســـــــات د قمركــــــز ونـــــــا ) . ٢٠٢٠(ر كو مــــــة رأ ـــــــى:ز العر العــــــالم ـــــــ ع التــــــداعيات
ـــــــة املواج اتيجية أوســـــــطية، وإســــــت شــــــر اســـــــات د قمجلــــــة الـــــــشر، ر اســـــــات د قمركــــــز ر

ص،)٩٢(ع، )٢٤(مج، ردن، )معد( وسط    .٩٦ــ٨١ص

ل- الناصـــــرمحمد، مــــ عبـــــد عـــــة بتقـــــدير) .  ٢٠١٧(را ـــــا وعالق الفعالـــــة النفـــــسية الطاقـــــة
ن ـــس ا مــن ـــام ا الـــشباب مــن عينـــة لـــدى الطمــوح ومـــستو املجلـــة، ىالــذات

للتنمية ص،) ١(ع، )٦(مج، الدولية                         . ٢٤ــ٩ص

ـاو- محمــد، يم فـؤاد لــدى) . ٢٠١٢(صـالح يـاة ا ـ بمع ــا وعالق الفعالـة النفـسية الطاقـة
ة ثـو ـ ن املـشارك ام ا ونفـسية٢٥رالشباب ـة و تر اسـات د مجلـة ليـة،رينـاير،

بية ق،ال الزقا ص،)٧٦(ع،زجامعة   .٣٣٥ -٣٠١ص
ـــ- ـــز، مو العز عبـــد ـــ ع ج) . ٢٠١٤(رشـــاد طـــرح يجابيـــة للطاقـــة ـــ التحف ىشـــاد ديـــدر

النفـــ التوافـــق بيـــة، لتحقيـــق ال ليــــة ـــر، مجلـــة ،)١٥٨(ع،) ١(مــــج،زجامعـــة
ص    . ٥١ - ١١ص
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الــــــدش، والـــــد- أحمـــــد ــــــ ع بـــــن العمليــــــة). ٢٠٢٠(حــــــسن تحـــــو ــــــ ع ونـــــا كو جائحــــــة لأثـــــر ر
عــد عــن التعلـــيم ــ إ التقليــدى التعلــيم مــن ـــ، التعليميــة ا ف الــدو املــؤتمر

التع ـــىملـــستقبل العر الـــوطن ـــ الرقمـــى بحـــاث، لـــيم و للمـــؤتمرات املعرفـــة ، إثـــراء
بالطائف عقاد ان ص،  ) ٢(مج،م                    . ١٦٥ــ١٤٨ص
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